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Hoofdstuk I
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Afdeling 1 (E.P.
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VON BRUCKEN FocK)

1. Inleiding- 2. Erkenning van een kind
-3. Ontkenning van het vaderschap- 4.
Toekomstige wetgeving - 5. Recht om te
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Akten van burgerlijke stand

FOCK)
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Afdeling 3 (E.P.
Adoptie
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7. Stiefouderadoptie; absoluut vetorecht
- 8. Toekomstige wetgeving

(*) In deze bijdrage wordt een overzicht gegeven van de belangrijkste civiele rechtspraak van de
Hoge Raad der Nederlanden over een periode die loopt van I januari 1992 tot I januari 1997.
Dit overzicht sluit aan bij eerdere bijdragen in TP.R., 1970, biz. 105 e.v., TP.R., 1977, biz. 57
e.v., TP.R., 1980, biz. 859 e.v., TP.R., 1983, biz. 1141 e.v., TP.R., 1987, biz. 609 e.v. en TP.R.,
1992, biz. 401 e.v. en is het resultaat van gezamenlijke arbeid.
Meegewerkt hebben Prof. mr T. HARTLIEF, Prof. rnr Jac. HIJMA, Prof. rnr H.J. SNJJDERS en mrs
B.J. BROEKEMA-ENGELEN, M.E. FRANKE, drs E.M. HooGERVORST, Y.A.M. JACOBS, J.F.M.
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SCHELTEMA en M.H. WISSINK, allen verbonden aan de afdeling burgerlijk recht van de Rijksuniversiteit Leiden en Prof. nu· E.P. VON BRUCKEN FOCK, verbonden aan de afdeling jeugdrecht
van de Rijksuniversiteit Leiden. De hoofdredactie berustte bij prof. mr T. HARTLIEF, prof. mr Jac.
HIJMA, prof. mr H.J. SNJJDERS en mrs J.P. JoRDAANS en T.J. MELLEMA-KRANENBURG. De algehele
eindredactie berustte bij rnr J.P. JoRDAANS.
Enerzijds is gestreefd naar een zekere uniformiteit in de verschillende hoofdstukken waarin het
overzicht is ingedeeld, anderzijds is de individuele auteurs enige vrijheid gelaten om waar nodig
van het gekozen stramien af te wijken en meer of minder eigen beschouwingen op te nemen.
Gezien de ons toegemeten plaatsmimte moest uit de grate hoeveelheid uitspraken die de Hoge
Raad in de verslagperiode op civielrechtelijk terrein heeft gewezen een sterke selectie worden
gemaakt. Arresten en beschikkingen die ons voor de Belgische lezer minder interessant leken zijn
onbesproken gebleven. Incidenteel is een zeer recente uitspraak die strikt genomen buiten de
verslagperiode valt omwille van het belang ervan toch besproken. Overigens hebben wij ons
beperkt tot het burgerlijk recht in enge zin. Het auteursrecht, het bewijsrecht, het faillissementsrecht, het handelsrecht, het procesrecht en het rechtspersonemecht zijn buiten beschouwing
gel a ten.
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HOOFDSTUK

I

PERSONEN- EN FAMILIERECHT
AFDEL!NG

1 (E.P.

VON BRUCKEN POCK)

AFSTAMMING
1. INLEIDING
Verschillende pogingen om het afstammingsrecht aan de eisen van de tijd
aan te passen zijn gestrand. De rechter zag zich daarom genoodzaakt, daar
waar het hebben van een als family life/vie familiale als bedoeld in art. 8 lid 1
E.V.R.M. aan te merken relatie gevolgen heeft voor het afstammingsrecht,
regelend op te treden. Hierna volgen de belangrijkste uitspraken van de Hoge
Raad op dit rechtsgebied.
2. ERKENNING VAN EEN KIND
H.R., 3 april 1992, NJ., 1993, 286, m.nt. LuiJTEN
H.R., 22 oktober 1993, NJ., 1994, 65
H.R., 28 oktober 1994, NJ., 1995, 261, m.nt. DE BOER
H.R., 8 december 1995, NJ., 1996, 405, m.nt. DE BoER
Een redelijke met art. 8 E.V.R.M. rekening houdende uitleg van het huidige
recht brengt mede dat, ook al weigert de moeder de in art. 1:224 lid 1 onder d
B.W. vereiste toestemming, toch een rechtsgeldige erkenning tot stand kan
komen. Criterium is of de moeder in feite geen enkel te respecteren belang
bij haar weigering heeft. Bepalend daarbij is de vraag of er sprake is van een
gebruikelijke verzorgingssituatie, waarin de moeder het kind grotendeels
verzorgt, dan wei van een ongebruikelijke verzorgingssituatie, waarin de
vader het kind grotendeels verzorgt (NJ., 1994, 65). In de gebruikelijke
verzorgingssituatie kan de moeder in de regel de erkenning van het kind door
de biologische vader blokkeren door haar toestemming te weigeren en
eventueel het kind door een andere man te Iaten erkennen. In een dergelijke
situatie is het be lang van de moeder in het algemeen gegeven met haar wens
de verzorging en opvoeding naar eigen inzichten te kunnen voortzetten. In de
situatie dat de moeder het kind vanaf de geboorte aileen opvoedt en verzorgt,
client in het algemeen gerespecteerd te worden het bezwaar van de moeder,
dat het kind door erkenning de naam van de vader zal gaan dragen (NJ.,
1994, 65). In een ongebruikelijke situatie zijn tevens de belangen van de
vader en het kind in de door de Hoge Raad gehanteerde maatstaf opgenomen.
Van een ongebruikelijke verzorgingssituatie is ook sprake als het kind onder
toezicht is gesteld en uit huis is geplaatst. In zo een geval kan misbruik
aangenomen worden wanneer de moeder, in aanmerking genomen de onevenredigheid tussen de belangen van de vader bij de erkenning en de
daartegenover staande belangen van de moeder - telkens in verband met
de belangen van het kind - in redelijkheid niet tot het weigeren van de
toestemming had kunnen komen. Het oordeel dat de erkenning in het belang
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van het kind is aangezien zij gepaard gaat met een wijziging van zijn
geslachtsnaam, waardoor hij op dat punt niet langer in een uitzonderingspositie zal verkeren ten opzichte van de drie overige kinderen, getuigde
volgens de Hoge Raad niet van een onjuiste rechtsopvatting (NJ., 1995,
261).
Het toestemmingsvereiste geldt aileen bij het leven van de moeder. Een
uitdrukkelijke weigering door de moeder, hoezeer ook ingegeven door haar
oordeel omtrent het belang van het kind, lean erkenning na haar dood niet in
de weg zou staan. Dit wordt niet anders indien de moeder heeft beoogd dat
haar weigering dit effect zal hebben en haar daarom bij uiterste wilsbeschikking of bij uitsluitend hiertoe verleden notariele akte heeft vastgelegd, noch
indien de moeder tevens heeft bepaald dat na haar dood een ander dan de
man door wie zij haar kind niet erkend wilde zien, de voogdij over het kind
zal uitoefenen (NJ., 1996, 405).
Ook in geval van het overlijden van de moeder lean zich de vraag voordoen of
de man recht op erkenning zou hebben als hij in een als familieleven aan te
merken relatie met het kind zou staan.
De diep ingrijpende consequentie dat ten gevolge van een rechtsgeldige
erkenning het kind in familierechtelijke betrekk:ing komt te staan tot de
erk:enner brengt volgens de Hoge Raad mee dat erkenning belangen van
het kind raakt welke worden beschermd door art. 8 E.V.R.M. (NJ., 1996,
405). Erkenning k:an deze belangen di{men, maar deze belangen kunnen zich
evengoed tegen erk:enning verzetten. In het laatste geval k:an zowel de
afweerfunctie van het recht op respect voor het - met anderen bestaande
- familie- of gezinsleven van het kind, als de k:euzevrijheid met betrek:k:ing
tot het eigen leven die mede besloten ligt in ieders recht op respect voor zijn
prive-leven in het geding zijn. De rechter is ingevolge art. 8 E.V.R.M.
gehouden om het belang dat de man, aangenomen dat tussen hem en het
kind een als familie- en gezinsleven aan te merken relatie bestaat, in beginsel
erbij heeft dat deze relatie rechtens wordt erkend als familierechtelijk:e
rechtsbetrekk:ing, af te wegen tegen de evenzeer door art. 8 E.V.R.M.
beschermde belangen van het kind als hiervoor bedoeld. In het leader van
de te dezen geboden belangenafweging mag rekening worden gehouden met
het be lang van het kind zijn verblijf bij zijn oom en tante niet fundamenteel
bedreigd te weten door de mogelijke uitslag van verder rechtsgedingen
(omtrent het gezag). De uitzonderingspositie waarin het kind ten opzichte
van de andere gezinsleden zou k:omen te verkeren mag worden aangemerkt
als een zwaarwegend bezwaar dat voor het kind aan erkenning zou zijn
verbonden, en om daarmede rekening te houden.
De erkenning van een natuurlijk kind via een akte van de burgerlijke stand is
niet mogelijk buiten de vader om. Opheffing van de ongelijkheid tussen
wettige en erk:ende- onwettige- kinderen in dit opzicht behoort niet tot de
rechtsvormende taak van de rechter (NJ., 1993, 286). De moeder had aan de
Rechtbank gevraagd de ambtenaar van de burgerlijke stand een ak:te van
erk:enning te laten opmaken omdat de biologische vader weigerde het kind te
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erkennen. De wet kent deze mogelijkheid evenwel niet en noch het E.V.R.M.
noch het I.V.B.P.R. kunnen volgens de Hoge Raad de rechter hiertoe dwingen. Opheffing van discriminatie tussen wettige en erkende - onwettige kinderen behoort niet tot de rechtsvormende taak van de rechter. De Hoge
Raad merkte tenslotte op dat wanneer het nalaten door de vader van de
erkenning in strijd komt met wat de vader in het maatschappelijk verkeer
betaamt (onrechtmatige daad) jegens het kind of de moeder (bijv. omdat op
grond van een samenlevingsovereenkomst op erkenning vertrouwd mocht
worden) de aangewezen weg vaststelling van de verplichting daartoe van de
vader en op de grondslag daarvan toepassing van art. 3:300 j 0 art. 3:326 B.W.
is.
3. 0NTKENNING VAN HET VADERSCHAP
H.R., 17 september 1993, N.J., 1994, 373, m.nt. HAMMERSTEIN-SCHOONDERWOERD en LUIJTEN
H.R., 4 november 1994, N.J., 1995, 249, m.nt. DE BOER
De wet geeft aan de vader, en in beperkte mate aan de moeder, de bevoegdheid het vaderschap te ontkennen, indien gesteld wordt dat het kind dat
krachtens art. 1:197 B.W. de (voormalige) echtgenoot van de moeder tot
vader heeft, in werkelijkheid niet door deze laatste verwekt is. Een van de
beperkende voorwaarden voor ontkenning en gelijktijdige erkenning is vervat in art. 1:198 lid 3 B.W. De ontkenning en de erkenning hebben slechts
gevolg, indien de moeder en de erkend hebbende man binnen een jaar na de
geboorte van het kind met elkaar huwen. In zijn uitspraak van 17 september
1993, N.J., 1994, 373 heeft de Hoge Raad deze bepaling niet verenigbaar
geacht met art. 8 E.V.R.M. De moeder was binnen 306 dagen na de ontbinding van het huwelijk met de wettige vader bevallen van een zoon. De
biologische vader leefde al enkele jaren samen met de moeder als waren zij
gehuwd. Van zijn geboorte af maakte het kind deel uit van dit gezin; de
moeder was voogdes over hem en de biologische vader toeziende voogd. De
moeder en de biologische vader waren niet met elkaar gehuwd en wensten
om hen moverende redenen ook niet met elkaar in het huwelijk te treden.
Als de tussen de man en het kind bestaande relatie moet worden aangemerkt
als family life/vie familiale in de zin van art. 8 lid 1 E.V.R.M., brengt dit
volgens de Hoge Raad mee dat zij er over en weer aanspraak op hebben dat
die relatie rechtens wordt erkend als farriilierechtelijke rechtsbetrekking.
Daaruit volgt dat art. 1:198 lid 3 B. W. een inmenging in het tussen de
man en het kind bestaande family life/vie familiale oplevert. Die bepaling
belet de man immers het kind te erkennen en aldus te bewerkstelligen dat zijn
relatie tot het kind het karakter krijgt van een door de wet erkende familie~
rechtelijke rechtsbetrekking. W eliswaar hadden de biologische vader en de
moeder dit beletsel kunnen wegnemen door binnen een jaar na de geboorte
van het kind met elkaar in het huwelijk te treden, maar ook in zoverre levert
de bepaling een inmenging als hier bedoeld op, nu zij ertoe leidt dat de man
en de moeder, teneinde de door hen gewenste erkenning mogelijk te maken,
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tot het sluiten van een door hen juist niet gewenst huwelijlc zouden worden
genoopt. Voor het antwoord op de vraag of die inmenging in het bij art. 8 lid 2
E.V.R.M. bepaalde rechtvaardiging vindt, is de aan art. 1:198 lid 3 ten
grondslag liggenqe belangenafweging van betelcenis. Deze bepaling heeft
tot strelclcing te waarborgen dat het kind als gevolg van de toepassing van het
eerste lid niet de staat van wettig kind zou verliezen. Ten aanzien van
gevallen als het onderhavige, waarin zich een conflict voordoet tussen het
belang van het kind om de staat van wettig kind te behouden, en zijn belang
om in familierechtelijke betreldcing te staan tot zijn biologische vader, heeft
bij de totstandkoming van het art. het eerste belang dus zwaarder gewogen.
Gedurende de sedertdien verstreken decennia is met betreldcing tot het aan
die belangen toe te kennen gewicht evenwel een verschuiving opgetreden.
Als uitvloeisel van de jurisprudentie van het Europese Hof(1) is het onderscheid tussen wettige en natuurlijke erkende kinderen voor een belangrijk
gedeelte uit de Nederlandse wetgeving verdwenen, waardoor het belang van
het kind dat het, in geval van toepassing van art. 1:198 lid 1 B. W., zijn
wettige staat niet verliest, thans minder zwaar weegt ten opzichte van zijn
belang gemoeid met het samenvallen van de biologische en de familierechtelijlce relatie tussen vader en kind, dan ten tijde van de totstandkoming van
Boek 1 B.W. Een en ander in aanmerking genomen, lean niet worden gezegd
dat ten aanzien van die gevallen waarin de relatie tussen het kind en diens
biologische vader al~ family Jife!y_ig.fa,miliale he_eft te gelden, onderlinge
afWeging vande-hiervoor bedoelde belangen van het kind ook thans nog naar
de maatstaf van art. 8 lid 2 E.V.R.M. voldoende rechtvaardiging biedt voor
de door art. 1:198lid 3 B.W. teweeggebrachte inmenging. Ditbrengtmee dat
art. 1: 198 lid 3 in dit geval geen toepassing lean vinden en de ambtenaar van
de burgerlijke stand ten onrechte heeft geweigerd gevolg te geven aan het
door de moeder en de biologische vader tot hem gerichte verzoek om op de
voet van art. 1:198 lid 1 B.W. de door hen verlangde akte op te maken.
De moeder en de man kunnen zich nu TI'lar aanleiding van deze uitspraak tot
de rechter wenden om geconstateerd tL- zien dat tussen de erkenner en het
kind een familie- en gezinsleven bestaat (de door de Hoge Raad gestelde
vervangende voorwaarde). Op basis daarvan lean de ambtenaar van de
burgerlijke stand worden gelast een latere vermelding op de geboorteakte
te plaatsen. Sommige lagere rechters achten onder bepaalde omstandigheden
een gang naar de rechter zelfs overbodig en zijn van oordeel dat de ambtenaar van de burgerlijke stand in evidente gevallen het bestaan van een
familie- en gezinsleven zelf lean vaststellen.
De beperkte mogelijkheden van de moeder om het vaderschap te ontkennen
heeft geleid tot de uitspraak van het E.H.R.M in de zaak Kroon en anderen
tegen Nederland(2). De moeder Icon het vaderschap van de man met wie zij
op dat moment gehuwd was ingevolge art. 1:198 B.W. niet ontkennen. Ook
(1) E.H.R.M., 13 juni 1979, NJ., 1980, 462 (Marclcx).
(2) E.H.R.M., 27 oktober 1994, NJ., 1995, 248.
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niet nu haar echtgenoot met onbekende bestemming vertrokken was en het
kind niets van zijn bestaan afwist. Metals gevolg dat de biologische vader
die een band had, die als familie- en gezinsleven kon worden aangemerkt,
geen juridisch vaderschap tot stand kon brengen, zolang niet eerst de
juridische vader het vaderschap ontkende. Deze onmogelijkheden leverden
strijd met art. 8 E.V.R.M. op.
Direct na de uitspraak van het E.H.R.M. heeft de Hoge Raad zich opnieuw
over deze kwestie uitgelaten (NJ, 1995, 249). In het midden kan blijven,
zowel of de regeling van de art. 1:197-199 B.W. in strijd komt met art. 8 j 0
art. 14 E.V.R.M., zodat op de Staat een positieve verplichting tot aanpassing
van die regeling rust, alsook of moet worden aangenomen dat het ontbreken
van de mogelijkheid voor de moeder om het vaderschap van haar echtgenoot
te ontkennen met betrekking tot een staande huwelijk geboren kind een
ongerechtvaardigde inmenging oplevert. Het vinden van oplossingen voor
wat zou moeten gelden, indien een zodanige strijd of inmenging aanwezig
zou moeten worden geacht, zou immers de rechtsvormende taak van de
rechter te buiten gaan. Via wetgeving zal dus een oplossing voor de geconstateerde strijdigheid moeten worden gevonden.
4. TOEKOMSTIGE WETGEVING
Thans is bij de Tweede Kamer een wetsvoorstel tot herziening van het
afstammingsrecht aanhangig(3). Voorgesteld wordt de termen wettig, onwettig en natuurlijk kind te laten vervallen. Daarvoor in de plaats treedt het al
dan niet in een familierechtelijke betrekking staan tot een ouder.
De moeder van het kind is de vrouw die het kind heeft gebaard, ook al is het
genetisch materiaal waaruit het kind is ontstaan, niet van haar afkomstig.
Moeder van het kind is ook de vrouw die het kind heeft geadopteerd.
Vader van een kind is in de eerste plaats de man die op het tijdstip van de
geboorte van het kind met de vrouw uit wie het kind is geboren, is gehuwd.
De regel dat vader van een kind ook is de man wiens huwelijk binnen 306
dagen voor de geboorte van het kind is ontbonden, wordt beperkt tot het
geval dat het huwelijk door de dood is ontbonden. Ook degene die het kind
heeft erkend is vader van het kind. De erkenning wordt gezien als een
rechtshandeling, gericht op het doen ontstaan van een familierechtelijke
betrekking tussen vader en kind. Vader is ook degene wiens vaderschap
gerechtelijk is vastgesteld. De gerechtelijke vaststelling van het vaderschap
kan gezien worden als een laatste mogelijkheid om tussen een ouder en kind
een afstammingsband te doen ontstaan. Dat geldt niet alleen in het geval dat
de verwekker of degene die daarmee wordt gelijk gesteld zelf niet wil
erkennen, maar ook in het geval dat de verwekker of degene die daarmee
wordt gelijk gesteld wel zou willen erkennen maar daartoe niet meer in de
gelegenheid is geweest door zijn overlijden. Aan een gerechtelijke vaststel-

(3) Kamerstukken nr. 24 649.
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ling van het vaderschap zijn niet aile familierechtelijke gevolgen verbonden
die normaal uit het vaderschap voortvloeien: de geslachtsnaam van het kind
blijft onveranderd die van zijn moeder. Vader van het kind is ten slotte ook
de man die het kind heeft geadopteerd.
Er is een duidelijk onderscheid gemaakt tussen de begrippen vader, biologische vader en verwekker. Vader is de juridische vader. Verwekker is de
man die samen met de moeder op natuurlijke wijze een kind heeft doen
ontstaan. De biologische vader kan zowel de donor als de verwekker zijn. De
donor is geen verweldcer.
De donor heeft niet de mogelijkheid tegen de wens van de moeder ofhet kind
in zelf het kind te erkennen (geen verwekker). Omgekeerd kan tegen de
donor geen gerechtelijke vaststeiling van het vaderschap worden verzocht en
ook geen verzoek tot betaling van kosten van verzorging en opvoeding van
het kind worden ingediend.
De mogelijkheden tot ontkenning van het door huwelijk ontstane vaderschap
worden voor de vader en de moeder gelijkgetrokken. Grond voor de ontkenning is het feit dat de vader niet de biologische vader is van het kind. Ook het
kind heeft de mogelijkheid het vaderschap te ontkennen. Het kind van 12 jaar
of ouder dient ook toe te stemmen tot de erkenning, maar wordt tot aan de
meerderjarigheid daaraan achteraf niet gehouden. Het kind kan steeds achteraf een verzoek tot vemietiging van de erkenning doen. Toestemming van
de moeder tot de erkenning is nietmeer vereist zodra-het kind ·16 jaa:t-is
geworden. Ook een minderjarige kan een kind erkennen als hij de leeftijd van
16 jaar heeft bereikt.
Een kind kan ook worden erkend door een op het tijdstip van de erkenning
gehuwde man, tenzij de Rechtbank heeft vastgesteld dat aannemelijk is dat
tussen de man en de moeder een band bestaat of heeft bestaan die in
voldoende mate met een huwelijk op een lijn valt te steilen of tussen de
man en het kind een nauwe persoonlijke betrekking bestaat.
Het ontbreken van toestemming kan worden vervangen door een toestemming van de rechter, indien de erkenning de belangen van de moeder bij een
ongestoorde verhouding met het kind of de belangen van het kind niet zou
schaden en de man de verwekker is van het kind. De rechter dient de
belangen van aile betroldcenen af te wegen: de belangen van de verweldcer
bij erkenning, die van de moeder bij een ongestoorde verhouding met haar
kind en die van het kind bij al dan niet erkenning.
Gerechtelijke vaststeiling van het vaderschap wordt mogelijk. Een kind
krijgt aldus een middel om met zijn verwekker in familierechtelijke betrekking te komen staan. De gerechtelijke vaststelling van het vaderschap treedt
in plaats van de brieven van wettiging. Zij heeft anders dan de brieven van
wettiging terugwerkende kracht(4). Het vaderschap kan dan ook nog worden

(4) Zie tevens over de erfrechtelijke consequenties hiervan de bespreking in nr. 25 van deze
bundeJ (MELLEMA-KRANENBURG).
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vastgesteld nadat de man is overleden, die de verwekker is van het kind of die
een daarmee gelijk te stellen positie inneemt op grond van k:unstmatige
bevruchting van de moeder waarmee hij heeft ingestemd. Degene die heeft
ingestemd met kunstmatige bevruchting van de moeder wordt voor de
gerechtelijke vaststelling van het vaderschap gelijk gesteld met- de verwek- ker.
5. RECHT OM TE WETEN VAN WELKE ODDER MEN AFSTAMT
H.R., 15 april1994, NJ., 1994, 608, m.nt. HAMMERSTEIN-SCHOONDERWOERD
Inzet van het geding dat leidde tot deze uitspraak van de Hoge Raad was de
vraag of een tehuis voor ongehuwde moeders jegens de inmiddels meerderjarig geworden dochter gehouden was haar bekend te maken met de
indertijd door haar moeder aan het tehuis verstrekte gegevens omtrent haar
vader. Het tehuis weigerde te voldoen aan het verzoek van de dochter de
personalia van de vermoedelijke verwekker te verstrekken. Het tehuis deed
daarbij een beroep op een geheimhoudingsplicht, voortvloeiende uit de
vertrouwelijke aard van deze gegevens, die haar in haar hoedanigheid van
hulpverlener door de moeder als cliente waren toevertrouwd. Het beleid van
het tehuis hield in dat wanneer de moeder nog in leven was, de gegevens
omtrent de (vermoedelijke) vader alleen met haar toestemming mochten
worden verstrekt; toestemming van de (vermoedelijke) vader werd door het
tehuis niet vereist. Kern van het geschil was de vraag of het tehuis aldus
verstrekking van de gevraagde gegevens afhankelijk mocht maken van de
toestemming van de moeder.
Volgens de Hoge Raad is uitgangspunt dat het aan grondrechten als het recht
op respect voor het prive-leven, het recht op vrijheid van gedachte, geweten
en godsdienst en het recht op vrijheid van meningsuiting ten grondslag
liggende algemene persoonlijkheidsrecht mede het recht omvat om te weten
van welke ouders men afstamt. Dit recht heeft ~ zo overwoog de Hoge Raad
- ook intemationaal erkenning gevonden in art. 7 van het - toen door
Nederland nog niet geratificeerde - Verdrag inzake de rechten van het Kind
van 20 november 1989 (hiema afgekort als: I.V.R.K.). Dit recht geeft een
persoon in de omstandigheden als die van de dochter jegens het tehuis
aanspraak om op haar verzoek bekend te worden gemaakt met de aan het
tehuis bekende gegevens omtrent haar ouders.
Het recht om te weten van welke ouders men afstamt is niet absoluut: het
moet wijken voor de rechten en vrijheden van anderen wanneer deze in het
gegeven geval zwaarder we gen. Het Hofheeft dan ook niet blijk gegeven van
een onjuiste rechtsopvatting door de aanspraak van de dochter af te wegen
tegen het door het tehuis ingeroepen geheimhoudingsrecht, ten einde na te
gaan welk van deze beide rechten in het gegeven geval prevaleert.
Wat betreft de onderlinge rangorde tussen enerzijds het recht van een meerderjarig natuurlijk kind om te weten door wie het is verwekt, en anderzijds
het (in het recht op respect voor haar prive-leven besloten) recht van de
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moeder om zulks ook tegenover haar kind verborgen te houden, moet worden
geoordeeld dat het recht van het kind prevaleert. Behalve door het vitaal
belang van dit recht voor het kind wordt deze voorrang daardoor gewettigd
dat de natuurlijke moeder in de regel mede verantwoordelijkheid draagt voor
het bestaan van dat kind. Opmerking verdient in dit verband nog dat het te
dezen niet ging om kunstmatige donorinseminatie.
De Hoge Raad is van oordeel dat het recht op afstammingskennis eerst na een
zeker tijdsverloop prevaleert. Had de Advocaat-Generaal KooPMANS nog
geadviseerd om een tijdsverloop van ,bijv. 30 jaar" te hanteren, de Hoge
Raad spreekt over het recht van een meerderjarig kind. Het feit dat de Hoge
Raad spreekt over ,natuurlijk" kind wil niet zeggen dat een wettig kind geen
recht op afstammingskennis zou hebben indien de wettige vader niet de
biologische vader is. In casu ging het om een zich in het tehuis voor
ongehuwde vrouwen bevindend dossier. De vraag lean zich voordoen of
een en ander ook geldt als van de moeder rechtstreeks wordt gevorderd
om de identiteit van de biologische vader te onthullen.
AFDELING

2 (E.P.

VON BRUCKEN FocK)

AKTEN VAN BURGERLIJKE STAND

6. VASTLEGGING VAN DE HISTORISCHE GANG VAN ZAKEN
H.R., 20 oktober 1995, NJ, 1996, 174, m.nt. DE BoER
In deze uitspraak ging het om de vraag of lean worden bewerkstelligd dat uit
het afschrift van de geboorteakte niet zal blijken dat het kind in juridisch
opzicht van vader gewisseld is.
Uit de relatie van de ongehuwd samenlevende man en vrouw was binnen 306
dagen na de ontbinding van het huwelijk van de vrouw een kind geboren. De
ambtenaar van de burgerlijke stand had in de geboorteakte als naam van de
vader vermeld: de naam van de vroegere echtgenoot van de vrouw. De vrouw
heeft vervolgens ontkend dat het kind van haar vroegere echtgenoot was en
de man heeft het kind daarop erkend.
De man en de vrouw maakten er ingevolge art. 8 E.V.R.M. aanspraak op dat
de ambtenaar van de burgerlijke stand zou worden gelast: 1. doorhaling en
vervanging van de geboorteakte en 2. zodanige inrichting van een (volledig)
afschrift conform art. 1:28 lid 2 oud respectievelijk art. 23b lid 2 B.W. dat
daaruit niet viel afte leiden dat in de geboorteakte de vroegere echtgenoot als
vader van het kind was vermeld.
Het inrichten van openbare registers van de burgerlijke stand die dienen tot
verzamelen en bewaren van akten waarin alle feiten die de persoonlijke staat
rechtstreeks betreffen of daarin wijziging brengen, zodanig nauwkeurig en
onpartijdig worden vastgelegd dat daaraan tegenover eenieder dwingend
bewijs lean worden ontleend, dient een of meer van de doeleinden omschr¥ven in art. 8 lid 2 E.V.R.M. Evenmin valt te betwijfelen dat het daarbij gaat
om gegevens die altijd van persoonlijke en soms bovendien van delicate aard
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zijn. Dit brengt, in verband met art. 8lid 1 E.V.R.M., mee dat afweging nodig
is tussen het belang van betrokkenen op bescherming van hun prive-levenen, in het verlengde daarvan, van hun familie- of gezinsleven - en het
belang verbonden aan de met het imichten van de burgerlijke stand gediende
doeleinden. Het maken van deze afweging is in beginsel voorbehouden aan
de wetgever. De wetgever is zich daarvan bewust geweest en heeft juist ter
bescherming van de persoonlijke levenssfeer van betrokkenen de openbaarheid van de registers van de burgerlijke stand op het stuk van de geboorteakten aanzienlijk beperkt(5). In de geboorteakten worden, zo werd ter
toelichting aangetekend, ,de meest persoonlijke gegevens" opgenomen,
waarbij de toelichting uitdrukkelijk het oog had op gegevens als ,onwettige
geboorte, erkenning en wettiging". De toen ter bescherming van het priveleven getroffen regeling komt erop neer dat van geboorteakten in beginsel
slechts een zogenaamd beredeneerd uittreksel wordt afgegeven (toen:
art. 1:28 leden 2 en 3 oud B.W.; thans art. 1:23b B.W.), bij bet opmaken
waarvan eventuele kantmeldingen op de geboorteakte zoals die in het
register zijn opgenomen (in de huidige terminologie: latere vermeldingen)
wel in acht zijn genomen, maar later niet als zodanig in het uittreksel worden
vermeld. De via die kantmeldingen uit het register blijkende historische gang
van zaken blijft aldus verborgen; slechts de actuele gang van zaken wordt
geopenbaard. De historische gang van zaken blijkt wel uit een ,volledig
afschrift" (in de huidige terminologie: een afschrift) van de akte. Een
dergelijk afschrift wordt echter slechts verstrekt aan wie heeft aangetoond
dat hij behoort tot de eng te trekken kring van hen die daarbij een gerechtvaardigd belang hebben (toen: art. 1:28 leden 2 en 4 oud B.W.; thans
art. 1:23b B.W.). Bij het tot stand komen van de Wet van 14 oktober
1993, Stb. 55 5, he eft de wetgever deze afweging bevestigd en de regeling
uitgebreid tot (na 1 januari 1995 opgemaakte) huwelijksakten en alcten van
overlijden. Er is geen grond welke afwijking van de aldus door de wetgever
weloverwogen gemaakte en recentelijk bevestigde belangenafweging lean
rechtvaardigen. Aangenomen moet dan ook worden dat de door verzoekers
ingeroepen belangen door de wettelijke regeling zoveel als mogelijk worden
beschennd, alsmede dat die belangen afwijking van die regeling niet kunnen
wettigen. De wettelijke regeling laat tegemoetkoming aan hun wensen niet
toe. Hun primaire verzoek strekt ertoe dat de geboorteakte uit het register
wordt verwijderd en door een nieuwe vervangen: dat is onverenigbaar met
het stelsel van de wet dat beoogt vastlegging van de historische gang van
zaken. Het subsidiaire verzoek strekt ertoe die historische gang van zaken
mede verborgen te houden voor hen die bij openbaring daarvan een gerechtvaardigd belang hebben, en ook dat is in strijd met het stelsel van de wet.

(5) Bij Wet van 13 mei 1987, Stb. 246.
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AFDELING

3 (E.P. VON BRUCKEN FoCI<)

ADOPTIE

7. STIEFOUDERADOPTIE; ABSOLUUT VETORECHT
H.R., 25 februari 1994, NJ., 1994,437 en 438, m.nt. HAMMERSTEIN-SCHOONDERWOERD

H.R., 20 mei 1994, NJ., 1994, 626, m.nt.

HAMMERSTEIN-SCHOONDERWOERD

In een tweetal uitspraken betreffende adoptie ging het om de vraag of
art. 1:228 lid 2 B.W., waarin aan de ouder van een wettig kind, een absoluut
vetorecht toekomt wanneer de andere wettige ouder met zijn of haar nieuwe
echtgeno( o)t(e) het kind wil adopteren, nog ge1dend recht is.
In de zaak die aanleiding gaf tot de uitspraak van de Hoge Raad van
25 februari 1994 (NJ., 1994, 437) heeft de vader van de kinderen gebmilc
gemaalct van zijn vetorecht omdat hij de thans nog bestaande natuurlijlce
band tussen hem en de kinderen wi1de behouden. Ret Hof vond de aldus
gemotiveerde tegenspraalc van de vader een alleszins te respecteren gebruik
van diens vetorecht en was van mening dat in casu geen sprake was van
misbruik van bevoegdheid door de vader. Voorts vond het Hof dat, mede
gelet op de parlementaire geschiedenis van deze bepaling, de wens van de
kinderen geen afbreulc lean doen aan het vetorecht van de ouder die met het
kind in een familierechtelijke betrelcking staat. _De_uitspraak van het Hof-is
bevestigd door de Hoge Raad, die voorts stelt dat het bedoelde vetorecht niet
absoluut is omdat het wordt beperkt door de oolc hier toepasselijke rechtsregel dat een bevoegdheid niet lean worden ingeroepen voor zover zij wordt
misbruikt.

Ook in zijn uitspraak van dezelfde datum (N.J., 1994, 438) komt hij tot deze
conclusie. In deze uitspraalc is aanvaard dat de moeder terecht gebruik
maakte van haar vetorecht omdat zij wilde vermijden dat haar dochter haar
in de toekomst zou kunnen tegenwerpen, dat zij, door zich te verzetten tegen
de gevraagde (stiefouder)adoptie, zelf aan het verloren gaan van die band had
meegewerkt.
In de zaak die leidde tot de uitspraak van de Hoge Raad van 20 mei 1994
(N.J., 1994, 626) was de casus als volgt. De dochter was geboren in 1972.
Tussen haar ouders is in 1975 de echtscheiding uitgesproken. In 1980
trouwden haar moeder en stiefvader met elkaar. De dochter heeft nooit
contact met haar vader gehad. Afgezien van de eerste tweeenhalf jaar van
haar }even heeft zij steeds bij haar moeder en stiefvader verbleven. In 1989 is
haar achtemaam gewijzigd in die van haar stiefvader. De dochter heeft een
halfbroer die geboren is uit het huwelijk van haar moeder en stiefvader.
De Hoge Raad herhaalde eerst hetgeen hij in zijn uitspraak van 25 februari
1994 (N.J., 1994, 438) had overwogen. Vervolgens merkte hij op dat,
ofschoon het vetorecht aan de andere eigen ouder is toegekend omdat de
adoptie het voor hem ingrijpende gevolg heeft dat de tussen hem en zijn kind
bestaande familierechtelijke betreldcingen beeindigt, de andere ouder bij het
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uitoefenen van deze bevoegdheid het belang van het kind zwaar behoort te
laten wegen. En voorts dat in de regel het belang van het kind om door de
adoptanten te worden geadopteerd zal toenemen naarmate het door hen
langer is verzorgd en opgevoed. Misbruik van bevoegdheid zal dus eerder
worden aangenomen naarmate het belang van het kind zwaarder weegt.
8. TOEKOMSTIGE WETGEVING
Er worden ten aanzien van de adoptie ingrijpende wijzigingsvoorstellen
gedaan(6). Verruiming wordt voorgesteld ten aanzien van de categorie
personen die kunnen adopteren. De beperking van adoptie tot gehuwden
vervalt en de eenpersoonsadoptie, die in het huidige recht in verkapte vorm
voorkomt (postume adoptie en stiefouderadoptie) wordt ingevoerd. Anderzijds zijn de gronden om voorbij te gaan aan de tegenspraak van een ouder
strikt geformuleerd.
Ten opzichte van de huidige regeling, waarbij bij tegenspraak na 2 jaar een
herhaald verzoek tot adoptie kan worden gedaan, en dan de tegenspraak niet
meer hoeft te gebeuren, betekent dat een aanmerkelijke beperking. Dit alles
betreft de adoptie van kinderen in Nederland. Het onderscheid suspensief en
absoluut vetorecht komt te vervallen.
AFDELING

4 (E.P. VON BRUCKEN FOCK)

GEZAG

9. lNLEIDING; HET NIEUWE GEZAGSRECHT
Bij de Wet(?) van 6 aprill995, in werking getreden op 2 november 1995, is
het gezagsrecht gewijzigd. Het begrip ouderlijke macht is vervangen door
ouderlijk gezag. Van voogdij is sprake als het gezag door een ander dan de
ouder wordt uitgeoefend. Het gezag heeft betrekking op de persoon, het
bewind over het vermogen en de wettelijke vertegenwoordiging van de
minderjarige. Het gezag binnen het huwelijk wordt door de ouders gezamenlijk uitgeoefend. Het gezag na een scheiding wordt gezamenlijk door de
ouders uitgeoefend op eensluidend verzoek behoudens indien sprake is van
gegronde vrees voor verwaarlozing van de belangen van het kind.
Ongehuwde ouders kunnen gezamenlijk gezag verkrijgen door aantekening
van de gezamenlijke gezagsuitoefening in het voogdijregister. Zij kunnen
niet voor de tweede maal aantekening van de gezamenlijke gezagsuitoefening verzoeken; alsdan is een rechterlijke beslissing vereist. Na de dood van
een der ouders krijgt de overlevende ouder van rechtswege het gezag. Bij
overlijden van een ouder die het gezag alleen uitoefent, bepaalt de rechter
wie met gezag wordt belast. Dit geldt ook als de overleden ouder bij
testament een voogd had benoemd. De overlevende ouder kan verzoeken

(6) Kamerstukken m. 24 649.
(7) Stb. 1995, 240.
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met het gezag te worden belast. Het verzoek lean slecbts worden afgewezen
bij het bestaan van gegronde vrees voor verwaarlozing van de belangen van
het kind. Ook indien de bij testament benoemde voogd inmiddels is opgetreden, lean de rechter te allen tijde op verzoek van de overlevende ouder
deze aanwijzing wijzigen in die zin dat die ouder met het gezag wordt be last.
Wordt dit verzoek binnen een jaar na het begin van de voogdij gedaan, dan
geldt bet criterium van bet bestaan van gegronde vrees voor verwaarlozing
van de belangen van bet kind. De gezagsregeling kan worden gewijzigd bij
wijziging van omstandigheden of indien daarbij is uitgegaan van onjuiste of
onvolledige gegevens. De toeziende voogdij is vervallen.
10. TOEKOMSTIGE WETGEVING
In een op 20 maart 1997 door de Tweede Kamer aanvaard wetsvoorstel
(23 714) wordt gezamenlijk gezag door een ouder en een ander dan de ouder
die in een nauwe persoonlijke betrekking tot het kind staat mogelijk gemaakt. Het gezag van de ander is een volwaardig gezag dat niet afuankelijk is
van bet gezag van de ouder. Het gezag van de ander eindigt niet van
rechtswege wanneer het gezag van de ouder eindigt.
Voorwaarden voor een gezamenlijk gezag van een ouder tezamen met een
ander dan een ouder zijn:
- de ouder en de ander moeten ten minste gedurende een jaar voorafgaande
aan het gezamenlijk verzoelc samen- de feitelijke zorg voor bet kind
hebben gehad;
- de ouder moet bet gezag gedurende een aangesloten peri ode van drie jaar
aileen hebben gehad.
Het verzoek wordt afgewezen indien, mede in het licbt van de belangen van
de andere ouder, gegronde vrees bestaat dat bij inwilliging de belangen van
bet kind zouden worden verwaarloosd.
De ander is, zolang het gezamenlijk gezag voortduurt en, indien het gezamenlijk gezag is geeindigd gedurende de termijn dat het gezag beeft geduurd, verplicht tot het verstrekken van levensonderhoud jegens het kind.
Na de dood van de ouder die tezamen met de ander het gezag uitoefende,
oefent die ander van recbtswege de voogdij over de kinderen uit. De rechter
lean op verzoek van de overlevende ouder te allen tijde bepalen dat deze, mits
daartoe bevoegd, alsnog met het gezag wordt belast.
Gezamenlijke voogdij wordt uitgeoefend door twee niet-ouders.
Op eensluidend verzoek van de voogd en een ander die in een nauwe
persoonlijke betrekking tot bet kind staat lean de rechter bepalen dat de
voogdij door hen gezamenlijk wordt uitgeoefend. Ret verzoek wordt afgewezen indien gegronde vrees bestaat dat bij inwilliging de belangen van bet
kind zouden worden verwaarloosd. De voogden zijn verplicht om bet kind
dat onder hun voogdij staat te verzorgen en op te voeden. Zij zijn ook
onderhoudsplichtig. Na de dood van een voogd die de voogdij samen met
een ander uitoefende, oefent de andere voogd voortaan aileen de voogdij
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over de kinderen uit. Ook bij testament kunnen twee personen worden
aangewezen die gezamenlijk de voogdij kunnen uitoefenen. Een verzoek
tot beeindiging van de gezamenlijke voogdij kan door de voogden gezamenlijk of van een van hen worden ingediend. Alsdan bepaalt de rechter aan wie
van heiden voortaan het gezag over ieder van de minderjarige kinderen
aileen zal toekomen.
Na de ontbinding van het huwelijk anders dan door de dood ofna scheiding
van tafel en bed behouden de ouders het gezamenlijk gezag, tenzij door een
van de ouders om eenhoofdig gezag wordt verzocht. De rechter kan, indien
blijkt dat de minderjarige van 12 jaar of ouder hierop prijs stelt, ambtshalve
een van de ouders aileen met het gezag belasten. Hetze1fde geldt indien de
minderjarige de leeftijd van 12 jaar niet heeft bereikt, maar in staat kan
worden geacht tot een redelijke waardering van zijn belangen terzake.
11. VORDERING TOT AFGIFTE VAN NATUURLIJK KIND DOOR MOEDER
H.R., 15 april 1994, N.J., 1994, 576
De afwijzing van de vordering tot afgifte door de pleegouders van een kind
van de moeder kan niet aileen steunen op de vaststeiling dat de moeder niet
het wettig gezag over het kind heeft. De casus was als volgt. De ongehuwde
moeder is in een ziekenhuis in Brazilie bevailen van een dochter. Een tante
van de moeder heeft voor de burgerlijke stand aangifte gedaan van de
geboorte van het meisje en heeft zichzelf als moeder van dit kind laten
registreren. De tante had tevoren aan de pleegouders medegedeeld dat haar in
Brazilie wonende nicht zwanger was van een kind, voor hetwelk zij wegens
haar omstandigheden niet zou kunnen zorgen. De pleegouders hadden met de
tante afgesproken dat zij dit kind in Brazilie zouden ophalen en naar Nederland zouden brengen. Met toestemming van de tante is het meisje te Paramaribo erkend door een man, die niet de biologische vader van het kind is.
Van deze erkenning is een notariele akte opgemaakt. De tante is vervolgens
met het meisje in Nederland gearriveerd, waarna het meisje in het gezin van
de pleegouders werd ondergebracht. Ruim een jaar later is de moeder naar
Nederland gekomen. Een moederschapsonderzoek heeft uitgewezen dat zij
met aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid de moeder van het meisj e is.
Enkele maanden later is een bezoekregeling tot stand gekomen tussen de
moeder en het meisje. Naar aanleiding van een verzoek van de raad voor de
kinderbescherming heeft de kinderrechter het meisje onder toezicht gesteld.
Tevens is de uithuisplaatsing gelast. In de onderhavige zaak heeft de moeder
in kort geding afgifte van het meisje aan haar gevorderd. De president heeft
in zijn eindvonnis de vordering toegewezen. Ret Hof te Amsterdam heeft dit
vonnis evenwel vernietigd en de door de moeder gevraagde voorzieningen
geweigerd op grond van zijn oordelen dat de vorderingen van de moeder
slechts zullen lcunnen slagen ,indien voorshands als voldoende aannemelijk
komt vast te staan dat zij volgens Braziliaans recht wettig gezag over het kind
heeft, dan wel binnen afzienbare tijd zallcunnen verlaijgen", dat de moeder
dat gezag thans niet heeft, dat voorshands niet aannemelijk is dat zij het
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binnen afzienbare tijd zal kunnen verkrijgen nu aan een eventuele wijziging
van de geboorteakte van het kind een nog niet aangevangen gerechtelijke
procedure in Brazilie, met onbekende duur en afloop, dient vooraf te gaan en
dat de zaak mitsdien niet vatbaar is om in kort geding genoegzaam te worden
toegelicht.
De Hoge Raad stelde eerst vast dat de moeder en het kind, die sedert juli
1992 respectievelijk mei 1991 in Nederland verblijven; ressorteren onder de
rechtsmacht van Nederland in de zin van art. 1 E.V.R.M. Dit brengt mee dat
Nederland verplicht is de door het E.V.R.M. gewaarborgde rechten en vrijheden jegens de moeder en het kind te eerbiedigen. Tussen de moeder en
het meisje bestaat door het enkele feit van de geboorte uit haar een ,familieen gezinsleven" als bedoeld in art. 8 E.V.R.M.(8). Een wezenlijk onderdeel
van het recht op dit ,familie- en gezinsleven" is het recht van moeder en kind
op verzorging en opvoeding van het kind door de moeder en op het wederzijds genot van elkaars gezelschap. Het beletten van de uitoefening van dit
recht vormt een inmenging als bedoeld in art. 8 lid 2 E.V.R.M. De enkele
omstandigheid dat de moeder volgens Braziliaans recht- als gevolg van de
valse geboorteaangifte door de tante - het wettig gezag over het kind niet
heeft en dat voorshands niet aannemelijk is dat zij dit gezag binnen afzienbare tijd zal kunnen verlaijgen, lean niet worden gerekend tot de omstandigheden welke volgens de maatstaven van art. 8 lid 2 E.V.R.M. beperkingen op
het recht op ;;familie~ en gezinsleven"-kunnen reclitVaardigen.-Ver\\rijzing
volgde voor een beoordeling van de door het Hof nog niet behandelde
appelgrieven van de pleegouders, bij welke beoordeling in het bijzonder
moest worden nagegaan of het belang van het meisje zich verzet tegen
toewijzing van de vordering van de moeder; zou dat het geval blijken te
zijn, dan levert zulks een door art. 8 lid 2 E. V.R.M. toegestane grond voor
afwijzing van de vordering op.
Ret Hof te 's-Gravenhage heeft uiteindelijk de vordering tot afgifte van de
moeder toegewezen.
AFDEL!NG

5 (E.P.

VON BRUCKEN foCK)

OM GANG

12. INLEIDING; HET NIEUWE OMGANGSRECHT
Bij de Wet(9) van 6 april1995, in werking getreden op 2 november 1995, is
het omgangsrecht gewijzigd. De regeling is niet langer beperkt tot de scheidingssituatie maar verruimd tot alle situaties waarin een ouder niet het gezag
over het kind heeft. De nieuwe wet regelt ook de omgang tussen het kind en
anderen dan de niet met het gezag belaste ouder(s). Op verzoek van een
persoon die in een nauwe persoonlijke betreldcing tot het kind staat kan
tussen hem of haar een omgangsregeling vastgesteld worden. Het begrip
(8) Zie E.H.R.M., 13 juni 1979, NJ, 1980, 462 (Marcloc).
(9) Stb. 1995, 240.
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,nauwe persoonlijke betrekking" kan worden opgevat als een omschrijving
van het begrip familie- en gezinsleven als bedoeld in art. 8 lid 1 E.V.R.M.
Gedacht kan worden aan grootouders, broers en zusters, gewezen pleegouders en aan de biologische vader van het kind. Ret is aan de rechter
overgelaten telkens van geval tot geval te beslissen of de verzoeker in een
nauwe persoonlijke betrekking tot het kind staat. De ontzeggingsgronden
zijn ruimer: het verzoek kan worden afgewezen, indien het belang van het
kind zich tegen toewijzing verzet of indien het kind van 12 jaar of ouder
tegen de omgangsregeling bezwaar maakt.

13. SOCIAAL OUDERSCHAP
H.R., 23 juni 1995, NJ, 1996, 17, m.nt. DE BOER
In dit arrest heeft de Hoge Raad beslist dat een man die noch de biologische
noch de juridische ouder van een kind is, maar die een zesjarige l.a.t.-relatie
met de moeder heeft gehad met een beroep op zogenaamd ,sociaal ouderschap", ontvankelijk kan zijn in een verzoek tot het vaststellen van een
omgangsregeling. W el gel den er strenge eisen voor wat betreft de aan te
voeren concrete omstandigheden met betreldcing tot het bestaan tussen de
man en het kind van familie- en gezinsleven als bedoeld in art. 8 E.V.R.M.
Bij de beoordeling of sprake is van een als ,family life" aan te merken
betreldcing tussen de man en het kind, mag mede betekenis worden toegekend aan de wijze waarop het kind het contact met de man heeft ervaren. Ook
het feit dat de partijen na het verbreken van hun l.a.t.-relatie een omgangsregeling afspraken en enige tijd nakwamen, behoefde niet tot een ander
oordeel te leiden.
14. DwANGSOM
H.R., 26 januari 1996, NJ., 1996, 355
V olgens de Hoge Raad behoefde een vordering tot nakoming van omgangsregeling op straffe van verbeurte van een dwangsom niet zonder meer te
worden toegewezen op de door de vader aangevoerde grond dat het afdwingbaar maken van een door de rechter vastgestelde omgangsregeling een eis
van openbare orde is. Bij de beantwoording van de vraag of voor het
opleggen van een dwangsom plaats is, moet het belang van de kinderen
worden vooropgesteld. Een weigering van de gevraagde voorziening is niet
in strijd met art. 8 E.V.R.M. Als gevolg van de spanningen waaraan de
kinderen blootstaan, verzet hun be lang zich thans tegen een omgangsregeling
die de moeder op straffe van verbeurte van een dwangsom zou moeten
nakomen.
15. AARD EN BESTENDIGHEID VAN DE ONDERLIGGENDE RELATIE

H.R., 22 december 1995, NJ, 1996, 419
In de zaak die leidde tot deze uitspraak van de Hoge Raad heeft de moeder
verzocht een omgangsregeling tussen Jeroen en zijn biologische vader vast te
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stellen. De moeder heeft een seksuele relatie met een de biologische vader
gehad. Zij hebben nooit samengewoond. De biologische vader heeft de
relatie verbroken nadat hij ervan op de hoogte was geraakt dat de moeder
zwanger was. Jeroen wilde graag zijn vader ontmoeten. De biologische vader
was gehuwd en heeft vanaf de geboorte van Jeroen nooit contact met hem
gehad, noch ook willen hebben. Hij was niet bereid vrijwillig mee te werken
aan enige vorm van omgang met Jeroen, omdat hij de gevraagde omgang
emotioneel niet aan leon en deze zijn huwelijk onder druk zou zetten.
Volgens de Hoge Raad heeft bet Hof met juistheid geoordeeld dat de eisen
die aan bet bestaan van ,family life" gesteld moeten worden, afhankelijk
zijn van de context waarin op art. 8 E.V.R.M. een beroep wordt gedaan, dat
daarbij mede van belang is wie bet beroep doet, en dat, indien een kind de
bescherming van art. 8 E.V.R.M. inroept teneinde enige vorm van contact
met zijn biologische vader te realiseren, niet dezelfde voorwaarden behoeven
te worden gesteld als wanneer de biologische vader op enige vorm van
contact met een door hem verwekt maar niet erkend kind aanspraak maakt.
Het Hof heeft voorts volgens de Hoge Raad terecht gewezen op de medeverantwoordelijkheid die de biologische vader draagt voor bet bestaan van
bet kind. Mede in bet Iicht van de rechtspraak van bet E.H.R.M.(IO) moet
echter worden aangenomen dat 66k in de context van een verzoek van de
zijde van een kind om vaststelling van een omgangsregeling met zijn
biologische vader, niet kan woTden gespfokeif vaifeen -a_rs ,~family life''
conform art. 8 E.V.R.M. aan te merken betrelddng op de enlcele grond dat bet
kind door de biologisch vader is verwekt. De enkele verwekking door de
biologische vader heeft dus geen familie- en gezinsleven tussen hem en
Jeroen doen ontstaan.
De aard en de bestendigheid van de aan de geboorte van Jeroen voorafgegane
relatie tussen de moeder en de biologische vader mogen volgens de Hoge
Raad niet buiten beschouwing worden gelaten. Het bestendigheidsvereiste
duidt er op dat de relatie niet van geheel voorbijgaande aard mag zijn. In
geval van spermadonorschap of een enkele vrijpartij is aan dit vereiste in
ieder geval niet voldaan. Of een relatie voldoende bestendig is, moet van
geval tot geval worden beoordeeld. De rechter die over de feiten oordeelt zal
op dit punt een zekere beoordelingsruimte moeten worden gelaten. Wat
betreft de aard van de relatie moet worden gedachte aan factoren als
gezamenlijke huisvesting, gezamenlijke huishouding en wederzijdse verzorging. De gedachtengang van de Hoge Raad sluit aan bij de aangehaalde
rechtspraak van het E.H.R.M., blijkens welke rechtspraak bet familie- en
gezinsleven tussen de vader en bet kind (ipso iure) wordt afgeleid uit bet
v66r de geboorte tot stand gekomen familie- en gezinsleven tussen de vader
en de moeder. Om die reden lean bet enlcele verwekkerschap ook geen
familie- en gezinsleven opleveren, het zegt immers niets over de aard van
(10) In het bijzonder de uitspraken van 21 juni 1988,NJ, 1988,746 (Berrehab), 26 mei 1994,
NJ, 1995, 247 (Keegan) en 27 oktober 1994, NJ, 1995, 248 (Kroon en anderen).
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de onderliggende relatie tussen de moeder en de verwekker, laat staan over
de bestendigheid daarvan. Daarom ook zijn bijkomende omstandigheden
nodig, die inzicht geven in de aard en de bestendigheid van die relatie.
A1i. 7 lid 1 I.V.R.K. omvat volgens de Roge Raad meer dan het enkele recht
om de namen van zijn ouders te vememen: de bewoordingen en de mede op
het psychisch welzijn van het kind gerichte strekking van de bepaling
verzetten zich tegen een zo beperkte uitleg ervan. In een situatie, waarin
het gaat om een door de biologische vader niet erkend kind waarmee hij geen
persoonlijk contact wil hebben, kan uit art. 7 I.V.R.K. niet worden afgeleid
dat het kind het recht heeft dit geweigerde persoonlijke contact tegen de wil
van die vader af te dwingen. Niet aannemelijk is dat de verdragsluitende
staten een zo ver gaand recht op het oog hebben gehad.
AFDEL!NG

6 (E.P. VON BRUCKEN FOCI<)

ALIMENT ATIE

16. lNLEIDING
Als belangrijkste ontwikkeling op het gebied van het alimentatierecht moet
de op 1 juli 1994 in werking getreden Wet Limitering Alimentatie( 11)
worden aangemerkt.
Ret tijdstip van de toekenning door de rechter dan wel het tijdstip van de
tussen partijen aangegane alimentatieovereenkomst is beslissend voor het
antwoord op de vraag ofvoor wat betreft de alimentatie de nieuwe wettelijke
limiteringsregeling dan wel het overgangsregime van die nieuwe wettelijke
regeling geldt. Ret belang van dit onderscheid is vooral gelegen in de
alimentatieduur. De nieuwe wettelijke limiteringsregeling kent een alimentatieduur van in beginsel 12 jaar of korter (de nieuwe gevallen), het overgangsregime kent een alimentatieduur van 15 jaar of langer (de oude
gevallen). Wanneer het huwelijk niet Ianger heeft geduurd dan 5 jaren en
uit dat huwelijk geen kinderen zijn geboren, eindigt de alimentatieplicht in
beginsel op het moment waarop na de datum van inschrijving van de echtscheidingsbeschikk:ing een termijn is verstreken die gelijk is aan de huwelijksduur, ook als de rechter op verzoek van een echtgenoot eventueel een
langere termijn heeft vastgesteld.
W anneer in genoemde gevallen de wettelijke alimentatietermijn afloopt, kan
de rechter op verzoek van een echtgenoot alsnog een termijn vaststellen
indien de beeindiging van de alimentatieplicht van z6 ingrijpende aard is dat
ongewijzigde handhaving van de wettelijke alimentatiete1mijn naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid van de alimentatiegerechtigde niet kan
worden gevergd. Wanneer de rechter in het 1aatstbedoelde geval een termijn
vaststelt, moet hij bij de uitspraak bepalen of verlenging van de termijn na
ommekomst daarvan al dan niet mogelijk is. Aileen wanneer hij heeft

(11) Stb. 1994, 324 en 325.
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bepaald dat verlenging mogelijk is, is latere verlenging op verzoek van de
alimentatiegerechtigde mogelijk, mits is voldaan aan de daarvoor aan te
leggen zware maatstaf.
Voor de oude gevallen, dat zijn de gevallen waarin de alimentatie v66r 1 juli
1994 door de rechter is toegekend oftussen de partijen is overeengekomen,
geldt een overgangsregime. Beeindiging van de bestaande alimentatieverplichtingen tussen gewezen echtgenoten door de rechter is in beginsel
mogelijk zodra de alimentatieverplichting op of na het tijdstip van inwerkingtreding van de wet 15 jaren of Ianger heeft geduurd.

17. LIMITERING; MOTIVERINGSEISEN
H.R., 4 februari 1994, NJ, 1994, 366 en 367
H.R., 7 oktober 1994, N.J., 1995, 61
Bij limitering van alimentatie moet onderscheid worden gemaakt tussen
limitering op grond van factoren, waarvan de aard meebrengt dat zij zich
niet meer kunnen wijzigen (onveranderlijke factoren) en factoren die zich
nog kunnen wijzigen (veranderlijke factoren). Veranderlijke factoren zijn
factoren als het (toekomstig) inkomen van de onderhoudsgerechtigde, de
pensioenverevening en -verrekening, de verzorging van de kinderen, de
scheidingsproblemen, de tijdelijke arbeidsongeschiktheid, de opleiding, de
leeftijd, de mogelijkheden op de arbeidsmarlct, en de j:ijcl gechJrende welke
alimentatie is betaald. Onveranderlijke factoren zijn factoren als het welstandsniveau tijdens het huwelijk, de duur van het huwelijk, de duur van de
samenleving, de leeftijd van de onderhoudsgerechtigde ten tijde van de
scheiding, het aantal uit het huwelijk geboren kinderen, de werkervaring
en opleiding ten tijde van de scheiding, en de rolverdeling tijdens het
huwelijk.
De aan de rechter met het oog op een limitering van de alimentatie gestelde
motiveringseisen worden strenger naarmate de limitering steunt op onveranderlijke factoren. Een dergelijke uitspraak doet immers het recht op
alimentatie praktisch definitief eindigen. Het ingrijpende karalcter hiervan
brengt mee dat aan een uitspraak van deze strekking hoge motiveringseisen
worden gesteld en dat het in beginsel de alimentatieplichtige is die omstandigheden dient aan te voeren op grond waarvan hij een beeindiging van zijn
onderhoudsverplichting op haar plaats acht (NJ., 1994, 366 en 367). Zo
wordt voor het rechterlijk oordeel dat de vrouw althans ten dele in eigen
onderhoud zou hebben kunnen voorzien vereist, dat de man voldoende
concrete feiten en omstandigheden aanvoert (a) omtrent de mogelijkheden
die voor de vrouw, gezien haar leeftijd en haar vooropleiding, bestonden om
pass end werk te vinden of een geschikte opleiding te volgen ter plaatse waar
werk of opleiding vanuit de woonplaats bereikbaar was, en (b) omtrent
hetgeen te dier zake, mede gelet op maatschappelijke opvattingen in de
kring waartoe vrouw behoorde, van haar kon worden gevergd (NJ, 1995,
61).
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18.

,ALS WAREN ZIJ GEHUWD"

H.R., 25 november 1994, N.J, 1995, 299, m.nt. DE BOER
H.R., 12 april 1996, N.J, 1997, 56, m.nt. DE BOER
V oor de vaststelling dat een gescheiden echtgenoot samenleeft met een ander
als waren zij gehuwd conform art. 1:160 B.W. is volgens de Hoge Raad niet
aileen vereist dat de gescheiden echtgenoot en die ander elkaar wederzijds
verzorgen, maar ook dat zij met elkaar samenwonen en een gemeenschappelijke huishouding voeren. 's Hofs oordeel dat het verzorgende aspect van
de relatie van de vrouw en haar partner moet worden gerelateerd aan die van
een huwelijk en dat niet doorslaggevend is dat laatstgenoemde over eigen
woonruimte beschikt, nu ook binnen een huwelijk thans niet ongebruikelijk
is dat echtelieden een deel van de tijd elk op onderling verschillende woonadressen doorbrengen, geeft derhalve blijk van een onjuiste rechtsopvatting
(N.J, 1995, 299).
Volgens de Hoge Raad volgt niet aileen uit de bewoording van art. 1: 160
B.W. ~ het spreekt immers slechts van de ,gewezen" echtgenoot ~maar
ook uit de uit de parlementaire geschiedenis ervan blijkende strekking van
dat art. dat bedoeld is het art. slechts toepassing te doen vinden op de situatie
die zich voordoet nadat het huwelijk is geeindigd. Dit brengt mee dat aan een
samenleven met een ander, waaraan een einde is gekomen v66rdat het
echtscheidingsvonnis is ingeschreven in de registers van de burgerlijke
stand, niet het rechtsgevolg van art. 1:160 B.W. is verbonden (N.J, 1997,
56).
19.

VERJARING

H.R., 20 januari 1995, N.J, 1995, 326, m.nt. DE BOER
Ingevolge art. 1:405 lid 2 B.W. verjaart de rechtsvordering tegen de vader tot
voorziening in de kosten definitief door verloop van vijf jaren na de geboorte. De stelling dat art. 1:405 lid 2 B.W. als onverenigbaar met onder meer de
art. 8 en 14 E.V.R.M. buiten toepassing moet blijven, omdat het wat betreft
de termijn van verjaring van de onderhoudsverplichting zou leiden tot ongelijke behandeling van kinderen die wel en kinderen die niet in familierechtelijke betrekking tot hun biologische vader staan, is door de Hoge Raad in dit
arrest niet onderschreven. Een rechtsvordering die ertoe strekt het vaderschap te doen vaststellen ten einde op grond van dit vaderschap een veroordeling te verlaijgen tot betaling van een kinderbijdrage verschilt van een
rechtsvordering, ingesteld tegen een vader die tot het kind in familierechtelijke betrekking staat en waarvan derhalve het ~ hier juridisch ~ vaderschap reeds vaststaat op grond van huwelijk of erkenning. Dit verschil kan
ook een verschil in behandeling van beide soorten rechtsvorderingen op het
punt van de verjaring rechtvaardigen in die zin dat voor de eerstbedoelde
rechtsvordering een kortere verjaringstermijn dan voor de tweede noodzakelijk kan worden geacht met het oog op de rechtszekerheid en de bescherming
van de rechten van hen tegen wie de aan die termijn onderworpen rechts-
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vordering zich richt. Dit geldt niet in de situatie waarin art. 1:405 lid 2 B.W.
wordt ingeroepen tegenover een rechtsvordering, waarbij het uitsluitend om
het vaststellen van een kinderbijdrage gaat, omdat het vaderschap reeds
eerder is vastgesteld.
20. AANSPRAAK JEGENS BIOLOGISCHE VADER
H.R., 26 april 1996, N.J., 1997, 119, m.nt. DE BOER
Ingevolge het wettelijk stelsel van afdeling 1 van titel 17 van Boek 1 B.W.
heeft een wettig kind - afgezien van mogelijke aanspraken jegens een
stiefouder - slechts jegens zijn weitige ouders aanspraak op voorziening
in de kosten van zijn verzorging en opvoeding. Aan art. 1:394lid 1 B.W. kan
het kind derhalve geen aanspraak jegens de biologische vader ontlenen,
zolang het een ander tot wettige vader heeft. Volgens de Hoge Raad in deze
uitspraak van 26 april 1996 heeft het Hof miskend dat - indien tussen het
kind en zijn biologische vader een als familieleven als bedoeld in art. 8
E.V.R.M. aan te merken betrelddng bestaat- voormelde regel wordt doorbroken, voor zover art. 8 E.V.R.M. zulks eist, omdat het in zoverre een
positieve verplichting oplegt om het kind een aanspraak op levensonderhoud
jegens zijn biologische vader toe te kennen. Een zodanige doorbreking van
het in de wet neergelegde stelsel moet met name worden aangenomen voor
het geval dat blijkt dat de wettige vader niet in staat is om in het levensonderhoud van het lcmd te-vo6rzien ofCfaf zull(s op andere grol1d nief in
rechte kan worden afgedwongen dan wel dat van de moeder redelijkerwijs
niet kan worden gevergd dat zij hem ter zake aanspreekt.
AFDELING

7 (S.D.

LINDENBERGH)

HUWELIJKSVERMOGENSRECHT

21. lNLEIDING
Op het terrein van het huwelijksvermogensrecht heeft de Hoge Raad gedurende de afgelopen periode vele mal en van zich doen horen. De uitspraken
beslaan bovendien een breed terrein. Naast verschillende uitspraken over het
toestemmingsvereiste van art. 1:88 B.W.(12), over de vraag naar verknochtheid van goederen in de zin van art. 1:94 lid 3 B.W.(l3), over de verdeling
van de huwelijksgemeenschap(l4), over de waardestijging van de echtelijke

(12) H.R., 22 september 1995, NJ, 1996, 521, m.nt. KLEIJN en H.R., 19 maart 1993, NJ,
1994, 92, m.nt. LuiJTEN (geen anticipatie op art. 1:88 lid 4 B.W.).
(13) H.R., 25 juni 1993, NJ, 1994, 31, m.nt. KLEIJN en H.R., 22 maart 1996, NJ, 1996, 710,
m.nt. KLEIJN (,gouden handdruk" bij beeindiging arbeidsovereenkomst niet verlmocht).
(14) H.R., 10 aprill992, NJ, 1992,447 (partiele scheiding en deling); H.R., 29 oktober 1993,
NJ, 1995,213, m.nt. KLEIJN (W.I.R.-premies); H.R., 12 november 1993, NJ, 1994,229, m.nt.
KLEIJN (financiering pensioen werlmemer van gefailleerde); H.R., 7 april 1995, NJ, 1996,
499, m.nt. KLEIJN (verdeling huwelijksgemeenschap v66r ontbinding huwelijk); H.R., 29 september 1995, NJ, 1996, 88, m.nt. KLEIJN (verdeling melkquotum) en H.R., 6 september 1996,
R.v.d.W., 1996, 166 C.
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woning(15) en over de goedkeuring van huwelijkse voorwaarden bij hertrouwen(16) springen vooral de arresten met betreldcing tot de problematiek
van de verrekenbedingen in huwelijkse voorwaarden in het oog. Voor de
verzekeringspraktijk is bovendien een uitspraak met betrekking tot uitkering
aan een deelgenoot in een ontbonden huwelijksgemeenschap bepaald het
vermelden waard. Ten slotte mag niet onvermeld blijven dat per 1 mei 1995
de Wet verevening pensioemechten bij scheiding in werking is getreden( 17).
22.

UITKERING UIT LEVENSVERZEKERING AAN DEELGENOOT IN ONTBONDEN HU-

WELIJKSGEMEENSCHAP

H.R., 18 maart 1994, N.J., 1995,410 (Van Tholen-Kemna/Nationale Nederlanden), m.nt. KLErJN(18)
Krachtens art. 1:149 B.W. eindigt het huwelijk door het overlijden van een
der echtgenoten. Een eventuele huwelijksgemeenschap wordt daardoor
krachtens art. 1:99 B.W. ontbonden. Totdat deze ontbonden huwelijksgemeenschap is verdeeld, zijn daarop volgens art. 3:189 B.W. de meeste
bepalingen van titel 3.7 B.W. betreffende de ,eenvoudige gemeenschap"
van toepassing. Ret (ook op die situatie toepasselijke) art. 3:170 lid 2 B.W.
bepaalt dat de deelgenoten in de gemeenschap slechts gezamenlijk tot ontvangst van een aan de gemeenschap verschuldigde prestatie bevoegd zijn,
tenzij een beheersregeling anders bepaalt.
De uitspraak van 18 maart 1994 betreft een geval waarin een huwelijksgemeenschap in 1986 was ontbonden door overlijden van de man. Tot de
ontbonden gemeenschap waren niet alleen de weduwe (Van Tholen-Kemna),
maar ook een tweetal kinderen uit een eerder huwelijk van de man als
deelgenoot gerechtigd. De vrouw had in 1966 een levensverzekering afgesloten met (een voorgangster van) Nationale Nederlanden Levensverzekering Maatschappij N.V., waarbij zij zelfals verzekeringneemster, verzekerde
en begunstigde gold voor de uitkering (j 12 54 3), die bij in leven zijn op 1 juli
1992 opeisbaar werd. Ret recht op uitkering maakte aldus deel uit van de
ontbonden huwelijksgemeenschap. Toen de vrouw betaling vorderde op haar
eigen naam, werd dit geweigerd met een beroep op art. 3:170 lid 2 B.W., dat
onder meer bepaalt dat de deelgenoten in de gemeenschap slechts gezamenlijk tot ontvangst van een aan de gemeenschap verschuldigde prestatie bevoegd zijn.

(15) H.R., 10 januari 1992, N.J., 1992, 651, m.nt. LUJJTEN en H.R., 15 september 1995, N.J..
1996, 616, m.nt. LUIJTEN (onder meer over de vraag of er een natuurlijke verbintenis tot
verrekening bestaat).
(16) H.R., 15 mei 1992, N.J, 1993, 486, m.nt. LUIJTEN (weigering goedkeuring huwelijkse
voorwaarden op grond van art. 1:166 B.W. bij voormalige echtgenoten die opnieuw met elkaar
willen huwen).
( 17) Zie nader nr. 23 onder c.
(18) Zie ook de bespreking van het arrest in nr. 35 van deze bundel (LAMMERS).
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De Hoge Raad had onder het oude recht(19) aangenomen dat
,ingeval een in enige gemeenschap van goederen gehuwde met een derde een overeenkomst
heeft gesloten houdende een beding, waarbij hij zichzelfheeft aangewezen als persoon aan wie
ingevolge de overeenkomst te verrichten betalingen moeten worden gedaan, de derde aan een
vordering van zijn wederpartij tot betaling niet kan tegenwerpen bezwaren ontleend aan het
huwelijksgoederenregime van zijn wederpartij of aan de omstandigheid dat de wederpartij zich
bevindt in een ontbonden maar nog niet verdeelde gemeenschap".

Naar huidig recht wordt de situatie evenwel beheerst door art. 3:170 lid 2
B.W., waarbij volgens de parlementaire geschiedenis(20) doorslaggevend is
geweest de gedachte dat aldus wordt voorkomen dat een deelgenoot een
vordering zou lcunnen innen zonder waarborg dat het aldus gei"nde aan de
gezamenlijke deelgenoten ten goede zou komen.
In dat Iicht overweegt de Hoge Raad:
,Gelet op deze uitdrukkelijk uitgesproken bedoeling van de wetgever zou het niet passen een
andere regel overeenkomstig genoemd arrest(21) te aanvaarden, metals resultaat dat art. 3:170
voor het geval van een ontbonden huwelijksgemeenschap !outer interne werking zou hebben,
zodat de schuldenaar bevrijdend aan een deelgenoot in een ontbonden huwelijksgemeenschap
zou kunnen betalen, zelfs indien hij wist dat deze jegens de andere deelgenoten niet bevoegd
was de betaling te ontvangen".

Met betreldcing tot de vraag of een dergelijke handhaving van art. 3: 110
B.W. niet in strijd is met de eisen van een vlot betalingsverkeer overweegt de
Hoge Raad dat aan deze eisen recht wordt gedaan door art. 6:34 lid 1 B.W.
Degene die een prestatie is verschuldigd aan iemand die in een overeenkomst
uitdruldcelijk is aangewezen als degene aan wie moet worden betaald, heeft
een redelijke grond in de zin van art. 6:34 lid 1 B.W. om aan die persoon te
betalen, ook al blijkt deze persoon achteraf deelgenoot te zijn geweest in een
ontbonden huwelijksgemeenschap, aldus de Hoge Raad. Hij voegt daar nog
aan toe:
,Dit is slechts anders wanneer de schuldenaar ten tijde van die betaling wist of op grond van
een tijdige mededeling van de andere echtgenoot of diens erfgenamen had behoren te begrijpen
dat degene die door het beding is aangewezen, jegens die anderen niet tot ontvangen van de
betaling bevoegd was".

Gezien het belang voor de verzekeringspraktijk is het arrest niet onbesproken
gebleven(22). De besprekingen gaan met name in op de vraag onder welke
omstandigheden de debiteur tot nader onderzoek gehouden is(23). In geval

(19)
(20)
(21)
(22)

H.R., 3 februari 1967, NJ, 1967, 441.
Memorie van Antwoord, Parlementaire Geschiedenis Boek 3, blz. 588 e.v.
De Hoge Raad doelde op H.R., 3 februari 1967, NJ, 1967, 441.
Zie de noot van KLEIJN onder het arrest en voorts EKERJNG, V.r.b., 1994, blz. 39-40;
WESSELS, NTB.R., 1994, biz. 228-230; SooNs, JB.N, 1994, m. 106 en KALKMAN, JB.N,
1994, nr. 118, alsmede W.P.NR., 6159 (1994), blz. 822-826.
(23) Zie hierover met name KLEIJN, SOONS en KALKMAN.
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van gerede twijfel bestaat dan voor de debiteur krachtens art. 6:37 B.W. de
mogelijkheid om de betaling op te schorten. KLEIJN(24) en WESSELS(25)
wijzen voorts op de mogelijke toepasselijkheid van art. 3:170 B.W. op
andere figuren dan de uitbetaling van een levensverzekering, zoals de en/
of-rekening en bepaalde vormen van pensioenen, en op toepassing op andere
gemeenschappen dan de ontbonden huwelijksgemeenschap, zoals de onverdeelde maatschap of firma.
Concluderend kan worden vastgesteld dat het uiteindelijke resultaat van
toepassing van de nieuwe regel van art. 3:170 B.W. met de uitleg die de
Hoge Raad daaraan heeft gegeven het resultaat van de oude regel dicht
nadert. Slechts in geval van emstige twijfel zal de debiteur nader dienen te
onderzoeken of sprake is van een gemeenschapsvordering in de zin van
art. 3:170 B.W.
23. VERREKENBEDING IN HUWELIJKSE VOORWAARDEN
De meest opvallende ontwikkelingen hebben zich voorgedaan in de rechtspraak met betrekking tot verrekenbedingen in huwelijkse voorwaarden. Het
ging daarbij steeds om gevallen waarin partijen waren gehuwd met uitsluiting van iedere gemeenschap van goederen en waarbij in de huwelijkse
voorwaarden een verrekenbeding was opgenomen, dat verplichtte tot verrekening van de inkomsten(26). De praktijk laat zien dat er tijdens het
huwelijk van een dergelijke verrekening niet veel terecht komt, hetgeen
met name bij echtscheiding voor de niet- of minstverdienende echtgenoot
tot onaangename verrassingen kan leiden.
a. Geldigheid vervalbeding
H.R., 18 februari 1994, NJ., 1994, 463 (Rensing/Polak), m.nt. KLEIJN
Omdat in de praktijk verrekening tijdens het huwelijk doorgaans uitblijft en
verrekening bij einde van het huwelijk wegens gebrek aan financiele gegevens en aan bereidheid van een der partijen problematisch is, is in huwelijkse
voorwaarden aan het verrekenbeding vaak een vervalbeding verbonden,
inhoudende dat de bevoegdheid om verrekening te vorderen na een bepaalde
periode (meestal tussen een en vijf jaar na einde van ieder kalenderjaar)
vervalt. Met name ten aanzien de geldigheid en werking van een dergelijk
vervalbeding bestond in de literatuur verschil van opvatting. Door sommigen
werd betoogd dat een dergelijk vervalbeding ongeldig zou zijn. Daartoe werd
aangevoerd dat de ratio van art. 3:321 lid 1 sub a B.W.(27), dat van echtgenoten tijdens het huwelijk geen stuitingshandelingen mogen worden ver(24) In zijn noot onder het anest, alsmede in J.B.N, 1995, nr. 3.
(25) T.a.p.
(26) In dit verband wordt doorgaans gebruik gemaakt van het ,Amsterdamse model", inhoudende dat bij huwelijkse voorwaarden iedere huwelijksgemeenschap wordt uitgesloten,
maar dat partijen zich verplichten onverteerde inkomsten jaarlijks te verrekenen.
(27) Het artikel bepaalt dat de verjaring tussen echtgenoten wordt verlengd.
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langd omdat dat zou zorgen voor onrust, evenzeer geldt voor vervalbedingen.
Door anderen werd een vervalbeding geldig geacht en werd gewezen op het
verschil tussen verval en verjaring (het een betreft een bevoegdheid, het
ander een rechtsvordering), terwijl art. 3:321 B.W. over verval niets zegt. De
Hoge Raad (NJ., 1994, 463) laat geen twijfel bestaan over geldigheid van het
vervalbeding:
,Het oordeel van het hof dat voormeld standpunt [dat het in de huwelijkse voorwaarden
opgenomen vervalbeding nietig is wegens strijd met dwingend recht, SDL] geen steun vindt in
het recht, is juist".

In zijn noot onder het arrest wijst KLEIJN op de mogelijkheid dat een beroep
op een op zichzelf geldig vervalbeding niettemin onaanvaardbaar kan zijn
wegens strijd met de redelijkheid en billijkheid in de zin van art. 6:248 lid 2
B.W. Zie hierover nader onder c.
b. Verrekening volgens regels wettelijk deelgenootschap
H.R., 7 april 1995, NJ., 1996, 486 (Vossen/Swinkels), m.nt. KLEIJN
De meest geruchtmakende uitspraak op het tenein van het huwelijksvermogensrecht betreft de vraag aan de hand van welke regels bij einde van het
huwelijk client te worden verrekend, indien tijdens het huwelijk nimmer
venekening heeft plaatsgevonden.
In 1970 huwden Vossen en Swinkels met elkaar. Zij maakten daarbij
huwelijkse voorwaarden op, waarin zij iedere huwelijksgemeenschap uitsloten en (in art. 4a) een zogenaamd Amsterdams verrekenbeding opnamen.
Ret beding luidde:
,Per het einde van elk kalenderjaar voegen de echtgenoten bijeen en verdelen bij helfte hetgeen
van hun inkomen over dat jaar onverteerd is. Heeft over enig jaar geen ven·ekening plaatsgehad, dan blijft het vorderingsrecht daattoe bestaan".

Tijdens het huwelijk zijn de onverteerde inkomsten nooit ter verdeling
bijeengevoegd en bij einde van het huwelijk rijst de vraag hoe de verdeling
client plaats te vinden. Met name speelt de vraag of in die verdeling ook de
door belegging van de inkomsten verkregen aanspraken dienen te worden
betroldcen.
De Hoge Raad acht op de verdeling art. 1:129 B.W. (wettelijk deelgenootschap) van toepassing en vindt de verde ling door het Hof overeenkomstig de
art. 1:139 lid 1 en 1:136 lid 2 B.W. (betreffende het wettelijk deelgenootschap) juist. Deze verde ling komt erop neer dat niet wordt nagegaan wat het
onverteerde inkomen is geweest gedurende de huwelijkse jaren, maar dat de
gedurende het huwelijk gevormde vermogensvermeerdering wordt verdeeld.
De Hoge Raad ovetweegt daartoe:
,Een beding als is neergelegd in ( ... ) art. 4a strekt naar zijn aard ertoe dat hetgeen van de
inkomsten van partijen wordt bespaard periodiek tussen hen wordt verrekend. Ieder der
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echtgenoten is vervoigens in staat zijn aandeel in de besparingen, door beiegging, te besteden
aan vorrning en vermeerdering van het eigen vermogen. Laten partijen tijdens het huweiijk
deling van het overgespaarde achterwege en biijft het recht om deling te vorderen bestaan, dan
brengt een uitleg naar redelijkheid en billijkheid in verband met de aard van het beding mee dat
bij het einde van het huwelijk ook de verrnogensvermeerdering, ontstaan door beiegging van
hetgeen uit de inkomsten van een echtgenoot is bespaard, maar ongedeeid gebieven, in de
verrekening wordt betrokken. Dit is slechts anders wanneer bij de huweiijkse voorwaarden
anders is overeengekomen ( ... )"·.

Het arrest heeft de nodige beroering veroorzaakt en is in de literatuur als
,verrassend", ,een misgreep", ,niet geheel onbegrijpelijk" en ,niets
nieuws" bestempeld(28). Het resultaat heeft aantrekkingskracht doordat
wordt uitgegaan van vermogensvergelijking, die een oplossing kan bieden
in gevallen waarin - zoals vaak - na jaren niet kan worden achterhaald
hoeveel er uit inkomen gespaard is. De kritiek betreft vooral het feit dat in het
verrekenbeding uitsluitend wordt gesproken van onverteerde inkomsten,
waarmee door partijen is beoogd dat de verdeling beperkt blijft tot die
inkomsten, terwijl het resultaat van de toepassing van de verdelingsregels
van het wettelijk deelgenootschap is dat (ook) vermogensvermeerderingen
worden gedeeld. In zijn noot bepleit KLEIJN dan ook om bij de verrekening
een gematigde versie van het deelgenootschap te hanteren, waarbij inkomensvreemde elementen (zoals waardevermeerdering van het aangebrachte
stamvermogen en van erfrechtelijke verkrijgingen, opbrengsten van loterijen
en kansspelen, subsidies e.d.) buiten de verrekening worden gelaten. LUIJTEN
wijst voorts op het bezwaar dat een vermogensvergelijking tot een geheel
ander resultaat kan leiden dan berekening van jaarlijks overgespaarde inkomsten, in die gevallen waarin tijdens het huwelijk ook vermogensverminderingen hebben plaatsgevonden(29).
c. Pensioenverevening; vervalbeding in strijd met redelijkheid en billijkheid

H.R., 19 januari 1996, N.J, 1996, 617
Hoewel een aan een verrekenbeding gekoppeld vervalbeding in huwelijkse
voorwaarden niet nietig is wegens strijd met de wet(30) staat het partijen
toch niet vrij zich op een dergelijk beding te beroepen, zo blijkt uit de
uitspraak in de volgende zaak.
R. en P. zijn op 28 augustus 1980 met elkaar in het huwelijk getreden. Zij
maakten daarvoor huwelijkse voorwaarden op, waarin zij iedere gemeenschap van goederen uitsloten en een Amsterdams verrekenbeding opnamen.
Aan het verrekenbeding werd het beding toegevoegd dat de vordering tot
veiTekening vervalt indien binnen drie maanden na afloop van het kalender(28) Respectievelijk door SooNs, J.B.N, 1995, nr. 51; LUJJTEN, J.B.N., 1995, nr. 52; KLEIJN in
zijn noot onder het arrest; en VAN DER BURGHT, W.P.NR., 6232 (1996), biz. 543-546.
Enthousiaster toont zich VAN MouRIK, W.P.NR., 6188 (1996), biz. 481-482, die ,harteiijke
ondersteuning" betuigt.
(29) Vergelijk voor een heider rekenvoorbeeid LUJJTEN, J.B.N, juni 1995, biz. 5.
(30) Zie hiervoor onder a.
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jaar geen vaststelling en betaling van de verrekeningsvordering heeft plaatsgevonden. In 1990 komt het tot een echtscheiding en vordert de vrouw (P.)
van de man (R.) onder meer een verklaring voor recht dat de vrouw recht
heeft op verrekening van het door de man opgebouwde pensioen en een
verklaring voor recht dat de vervaltermijn in de huwelijkse voorwaarden niet
geldig is, althans dat de man zich daar niet op kan beroepen. Tot verrekening
van besparingen was het tijdens het huwelijk niet gekomen.
Het Hof stelt de vrouw op beide punten in het gelijk. Met betreldcing tot de
pensioenverrekening deelt de Hoge Raad het oordeel van het Hof. Hij verwijst daartoe naar zijn eerdere uitspraak(31), waarin reeds werd bepaald dat
een echtgenoot in het geval van algehele uitsluiting van gemeenschap van
goederen na echtscheiding in beginsel geen aanspraak kan maken op een deel
van het ouderdomspensioen waarop de andere echtgenoot recht heeft. In de
literatuur werd wel verdedigd dat die regel niet zou gelden voor huwelijkse
voorwaarden met een verrekenbeding en dat in dat geval aansluiting zou
dienen te worden gezochtbij het arrest Boon/Van Loon(32).
Per 1 mei 1995 is de Wet verevening pensioemechten bij scheiding(33) in
werking getreden, doch deze is (met een enkele uitzondering(34)) eerst van
toepassing op na die datum ontbonden huwelijken. Krachtens art. 1:94 lid 4
B.W. vallen pensioemechten waarop de wet van toepassing is en daarmee
verband houdende rechten op nabestaandenpensioen niet in de huwelijksgemeel1schap. Art. 1:155 B.W. verwijst voor de verevening va1l tijdens net
huwelijk opgebouwde pensioemechten naar de Wet pensioenverevening bij
scheiding(35).
Met betreldcing tot het vervalbeding had het Hof geoordeeld dat er door de
vrouw onvoldoende feiten en omstandigheden waren gesteld om het vervalbeding buiten toepassing te laten. De Hoge Raad acht terecht dat het Hof het
beding niet als nietig aanmerkte, maar gaat vervolgens in op de vraag onder
welke omstandigheden het beding naar maatstaven van redelijkheid en
billijkheid buiten toepassing dient te blijven:
,Bij beantwoording van de vraag of het onderhavige beding naar maatstaven van redelijkheid
en billijkheid onaanvaardbaar is, is in het bijzonder van betekenis dat een beding als het
onderhavige naar zijn aard in belangrijke mate de werking ontneernt aan de tussen partijen
overeengekomen verrekening van hetgeen jaarlijks van hun zuivere inkomsten resteert,
alsmede dat om voor de hand liggende redenen partijen in het algemeen niet tot verrekening
zullen overgaan zolang de huwelijkse samenleving voortduurt. Van belang is voorts dat ( ... )
partijen zich veelal niet bewust zullen zijn van de consequenties van een beding als het
onderhavige en ook als gevolg daarvan jaarlijkse venekening achterwege zullen Iaten. Een

(31) H.R., 5 oktober 1990, N.J, 1991, 576; zie over deze uitspraak TP.R., 2-92, biz. 424
(REINHARTZ).

(32) H.R., 27 november 1981, N.J, 1982, 503.
(33) Stb. 1994, 342.
(34) Vergelijk art. 12lid 2 van de wet, waarin aan ex-echtgenoten die v66r 27 november 1981
zijn gescheiden onder vomwaarden een recht op pensioenverevening wordt toegekend.
(35) Zie over deze wet voorts het daaraan gewijde april-nummer van JB.N., 1995.
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en ander brengt mee dat een beroep op het verva1beding naar maatstaven van rede1ijkheid en
billijkheid onaanvaardbaar moet worden geacht in een geva1 waarin een van de gewezen
echtgenoten na hun echtscheiding verrekening vordert van in het verleden overgespaarde
inkomsten, tenzij b1ijkt van, door de echtgenoot die zich op het verva1beding beroept te stellen
en zo nodig te bewijzen, omstandigheden die een beroep op het beding rechtvaardigen".

Het vervalbeding is dus niet nietig(36), maar een beroep erop is in beginsel
wei strijdig met de redelijkheid en billijkheid. Daarmee is de werking van het
aan een verrekenbeding gekoppeld vervalbeding drastisch beperkt. De door
de Hoge Raad relevant geachte omstandigheden ( aard van het beding,
partijen zullen tijdens huwelijk doorgaans niet tot verrekening overgaan,
partijen zullen zich niet bewust zijn van de consequenties van het achterwege
Iaten van verrekening) gelden immers vrijwel steeds wanneer een vervaltermijn is overeengekomen.
Bezien in combinatie met de uitspraak in de zaak Vossen/Swinkels (hiervoor
onder b) brengt het arrest een verdere versterking van het Amsterdams
verrekenbeding mee(3 7) die erop neerkomt dat het stelsel van het wettelijk
deelgenootschap wordt benaderd waarbij niet aileen inkomsten, maar ook (in
elk geval de daaruit voortvloeiende) vermogensvermeerderingen worden
verrelcend. Wanneer partijen dat laatste willen voorkomen, dienen zij ofwel
tevoren in hun huwelijkse voorwaarden uitdrukkelijk art. 1:129 e.v. B.W.
(afrekening volgens regels deelgenootschap) buiten toepassing te verklaren,
danwel steeds tijdig af te rekenen.

HOOFDSTUK

II

ERFRECHT
1 (T.J. MELLEMA-KRANENBURG)
VERSTERFERFRECHT

AFDELING

24. lNLEIDING
Ook anno 1997 is er in Nederland nog geen nieuw erfrecht in werking
getreden en is dus nog steeds het erfrecht van 1838 van kracht.
Maar de wetgevingsmachine is wei in beweging. Thans wordt er op het
ministerie druk gewerkt aan een gewijzigd voorstel van wet betreffende de
positie van de langstlevende echtgenoot. Hierin is het door de Koninldijke
Notariele Broederschap voorgestelde wettelijk stelsel van de ouderlijke
boedelverdeling zoals dat thans mogelijk is bij testament te regelen
(art. 4:1167 B.W.), als uitgangspunt genomen. Voorts is in het voorstel de
positie van de kinderen die betroldcen zijn bij tweede huwelijken van een of
beide ouders verwerkt. In bepaalde situaties wordt hen een ,wilsrecht" (het
(36) Zie hiervoor onder a.
(37) Zie over het arrest ook SooNs, J.B.N, 1996, nr. 28.
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is zeer de vraag of deze juridische kwalificatie juist is voor het beoogde
recht) toegekend bestaande hetzij uit een recht op goederen hetzij een recht
op geld, in te roepen tegen de langstlevende echtgenoot.
Voorts is er wel iets veranderd in het Nederlandse erfrecht: de legitieme
partie voor ascendenten is per 1 januari 1996 afgeschaft. Dit heeft met name
consequenties voor ongehuwd samenwonenden die thans bij het maken van
een testament - zo lang er nog geen kinderen zijn - geen belemmeringen
tegenkomen hun partner tot enig erfgenaam te benoemen(38).
25. ERFRECHTELIJKE POSITIE ONWETTIG, NIET ERKEND KIND
H.R., 17 januari 1997, R.v.d.W., 1997,23 C (Haas/Postma)
In de afgelopenjaren is in de jurisprudentie een aantal malen de vraag aan de
orde gekomen van de erfrechtelijke positie van het onwettige niet erkende
kind. Daaruit kwam met name de spanning naar voren die bestaat tussen
enerzijds het E.V.R.M., met name art. 8, en anderzijds de nationale wetgeving, waar ik hieronder op zal terugkomen. Ik verwijs voor wat dat betreft
naar H.R., 24 december 1995, NJ, 1995,468 en- nog meer recent-naar
H.R., 17 januari 1997, R.v.d.W., 1997, 23 C. Op die laatste uitspraakhoewel deze strikt genomen buiten de verslagperiode valt - wil ik hier wat
nader ingaan.
De casus was als volgt. Op 19 augustus 1992 is erflater Postma overleden, die
nimmer gehuwd is geweest en geen wettige noch onwettige erkende kinderen
heeft achtergelaten. Postma (een oud-notaris!) had niet bij testament over
zijn nalatenschap beschikt. Zijn neef Koster is als zijn enige versterferfgenaam in het bezit van zijn nalatenschap gekomen.
Rand 1963 had Postma een affectieve relatie met de moeder van Haas,
waaruit Haas is geboren, die niet door erflater als zijn kind is erkend. Erflater
heeft nooit met de moeder van Haas samengewoond. Postma heeft wel vanaf
kart na de geboorte tot aan de meerderjarigheic' van Haas ter zake van de
kosten van diens verzorging en opvoeding periodiek aan de moeder van Haas
betalingen gedaan. Haas heeft van Koster afgifte aan hem van de nalatenschap van Postma gevorderd.
Rechtbank en Hof Arnhem hebben de vordering afgewezen. Tegen deze
beslissing heeft Haas cassatieberoep ingesteld. Ret cassatiemiddel stelt
voorop dat bepaald onverenigbaar is met att. 8 en 14 E.V.R.M. de regeling
van art. 4:879 j 0 art. 1:221 en 222 B.W., inhoudende dat als wettige erfgenamen slechts diegenen worden aangemerkt die tot de erflater in familierechtelijke betrekking stonden, dat wil zeggen van de onwettige kinderen
slechts die kinderen die door de vader zijn erkend. De in deze regeling
besloten liggende erfrechtelijke achterstelling van het niet erkende onwettige
kind komt in strijd met het discriminatieverbod van art. 14 in verbinding met

(38) Zie over de wenselijkheid van de legitieme partie in het algemeen: De Legitieme Partie,
30e Landelijlc Notarieel Studentencongres, A:rs Notariatus LXIX, Deventer 1995.
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art. 8 E.V.R.M. in geval tussen dat kind en de vader family life bestond als
bedoeld in art. 8 E.V.R.M.
De Hoge Raad stelt in zijn beslissing voorop dat in het licht van de E.H.R.M.arresten(39) art. 8 E.V.R.M. op zichzelf aan de verdragstaten bij het regelen
van erfrechtelijke aanspraken van kinderen een zekere beoordelingsvrijheid
laat, en dus in beginsel ook ruimte laat voor beperkingen in de mate waarin
buiten huwelijk geboren kinderen hetzij ab intestato hetzij krachtens wilsbeschikking, van hun ouders kunnen erven.
Maar - zo stelt de Hoge Raad - een uitsluiting van intestaat erfgenaamschap op de enkele grond van het onwettig karakter van de afstamming is
discriminatoir en !evert op deze grond schending op van art. 8 in verbinding
met art. 14 E.V.R.M. Hij voegt daaraan toe dat voor andersoortige beperkingen van het abintestaat erfrecht wei objectieve en redelijke rechtsvaardigingsgronden kunnen bestaan. Ook dienaangaande komt aan de nationale
wetgever een zekere beoordelingsvrijheid toe.
Tegen deze achtergrond komt de Hoge Raad tot zijn beslissing, daarbij
uitdruldcelijk overwegend dat thans bij de Tweede Kamer aanhangig is het
op 20 maart 1996 ingediende wetsvoorstel tot o.a. herziening van het afstammingsrecht waarin een gewijzigd art. 1:207 B.W. is voorgesteld, dat in
bepaalde gevallen voorziet in een rechterlijke vaststelling van het vaderschap
op verzoek van de moeder of het kind, welke vaststelling ondermeer erfgenaamschap van het kind met zich meebrengt.
Toch anticipeert de Hoge Raad niet op deze voorgestelde wetgeving, want,
zo overweegt hij,
,het vooralsnog ontbreken in het Nederlandse recht van een regel dat het onwettige, niet
erkende kind erfgenaam van zijn verwekker is, kan niet gezegd worden uitsluitend te berusten
op het onwettig karakter van zijn afstamming, maar tevens op de moeilijkheid in het kader van
de ondemomen wetgeving tot een verantwoorde afweging van aile bij het afstamrningsrecht
betrokken belangen te komen".

In de tweede plaats volgt hieruit volgens de Hoge Raad
, ( ... ) dat het hier gaat om keuzen die naar hun aard de rechtsvormende taak van de rechter te
buiten gaan. Zulks brengt mee dat evenmin mogelijk is om geheel of ten dele op de voormelde
wetgeving vooruit te !open".

De Hoge Raad komt derhalve tot de slotsom dat hij geen aanleiding ziet en
ook geen mogelijkheid aanwezig acht, terug te komen van hetgeen is bepaald
in zijn arrest van 24 februari 1995, N.J., 1995, 468, waarin hij besliste dat
brieven van wettiging, waardoor een niet erkend kind na overlijden van de
biologische vader alsnog de status van wettig kind kan krijgen (art. 1:215
B.W.), geen terugwerkende kracht hebben en dus niet kunnen leiden tot een
erfgenaamschap van het kind.
(39) E.H.R.M., l3 juni 1979, N.J, 1980, 642 (Marckx) en E.H.R.M., 29 november 1991, serie
A, nr. 214-C, par. 25-28 (Vermeire).
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In de Nederlandse rechtspraktijk is dus vooralsnog de enige mogelijkheid om
wettige, niet erkende kinderen (ervan uitgaande dat erkenning of wettiging
niet mogelijk is) te Iaten erven, het opmaken van een testament, waarin het
kind tot erfgenaam wordt benoemd.
Daarbij moet, wanneer er - anders dan in de onderhavige zaak - nog
andere kinderen aanwezig zijn, rekening gehouden worden met hun legitieme parties.
2 (T.J. MELLEMA-KRANENBURG)
TESTAMENTAIR ERFRECHT

AFDELING

26. LEGAAT AAN DEELGENOOT IN ONVERDEELDE BOEDEL
H.R., 26 november 1993, NJ, 1994, 260 (Kaat/Ortgies), m.nt. KLEIJN
In de onderhavige zaak ging het om de vraag of een deelgenoot in een
onverdeelde door de dood van zijn echtgenote ontbonden huwelijksgemeenschap een rechtsgeldig legaat kon maken betreffende een tot die gemeenschap behorend goed. Centraal bij de beantwoording van deze vraag staan de
artikelen 4:950 B.W. en 1013 B.W. Art. 4:950 B.W. bevat de bepaling dat
echtgenoten ten opzichte van goederen welke in gemeenschap zijn, niet
verder kunnen beschildcen dan over het aandeel dat ieder van hen in de
gemeenschap heeft. Artikel4:1013 B.W. houdt in dat een legaat van andermans goed nietig is. De feiten waren als volgt.
Op 18 maart 1984 is Klaas Kaat overleden. Hij was eerder gehuwd met
Scholten uit welk huwelijk zoon Kaat (verder te noemen Kaat) was geboren.
Scholten is in 1962 overleden. Kaat Sr. en Kaat waren haar enige erfgenamen. Van de huwelijksgemeenschap en de nalatenschap die niet zijn verdeeld, maakte een woonhuis deel uit. Kaat Sr. is in 1964 gehuwd met Ortgies;
tussen hen bestond uitsluitend een gemeenschap van inboedel. Bij testament
van 12 oktober 1964 had Kaat Sr. aan Ortgies het recht gelegateerd om in het
huis dat zij samen bewoonden tot haar dood kosteloos te blijven wonen. Kaat
is de enige erfgenaam van Kaat Sr. Kaat vordert aanvankelijk de nietigverklaring, althans vemietiging van het door zijn vader gemaakte legaat. Hij
stelt zich daarbij op het standpunt dat zijn vader ten tijde van het maken van
zijn testament slechts gerechtigd was tot drievierde deel van de litigieuze
woning en dat vader Kaat derhalve bij testament slechts over drievierde deel
van de waning kon beschildcen. Na een door de Rechtbank gehouden
comparitie wijzigt Kaat zijn eis in die zin dat hij van Ortgies een bedrag
van f 16 000 vordert (de waarde van een recht van vruchtgebruik dat ten
behoeve van Ortgies op eenvierde deel van de woning zou worden gevestigd)
te vermeerderen met de wettelijke rente vanaf 18 maart 1984.
De Rechtbank wijst de vordering van Kaat toe. Het Hofbelaachtigt het vonnis
van de Rechtbank. De Hoge Raad vernietigt echter het arrest van het Hof:
,Wanneer een erflater die tot zijn overlijden met zijn enige erfgenaam deelgenoot was in een
huwelijksgemeenschap, een recht heeft gelegateerd op een tot deze gemeenschap behorend
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goed, dan is dat legaat, niettegenstaande het bepaalde in de eerste volzin van art. 4:950 B.W.,
voor bet gebeel geldig. Uit de tweede en derde volzin van die bepaling volgt dat een legaat dat
een deelgenoot met betrekking tot een tot de gemeenschap behorend goed beeft gemaakt,
recbtsgevolg beeft. Dat is volgens· genoemde bepaling zelfs het geval wanneer bet goed na het
overlijden wordt toegedeeld aan een ander dan de erfgenaam of erfgenamen".

De Hoge Raad is derhalve van oordeel dat de andere deelgenoot, als enig
erfgenaam van erflater, ook gebonden is aan het legaat, voor zover het zijn
eigen onverdeeld aandeel betreft. KLEDN schrijft hierover in zijn noot onder
het arrest dat de Hoge Raad een soortgelijk standpunt had ingenomen in zijn
arrest van 20 juni 1975 (N.J, 1976, 414), toen het ging om een verpachting
door een der deelgenoten van het verpachte goed; de Hoge Raad oordeelde
daar dat de andere deelgenoten daaraan gebonden waren nu zij erfgenaam
waren van de verpachter. De enige erfgenaam was dus niet aileen gehouden
het legaat uit te voeren, maar voor het aandeel waarover de testateur niet kon
beschikken was hij - aldus de Hoge Raad - daartoe ook in staat op grond
van zijn eigen beschikkingsbevoegdheid over het ,ontbrekende" deel van
het legaat.
Het legaat is volgens de Hoge Raad ook niet nietig op grond van art. 4:1013
B.W.:
.
,Een legaat met betrekking tot een tot de gemeenschap beborend goed is evenmin nietig
ingevolge het bepaalde bij art. 4:1013. Het goed behoorde immers mede toe aan de erflater,
zodat niet gezegd kan worden dat het in de zin van 1aatstgenoemde bepaling een goed is 'van
een ander' ".

Uit deze overweging volgt derhalve dat een mede-eigenaar steeds geldig bij
legaat mag beschikken over het gehele goed, zelfs al heeft hij hierin een
minderheidsaandeel. Is de testateur daarentegen totaal niet in een goed,
waarin hij bij testament wil beschikken gerechtigd, dan is een legaat van
dat goed nietig(40).
Advocaat-Generaal DE VRIES LENTSCH-KOSTENSE wijst in haar conclusie in
dit verband op de prominente rol die aan de wil van de erflater wordt
toegekend en dat die rol slechts wordt beperkt door de regeling van de
legitieme. Zij meent dat die regeling juist geen bescherming biedt tegen de
door de erflater aangegane overeenkomsten en bij legaat gedane beschikkingen met betrekking tot het onverdeelde aandeel van de erfgenaam in de
goederen die de erflater en de erfgenaam tezamen toebehoorden. Mijns
inziens is dit slechts ten dele juist. W anneer een derde door een dergelijke
handeling bevoordeeld wordt - hetgeen vaak juist het doel van een dergelijke actie zal zijn - en tevens daardoor op de rechten van de legitimaris
inbreuk wordt gemaakt, kan de regeling van de legitieme portie wel degelijk
bescherming bieden. Ik denk hierbij aan het geval dat de erflater goederen

(40) Vergelijk H.R., 4 juni 1965, N.J, 1966, 469; H.R., 8 december 1972, N.J, 1973, 346 en
H.R., 20 november 1980, N.J, 1981, 440, waar bet ging om overeenkomsten betreffende bet
goed van een ander waaraan de erfgenamen gebonden zijn.
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die tot de onverdeeldheid behoren tegen een veel te lage prijs aan een derde
verkoopt of, aansluitend op de casus van het anest, dat het woonhuis waarop
ten behoeve van een derde een recht van gebmik en bewoning is gevestigd,
het enige bestanddeel van de nalatenschap van erflater vormde. In dat laatste
geval verkrijgt de erflater zijn recht niet vrij en onbezwaard en kan hij op die
grond tegen het recht van gebruik en bewoning opkomen. De Hoge Raad
hoefde zich echter over deze vragen niet te buigen daar in casu op de
legitieme portie geen beroep werd gedaan.
27.

UITLEG BEWOORDINGEN TESTAMENTAIRE BEPALING

H.R., 31 januari 1997, R.v.d. W, 1997, 35 C(41)
In deze zaak wordt eerst door het Hof 's-Hertogenbosch(42) uitleg gegeven
aan de zinsnede in een testamentaire bepaling ,mijn echtgenote Cornelia K.
alsmede haar zonen A. en J.S. ", welke uitleg later door de Hoge Raad wordt
overgenomen. Ret is dan overigens inmiddels 1997 geworden.
Aanleiding tot de procedure was het volgende. V. is vanaf 27 augustus 1985
tot aan diens overlijden gehuwd geweest met H., erflater, die op 6 maart 1993
te Vught is overleden. H. had geen kinderen en is eerder gehuwd geweest met
Cornelia K., welk huwelijk door echtscheiding is ontbonden op 18 maart
1977.
H. heeft op 1 mei 1973 een testament gemaakt waarbij hij tot enige-erfgenamenvan zijn nal<iienschap heeft benoemd, ieder voor een gelijk deel
,mijn echtgenote mevrouw Cornelia K., alsmede haar twee zonen de heren
Adrianus en Johannes S.".
Wanneer erflater overlijdt, rijst de vraag wie zijn erfgenamen zijn, met name
hoe gemelde bepaling in het testament moet worden uitgelegd, art. 4:932
B.W.

De Rechtbank Den Bosch acht in de bewoordingen van het testament
duidelijk de bedoeling van de erflater weergegeven die hij had op het
ogenblik van het maken van bet testament, namelijk om zijn toenmalige
ecbtgenote Cornelia K. en haar twee zonen Adrianus en Johannes S. ieder
voor gelijke delen te laten erven.
De nadere omscbrijving ,mijn echtgenote" bescbouwt de Recbtbank slecbts
als een destijds geldende nadere aanduiding. De Recbtbank leidt daar met
name niet uit af dat de erflater mevrouw K. en baar twee met namen
genoemde zonen uitsluitend wenste te laten erven, indien K. op het tijdstip
van zijn overlijden nog zijn echtgenote zou zijn. Uit bet feit dat erflater zijn
testament in de daaropvolgende jaren niet beeft veranderd, noch na de
ecbtscbeiding van K., nocb na zijn huwelijk met V., concludeert de Rechtbank dat erflater kennelijk van mening was dat zijn testament zijn bedoelingen juist weergaf.
(41) Zie tevens de bespreking van het arrest in nr. 58 van deze bundel
(42) Hof 's-Hertogenbosch, 22 september 1995, NJ., 1996, 426.
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(REURICH).

Het Hof dacht er echter anders over. Volgens het Hof is het niet erflaters
bedoeling geweest om in genoemd testament de vererving te regelen ook
voor de situatie nadat zijn huwelijk met Cornelia K. door echtscheiding zou
zijn ontbonden. Vanwege het gebruik van de woorden ,mijn echtgenote"
moet volgens het Hof worden uitgegaan van het vermoeden dat aan de
erflater die situatie niet voor ogen heeft gestaan toen hij zijn testament
maakte en derhalve voor die situatie door erflater geen testamentaire beschikkingen zijn getroffen, ook niet voor ,haar twee zonen".
Uit de omstandigheid dat de erflater aan zijn testament later, na zijn echtscheiding, geen aandacht meer heeft besteed en dit niet heeft herroepen, zelfs
niet na zijn hertrouwen met V., mag weliswaar geconcludeerd worden dat de
erflater heimelijk van mening was dat zijn testament zijn bedoelingen juist
weergaf, doch die omstandigheid kan geen argument vormen voor de conclusie dat die bedoelingen inhielden hetgeen de Rechtbank heeft aangenomen. Het bevestigt vee leer het vermoeden dat de in het testament opgenomen
beschikkingen niet voor de situatie na de echtscheiding waren bedoeld en het
testament derhalve zijn belang had verloren nadat erflater van K. was
gescheiden.
Het Hof wijst de vordering van V. dat zij als wettelijk erfgenaam heeft te
gelden toe.
De Hoge Raad is van oordeel dat het Hof
,( ... ) aldus niet heeft miskend dat de rechter volgens de art. 4:932 en 4:933 B.W. eerst indien de
bewoordingen van een testament onduidelijk zijn, de bedoeling van de erflater mag en moet
opsporen: in's Hofs overwegingen ligt immers besloten het oordeel dat de bewoordingen van
het onderhavige testament voor meer dan een uitleg vatbaar zijn".

Voorts oordeelt de Hoge Raad - anders dan het cassatiemiddel stelt - dat
het Hof de bedoeling van de erflater ten tijde van het maken van het
testament heeft vastgesteld - een feitelijk oordeel dat in cassatie niet kan
worden getoetst- en dat het niet is uitgegaan van de veronderstelde wil van
erflater.
Dat laatste hoefde het Hof niet, daar immers door uitleg van de bedoeling van
erflater duidelijk was dat erflater voor deze situatie geen testament had
gemaakt.
De uitspraak van de Hoge Raad sluit aan bij de heersende leer over hoe de
term ,mijn echtgenote" in een testament moet worden uitgelegd. De heersende leer gaat er vanuit dat ,mijn echtgenote" aldan niet gecombineerd met
de naam van die echtgenote, de echtgenote moet zijn op het moment van het
openvallen van de nalatenschap. Is de bewuste persoon op dat moment niet
meer de echtgenote van erflater, dan vervalt de erfstelling. In casu deed zich
nog de bijzonderheid voor dat aan de echtgenote haar kinderen (niet zijnde
de kinderen van erflater) gekoppeld waren. Het lijkt me juist- zoals Hof en
Hoge Raad ook deden - deze in het lot van hun moeder te laten delen.
Immers, uit het gebruik ,haar" (zonen) moet- wederom een kwestie van
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uitleg - afgeleid worden dat erflater de zonen niet zozeer zelfstandig, maar
als de zonen van ,zijn" echtgenote als erfgenamen heeft benoemd. Als men
hier anders over zou oordelen, zou de ietwat bijzondere situatie ontstaan dat
de erfstelling voor het erfdeel van de ex-echtgenote zou zijn vervallen, maar
voor de zonen in stand zou blijven, zodat de ex-echtgenote noch de echtgenote van H iets van hem zouden erven. Er valt niet aan te nemen dat dat
H.'s bedoeling is geweest.
In het (ontwerp) Nieuw B.W. wordt aan bovengenoemde onzekerheid een
einde gemaakt door art. 4.3.1.12 dat bepaalt: Een beschikking, getroffen ten
voordele van degene met wie erflater op het tijdstip van het maken van de
uiterste wil gehuwd was of reeds trouwbeloften gewisseld had, vervalt door
een daama ingetreden echtscheiding of scheiding van tafel en bed, tenzij uit
de uiterste wil zelf het tegendeel is af te leiden(43).
28. GELDIGHEID OUDERLinffi BOEDELVERDELING
H.R., 10 mei 1996, NJ, 1996, 692, m.nt. KLEIJN
Ook in dit rechtspraakoverzicht, evenals in voorgaande overzichten, een
uitspraak over het ouderlijke boedelverdelingstestament (art. 4: 1167
B.W.) en wei met name over de vraag of voldaan is aan het vereiste voor
de geldigheid van de ouderlijke boedelverdeling dat deze tussen aile kinderen moet plaatsvinden in geval een v~m__dezekinderen ~in het testament
onterfd- een beroep doet op zijn legitieme portie(44).
Het ging om de volgende feiten. Op 16 november 1973 overleed S.S-V
(verder te noemen: moeder). Zij was in algehele gemeenschap van goederen
gehuwd met D.S. (verder te noemen: vader). Vader overleed op 12 augustus
1979. Uit het huwelijk van vader en moeder zijn drie kinderen geboren: J., H.
en L.
Vader dreefmet behulp van moeder een eenmanszaak in interieurartikelen.
Dochter L. werkt sinds 1949 in de zaak, haar echtgenoot K. sinds 1955. Zoon
J. heeft ruim tien jaar in de zaak gewerkt, maar is daar begin 1973 mee
opgehouden.
Bij testament van 3 augustus 1973 beschikte moeder over haar nalatenschap,
met onder meer de volgende inhoud:
,II Ik sluit mijn zoon H.S. en diens afstammelingen uit als erfgenaam of erfgenamen mijner
nalatenschap.
III Voor het geval ik v66r mijn echtgenoot D.S., mocht komen te over!ijden, maak ik bij deze
de scheiding en verdeling mijner nalatenschap als volgt:
Ik dee! toe:
A. aan mijn echtgenoot, ter voldoening aan mijn verzorgingsplicht jegens hem, aile
goederen en rechten, welke tot mijn nalatenschap zullen blijken te behoren, zulks

(43) Zie KLAASSEN-EGGENS-LUIJTEN, tiende druk, biz. 48 en 66; ASSER-MEIJERS-VAN DER
nr. 94 noot 97.
(44) In deze uitspraak spee!de ook nog een vennootschapsrechtelijke vraag die ik hier echter
buiten de bespreking laat.

PLOEG,
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onder de last en de verplichting voor hem, wegens de daardoor plaatshebbende
overbedeling:
( .....)
B. aan ieder der in mijn nalatenschap als mijn erfgenamen optredende afstammelingen
(... ) een vordering in contanten ten laste van mijn echtgenoot wegens de aan deze
gedane overbedeling, voor ieder hunner ten bedrage van het hem of haar in mijn
nalatenschap toekomende.
De sub B toegedeelde vordering ofvorderingen in contanten ten laste van mijn echtgenoot
zal of zullen eerst opeisbaar zijn bij zijn ovedijden, alsmede wanneer hij eventueel zou
hertrouwen, zou worden verklaard in faillissement of onder curatele zou worden gesteld.
( ....)".

Zoon H. heeft niet in de onterving berust en beroept zich op zijn legitieme
portie. Vader heeft niet bij testament over zijn nalatenschap beschikt.
In cassatie - waartoe uiteindelijk de procedure heeft geleid - komt met
name het volgende geschil aan de orde.
Volgens H. en J. is de in het testament van moeder gemaakte ouderlijke
boedelverdeling nietig ingevolge art. 1169 B.W., aangezien de verdeling
door de onterving van H. niet gemaakt is tussen alle, op dat moment nog in
leven zijnde kinderen van de moeder. L. (als wederpartij) neemt het standpunt in dat de ouderlijke boedelverdeling wel geldig is. Zij baseert dit
standpunt onder meer op de stelling dat H., door zich op zijn legitieme
portie te beroepen, erfgenaam is geworden en als zodanig door het bepaalde
in art. IIIB van het testament in de verdeling is betrokken. H. en J. hebben op
de grondslag van een proces-verbaal van zwarigheden, door de notaris op
18 maart 1989 opgemaakt(45), R. in rechte betrokken. Zij vorderen onder
meer een verklaring voor recht dat het testament van moeder nietig is.
De Rechtbank heeft de vordering afgewezen. Zij heeft daartoe geoordeeld
dat onder de ,in mijn nalatenschap als erfgenamen optredende afstammelingen" als vermeld in het hiervoor geciteerde testament, ook moet worden
begrepen die erfgenaam, die doordat hij zich op zijn wettelijk erfdeel heeft
beroepen, erfgenaam is geworden, zodat de stelling dat het testament van
moeder nietig is, feitelijke grondslag mist. Ret Hofheeft de tegen dat oordeel
gerichte appelgrief gegrond geoordeeld.
De Hoge Raad oordeelt hierover:
,HetHofis er terechtvan uitgegaan dat art. 1169 B.W. niet meebrengt dat aanhetvereiste voor
geldigheid van de ouderlijke boedelverdeling, dat deze tussen aile kinderen moet plaatsvinden,
is voldaan door de enkele omstandigheid dat het onterfde kind een beroep doet op zijn
legitieme portie (HR 25 juli 1978, NJ 1979, 352)"(46).

Tot zover is de Hoge Raad het derhalve met het Hof eens. Echter niet met het
oordeel van het Hof dat met betrekking tot de legitieme pmtie geidt, dat
(45) Naar oud B.W. maakte in geval van zwarigheden een notaris een proces-verbaal van
zwarigheden op. Ret huidig recht kent het notariele proces-verbaal van zwarigheden niet. De
rechter zal de geschilpunten zelf moeten inventariseren.
(46) Geannoteerd door KLEIJN, in Nederland bekend onder de naam ,Tanna en Lijntje".
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daarop de enig toelaatbare inbreuk is dat de Iegitieme portie niet in natura
behoeft te worden uitgekeerd, en dat het recht van een kind dus niet beperkt
lean worden in die zin dat het daar eerst aanspraak op lean maken indien zich
in de toekomst een in het testament omschreven omstandigheid voordoet,
waaraan het Hof de conclusie verbindt dat onder de in art. IIIB van het
testament genoemde erfgenamen niet begrepen lean worden het kind dat
aanspraak maakt op zijn Iegitieme portie.
De Hoge Raad om·deelt hierover:
,Voor zover het Hof heeft aangenomen dat art. 1169 B.W. zich ertegen verzet art. IIIB uit te
leggen a1s de Rechtbank heeft gedaan, is het Hof uitgegaan van een onjuiste rechtsopvatting.
Beslissend voor de geldigheid van de ouderlijke boedelverdeling is inuners ofhet onderhavige
testament aldus moet worden uitgelegd dat het onte1fde kind dat een beroep doet op zijn
legitieme portie, volgens dat testament in de verdeling wordt betrokken. Bij een bevestigende
beantwoordingvan die vraag verzet art. 1169 B.W. zich tegen de geldigheid van die verdeling".

Nu in het testament in art. IIIB de clausule voorkomt ,Ik benoem mijn echtgenoot tot mijn enige en algehele erfgenaam, echter onder de last en verplichting voor hem om aan mijn nakomelingen in contanten uit te keren datgene
waarop zij recht hebben en ik verzoek aan hen uitdruldcelijk om het hun
toekomende niet op te vorderen", valt volgens de Hoge Raad niet zonder meer
in te zien waarom die clausule waarin de uitgestelde opeisbaarheid van de aan
de_legitimarissen toekomende-vorderingen is geregeld, niet tevehs betrelcl(iitg
lean hebben op een legitimaris die, zoals hier, aanspraak maakt op zijn legitieme
portie. Zo de clausule aldus moet worden opgevat, is zij geldig, zij het dat de
alsdan in de verdeling betroldcen legitimaris haar lean vernietigen.
De Hoge Raad komt dan ook tot het oordeel dat nietigheid van de ouderlijke
boedelverdeling niet leidt tot nietigheid van het testament, omdat zij het
overigens in het testament bepaalde onverlet Iaat.
De conclusies die uit deze uitspraak kunnen worden getroldcen, zijn:
a) De Hoge Raad achtte niet voldoc \e ter heling van het gebrek aan de
ouderlijke boedelverdeling in de zin van art. 4: 1169 B. W. dat het ,overgeslagen" kind zich op zijn legitieme portie beroept (het arrest Tanna en
Lijntje). De Hoge Raad betrekt in zijn beoordeling van de geldigheid van
het ouderlijke boedelverdeling-testament tevens de bewoordingen van het
testament en stelt zich de vraag of in casu die bewoordingen niet zo moeten
worden uitgelegd, dat een onterfd kind door een beroep op zijn Iegitieme
portie te doen in de verdeling wordt betrokken. Zie hierover K.LEIJN in zijn
noot onder het arrest, die stelt dat het hierbij kennelijk gaat om de woorden
van de ouderlijke boedelverdeling sub B onder III ,aan ieder der in mijn
nalatenschap als mijn erfgenamen optredende afstammelingen, aan wie
krachtens de ouderlijke boedelverdeling het hun toekomende in contanten
wordt toebedeeld, zij het met uitgestelde opeisbaarheid". De Hoge Raad
meende dat die uitgestelde opeisbaarheid een aparte clausule is, die de tot
erfgenaam geworden legitimaris (afzonderlijk) lean vernietigen, naast het
inroepen van zijn aanspraak op zijn Iegitieme portie.
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b) Door deze uitspraak is het mogelijk om bij een onterving gevolgd door een
beroep op de legitieme portie, de onterfde legitimaris zijn claim op goederen te
ontnemen door uitleg van de bewoordingen van de ouderlijke boedelverdeling.
Wi1 een legitimaris ook het recht op goederen hebben, dan zal hij een beroep
op art. 4:1170 B.W. (nietigheid van de ouderlijke boedelverdeling wegens
benadeling van meer dan een kwart) moeten doen en aantonen dat hij in de
grootte van zijn legitieme portie is benadeeld door samenloop van de ouderlijke boedelverdeling en van hetgeen met vrijstelling van inbreng is vooruitgemaakt. Zie hierover ook KLEIJN in zijn noot(47).

HooFosruK Ill

GOEDERENRECHT
AFDEL!NG 1 (H.H. LAMMERS)

EIGENDOM EN BEZIT

29. EIGENDOM; INLEIDING
Eigendom is een zakelijk recht waarvoor het eenheidsbeginsel geldt. Dat houdt
in dat eigendom slechts een zaak als geheel kan betreffen en niet een los
onderdee1 daarvan. V oor de vraag wie eigenaar is van een zaak waaraan
onderdelen worden toegevoegd of waarvan een nieuwe zaak wordt gevormd
gelden de volgende regels. De eigenaar van een (hoofd)zaak is in beginsel
eigenaar van al haar bestandde1en. Dat is de zogenoemde natrekkingsregel
(art. 5:3 B.W.). Als bestanddeel wordt aangemerkt hetgeen volgens verkeersopvatting deel uitmaakt van een zaak of de zaak die zodanig met de hoofdzaak
is verbonden dat zij daarvan niet kan worden afgescheiden zonder beschadiging van betekenis aan een van de zaken (art. 3:4 B.W.). Art. 5:14 B.W. werkt
de natrekkingsregel uit voor roerende zaken. Art. 5:20 B.W. bepaalt wat de
eigendom van de grond omvat. De eigenaar van een zaak wordt in beginsel
ook eigenaarvan de afgescheiden vruchten (art. 5:llid 3 B.W.). Art. 3:9 B.W.
geeft aan wat onder natuurlijke vruchten (die voor afscheiding vatbaar zijn)
moet worden verstaan. Ret vormen van een nieuwe zaak (= zaaksvorming)
wordt geregeld in art. 5:16 B.W.
Als iemand een nieuwe zaak vormt uit (roerende) zaken van een ander, dan
wordt die ander eigenaar. Als iemand de zaak echter voor zichzelf vormt of
doet vormen, dan wordt hij eigenaar( 48).

(47) Zie tevens over deze uitspraak PERRICK, W.P.N.R., 6244 (1996), biz. 809.
(48) Voor literatuur verwijs ik naar AssER-M!JNSSEN-DE HAAN, dertiende druk, Zwolle 1992, nr.
68; ASSER-MIJNSSEN-DAVIDS-VAN VELTEN, dertiende dmk, Zwolle 1996, nrs. 69, 73, 79 en 84;
RNIJDERSIRANK-BERENSCHOT, Goederenrecht, tweede druk, Deventer 1996, nrs. 40, 170, 279,
289, 293; Vermogensrecht 1 (DEN TONKELAAR), art. 4; Zakelijke rechten (DEN TONKELAAR),
art. 1, 3 en 9; Zakelijke rechten (GROEFSEMA), art. 14 en 16 en Zakelijke rechten (DAVIDS), art. 20.
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30. ZAAKSVORMING EN EIGENDOMSVOORBEHOUD
H.R., 14 februari 1992, NJ., 1993, 623 (Love Love), m.nt. KLEIJN
In de zaak Love Love strijden partijen over de eigendom van het schip ,Love
Love". VanderWerff & Visser bouwt het casco van bet schip en verkoopt
het onder eigendomsvoorbehoud(49) aan Classic Yacht. Classic Yacht
bouwt het schip vervolgens af en verkoopt het aan Hinck. Omdat Classic
Yacht slechts gedeeltelijk betaalt, vordert VanderWerff & Visser het schip
met een beroep op haar eigendomsvoorbehoud van Hinck terug. Hinck stelt
dat hij eigenaar van het schip is geworden door verkoop en levering. Hij
meent dat Classic Yacht bevoegd was tot levering omdat zij door zaaksvorming eigenaar van het schip is geworden: Classic Yacht heeft van het casco,
door daar een motor en navigatie-apparatuur aan toe te voegen, voor zichzelf
een nieuwe zaak - het schip - gevormd, en een eigendomsvoorbehoud
strekt zich niet uit tot een nieuwe zaak(50). De Hoge Raad is het eens met het
oordeel van het Hof Leeuwarden dat het casco - op grond van het W etboek
van Koophandel - reeds als schip moet worden beschouwd, dat het schip
ook de op- en/of aanbouw omvat, dat er dus geen sprake is van zaaksvorming
en dat VanderWerff & Visser met een beroep op het eigendomsvoorbehoud
het schip- inclusief de bestanddelen- van Hinck lean terugvorderen(51).
Het arrest is overigens nog van belang voor de vraag of degene die een voor
doorlevering bestemde zaak - als een casco - ond~r t;:ig~l1domsvoorbe
houd geleverd krijgt, beschikkingsbevoegJ-moeiworden geacht om deze te
vervreemden in het kader van zijn normale bedrijfsvoering en dus een derde
- als Hinck- eigenaar kan maken(52). Hinck pleit voor een bevestigend
antwoord, maar de Hoge Raad geeft een ontkennend antwoord. De vraag
naar beschikkingsbevoegdheid moet, aldus de Hoge Raad, worden beantwoord ,;door uitlegging van de overeenkomst waarbij het eigendomsvoorbehoud is gemaakt" en ,de enkele omstandigheid dat het voorwerp voor
doorlevering was bestemd" leidt niet tot beschikkingsbevoegdheid. Uitlegging van de overeenkomst tussen Van der Werff & Visser en Classic Yacht
baat Hinck niet omdat die overeenkomst het aan derden in eigendom overdragen van het onder eigendomsvoorbehoud geleverde uitdrukkelijk verbiedt. VanderWerff & Visser kan het schip dus als haar eigendom terug-

(49) Dat wil zeggen dat VanderWerff & Visser eigenaar zou blijven van het casco totdat het
betaald zou zijn (art. 3:92 B.W.). Zie AssER-MIJNSSEN-DE HAAN, a.w., nr. 273 e.v. en SNIJDERS/
RANK-BERENSCHOT, a.w., nr. 418 en nr. 486.
(50) Het Neder!andse rechtkent namelijk geen ,verlengd eigendomsvoorbehoud". Zie AssERMIJNSSEN-DAVIDS-VAN VELTEN, a.w., ms. 75 en 76 en SNIJDERS/RANK-BERENSCHOT a.w.,
m. 291.
(51) De vraag naar derdenbescherrning van Hinck kon hier buiten beschouwing blijven omdat
naar oud recht geen derdenbescherming kon worden ingeroepen bij verkoop van een zeeschip.
Zie over derdenbescherming en eigendomsvoorbehoud: AssER-MIJNSSEN-DE HAAN, a.w.,
m. 274 en SNIJDERS/RANK-BERENSCHOT, a.w., nr. 495.
(52) Deze constructie wordt wei genoemd ,eigendomsvoorbehoud met vervreemdingsbevoegdheidsclausule" of ,geclausuleerd eigendomsvoorbehoud". Zie AssER-MIJNSSEN-DE
HAAN, a.w., nr. 274 en SNIJDERs/RANK-BERENSCHOT, a.w., nr. 494.
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vorderen. Ret arrest is nog gewezen onder oud recht. Onder het huidige recht
valt voor wat de beide rechtsvragen betreft geen andere beslissing te verwachten.
31. ZAAKSVORMING, VRUCHTTREKKING EN BESTANDDEELVORMING
H.R., 24 maart 1995, N.J., 1996, 158 (Kuikenbroederij), m.nt. KLEIJN(53)
Ret Kuikenbroederij-arrest(54) betreft de failliete vennootschappen Hollander's Kuikenbroederij, de Opfokbedrijven B.V. en Hollander's Pluimvee
B.V. en de conflicten tussen de banlc en de niet betaalde leverancier van
broed-eieren terzake de eigendom van hennen (het uiteindelijke product na
het ei-broeden-kuiken-proces) en de leveranciers van voer die menen een
bevoorrechte vordering te hebben. De feiten liggen als volgt. De broedeieren worden aan Hollander's geleverd onder eigendomsvoorbehoud. Na
het uitbroeden van de eieren worden de kuikens in opdracht van Hollander's
tot leghennen opgefokt, die Hollander's vervolgens verkoopt. De bank
financiert deze activiteiten en Hollander's heeft tot zekerheid voor die
financiering het aanwezige en toekomstige pluimvee aan de bank in eigendom overgedragen, waarbij zij afspreken dat het toekomstige pluimvee
geleverd wordt doordat Hollander's het voor de ban1c zal gaan houden, zodra
het deel van haar bedrijf uit gaat maken. Vervolgens draagt Hollander's de
eigendom van de bestaande en toekomstige hennen (bij voorbaat) nogmaals
over aan de leveranciers tot zekerheid voor de betaling van de eieren en het
voer. Ziedaar de bron van de conflicten tussen de bank en de leveranciers. De
zaak is gewezen onder oud recht, maar is tevens van belang voor het huidige
recht.
De leverancier van de eieren betoogt onder meer dat zijn eigendomsvoorbehoud zich ook uitstrekt tot de kuikens en dat deze dus niet geldig aan de bank
overgedragen kunnen worden. De Hoge Raad is het eens met het oordeel van
het Hof dat Hollander's door het bedrijfsmatig machinaallaten uitbroeden
van de eieren - waarvoor een aantal handelingen is vereist- voor zichzelf
nieuwe zaken heeft gevorrnd, namelijk de kuikens, zaken die ,naar verkeersopvattingen een eigen, van de oorspronkelijke zaken te onderscheiden,
identiteit" hebben. Van de kuikens is zij door zaaksvorming eigenaar geworden. De zaaksvorming staat aan een beroep op het eigendomsvoorbehoud
in de weg(55). Onderhet huidige recht zal toepassing van art. 5:16lid 2 B.W.
tot hetzelfde resultaat moeten leiden.
De eieren-leverancier schiet vervolgens de pijl van vruchttrekking af: hij is
eigenaar van de kuikens omdat deze als vruchten van de kippen, die de eieren

(53) Ook besproken door HilMA, A.A., 1995, blz. 705.
(54) Zie over de andere aspecten van bet arrest de bespreking in nr. 42 van deze bundel
(SNIJDERS).
(55) Het Nederlandse recbt kent irnrners geen ,verlengd eigendomsvoorbeboud", vergelijk
bet arrest Love Love enAssER-MIJNSSEN-DAVIDS-VAN VELTEN, a.w., nrs. 75 en 76 en SNIJDERS/
RANK-BERENSCHOT, a.w., nr. 291.
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hebben gelegd, moeten worden beschouwd. De Hoge Raad overweegt dat
zowel naar oud als naar huidig recht (art. 3:9lid I B.W.) aan de hand van de
verkeersopvattingen client te worden beoordeeld wellce zaken als natuurlijke
vruchten van andere zaken moeten worden aangemerkt. Het beroep op
vruchttreldcing blijkt echter vruchteloos. De Hoge Raad is het eens met het
oordeel van het Hof dat de kuikens niet als natuurlijke vruchten kunnen
worden beschouwd omdat de eieren bedrijfs- en kunstmatig zijn uitgebroed.
Dat laatste brengt imrners met zich mee dat Hollander's door zaaksvorming
eigenaar van de lcuikens is geworden. Met andere woorden: de zaaksvorming
staat in casu aan een beroep op vruchttreldcing in de weg(56). Het feit dater
kunstmatig en massaal wordt uitgebroed is derhalve essentieel voor het
oordeel dat er geen sprake van vruchttreld<ing is. Een ei en een kuiken zijn
imrners in beginsel wel aan te merken als de natuurlijke vruchten van een
kip( 57).
Ook het standpunt van de eieren-leverancier dat een kuiken een bestanddeel
van het ei is en daarmee eigendom blijft van de eigenaar van het ei wordt
verworpen. Dat een kuiken geen bestanddeel van het ei lean zijn volgt
volgens de Hoge Raad uit het oordeel van het Hof dat een lcuiken een zaak
is met een naar verkeersopvattingen eigen, van de oorspronkelijke zaak te
onderscheiden, identiteit.
32. -NAT'REKKING
H.R., 27 november 1992, N.J., 1993, 317 (Ontvanger/Rabobank), m.nt.
KLEIJN

Het arrest Ontvanger/Rabobank volgt op het arrest Depex/curatoren Bergel
c.s.(58), waarin de Hoge Raad besliste dat het antwoord op de vraag of de
eigenaar van een fabrieksgebouw eigenaar van de daarin aanwezige apparatuur wordt, afuanlcelijk is van de vraag of de apparatuur en het gebouw naar
verkeersopvatting als een zaak moeten worden beschouwd (vergelijk art. 3:4
lid 1 B.W.). Als zij in constructief opzicht specifiek op elkaar zijn afgestemd
dan is dat een indicatie voor een bevestigend antwoord op die vraag. Hetzelfde geldt als een gebouw bij het ontbreken van de apparatuur uit het
oogpunt van geschiktheid als fabrieksgebouw als onvoltooid moet worden
beschouwd. De Hoge Raad verwees de zaak vervolgens naar het Hof
Leeuwarden, dat op 9 november 1994 (N.J., 1995, 380) besliste dat ,niet
is komen vast te staan dat het fabrieksgebouw en de bewuste apparatuur in
constructief opzicht specifiek op elkaar zijn afgestemd". De eigenaar van het
fabrieksgebouw is dus niet door natrekking eigenaar van de apparatuur
geworden.

(56) Zie ook FIKKERS, NJ.B., 1996, biz. 274 e.v. en een reactie da&rop van HENDRIKSE, NJ.B.,
1996, biz. 1501 en een naschrift van FIKKERS, NJ.B., 1996, biz. 1502.
(57) Zie de noot van KLEIJN onder het arrest.
(58) H.R., 15 november 1991, NJ., 1993, 316, besproken door LINDENBERGH in TP.R., 2-92,
biz. 440.
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In Ontvanger/Rabobank is het volgende het geval. De bank beeft aan een
aantal vennootschappen (kwekersbedrijven) hoofdelijk een financiering verstrekt. De zekerheid van de bank bestaat onder andere uit een recht van
hypotheek op de bedrijfsgebouwen en de fiduciaire eigendom(59) van de
bedrijfsinventaris. De ontvanger (fiscus) legt bodembeslag op een zaaiinstallatie, een voedingsvoorzieningscomputer en een klimatologische computer. De bank stelt zich op het standpunt dat dit beslag - dat slechts gelegd
kan worden op ,bodemzaken", dat wil zeggen roerende zaken( 60) - doel
mist omdat de betreffende zaken als bestanddeel van de bedrijfsgebouwen
aangemerkt moeten worden en dus onroerend zijn. Ret Rof 's-Gravenhage
overweegt dat een kwekersbedrijf naar verkeersopvatting incompleet is
zonder de genoemde apparatuur en geeft de banlc gelijk. De Roge Raad acbt
de maatstaf die het Rofheeft aangelegd onjuist en grijpt terug op het Depexarrest door te overwegen dat het gaat ,om beantwoording van de vraag of
apparatuur en gebouw naar verkeersopvatting tezamen als een zaak moeten
worden gezien". Vervolgens overweegt de Roge Raad dat ,een aanwijzing
voor een bevestigende beantwoording van deze vraag kan worden geput uit
de omstandigheid dat het gebouw(61) uit oogpunt van geschiktheid als
bedrijfsgebouw bij het ontbreken van de apparatuur als onvoltooid moet
worden beschouwd". ,Ret komt (... ) niet aan op de functie die de apparatuur
(eventueel) vervult in bet produktieproces(62) ( ... ). De zaak wordt verwezen
naar bet Rof Amsterdam dat op 24 februari 1994 beslist (NJ, 1994, 707) dat
de zaai-installatie en de voedingsvoorzieningscomputer naar verkeersopvatting geen bestanddeel van het bedrijfsgebouw zijn geworden. Ret gebouw is
namelijk zonder de apparatuur niet incompleet en de apparatuur en het
gebouw zijn in constructief opzicht niet specifiek op elkaar afgestemd. Ret
Rof oordeelt vervolgens dat de apparatuur ook niet wegens onlosmakelijke
verbondenheid (art. 3:4 lid 2 B.W.) bestanddeel van de bedrijfsgebouwen is
geworden. Ret bodembeslag op de zaai-installatie en de voedingsvoorzieningscomputer- roerende zaken- heeft derhalve doel getroffen. Voor wat
de klimatologische computer betreft beslist het Rof dat deze naar verkeersopvatting geacht moet worden bestanddeel van de bedrijfsgebouwen te zijn
geworden, omdat het een onderdeel van een verwarmings-en beluchtingssysteem is, waar de centrale-verwarmingsinstallatie en de zich automatisch
openende en sluitende ramen ook deel van uitmaken. De computer wordt
derbalve als onroerend aangemerkt, betgeen tot de conclusie moet leiden dat
daarop geen bodembeslag gelegd kan worden.

(59) Zie voor het begrip fiduciaire eigendom AssER-MIJNSSEN-DE HAAN, a.w., nr. 538 e.v. en
SNIJDERS/RANK-BERENSCHOT, a.w., nrs. 193, 194, 195 en 200.
(60) Krachtens art. 22 lid 3 Invorderingswet 1990 kan beslag worden gelegd op bodemzaken:
vruchten of roerende zaken die zich op de bodem van de belastingschuldige bevinden. Zie:
PoLAK, Faillissementsrecht, zesde druk, Alphen aan den Rijn 1995, blz. 132.
(61) Cursivering niet in origineel.
(62) Cursivering niet in origineel.
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De beide natrekkingsarresten zijn gewezen onder oud recht, maar blijven van
belang onder bet huidige recht. In het arrest Hendriks/Mr Slot q.q. is
namelijk bepaald dat de criteria uit het Depex- en het Ontvanger/Rabobank-arrest evenzeer gelden bij toepassing van art. 3:4 (lid 1) B.W.(63).
H.R., 28 oktober 1994, NJ, 1995, 96 (Buitentoilet)
Art. 5:20 sub e B.W. bepaalt dat de eigendom van de grond ook gebouwen en
werken omvat die duurzaam met de grond zijn verenigd (verticale natrekking) en geen bestanddeel zijn van de onroerende zaak van een ander. In dat
laatste geval is er sprake van horizontale natrekking: de eigenaar van een
onroerende zaak is ook eigenaar van een bestanddeel van die zaak dat zich
bevindt in, op, of boven de grond van een ander (bijvoorbeeld een kelder of
een balkon)(64). De regel van art. 5:20 sub e luidt met andere woorden:
horizontale natrelddng gaat voor ve1iicale natrekking.
In het arrest Buitentoilet moet de Hoge Raad oordelen over de volgende
situatie. Malckee is eigenaar van de opstal en de grond van Kerkstraat 4. De
Werdt is eigenaar van de opstal en de grond van Ke~kstraat 6. In een schuur
die grotendeels op de grond van De Werdt staat en aan hem toebehoort,
bevindt zich een zogenoemde ,buitenplee". Dat toilet is niet toegankelijk
vanaf Kerkstraat 6, wel- totdat het door De Werdt wordt afgeslotenvanafKerkstraat 4. Makkee meent dat hij eigenaar V<lll_}l_ettQilet_is_geworden
primair omdat het, althans de schuur, behoort tot het perceel dat hij door
overdracht heeft verkregen en subsidiair op grond van verjaring (gebruik
gedurende 30 jaar). Het Hof Amsterdam meent dat Malckee geen eigenaar is
en de Hoge Raad is het met dat oordeel eens. Aangezien de eigendomsverlaijging door overdracht feitelijk niet is komen vast te staan en de eigendomsverlaijging door verjaring afstuit op de eis van ondubbelzinnig bezit,
neemt de Hoge Raad voor zijn oordeel de hoofdregel van art. 5:20 sub e B.W.
als uitgangspunt. Dat resulteert in de vaststelling dat De W erdt als eigenaar
van de grond ook eigenaar van het toilet, althans de schuur, is (verticale
natrelcking) en dat Maldcee dat niet lean zijn omdat het toilet, althans de
schuur, geen bestanddeel van een onroerende zaak van Maldcee is (dus geen
horizontale natrelddng). De Hoge Raad overweegt vervolgens dat er geen
reden voor uitzondering op die hoofdregel is, met andere woorden, er is geen
reden om Makkee ook zonder dat er sprake is van horizontale natrekking als
eigenaar van het toilet aan te merken.

(63) H.R., 28 juni 1996, N.J., 1997, 397 (Hendriks/Mr Slot q.q.), m.nt. VAN SCHfLFGAARDE.
(64) Zie ASSER-MIJNSSEN-DAVIDS-VAN VELTEN, a.w., nr. 84 en Zalcelijlce rechten (DAVIDS)
art. 5:20.

1514

---- ------ - I .

-------- ----------:1

33. BEZIT
H.R., 17 juni 1994, N.J., 1994, 671 (Gielkens/Gielkens).
Het arrest Gielkens/Gielkens betreft de processuele functie van bezit(65). In
die zaak twisten een broer en zus over de eigendom van een auto. De zus
heeft de auto gekocht en stelt dat zij hem in bruikleen heeft gegeven aan haar
broer met de afspraak dat de broer haar op afroep zou vervoeren. Nadat broer
en zus in onmin zijn geraakt, vordert de zus de auto terug, maar de broer
weigert afgifte daarvan. In de procedure die volgt stelt de broer dat de zus de
auto aan hem heeft geschonken. De Rechtbank Maastricht wijst- nadat de
broer in de gelegenheid is gesteld om zijn eigendom te bewijzen - de
vordering van de zus toe en het Hof 's-Hertogenbosch bekrachtigt dat vonnis.
De voomaamste klacht van de broer in cassatie is dat hij, als een bezitter die
motiveert waarom hij rechthebbende is, niet met het bewijs van zijn gepretendeerde eigendomsrecht kan worden belast. De Hoge Raad gaat in zoverre
met het standpunt van de broer mee dat hij als uitgangspunt de processuele
functie van bezit neemt: een bezitter wordt vermoed rechthebbende te zijn.
De Hoge Raad voegt daar echter aan toe dat het de rechter vrij staat ,om op
grand van ( ... ) de omstandigheden van het geval te oordelen dat het vermoeden dat de bezitter eigenaar is, zodanig is weerlegd dat de bezitter zijn
gepretendeerde eigendomsrecht nader zal hebben te bewijzen". Het oordeel
van het Hof terzake acht de Hoge Raad niet onjuist of onbegrijpelijk. Het
cassatieberoep wordt derhalve verworpen en de zus trekt in deze procedure
aan het langste eind.
AFDELING 2 (H.H. LAMMERS)

GEMEENSCHAP( 66)

34. INLEIDING
Onder het oude recht waren de (weinige) regels met betrekking tot een
gemeenschap over het wetboek verspreid. Het burgerlijk wetboek kent sinds
1 januari 1992 in boek 3 een titel die gewijd is aan de gemeenschap (titel 7).
Een gemeenschap is volgens art. 3:166 B.W. aanwezig wanneer een ofmeer
goederen toebehoren aan twee of meer deelgenoten gezamenlijk. De titel is
niet van toepassing op een nog niet ontbonden huwelijksgemeenschap,
maatschap, vennootschap of rederij en een gemeenschap van een in appartementsrechten gesplitst gebouw zolang de splitsing niet is opgeheven (zie
art. 3:189 B.W.).

(65) Ook wel de bewijsfunctie genoemd: degene die een goed bezit wordt vermoed rechthebbende te zijn (art. 3:119 B.W.). Zie Vermogensrecht 2 (DEN ToNKELAAR), art. 119.
(66) Een gemeenschap kan bestaan ten aanzien van goederen en derhalve zowel ten aanzien
van zaken als vermogensrechten (zie art. 3:1 B.W.). Een gemeenschap ten aanzien van zaken
kan gedefinieerd worden als mede-eigendom, een gemeenschap ten aanzien van vermogensrechten niet. Daarom geef ik er de voorkeur aan om in plaats van mede-eigendom het alles
omvattende begrip gemeenschap te gebruiken.
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35. BEHEER
H.R., 18 maart 1994, N.J, 1995, 410 (Van Tholen-Kemna/Nationale Nederlanden), m.nt. KLEIJN(67)
Art. 3:170 B.W. regelt het beheer van de gemeenschap. Een aantal in de wet
genoemde handelingen kan door de deelgenoten zelfstandig worden verricht
(lid 1), maar de hoofdregel is dat het beheer door de deelgenoten gezamenlijk
geschiedt (lid 2). De deelgenoten k:unnen anders overeenkomen. Onder
beheer zijn begrepen aile handelingen die voor de normale exploitatie van
het goed dienstig lmnnen zijn, alsook het aannemen van aan de gemeenschap
verschuldigde prestaties (lid 2). De overige handelingen k:unnen uitsluitend
door de deelgenoten gezamenlijk worden verricht (lid 3). In het arrest Van
Tholen-Kemna/Nationale-Nederlanden speelt de vraag of een levensverzekeringsuitkering aan de begunstigde, tevens verzekeringnemer en deelgenoot
in een ontbonden, nog niet verdeelde huwelijksgoederengemeenschap, door
die begunstigde zelf kan worden aangenomen of dat zij door de deelgenoten
gezamenlijk moet worden aangenomen. De Hoge Raad is het eens met het
oordeel van de Rechtbank Rotterdam(68) dat de uitkering een prestatie is die
volgens de hoofdregel van art. 3:170 lid 2 door de deelgenoten tezamen moet
worden aangenomen, ook al is de gemeenschap als zodanig geen contractspartij bij de verzekeringsovereenkomst (zie r.o. 3.3.2). Er kan dus in beginsel
slechts bevrijdend worden betaald aan de deelgenoten tezamen. De Hoge
Raad-verlaat expliciet de-regel uit zijn-arrestvan 3 februari-1967 (N.;J:; t967~
441 ), namelijk dat een betaling slechts bevrijdend is als deze aan de contractspartij is gedaan (zie r.o. 3.3.3). Aan deze beslissing ligt onder meer ten
grondslag dat uit de wetsgeschiedenis bij art. 3: 170 blijkt ,dat voor het
opnemen van de regel dat slechts de deelgenoten tezamen bevoegd zijn tot
het aannemen van aan de gemeenschap verschuldigde prestaties, de gedachte
doorslaggevend is geweest dat aldus wordt voorkomen dat een deelgenoot
een vordering zou kunnen innen zonder waarborg dat het aldus ge"inde aan de
gezamenlijke deelgenoten ten goede zou komen". De Hoge Raad verwerpt
vervolgens de stelling dat door dit oordeel tekort wordt gedaan aan de eisen
van een vlot lopend handelsverkeer omdat art. 6:34 B.W. er toe kan leiden
dat toch bevrijdend is betaald. ,Aangenomen moet immers worden dat een
beding in een overeenkomst waarbij een bepaalde persoon is aangewezen als
degene aan wie de ingevolge deze overeenkomst te verrichten betalingen
moeten worden gedaan, een ,redelijke grond" in de zin van deze wetsbepaling oplevert, waarop de schuldenaar zonder tot enig nader onderzoek te zijn
gehouden mag afgaan en dat hij, zulks doende, bevrijdend heeft betaald, ook
als deze persoon achterafblijkt toen deelgenoot in een ontbonden huwelijksgemeenschap te zijn geweest. Dit is slechts anders wanneer de schuldenaar
ten tijde van die betaling wist of op grond van een tijdige mededeling van de
andere deelgenoot of diens erfgenamen had behoren te begrijpen dat de gene
(67) Zie tevens de bespreking van het atTest in nr. 22 van deze bundel
(68) Ret ging hier om sprongcassatie.
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die door het beding is aangewezen, jegens die anderen niet tot het ontvangen
van de betaling bevoegd was." De Roge Raad geeft aan dat de verzekeraar
niet hoeft te onderzoeken of degene die in de overeenkomst is aangewezen
als de persoon die de betaling in ontvangst moet nemen, daartoe nog wel
bevoegd is: hij betaalt bevrijdend, tenzij hij niet te goeder trouw is. Wanneer
is de verzekeraar niet te goeder trouw? Ret feit dat hij weet dat de begunstigde van echt gescheiden is, zal in ieder geval niet voldoende zijn om aan te
nemen dat de verzekeraar niet te goeder trouw is. Dit feit brengt immers niet
automatisch met zich mee dat de (ex-)echtgenoot onbevoegd wordt(69). Ret
arrest is kritisch ontvangen(70) en het is aanleiding geweest tot een voorstel
tot aanpassing van art. 3:170 lid 2 B.W.
36. PROCESBEVOEGDHEID

Art. 3:171 B.W. geeft a1s hoofdregel dat iedere deelgenoot zelfstandig bevoegd is tot het instellen van rechtsvorderingen ter verlaijging van een
rechterlijke uitspraak ten behoeve van de gemeenschap. De dee1genoten
kunnen een anders1uidende regeling treffen. De ex art. 3: 171 procederende
deelgenoot zal in de dagvaarding of het verzoekschrift kenbaar moeten
maken dat hij (als formele partij) optreedt voor de gezamenlijke deelgenoten
(materiele partij) en dat hij een uitspraak ten behoeve van de gemeenschap
wenst(71 ). Het feit dat de betreffende deelgenoot optreedt voor de gezamenlijke deelgenoten kan gekwalificeerd worden als vertegenwoordiging van de
andere deelgenoten en de gemeenschap(72).
H.R., 24 april 1992, NJ., 1992, 461 (Carreau Gaschereau/Sunresorts N.V.)
In dit arrest (naar oud recht gewezen, maar voor huidig recht van belang,
mede gezien de verwijzingen daarnaar) besliste de Roge Raad dat in de regel
van art. 3: 171 besloten 1igt ,dat een deelgenoot in zijn vordering of verzoek
lean worden ontvangen, ook indien de andere deelgenoten niet als procespartijen in het geding zijn". Indien overeenkomstig art. 3:171 een vordering
wordt ingesteld, heeft, aldus de Roge Raad, ,het daarop gewezen en in
kracht van gewijsde gegane vonnis bindende kracht voor alle deelgenoten,
dus ook voor die deelgenoten die niet als formele procespartij aan het geding
hebben deelgenomen". Laatstbedoelde deelgenoten kunnen derhalve niet
opnieuw een gelijkluidende vordering instellen.

(69) Zie: KALKMAN, recente rechtspraak, WP.NR., 6159 (1994), b1z. 822 e.v.
(70) Zie VAN BooM en VAN ERr, N.JB., 1994, b1z. 1177 e.v.; WESSELS, N.T.B-R., 1994/9, b1z.
230; KALKMAN, ,Levensverzekeraar en notaris", in: Levensverzekering en notariaat, preadviezen K.N.B_ 1992, Lelystad 1992; SooNs, JB.N, 1994, nr. 106 en een reactie daarop van
KALKMAN, JB.N., 1994, nr. 118; VERSTAPPEN, WP.N.R., 6171 en 6172 (1995), b1z. 172 en 187;
KLEIJN, J.B.N, 1995, nL 3 en REIJNEN, WP.NR., 6224 (1996), b1z. 377.
(71) Zie Par1ementaire Geschiedenis Boek 3, Memorie van Antwoord II Inv., b1z. 1283.
(72) Zie ScHOORDIJK, Mede-eigendom, gemeenschap, rechtspersoonlijkheid, Zwolle 1983,
blz. 59 en 65; anders AssER-VANDER GRtNTEN I (De vertegenwoordiging), Zwolle 1990, nr. 12.
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Als geen toewijzing/veroordelingjegens de gezamenlijke deelgenoten wordt
gevorderd, dan treedt de procederende deelgenoot niet vertegenwoordigend
op en zullen de overige deelgenoten niet aan de uitspraak gebonden zijn. Zie
ook H.R., 27 oktober 1995, R.v.d. W, 1995, 218 C (Dorrepaal q.q./Corsmit
Groep B.V.), waaruit blijkt dat een deelgenoot duidelijk moet aangeven dat
hij ten behoeve van de gemeenschap procedeert. Of de wederpartij die aan
een uitspraak voldoet waaraan niet aile deelgenoten gebonden zijn bevrijdend betaalt, zal onder meer afhankelijk zijn van zijn goede trouw ten
aanzien van het feit dat de vordering in de gemeenschap viel(73).
37. MACHTIGING TOT VERKOOP
H.R., 21 januari 1994, NJ, 1994, 335
Art. 3: 174 B. W. biedt een deelgenoot de mogelijkheid om aan de rechter een
machtiging te vragen tot verkoop van een gemeenschapsgoed ten behoeve
van de voldoening van een schuld of om andere gewichtige redenen. Uit de
wetsgeschiedenis blijkt dat als gewichtige reden niet de verdeling van een
ontbonden gemeenschap kan gelden(74). In de zaak die zou resulteren in het
arrest van 21 januari 1994 moeten partijen tot een verdeling van hun
ontbonden huwelijksgemeenschap komen, hetgeen bij de ex-echtelijke woning op problemen stuit. Op het verzoek van de man tot machtiging voor de
verkoop van die woning wordt door de Rechtbank Almelo positief beschikt.
Deze beschikking wordt door het-Hof-Arnhem bektachtigd en die oeslissiiig
houdt in cassatie stand. De Hoge Raad honoreert als gewichtige redenen: de
vervroegde uittreding van de man uit het arbeidsproces, de slechte gezondheidstoestand van zijn huidige vrouw, het feit dat zich een serieuze gegadigde voor de woning heeft gemeld die een - ook in de ogen van de vrouw
- aanvaardbare prijs wil betalen en het feit dat er geen enkel perspectief is
dat de vrouw - gezien haar financiele positie - de woning kan betrekken.
Uit deze beslissing kan worden afgeleid dat de verdeling van een ontbonden
gemeenschap als zodanig niet als gewichtige reden kan gelden, maar dat
omstandigheden in het kader van een dergelijke verdeling wei een rol kunnen
spelen bij de beoordeling van een verzoek ex art. 3:174.
38. VERDELING
H.R., 22 maart 1996, N.J, 1996, 710, m.nt. KLEIJN
Titel 7 geeft geen regels over de waardering van de in een verdeling te
betrekken goederen. De regels worden dan ook voornamelijk gekend uit de
jurisprudentie.
In het kader van wederom de verdeling van een ontbonden huwelijksgemeenschap herhaalt de Hoge Raad de hoofdregel(75) dat bij de verdeling
(73) Zie VAN MoumK, Gemeenschap (Mon. Nieuw B.W., B-9), Deventer 1997, nr. 8.
(74) Parlementaire Geschiedenis Boek 3, Memorie van Antwoord II, biz. 596.
(75) In 2.7 van de conclusie van de Advocaat-Generaal voor dit arrest wordt een overzicht
gegeven van jurisprudentie waaruit deze regel voortvloeit en van enige !iteratuur.
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uitgegaan moet worden van de waarde van de goederen op het moment van
., die verde ling, en voegt daar aan toe dat ,uit hetgeen partijen zijn overeengekomen en uit de eisen van redelijkheid en billijkheid" anders kan voortvloeien. Partijen strijden over de peildatum voor de waarde van de exechtelijke woning. De vrouw wenst uit te gaan van 15 december 1992, de
datum waarop de woning was getaxeerd en de man van de datum van
verdeling, die na 15 december 1992 lag. De Hoge Raad is het eens met
het oordeel van het Hof 's-Gravenhage dat 15 december 1992 als peildatum
moet worden aangemerkt omdat de taxatie op die datum met toestemming
van de man is verricht, en omdat zulks overigens strookt met de eisen van
redelijkheid en billijkheid aangezien de toedeling van de woning wordt
opgehouden door procedures over de verdeling van andere goederen.
H.R., 7 maart 1995, NJ, 1996, 499, m.nt. KLEDN
Een verdeling is een meerzijdige vermogensrechtelijke rechtshandeling,
waarop de artikelen 6:213-260 B.W. van overeenkomstige toepassing kunnen zijn(76). Als de verdeling aangemerkt kan worden als een overeenkomst
(hetgeen mogelijk is ingeval van een door de deelgenoten tot stand gebrachte
verdeling(77)) kunnen in beginsel ook de bepalingen voor wederkerige
overeenkomsten van overeenkomstige toepassing zijn(78). Art. 3:199
B.W. bepaalt echter dat de dwalingsregeling van boek 6 B.W. niet van
toepassing is op een verde ling: ingeval van dwaling is uitsluitend art. 3: 196
B.W. van toepassing.
Over dwaling, verdeling en toepasselijkheid van titel 7 gaat het arrest van
7 maart 1995, dat is gewezen naar oud recht, maarvoor het huidige recht haar
belang houdt, mede gezien de verwijzingen daarnaar.
Partijen zijn in het leader van hun op handen zijnde echtscheiding overeengekomen dat zij te zijner tijd (als de echtscheiding ,rond" is) de gemeenschap op een bepaalde wijze zullen verdelen. Deze overeenkomst is neergelegd in een echtscheidingsconvenant. In de vervolgens aangespannen
procedure tot echtscheiding, waardoor de huwelijksgemeenschap zal worden
ontbonden, en verdeling van die ontbonden gemeenschap vordert de vrouw
vernietiging van het echtscheidingsconvenant met een beroep op dwaling,
omdat zij voor meer dan een vierde benadeeld zou zijn (hetgeen krachtens
art. 3:196lid 2 B.W. een vermoeden van dwaling omtrent de waarde van de
gemeenschap met zich meebrengt).
De regels uit titel 7 van boek 3 B.W. zijn overeenkomstig art. 3:189 B.W.
slechts van toepassing op ontbonden gemeenschappen. Dat geldt derhalve
ook voor de regels over de vernietigbaarheid van een verdeling (art. 3:195
e.v. B.W.). De Hoge Raad geeft echter aan dat deze regels ook van toepassing kunnen zijn op ,een rechtshandeling (hhl: het echtscheidingsconvenant)
(76) Zie onder meer art. 6:216 B.W. en VAN MOURIK, a.w., nr. 17.
(77) Een verdeling kan ook door de rechter worden vastgesteld, zie art. 3:185 B.W.
(78) Zie onder meer art. 6:261 lid 2 B.W. en VAN MouRIK, a.w., nr. 17.
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waarbij de huwelijksgemeenschap wordt verdeeld v66r haar ontbinding maar
onder de opschortende voorwaarde dat die ontbinding zal plaatsvinden". Het
onderhavige convenant moet, aldus de Hoge Raad, ,voor de toepassing van
art. 3: 196 op een lijn worden gesteld met een overeenkomst waarbij de
deelgenoten zich tot een bepaalde, concreet aangegeven verdeling van de
gemeenschap verplichten". De vrouw lean derhalve een beroep doen op de
speciale dwalingsregeling uit titel 7.
Voor wat de dwaling betreft overweegt de Hoge Raad dat ,van dwaling
om trent de waarde van de goederen, in de zin van art. 3: 196, oole spralee is
ingeval de deelgenoot weliswaar weet of behoort te weten dat hij voor meer
dan een vierde benadeeld is, maar niet weet noch beboefde te weten wat de te
verde len goederen waard zijn of in wellee orde van graotte deze waarde ligt".
Omdat de vrouw niet door de man is ingelicht over de waarde van de
gemeenschapsgoederen wordt aangenomen dat zij op grand van dit criterium
heeft gedwaald. De man doet nog een beraep op het feit dat de vrouw de
verdeling niet lean vemietigen omdat zij de toedeling reeds heeft aanvaard
(3: 196 lid 4). Uit bet arrest blijkt dat voor aanvaarding van een toedeling niet
dezelfde (strenge) eisen gelden als voor afstand van recht. De vrauw wordt
geacht de toedeling niet te bebben aanvaard, omdat de man haar in strijd
met de redelijleheid en billijleheid niet heeft ingelicht over de waarde
van de gemeenschapsgoederen. Ondanks het feit dat de Hoge Raad het niet
in alle opzichten eepS_is_meLheLoordeel-van het-Hof 's~Gravenhage, ziet liij
geen reden tot vemietiging van het arrest en blijft bet oordeel van het Hof dat
de vrauw de verdeling op grand van dwaling lean vernietigen derbalve in
stand.

AFDELING 3 (H.J. SNIIDERS)
OVERDRACHT EN DERDENBESCHERMING

39. lNLEIDING
De invoering van ons nieuwe Nederlands Burgerlijle Wetboele bracht geen
wezenlijke veranderingen in de eisen voor een overdracht naar Nederlands
recht. Nog steeds is een levering krachtens geldige titel vereist (wij banteren
dus niet bet Frans-Belgische translatieve stelsel, dat de overdracht reeds door
middel van de titel realiseert, maar wei de causale leer, die een titelgebrek
laat doorwerken in de daarop volgende levering). Die levering valt volgens
de heersende leer nog steeds uiteen in een goederenrechtelijke overeenkomst
en een leveringshandeling (al zijn er wel tegenstanders van de eis van een
goederenrechtelijke overeenkomst). Nog steeds is voor de overdracht oole
vereist dat de vervreemder beschilek:ingsbevoegd is, zulks behoudens derdenbescherming. Naast deze thans in art. 3:84 lid I B.W. gecodificeerde
overdracbtseisen van een recbtsgeldige titel, levering en beschikkingsbevoegdheid, is in art. 3:83 B. W. een voor de hand liggende vierde overdrachtseis vastgelegd: overdraagbaarheid van bet object van de overdracht.
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40. OVERDRAAGBAARHEID
H.R., 29 januari 1993, NJ., 1994, 171 (Mr Van Schaik q.q./A.B.N. Amro),
m.nt. VAN SCHlLFGAARDE(79)
Dit arrest gaat over de eis van overdraagbaarheid. En passant leert het ook
nog het een en ander over de aanpak van belasting- en premieontduiking en
over insolventieproblemen in de aannemerij.
De Wet ketenaansprakelijkheid van 4 juni 1981(80) heeft in Nederland korte
metten gemaakt met koppelbazen: de wet voorziet evenals opvolgende
wetgeving in aansprakelijkheid van een hoofdaannemer voor het niet afdragen van belastingen en sociale premies door onderaannemers. Deze ,Durchgriff'' kan voor een hoofdaannemer natuurlijk hard aankomen en daarvoor is
de zogenaamde G-rekening (dat wil zeggen geblokkeerde rekening) bedacht,
waarvoor de nodige uitvoeringswetgeving tot stand is gekomen: de hoofdaannemer stort een deel van de aanneemsom die hij aan de onderaannemer
verschuldigd is op een geblokkeerde rekening van die onderaannemer en wel
een zodanig deel dat daarvan te zijner tijd de door onderaannemer verschuldigde premies en belastingen kunnen worden voldaan; de onderaannemer
vestigt met het oog hierop een pandrecht op het saldo van de rekening ten
gunste van de fiscus en de premiegerechtigde. Zo'n G-rekeningconstructie
pleegt door een overeenkomst tussen onderaannemer, fiscus, premiegerechtigde en de bank tot stand te komen. De hoofdaannemer heeft er natuurlijk
alle belang bij op die rekening te storten, nu aldus een goede kans bestaat dat
de belasting- en premieschulden van de onderaannemer worden voldaan en
hij daarvoor dus niet aangesproken behoeft te worden.
In het arrest Van Schaik q.q./A.B.N. Amro gaat het om de G-rekening van
onderaannemer Castricum, die hij aanhoudt bij de Amro (later gefuseerd
met de A.B.N.). Nadat Castricum failliet is gegaan, komen nog betalingen op
de G-rekening binnen van de hoofdaannemer. Die betalingen berusten op
vorderingen, die Castricum voorafgaande aan het faillissement en zelfs voor
de totstandkoming van de G-rekeningovereenkomst aan de bank gecedeerd
had.
De vraag is nu of die betalingen ten gunste strekken van de faillissementsboedel, zoals curator Van Schaik betoogt, dan wel ten gunste van de bank.
Op deze kwestie was nog het oud B.W. van toepassing, maar dat wijkt ter
zake niet af van het huidige recht.
De curator voerde twee voor ons onderwerp relevante argumenten aan ter
bestrijding van de overdracht van de vorderingen door Castricum aan de
bank: de vorderingen van Castricum op de hoofdaannemer zouden ten
aanzien van het G-gedeelte naar hun aard onoverdraagbaar zijn (waarover
inmiddels art. 3:83 lid 1 B.W.); deze vorderingen zouden althans in de
(79) Dit arrest is ook geannoteerd door CAHEN, A.A., 1993, blz. 573 en FIKKERS, N.TB.R.,
1993, blz. 173. Zie tevens de bespreking in nr. 45 van deze bundel (PETER).
(80) Stb. 1981, 370.
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overeenkomsten tussen Castricum en de hoofdaannemer onoverdraagbaar
zijn gemaakt (waarover inmiddels art. 3:83 lid 2 B.W.).
Vorderingen waren en zijn inderdaad- aldus thans uitdrukk:elijk art. 3:83
lid 1 B.W.- overdraagbaar, tenzij (de wet of) de aard van het recht zich
tegen een overdracht verzet. Zo is het recht op arbeid dat een werk:gever
toek:omt jegens werk:nemer naar zijn aard onoverdraagbaar. Aanwijzingen
om de vorderingen van Castricum voor het G-gedeelte naar hun aard
onoverdraagbaar te achten, ziet de Hoge Raad echter in navolging van het
Hof niet, overwegende
,dat een enkel belang van de hoofdaannemer het G-gedeelte van de vordering op de Grekening van de onderaannemer te betalen onvoldoende is om de vordering niet vatbaar voor
cessie te maken".

Interessanter is de afdoening van het tweede argument. Het Hof had het niet
nodig gevonden om te onderzoek:en of de vorderingen van Castricum op de
hoofdaannemer door hen contractueel onoverdraagbaar waren gemaak:t,
aangezien ,de bank: als derde door zulk: een beding niet wordt gebonden".
De Hoge Raad oordeelt hieromtrent:
,Aldus overwegende heeft het Hof hetzij blijk gegeven van een onjuiste rechtsopvatting
doordat het heeft miskend dat een vordering, ook wat betreft de vraag of zij vatbaar is voor
overdracht, ook tegenover derden-verkrijgers wordt bepaald door de rechtsverhouding waaruit
rechtsverhouding een overeenkomst is, door hetgeen
zij voortvloeit en dedialve, ingeval
partijen bij die overeenkomst over en weer hebben bedongen, hetzij onvoldoende gemotiveerd
waarom in het onderhavige geval dit beding niet de inhoud van de vordering bepaalt, dan wei
de bank daaraan niet gebonden is".

are

De vatbaarheid van een vordering voor overdracht wordt dus afgezien van
art. 3:83 lid 1 B.W. bepaald door de rechtsverhouding - meestal een
overeenk:omst- waaruit de vordering voortvloeit. N atuurlijk: lean die rechtsverhouding zo uit te leggen zijn dat een daarin besloten beding van onoverdraagbaarheid niet ziet op een bepaalde vordering, doch dat moet de feitelijke rechter dan maar overwegen. Denk:baar is tevens dat een derde, zoals in
casu de bank:, bij wijze van uitzondering beschermd wordt tegen die onoverdraagbaarheid, doch ook dat moet de feitelijk:e rechter dan maar overwegen.
Deze beslissing van de Hoge Raad duidt er niet op dat het hier om een
kwestie van beschikk:ingsonbevoegdheid zou gaan zoals wei is betoogd(81 ).
De Hoge Raad spreek:t van de vatbaarheid voor overdracht, niet van de
bevoegdheid tot overdracht. Dit is van belang voor de aard van de derdenbescherming. Derden (zoals de bank:) zullen geen beroep k:unnen doen op
bescherming tegen beschikk:ingsonbevoegdheid van de vervreemder (in casu
Castricum), nog daargelaten dat de enige hiervoor in aanmerk:ing k:omende
bepaling, te weten art. 3:88 B.W., derden toch niet zou kunnen baten. Derden

(81) Waarover nader met verdere vindplaatsen
tweede druk, Deventer 1996, nr. 311.
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zullen wel een beroep kunnen doen op bescherming tegen onoverdraagbaarheid. Zie thans art. 3:36 B.W., dat bepaalt:
, Tegen hem die als derde op grond van een verklaring of gedraging, overeenkomstig de zin die
hij daaraan onder de gegeven omstandigheden redelijkerwijze mocht toekennen, het bestaan of
tenietgaan van een bepaalde rechtsbretrekking heeft aangenomen en in redelijk vertrouwen op
de juistheid van die veronderstelling heeft gehandeld, kan door degene om wiens verklaring of
gedraging het gaat, met betrekking tot deze handeling op de onjuistheid van die veronderstelling geen beroep worden gedaan".

De bank zou bijv. hebben kunnen betogen dat de hoofdaannemer de schijn
van overdraagbaarheid van de vorderingen van de onderaannemer heeft
gewekt door in andere dan de onderaannemingsovereenkomsten de vorderingen onoverdraagbaar te maken.
Ret argument van de curator dat de onoverdraagbaarheid toch een bestendig
gebruikelijk beding in de zin van art. 13 83 (oud) B. W. vormt, dat ook als het
niet is gestipuleerd deel uitmaakt van de rechtsverhouding van partijen, lijkt
feitelijk bezien discutabel, maar dat leent zich niet voor toetsing in cassatie.
Naar huidig recht is ook het rechtsgehalte van dit argument dubieus. Ons
~uidige wetboek vermeldt deze figuur niet meer. Men vergelijke art. 6:248
H.W., dat terecht nog wel de gewoonte als determinant van,de contractsinhoud onderscheidt.
Nederlandse hoofdaannemers doen er dus goed aan vorderingen van onderaannemers bij voorkeur in de onderaanneemovereenkomsten uitdrukkelijk
onoverdraagbaar te maken. Zij kunnen daar zekerheidshalve nog aan toevoegen dat de vorderingen evenmin vatbaar zijn voor bezwaring, al bepaalt
art. 3:228 B.W. reeds dat slechts overdraagbare goederen vatbaar zijn voor
pand.
41. TITEL VERSUS LEVERING

H.R., 22 april 1994, N.J., 1995, 560 (Bouwmeester/Van Leeuwen), m.nt.
KLEIJN

Ret non-translatieve stelsel van het Nederlands recht kan natuurlijk opbreken
wanneer titel en levering niet harmonieren. Die kwestie was aan de orde in
het arrest Bouwmeester/Van Leeuwen.
Een zekere Maasdam verkoopt aan Bouwmeester een stuk grand dat in de
koopakte d. d. 23 december 1977 beschreven wordt als ,een perceel weiland
( ... ), sectie E, nummer 682 groat circa 85,90 are". Kennelijk- uit de
gepubliceerde stukken blijkt dit niet uitdrukkelijk - levert Maasdam dit
stuk grand ook aan Bouwmeester. Bouwmeester graaft in de richting noordzuid een sloot door het perceel. De oppervlakte van de sloot en de grand ten
oosten van die sloot bedraagt circa 5,9 are. Vervolgens verkoopt Bouwmeester aan Van Leeuwen de grand die in desbetreffende koopakte d.d. 9 juni
1978 beschreven wordt als ,een perceel weiland ( ... ), sectie E, nummer 682
gedeeltelijk groat circa 80 are". Daarop levert Bouwmeester aan Van
Leeuwen. De desbetreffende transportakte (dat wil zeggen de notariele
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leveringsakte) d.d. 23 juni 1978 vermeldt ,dat de verkoper heeft verkocht en
overdraagt aan de koper, die heeft gekocht en aanneemt: een perceel weiland
( ... ), uitmakende een gedeelte, groot ongeveer vijfentachtig are en negentig
centiare van het perceel kadastraal bekend als ( ... ) sectie E, nummer 682 en
wei een zodanig gedeelte als ter plaatse kennelijk is aangegeven en na
uitmeting vanwege het kadaster op naam van de koper zal worden gesteld".
Buurman Kloens, wiens erf grenst aan de grond ten oosten van de sloot,
koopt vervolgens het perceel weiland van Van Leeuwen en beide partijen
gaan er volgens desbetreffende koopakte vanuit dat de gekochte grond direct
grenst aan het erf van Kloens. Tot een levering komt het echter vooralsnog
niet, want Bouwmeester meent dat de oostelijk van de sloot gelegen grond
van perceel E, nr. 682 tezamen met die sloot nog van hem is: 85,9 are 80 are is tenslotte nog steeds 5,9 are. Anders Van Leeuwen. Wie heeft er
gelijk: Bouwmeester die aanspraak maakt op de eigendom van de oostkant
van het perceel betogende slechts circa 80 are aan Van Leeuwen verkocht te
hebben of Van Leeuwen die eveneens aanspraak maakt op de eigendom van
deze oostkant onder meer betogende dat hem circa 85,9 are geleverd is?
De Hoge Raad stelt het volgende voorop:
,( ... ) is de onroerende zaak, zoals omschreven in de tot levering bestemde akte, grater dan
pattijen bij de koopovereenkomst zijn overeengekomen, dan zal de eigendom van het meerdere
niet zijn overgegaan omdat voor overdracht van dat meerdere een geldige titel ontbr_ak".

Dit is een loepzuivere toepassing van het causale stelsel, maar hiermee
volstaat de Hoge Raad niet. Hij sauveert de beslissing van het Hof dat
behoudens door Bouwmeester te leveren tegenbewijs moet worden aangenomen dat Bouwmeester wei degelijk ook de oostkant van het perceel aan
Van Leeuwen heeft verkocht, zodat titel en levering wei met elkaar harmonieren.
Van belang is nu de weg waarlangs de Hoge Raad dit resultaat bereikt. In de
eerste plaats stelt hij vast dat de notariele transportakte van de transactie
Bouwmeester/Van Leeuwen melding maakt van een titel, lcoop, van een
perceel groot 85,9 are. Hij stelt voorts vast dat het Hof de transpmiakte in
haar geheel heeft uitgelegd en daarbij niet onbegrijpelijk tot de conclusie is
gekomen dat de aanduiding van de oppervlakte van het verkochte van
doorslaggevende betekenis is, dit althans- gelet op de afwijkende onderhandse koopakte- behoudens tegenbewijs. Vervolgens overweegt de Hoge
Raad:
,De notariele akte van 23 juni I 978 Ievert naar haar aard dwingend bewijs op dat partijen- in
afwijking van de onderhandse akte van 9 juni I 978 - hebben verldaard te hebben verkocht,
respectievelijk gekocht, een perceel weiland van 85,90 are".

Deze beslissing vindt sedert de invoering van het nieuwe bewijsrecht per
1 april 1988 steun in art. 184 lid 1 Rv, waarin de tot dan toe heersende
rechtsopvatting is gecodificeerd. Art. 184 R v bepaalt dat authentieke alcten
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tegen eenieder dwingend bewijs opleveren (dat wil zeggen dat het bewijs
geacht wordt geleverd te zijn behoudens tegenbewijs) van hetgeen de ambtenaar (in casu de notaris) ,binnen de kring van zijn bevoegdheid omtrent zijn
waarnemingen en verrichtingen heeft verklaard". Nu geldt dit dwingend
bewijs slechts de constatering van de notaris dat partijen verklaard hebben
iets van zekere inhoud overeengekomen te zijn en niet de inhoud van de
overeenkomst zelf (hetgeen de Hoge Raad wellicht vlak na de passage die ik
zojuist heb geciteerd, uit het oog verliest), maar art. 184lid 2 Rv verleent een
authentieke en onderhandse akte ook dwingende bewijskracht ten aanzien
van de waarheid der afgelegde verklaringen van partijen ,omtrent hetgeen de
akte bestemd is ten behoeve van de wederpartij te bewijzen", waarbij ,onder
partij wordt begrepen de rechtverkrijgende onder algemene of bijzondere
titel". Ten overvloede zou de rechter aan de constatering van de notaris nog
het feitelijk vermoeden kunnen verbinden dat de overeenkomst ook wel de
inhoud gehad zal hebben die overeenkomt met de verklaringen van partijen
ten overstaan van de notaris. Ook een dergelijk feitelijk vermoeden rechtvaardigt naar ongeschreven bewijsrecht het aannemen van een koopovereenkomst ter zake van circa 85,9 are behoudens door verkoper te leveren
tegenbewijs waaruit zou moeten blijken dat hij slechts circa 80 are verkocht
zou hebben.
Het huidig Burgerlijk Wetboek schrijft in art. 3:89lid 2 voor dat de titel van
de overdracht in de transportakte nauwkeurig moet worden vermeld. Niet
duidelijk is vooralsnog of de levering bij gebreke daarvan nietig is(82), maar
reeds afgezien daarvan blijft opname van die titel, zonodig ter aanvulling en
afwijking van de oorspronkelijke titel, zeer de moeite waard, zoals uit het
onderhavige arrest blijkt.
Met zoveel munitie vanuit het bewijsrecht kan buiten beschouwing blijven of
voor de uitleg van de goederenrechtelijke leveringsovereenkomst, die toch al
weinig praktisch belang heeft, dezelfde criteria gelden als voor de uitleg van
de obligatoire overeenkomst. Ik stip dan ook slechts aan dat men in r.o. 3.5
van de Hoge Raad met enige moeite een bevestigend antwoord op die vraag
kan lezen.
42. DUBBELE LEVERING PER GEANTICIPEERD C.P. EN EIGENDOMSVOORBEHOUD
H.R., 24 maart 1995, NJ., 1996, 158 (Kuikenbroederij), m.nt. KLEIJN(83)
Dit Kuikenbroederij-arrest lost diverse goederenrechtelijke puzzels op. Het
is geen ,eitje" (modieuze Nederlandse aanduiding voor een eenvoudig
klusje), zeker niet voor buitenlanders. Ik beperk mij tot de kwesties die voor
de overdracht en de derdenbescherming van belang zijn.

(82) Vergelijk HARTKAMP, Compendium van het vermogensrecht volgens het nieuwe burgerlijk wetboek, vierde druk, Deventer 1990, nr. 97 en Parlementaire Geschiedenis Inv. Boek 3,
blz. 1235.
(83) Ook geannoteerd door HilMA, A.A., 1995, blz. 705. Zie tevens de bespreking in nr. 31 van
deze bundel (LAMMERS).
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Hollander's Kuikenbroederij en Opfokbedrijven B.V. houdt zich bezig met
het machinaal uitbroeden van kippeneieren, het doen opfokken van eendagskuikens tot hennen en het verhandelen daarvan. In 1978 geeft de bank haar
het benodigde krediet tegen overdracht tot zekerheid van al haar tegenwoordige en toekomstige pluimvee. Euribrid levert de benodigde eieren
voor Hollander's werkzaamheden, dit onder eigendomsvoorbehoud. Hollander's draagt fiduciair aan haar en ook aan de leveranciers van het
benodigde voedsel in de periode van 1982 tot begin 1985 alle bestaande
en toekomstige pluimvee over. In de loop van 1985 gaat Hollander's failliet.
De vorderingen van Euribrid en de voedselleveranciers op Hollander's
worden gecedeerd aan de Stichting Crediteurenbelangen Hollander's. Deze
stelt daarop eigenaresse te zijn van de kuikens en hennen die in de loop der
tijd onder toezicht van Hollander's gebroed en opgefokt zijn. De bank claimt
daarentegen ook de eigendomsrechten.
Nu is de fiduciaire overdracht tot zekerheid in de ban gedaan door art. 3:84
lid 3 B.W. (al toont het elders in deze aflevering te bespreken Sogeleasearrest(84) aan, dat de soep niet zo beet gegeten behoeft te worden als
hij oorspronkelijk werd opgediend!), maar ook los daarvan blijft het onderhavige arrest van belang. Onder meer bevat het arrest een belangrijke beslissing over de levering bij voorbaat (en daarmee ingevolge schakelbepaling
art. 3:98 B.W. tevens over de vestiging van een beperkt recht bij voorbaat).
Ook de zaaksvorming als -aantaster vau-het eigemfomsvo-orbehoud komt aan
bod.
Art. 3:97 lid 1 B.W. bepaalt overeenkomstig de opvattingen onder het oude
recht dat toekomstige goederen bij voorbaat kunnen worden geleverd, tenzij
het verboden is deze tot onderwerp van een overeenkomst te maken of het
registergoederen zijn. Geen van beide uitzonderingen doet zich in casu voor
en in cassatie stond dan ook niet de geldigheid van de verrichte leveringen bij
voorbaat ter discussie. In het bijzonder stond ook niet ter discussie dat het
pluimvee per constitutum possessorium werd geleverd of zoals art. 3: 115
B.W. het thans uitdrukt dat de vervreemder die de zaak (te zijner tijd) bezit,
deze krachtens een bij de levering gemaakt beding voortaan voor de verlaijger houdt.
Ter discussie stond wel of Hollander's op bet moment dat de kuikens
geboren werden alsnog voor de leveranciers in plaats van voor de bank
kon gaan houden. Hieromtrent overweegt de Hoge Raad met name:
,Ook naar het v66r 1 januari 1992 geldende recht, dat te dezen toepasselijk is, werkt de
levering van een toekomstig goed bij voorbaat, niet tegen iemand die het goed ingevolge een
eerdere levering bij voorbaat heeft verkregen (aldus thans art. 3:971id 2 B.W., eerste zin; HJS).
Zulks geldt met betreldcing tot roerende zaken ook indien de vervreemder de bij voorbaat
geleverde roerende zaken, op het tijdstip waarop hij deze onder zich krijgt, wil gaan houden
voor een ander".

(84) Zie de bespreking in nr. 48 van deze bundel (PETER).
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Kortom, hij een duhhele levering hij voorhaat, gaat de oudste voor, ongeacht
of de verkrijger ten tijde van zijn verkrijging anders wil. Hiermee aanvaardt
de Hoge Raad onomwonden de zogenaamde leer van de zakelijk gehonden
wil hij een levering hij voorhaat. Aldus geeft de Hoge Raad ook invulling aan
art. 3:110 B.W., dat hepaalt:
,Bestaat tussen twee personen een rechtsverhouding die de strekking heeft dat hetgeen de ene
op bepaa1de wijze za1 verkrijgen, door hem voor de ander za1 worden gehouden, dan houdt de
ene het ter uitvoering van die rechstverhouding verkregene voor de ander".

Enige kanttekeningen zijn op hun plaats.
Art. 3:97 B.W., tweede zin hepaalt voor roerende zaken dat een tweede
levering hij voorhaat wel werkt tegen de eerste verkrijger vanaf het tijdstip
dat de zaak in handen van de tweede verkrijger is gekomen. De levering aan
de tweede verkrijger is dan volwaardig geworden. De tweede verkrijger
ontvangt dan weliswaar toch nog van een heschikkingsonhevoegde, maar
art. 3:86lid 1 B.W. heschermthem tegen heschikkingsonhevoegdheid van de
vervreemder indien hij te dien aanzien te goeder trouw is en hij om haat heeft
verkregen.
Denkhaar maar niet waarschijnlijk is voorts de mogelijkheid, dat degene die
het eerste zou verkrijgen met de vervreemder overeengekomen is dat deze
zich eenzijdig aan deze verplichting mocht onttrekken zoals de Hoge Raad
uitdrukkelijk overweegt.
Dit is niet de eerste uitspraak waarin de Hoge Raad het prioriteitsheginsel op
toekomstige verkrijgingen hetrekt. Zo heeft hij ook al een heslag op een
toekomstige vordering laten prevaleren hoven een latere cessie van die
vordering en omgekeerd een cessie op een toekomstige vordering laten
prevaleren hoven een later heslag daarop(85).
Het eigendomsvoorhehoud, dat thans gecodificeerd is in art. 3:92 B.W.,
wordt doorhroken door verlies van de identiteit van de onder eigendomsvoorhehoud geleverde zaak. Geduchte stoorzenders zijn in deze de natrekking (hestanddeelvorming) en de zaaksvorming; Zo verliest degene die
eieren onder eigendomsvoorhehoud levert zijn eigendom van die eieren,
zodra die eieren uitkomen. De Hoge Raad heslist namelijk dat het Hof niet
hlijk geeft van een onjuiste rechtsopvatting door te oordelen
,( ... ) dat eieren en kuikens/hennen verschillende zaken zijn omdat een kuiken door het ei te
ver1aten een zodanige gedaantewisse1ing ondergaat dat een zaak ontstaat die naar verkeersopvattingen een eigen van die van de oorspronke1ijke zaak te onderscheiden, identiteit heeft".

Een ei moge hiologisch wel een kip in statu nascendi zijn maar naar verkeersopvatting laijgt de kip ondanks de genetische eenheid met het ei toch
een geheel eigen identiteit in die zin dat het een nieuwe zaak is. De verande(85) Zie bijv. H.R., 25 januari 1991, N.J, 1992, 172, m.nt.
1992, N.J, 1992, 744, m.nt. SNIJDERS.

SNIJDERS,

resp. H.R., 10 januari
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ring van gedaante (vorm), is bier van centrale betekenis. Of de nieuwe vorm
door menselijke arbeid is bewerkstelligd, is niet van doorslaggevend belang(86) en de Hoge Raad geeft er ook geen blijk van de vanwege Hollander's te verrichten arbeid van belang te achten als argument pro zaaksvornung.
Te bedenken valt hierbij dat wij geen verlengd eigendomsvoorbehoud op de
nieuw gemaakte zaken kennen. De levering bij voorbaat van de nieuw te
vormen zaken of een stil pandrecht bij voorbaat daarop, is dan nog de beste,
vervangende zekerheid. Dit arrest toont aan, dat men daar ook geen al te
hooggespannen verwachtingen van moet hebben.
AFDELING

4 (J.F.M.

JANSSEN, J.A.J. PETER)

HYPOTHEEK, PAND EN FIDUCIA

43. HYPOTHEEK (J.F.M. JANSSEN)
H.R., 26 juni 1992, N.J, 1993, 449 (RabobankNisser), m.nt. SNIJDERS
Inzet van dit geding is de reikwijdte van art. 436 Rv (oud), bepalende dat aan
grossen van authentieke akten ( ... ) dezelfde kracht wordt toegekend als aan
de vonnissen der regterlijke magten ( ... ). Het nieuwe art. 430 Rv. verschilt
materieel niet van zijn voorloper.
Bij notariele akte van 24 augustus 1979 heeft. Visser ten behoeve van de
Rabobank hypotheelc verleend-op een hem toebehorend erfi:mchtsrecht ,tot
zekerheid voor de betaling van al hetgeen de bank blijkens haar administratie
van hem (...) te vorderen heeft of mocht hebben, uit hoofde van verstrekte en/
of alsnog te verstrekk:en geldleningen, verleende en/of alsnog te verlenen
kredieten in rekening-courant, tegenwoordig en/oftoekomstige borgstellingen,
dan wel uit welken anderen hoofde ook, tot het hiema te vermelden bedrag".
In de akte is voorts een bepaling opgenomen van de volgende inhoud: ,Ten
aanzien van het door de debiteur aan de bank verschuldigde, zal de administratie van de banlc, zoals blijkt uit een door de bank verstrekte opgave, gel den
als volledig bewijs, behoudens tegenbewijs".
De bank legt ten laste van Visser executoriaal beslag op het recht van
erfpacht voor een vordering, die eerst na het verlijden van de akte is ontstaan
uit een rechtsverhouding die zelf ook eerst is ontstaan na het verlijden van de
akte. Het betrof een schuld uit borgtocht die Visser als borg is aangegaan ten
behoeve van een van zijn besloten vennootschappen.
Op vordering van Visser heft de Rechtbank het executoriaal beslag op. Het
Hof bekrachtigt deze uitspraak. Het tegen het oordeel van het Hof ontwikkelde cassatiemiddel wordt verworpen met de volgende overwegingen:
,De president heeft overwogen dat in de hypotheekakte niet een schuldvordering wordt
geconstateerd noch geconstitueerd, hetgeen meebrengt dat die akte geen executoriale kracht
heeft voor de inning van geldvorderingen.
(86) Parlementaire Geschiedenis Boek 5, biz. 109.
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Ret Rofheeft evenals de president geoordeeld dat de grosse van de akte geen executoriale titel
oplevert. Ret heeft daartoe overwogen dat, wil de akte voor tenuitvoerlegging vatbaar zijn, de
te executeren verbintenis in de akte zelf moet zijn aangeduid en omschreven, dat dit laatste in
de onderhavige hypotheekakte niet het geval is en het bestaan van de schuld niet direct uit de
akte blijkt.
Ret middel bestrijdt dit oordeel en de bier weergegeven overwegingen van het Rof.
Bij de beoorde!ing van het middel moet van de volgende regels worden uitgegaan.
Aan de grosse van een authentieke akte komt slechts executoriale kracht toe met betrekking tot
op het tijdstip van het verlijden van de akte reeds bestaande en in de akte omschreven
vorderingen a!smede met betrekking tot toekomstige vorderingen die hun onmiddellijke
grondslag vinden in een op het tijdstip van het verlijden van de akte reeds bestaande en in
de akte omschreven rechtsverhouding.
In geval de akte we! betrekking heft op een of meer vorderingen, die aan de in de vorige alinea
bedoelde vereisten vo!doen, maar niet de grootte van het verschuldigde bedrag vermeldt, is de
grosse van de akte niettemin voor tenuitvoerlegging vatbaar, wanneer deze de weg aangeeft
langs welke op voor de schuldenaar bindende wijze de grootte van het verschuldigde bedrag
kan worden vastgesteld, behoudens de mogelijkbeid van tegenbewijs door de schuldenaar.
De hiervoor onder 3.1 weergegeven inhoud van de onderhavige akte !a at geen andere conclusie
toe dan dat deze wei aan de laatstgenoemde eis betreffende de bepaaldheid van het verschuldigde bedrag voldoet, maar geen betrekking heeft op vorderingen die aan de eerder genoemde
vereisten voldoen. Ret Rof heeft dus terecht geoordeeld dat de grosse van deze akte geen
executoriale titel oplevert".

De Hoge Raad volgt niet de Advocaat-Generaal AssER. Deze acht het
onderscheid tussen enerzijds de geldigheid van de bankhypotheek en anderzijds het ontbreken van executoriale kracht van de hypotheekakte niet
overtuigend. Hij stelt zich op het standpunt dat als de omschrijving van de
toekomstige schuld in de akte voldoende is voor de geldigheid van de
hypotheek, men die ook toereikend moet achten voor het verhaal zelf,
waartoe nu juist de hypotheekstelling client. Hij constateert dat de wet geen
nadere eisen stelt aan de hypotheekakte, terwijl het er toch uiteindelijk om
gaat dat de akte voldoende bewijst dat de vordering die geexecuteerd wordt,
bestaat.
Ret criterium dat de Hoge Raad stelt aan de executoriale kracht van de
authentieke akte is hetzelfde criterium als geldt voor de levering en verpand
van toekomstige vordering. Voor verpanding is dit met zoveel woorden
neergelegd in art. 3:239 B.W., voor de levering ligt het impliciet opgesloten
in de artt. 3:97 94 B.W.
De annotator zoekt de verklaring voor de beperking in de vaststelling dat de
executoriale kracht van de akte zich niet beperkt tot het verhypothekeerde
goed, maar het gehele vermogen van de hypotheekgever raakt. Tegen deze
- op zichzelf juiste - constatering van de annotator kan worden ingebracht
dat de executoriale kracht van de akte de hypotheekhouder geen carte
blanche geeft, omdat de hypotheekgever die de executiebevoegdheid van
de hypotheekhouder betwist nog altijd een executiegeschil aanhangig kan
maken. Ik acht hierin de positie van de hypotheekgever op zich afdoende
beschermd zodat hierin niet de verklaring voor de beperking kan zijn gelegen. Gelet op deze beschermingsmogelijkheid bestaat er geen rechtvaardiging executoriale kracht te ontzeggen aan de akte, waarin de hypotheekgever

t
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op voorhand hem toebehorende registergoederen verbindt voor toekomstige
schulden.
Mijns inziens moet dit arrest worden gezien als de voorbode van een beperking die art. 3:231 B.W.- dat bepaalt dat pand en hypotheek ook kunnen
worden gevestigd voor toekomstige vorderingen - te wachten staat. De
Hoge Raad begint zijn rechtsoverwegingen immers veelbetekenend met de
overweging: ,De geldigheid van de door Visser verleende hypotheek is in dit
geding niet betwist, zodat daarvan moet worden uitgegaan". W aarom deze
overweging als al decennia lang de geldigheid van de bankhypotheek
onomstreden is?
Hoewel in de parlementaire geschiedenis geen enkel aanknopingspnnt is te
vinden dat de wetgever de toekomstige vorderingen als bedoeld in art. 3:231
B.W. zou willen beperken tot die welke voortvloeien uit een ten tijde van het
verlijden van de akte c.q. van de verpanding reeds bestaande rechtsverhouding, zou het mij niet verbazen wanneer deze bepaling in overeenstemming
wordt gebracht met het eerder genoemde art. 3:239 B.W., zodat de vorderingen waarvoor pandlhypotheek lean worden gevestigd zich niet onderscheiden van die welke vatbaar zijn voor verpanding. Voor de praktijk zou die
ontwikkeling zijn te betreuren.
44. PAND EN FIDUCIA; INLEIDING (J.A.J. PETER)
Zoals bij de lezers van dit-tijdschrift ongetwijfeld bekend is; is een van ue
belangrijke vemieuwingen van het op 1 januari 1992 in werking getreden
Burgerlijk Wetboek ten opzichte van het oude B.W. het invoeren van een stil
pandrecht op roerende zaken, niet-registergoederen en vorderingen op naam.
Deze rechtsfiguur is in de plaats gekomen van de laachtens art. 3:84 lid 3
B.W. verboden zekerheidsoverdracht(87). De fiduciaire overdracht van roerende zaken en vorderingen op naam is, zoals ook in het vorige rechtspraakoverzicht uiteengezet(88), onder het oude recht tot ontwildceling gekomen om te ontkomen aan de toen geldende eisen voor vestiging van een
pandrecht. Voor vestiging van een pandrecht op roerende zaken diende de
zaakuit de macht van de pandgeverte worden gebracht (art. 1198 B.W. oud),
hetgeen bij verpanding van bijvoorbeeld een bedrijfsinventaris op problemen
stuitte. Bij een fiduciaire eigendomsoverdracht werd constitutum possessorium geleverd, zodat de fiduciaire vervreemder (de kredietnemer) over de
overgedragen zaken kon blijven beschildcen. Bij verpanding van een vordering op naam was mededeling aan de debiteur vereist (art. 1199 B.W. oud),
hetgeen tot onrust leon leiden. Bij een fiduciaire cessie kon mededeling aan
de debiteur achterwege blijven, nu ingevolge art. 668 B.W. (oud) de mededeling niet constitutief voor de cessie was. Ret huidige recht kent naast het
vuist- en openbaar pand, welke rechten op dezelfde wijzen als onder het oude
recht worden gevestigd, het stille (voor roerende zaken ook wei vuist- of
(87) Zie voor de inhoud van deze bepaling hiema nr. 48.
(88) T.P.R., 2-92, biz. 448-449 (JANSSEN).
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bezitloze genoemde) pand. De vestigingsformaliteit voor stille verpanding
van roerende zaken, niet-registergoederen en vorderingen op naam is het
opmaken van een authentieke of geregistreerde onderhandse akte. In de
afgelopen vijf jaren heeft de Hoge Raad een aantal gevallen voorgelegd
gekregen die betrekking hebben op het fiducia-verbod van art. 3:84 lid 3
B.W. en de mogelijkheid roerende zaken en vorderingen stil te verpanden.
Zoals wij zullen zien is de Hoge Raad bij de interpretatie van het fiduciaverbod en de regels omtrent stille verpanding in grote mate tegemoet
gekomen aan de behoeften van de praktijk. De Hoge Raad laat zich hierbij
sterk leiden door de in de parlementaire geschiedenis terug te vinden
gedachte dat de huidige regeling van het pandrecht is opgezet vanuit de
gedachte dat onder oud recht bestaande financieringsovereenkomsten onder
het huidige B.W. probleemloos kunnen worden gecontinueerd(89). Bespreking van de hierboven bedoelde arresten wordt voorafgegaan door behandeling van een naar oud recht gewezen arrest over de mogelijkheid van verrekening door de fiduciair cessionaris tijdens faillissement van de cedent.
Zoals wij zullen zien is dit arrest ook van betekenis geweest voor de vraag of
de stil pandhouder tijdens faillissement van de pandgever kan verrekenen.
45. VERREKENING EN FIDUCIAIRE CESSIE (J.A.J. PETER)
H.R., 29 januari 1993, NJ., 1994, 171 (Mr Van Schaik q.q./A.B.N. Amro),
m.nt. VAN SCHILFGAARDE(90)
Net als in het huidige recht leon ook onder oud recht- indien aan bepaalde
vootwaarden was voldaan - een debiteur zijn schuld aan de crediteur
venekenen met de vordering die hij op de crediteur had. Het spreekt voor
zich dat deze compensatie zich het meeste voordeed (en -doet) in het kader
van een rekening-courantverhouding. Kan de bank met wie de client een
rekening-courantverhouding heeft haar schuld, ontstaan door hetgeen door
derden op de rekening van de client is gestort, normaal gesproken verrekenen
met haar vordering op de client, dan ligt dit anders indien betaling wordt
gedaan in het zicht van faillissement van de debiteur-rekening-couranthouder. In het arrest Loeffen qq/Mees en Hope(91) achtte de Hoge Raad verrekening in een dergelijk geval in strijd met de artt. 47 en 54 F.W., daar de
bank dan ten opzichte van de overige crediteuren van de failliet een uitzonderingspositie zou verkrijgen die niet met de paritas creditorum strookt. Ook
verrekening tijdens faillissement is niet toegestaan, zo blijkt uit Verhagen
q.q./I.N.B.(92). Art. 53 F.W. staat verrekening alleen toe indien zowel de te
verrekenen schuld als de te verrekenen vordering beide zijn ontstaan v66r de
faillietverklaring of voortvloeien uit handelingen, v66r de faillietverklaring
met de gefailleerde verricht. Indien een derde zijn schuld aan de failliet
(89)
(90)
(91)
(92)

Memorie van Antwoord II, Parlementaire Geschiedenis Boek 3 Inv ., biz. 1197.
Zie tevens de bespreking in nr. 40 van deze bundel (SNIJDERS).
H.R., 8 juli 1987, NJ., 1988, 104, m.nt. VANDER GRINTEN.
H.R., 15 april 1994, NJ., 1994,607, m.nt. VAN ScHILFGAARDE.
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middels storting op de rekening-courant van de failliet voldoet, ligt de
rechtstreekse oorzaak van de daaruit voortvloeiende schuld van de bank
aan de gefailleerde in een na de faillietverldaring verrichte rechtshandeling
van een derde, die geen verband houdt met de rechtsverhouding met de
failliete rekeninghouder. In een dergelijk geval is volgens de Hoge Raad
geen plaats voor verrekening op grond van art. 53 F.W.
Tot 1994 bleef onduidelijk of een banlc ook niet kon verrekenen als de tijdens
faillissement op de rekening-courant van de failliet binnengekomen betalingen waarmee de bank wenste te verrekenen, betreldcing hadden op fiduciair
aan de bank overgedragen vorderingen. In het arrest Van Schaik!A.B.N.
Amro(93) kreeg de Hoge Raad de gelegenheid zich over deze kwestie uit te
spreken. De casus die aan dit arrest ten grondslag lag is de volgende.
Onderaannemer Castricum B.V. is op 19 juni 1984 failliet verklaard. Na
haar faillissement komen op de G-rekening (een zogenaamde gebloldceerde
rekening, in het leven geroepen in verband met de verplichtingen van
onderaannemers, voortvloeiend uit de Coordinatiewet Sociale Verzeketingen) betalingen binnen, die betreldcing hebben op fiduciair aan de banlc
gecedeerde vorderingen op hoofdaannemers. Van deze cessie is aan de
hoofdaannemers geen mededeling gedaan. De banlc is van mening dat de
na faillissement van Castricum binnengekomen bedragen haar toekomen,
omdat zij strekken tot betaling van vorderingen die fiduciair aan haar zijn
overgedragen, en dat zij deze bedragen kan verrelcenen met haar vordering
op Castricum. Het Hof, aan wie deze kwestie bij prorogatie wordt voorgelegd, stelt de bank in het gelijk. De curator beklaagt zich er in cassatie onder
meer over dat Hof art. 53 F.W. heeft geschonden door verrekening mogelijk
te achten ofschoon de schuld van de banlc, waarmee zij wenst te verrekenen,
pas na de faillietverklaring is ontstaan. De Hoge Raad kan zich hierin niet
vinden:
,Het onderdeel ziet evenwel eraan voorbij dat de overboekingen waar het hier om gaat strekten
tot betaling van vorderingen die naar het oordeel van het Hof aan de bank waren overgedragen.
Uitgaande van die overdracht heeft het Hof terecht geoordeeld dat de bank zich op de
vorderingen Icon verhalen en dat zij dat ook door die verrekening kon effectueren".

Na dit arrest bleef onduidelijkheid bestaan over de vraag of dit arrest nu wel
ofniet betreldcing had op art. 53 F.W. VAN ScHILFGAARDE(94) is van mening
dat dit niet het geval is: zijn inziens vond hier verrekening plaats van een
schuld aan de curator (het sal do van de rekening-courant) met een vordering
op de curator. Vanwege de fiduciaire cessie was de bank immers rechthebbende van de vordering, zodat de curator wegens ongerechtvaardigde
verrijking tot teruggave verplicht was.

(93) H.R., 29 januari 1993, NJ, !994, 171, m.nt. VAN
(94) In zijn noot onder het arrest voor de NJ, sub 4.
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46. STIL PANDRECHT EN FAILLISSEMENT VAN DE PANDGEVER (J.A.J. PETER)
H.R., 17 februari 1995, NJ., 1996, 471 (Mulder/Credit Lyonnais), m.nt.
KLEIJN

Indien bovengenoemde interpretatie van het arrest de juiste zou zijn, zou
naar huidig recht de stil pandhouder, in tegenstelling tot de fiduciair cessionaris, tijdens faillissement op de rekening van de pandgever ontvangen
bedragen niet kunnen verrekenen. Bij een sti1 pandrecht op een vordering op
naam is de pandhouder immers geen rechthebbende van de vordering.
Ingevolge art. 3:246lid 1 B.W. rust de inningsbevoegdheid bij stil verpande
vorderingen bij de pandgever, die op grond van een eigen recht (de pandgever is immers de debiteur) int. Na het arrest Van Schaik!A.B.N. Amro was de
vraag of een stil pandhouder de op de rekening-courant van de pandgever
binnengekomen bedragen, die betrekking hadden op stil aan de bank verpande vorderingen, mocht verrekenen met vorderingen op de pandgever,
indien deze betalingen in het zicht van of tijdens het faillissement van de
pandgever binnenkwamen, dus nog onbeantwoord. Maar er bestond ook
onduidelijkheid over het volgende probleem. Betaling door de debiteur aan
de pandgever doet het vorderingsrecht- het moederrecht - en dus ook het
daarop rustende beperkte recht teniet gaan (art. 3:81 lid 2 sub a B.W.).
Normaal gesproken zal dit geen problemen opleveren: met het ge'inde bedrag
kan de pandgever immers de crediteur-pandhouder voldoen, en bovendien
wordt meestal een reeks van (huidige en toekomstige) vorderingen verpand,
zodat voor de tenietgegane vordering weer nieuwe verpande vorderingen in
de plaats komen. Dit ligt echter anders als de debiteur tijdens faillissement
van de pandgever aan deze betaalt. Kan de stille pandhouder ook dan geen
rechten op het ge'inde geldend maken? Onder het oude recht speelde een
vergelijkbaar probleem, daar, zoals hierboven ai is gememoreerd, de fiduciaire cessie was voltooid door het opmaken van een akte en mededeling aan
de debiteur geen vereiste voor geldigheid was. Zolang geen mededeling was
gedaan kon de debiteur bevrijdend aan zijn crediteur, de fiduciaire vervreemder, betalen. Wat was rechtens als de fiduciaire vervreemder failleerde
voordat zijn debiteuren van de fiduciaire cessie op de hoogte waren gesteld?
Uit een arrest van 1915(95) blijkt dat in een dergelijk geval de bedragen die
tijdens het faillissement van de fiduciaire cedent aan diens curator worden
betaald, door de curator aan de cessionaris dienden te worden afgedragen. De
vraag wat in dergelijke casus de positie van de stil pandhouder is, is beantwoord in Mulder/Credit Lyonnais(96). Credit Lyonnais heeft aan Connection
Technology krediet verstrekt, in verband waarmee Connection zich heeft
verplicht al haar huidige en toekomstige vorderingen aan de Bank te verpanden. Op 6 november 1992 vestigt Connection ten gunste van Credit
Lyonnais een stil pandrecht op haar per 31 oktober 1992 uitstaande vorderingen. Op 13 november 1992 zegt de bank de laedietovereenkomst met
(95) H.R., 7 mei 1915, N.J., 1915, 791.
(96) H.R., 17 februari 1995, N.J., 1996,471, m.nt.
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Connection met onmiddellijke ingang op, nadat zij heeft vernomen dat
Connection voornemens is haar faillissement aan te vragen. Op 17 november
wordt ·Connection failliet verklaard. Een week later stelt de bank Connections debiteuren op de hoogte van de verpanding. In de periode van 13 tot
16 november, dus in het zicht van het faillissement van Connection, en in de
periode van 17 tot en met 26 november, derhalve tijdens het faillissement
maar voor de mededeling van de verpanding, zijn bij de bank op rekening
van Connection bedragen binnengekomen, die betrekking hebben op op
6 november aan de bank stil verpande vorderingen. Kan de bank op deze
bedragen aanspraak maken, en Icon zij haar vordering op Connection met
deze bedragen verrekenen? De Rechtbank meent van wel; zij beroept zich
hierbij op het beginsel ,dat door het intreden van het faillissement de
rechtspositie van alle bij de boedel betrokk:enen onveranderlijk: wordt".
Uit dit zogenaamde fixatiebeginsel vloeit voort dat het stille pandrecht door
voldoening van de verpande vorderingen niet teniet is gegaan, doch is k:omen
te rusten op de ontvangen betaling. De banlc lean zich als separatist krachtens
art. 57 F.W. op de door de curator in het faillissement van Connection
ontvangen bedragen verhalen alsof er geen faillissement was, aldus de
Rechtbanlc. Dit vonnis houdt in (sprong)cassatie geen stand. De Hoge Raad
wijst erop dat de stil pandgever ingevolge art. 3:246 lid 1 B.W. de bevoegdheid heeft te eigen behoeve van de debiteuren nak:oming te eisen en betalingen te innen. Door faillietverklaring van de pandgever gaat deze l5evoegdheid op de curator over, die deze bevoegdheid ten behoeve van de boedel
uitoefent. Art. 57 F.W. geeft de pandhouder niet de bevoegdheid zich buiten
het faillissement om op de door de curator ge"inde bedragen te verhalen. Het
fixatiebeginsel brengt volgens de Hoge Raad niet mee dat na faillietverk:laring van de pandgever van rechtswege pandrecht komt te rusten op hetgeen
geacht lean worden voor de tenietgegane vordering in de plaats te komen. Een
dergelijk: pandrecht zou volgens de Hoge Raad alleen op grond van een
daartoe streldcende wettelijk:e bepaling kunnen worden aangenomen. Ook
geeft art. 57 F.W. de stil pandhouder geen aanspraak op afdracht van hetgeen
de curator op grond van art. 3:246lid 1 B.W. heeft ge"ind. Betek:ent dit dat de
stille pandhouder slechter af is dan de fiduciair cedent? Uit de in mijn
inleiding aangehaalde parlementaire geschiedenis leidt de Hoge Raad af
dat dit niet de bedoeling van de wetgever lean zijn. Met deze bedoeling laat
zich niet verenigen dat een stil pandhouder, zolang deze aan de debiteuren
geen mededeling van de verpanding heeft gedaan, geen aanspraak: lean
mak:en op betalingen die in het zicht van en tijdens faillissement van de
pandgever zijn gedaan. Er zou dan immers bij faillissement van de pandgever
een essentieel verschil bestaan tussen stil pand en fiduciaire cessie. De Hoge
Raad Iciest vervolgens voor de volgende oplossing (in r.o. 3.4.3):
,Daarentegen wordt aan voormelde uitlatingen van de regering recht gedaan en bovendien
voorkomen dat stil pandhouders - teneinde hun positie met het oog op een mogelijk
faillissement van hun pandgevers veilig te stellen - voortijdig mededeling gaan doen, indien
wordt aangenomen dat wanneer de Curator een stil verpande vordering heeft ge"ind, waardoor
de verpande vordering en daarmee het pandrecht is tenietgegaan, de pandhouder zijn voonang
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op het ge"inde behoudt. Hij moet weliswaar wachten tot de uitdelingslijst verbindend is
geworden en hij draagt op de voet van art. 182 lid l F. bij in de algemene faillissementskosten,
maar hij heeft aanspraak erop bij de uitdeling overeenkomstig zijn aan het pandrecht ontleende
voorrang te worden voldaan. Zulks strookt ook met het bepaald bij art. 58 F.: verkoop door de
Curator van een verpande roerende zaak doet het pandrecht tenietgaan; de pandgever (lees:
pandhouder, JAJP) behoudt echter zijn voorrang op de opbrengst".

Nu de bank stil pandhouder was van de vorderingen die in het zicht van en
tijdens faillissement van de pandgever door starting op de rekening-courant
van de bank waren voldaan, mocht zij deze girale betalingen ook verrekenen
met haar vordering op Connection:
,In de eerste plaats heeft een bankinstelling in dat geval, behoudens een enkele uitzondering,
reeds een voorrang boven de andere schuldeisers, zoals mede voortvloeit uit hetgeen hiervoor
onder 3.4.3 is overwogen, zodat niet kan worden gezegd dat de bankinstelling zich door
verrekening een uitzonderingspositie ten opzichte van de andere schuldeisers verschaft.
In de tweede plaats verdient opmerking dat een bankinstelling onder het v66r l januari 1992
geldende recht zich door verrekening kon verhalen op hetgeen zij ontving ter voldoening van
een aan haar tot zekerheid gecedeerde vordering (HR 29 januari 1993, NJ 1994, 171). Ret
strookt met de opzet van het stil pandrecht, die ertoe strekt bet mogelijk te maken de onder het
oude recht bestaande financieringspatronen te continueren ( ... ) de bevoegdheid tot verrekening
66k te aanvaarden ten aanzien van een door haar ontvangen betaling, strekkende tot voldoening
van een haar stil verpande vordering".

De stil pandhouder wordt door de Hoge Raad in dit arrest in dezelfde positie
gebracht als die waarin de fiduciair crediteur in het zicht van dan wel tijdens
faillissement van de kredietnemer verkeerde. Hiervoor moet de Hoge Raad
wel enige kunstgrepen toepassen. W at de voorrang van de stil pandhouder op
tijdens faillissement door de curator gei:nde bedragen betreft, is opmerkelijk
dat de Hoge Raad hier voorrang aanneemt terwijl het recht waaruit de
voorrang is voortgevloeid (het pandrecht), door betaling door de derde is
tenietgegaan(97). RANK-BERENSCHOT(98) leidt uit het arrest af dat het door
de Hoge Raad geformuleerde recht van voorrang van de stil pandhouder in
geval de vordering door betaling teniet is gegaan, geheel algemeen geldt, en
dus ook buiten faillissement van de pandgever. Naar haar mening is door
deze uitspraak buiten titel 3:10 (verhaalsrecht op goederen) een nieuw
voorrecht geschapen. Ik betwijfel echter of de uitspraak van de Hoge Raad
wel zo algemeen kan worden opgevat.
Dan de beslissing omtrent verrekening. Het gaat het bestek van deze bijdrage
te buiten te behandelen in hoeverre dit aspect van de beslissing zich met de
Faillissementswet verdraagt(99). Zeker lijkt wel, dat de Hoge Raad zich ook
hier meer heeft laten leiden door de noden van de praktijk dan door het
wettelijke stelsel.

(97) Aldus ook VruESENDORP, A.A., 1995, biz. 607.
(98) RANK-BERENSCHOT, N.T.B.R., 1995, biz. 152.
(99) Zie hierover VRJESENDORP, A.A., 1995, biz. 608-6ll en
1995, biz. 153.

RANK-BERENSCHOT, N.T.B.R.,
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47. R.EGISTRATIE VAN PANDAKTE BIJ STILLE VERPANDING VAN VORDERINGEN OP
NAAM (J.A.J. PETER)
H.R., 14 oktober 1994, NJ, 1995, 447 (Spaarbank Rivierenland/Mr Gispen
q.q.), m.nt. KLEIJN
Zoals in de inleiding vermeld bestaat de vestigingsformaliteit voor het
vestigen van een stil pandrecht op een vordering op naam in het opmaken
van een authentieke of geregistreerde onderhandse akte (art. 3:239 lid 1
B.W.). Daar voor het opmaken van een authentieke akte een notaris dient te
worden ingeschakeld, wordt in de praktijk meestal gekozen voor het opmaken van een geregistreerde onderhandse alcte. De registratie vindt plaats
bij de Dienst Registratie en Successie, die deel uitmaakt van de belastingdienst. Aangezien meestal niet slechts een vordering, maar vele vorderingen
tegelijk worden verpand, werd, in overleg met het ministerie van financien,
de volgende werkwijze bedacht. Partijen maken een pandlijst op, waarin niet
alle te verpanden vorderingen zelf zijn vetmeld, maar wordt verwezen naar
een (niet ter registratie aangeboden) computerlijst waarop de betreffende
vorderingen zijn vermeld; in de vestigingsakte wordt verwezen naar deze
lijst, en worden de eerste en Iaatste vorderingen op die lijst vermeld, alsmede
het totaalsaldo van de te verpanden vorderingen en de datum waarop de
computerlijst is opgemaakt. Levert deze methode een geldige verpanding
van alle op de computerlijst vermelde vorderingen op? De R~chtQ@_kDor~
drecht(IOO) meende van rtiet;zij leiddeuit de ari.T2:f6 j"3:94 j 0 3:84lid 2
B.W. af dat de eis dat de te verpanden vorderingen met voldoende bepaaldheid in de verpandingsakte zijn omschreven, strikt moet worden gei:nterpreteerd. Een specificatie van deze vorderingen (de computerlijst) moet aan de
verpandingsakte zijn gehecht en/of tezamen met deze akte ter registratie
worden aangeboden. Voorts overwoog de Rechtbank dat de verkorte registratie-methode fraudering met computerlijsten niet uitsluit. De Hoge
Raad(101) vernietigt dit vonnis in sprongcassatie:
,In het wettelijk ste1se1 met betrekking tot de overdracht van, en vestiging van pandrecht op
vorderingen op naam 1igt besloten het vereiste dat de vordering ten tijde van de levering of
verpanding in voldoende mate door de in art. 3:94 lid 1 respectievelijk art. 3:239 lid 1 B.W.
bedoelde akte wordt bepaald. Dit betekent echter niet dat de vordering in de akte zelf moet
worden gespecificeerd door vermelding van bijzonderheden zoals de naam van de debiteur, het
nummer van een factuur of een aan de debiteur toegekend clientnummer. Voldoende is dat de
akte zodanige gegevens bevat dat, eventuee1 achteraf, aan de hand daarvan kan worden
vastgesteld om welke vordering het gaat. Ook onder vigeur van het voor 1 januari 1992
geidende recht werd met betrekking tot akten van cessie van vorderingen op naam niet de eis
gesteld dat de vordering in de akte zelf wordt gespecificeerd (vgl. HR 24 oktober 1980, NJ
1981, 265) en de geschiedenis van de totstandkoming en invoering van Boek 3 B.W., zoais
weergegeven in de conclusie van het Openbaar Ministerie onder 11, geeft geen grond voor de

(100) Rb. Dordrecht, 17 november 1993, N.J, 1994, 101.
(101) H.R., 14 oktober 1994, N.J, 1995, 447, m.nt. KLEJJN. Zie over dit arrest onder meer
SNJJDERS, WP.N.R., 6158 (1994), biz. 785-787, GERVER, N.TB.R., 1995, biz. 112-114, en
KORTMANN, A.A., 1996, biz. 115-120.
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veronderstelling dat men op dit punt strengere eisen aan de akte van levering of verpanding
heeft willen stellen.
Ook het in art. 3:239lid l B.W. neergelegde voorschrift van registratie van onderhandse akten
van verpanding van vorderingen op naam wettigt niet het stellen van strengere eisen.
De voomaamste ratio van dat voorschrift is blijkens de wetsgeschiedenis dat door het verkrijgen van een vaste dagtekening van de akte antedatering wordt tegengegaan. Men heeft zich
rekenschap ervan gegeven dat door het voorscln·ijven van registratie het opmaken van schijnakten niet kan worden voorkomen".

Tot slot knoopt de Hoge Raad ook in dit arrest aan bij de hierboven in de
inleiding aangehaalde gedachte van de wetgever dat onder oud recht bestaande financieringspatronen ook onder het nieuwe recht zonder moeite
kunnen worden gecontinueerd. Tegen deze achtergrond is het argument dat
specificatie van de vorderingen in de pandakte zelf minder fraudegevoelig is
niet zwaarwegend genoeg om de thans gangbare methode af te keuren,
waarbij komt dat deze methode van frauderen ook niet eenvoudig is.
Ook in dit arrest kiest de Hoge Raad derhalve voor een oplossing die het best
aansluit bij de eisen die de praktijk stelt. En ook hier geldt weer dat de stil
pandhouder er in vergelijking met de positie van de fiduciair crediteur onder
het oude B.W. niet op achteruit mag gaan. Ret risico van fraudering met de
computerlijsten acht de Roge Raad niet zo groot; onder het oude recht was
registratie van cessielijsten al niet eens vereist, en fraude kwam ook toen niet
veel voor.
Anders dan de Rechtbank betrekt de Roge Raad in zijn oordeel omtfent de
eisen waaraan de omschrijving van de verpande vordering moet voldoen niet
art. 3:84 lid 2 B.W., dat bepaalt dat het over te dragen goed bij de titel met
voldoende bepaaldheid moet zijn omschreven. Dit artikellid ziet immers op
de eisen die aan de titel moeten worden gesteld, terwijl het hier gaat om de
vraag of bij de vestiging van het pandrecht de vorderingen voldoende
ge'individualiseerd zijn. Intussen blijkt uit het arrest dat de vorderingen zijn
ge'individualiseerd als zij voldoende bepaald zijn door de akte; zij behoeven
dus niet expliciet in de akte te worden vermeld(102).
48. SALE AND LEASE BACK EN HET FIDUCIAVERBOD (J.A.J. PETER)
R.R., 16 mei 1995, NJ, 1996, 119 (Keereweer/Sogelease), m.nt. KLEIJN
Ret hier te bespreken arrest betrof de vraag of de financieringsconstructie die
bekend staat als sale and lease back in strijd is met het fiduciaverbod als
neergelegd in art. 3:84 lid 3 B.W. Ingevolge deze bepaling is een rechtshandeling die ten doel heeft een goed over te dragen tot zekerheid of die de
streldcing mist het goed na de overdracht in het vermogen van de verkrijger te
doen vallen, geen geldige titel van overdracht. De casus in het Sogeleasearrest was als volgt. In 1991 koopt drukkerij De Zaaiers B.V. van Mahez

(102) Zie hierover ook SNIJDERS, WP.NR., 6158 (1994), blz. 786,
het arrest in de N.J., sub 2, en KORTMANN, A.A., 1996, blz. 119.
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B.V. twee offsetpersen. Sogelease financiert deze aanschaf, waarbij gebruik
wordt gemaakt van de volgende constructie. Na aflevering van de persen
door Mahez aan De Zaaiers draagt laatstgenoemde de persen (door middel
van een levering constitutum possessorium) over aan Sogelease (sale) onder
de afspraak dat Sogelease namens De Zaaiers de koopprijs aan Mahez zal
voldoen. Sogelease geeft de persen op grond van een lease-overeenkomst
voor zeven jaar aan De Zaaiers in gebruik (lease back). De Zaaiers verlaijgt
een optie de drukpersen aan het einde van de leasetermijn voor f 100 te
kopen. Alle risico's met betrekk:ing tot de persen komen gedurende de
leaseperiode voor rek:ening van De Zaaiers, die de persen op haar balans
vermeldt. Als De Zaaiers in 1993 failleert, ontstaat een geschil tussen de
curator en Sogelease over de vraag of de sale and lease back-overeenk:omst
de strek:king had de persen tot zekerheid voor de betaling van de leasetermijnen aan Sogelease over te drag en. In dat geval zou So gel ease op grond
van art. 86 OW vanaf inwerkingtreding van het huidige wetboek geen
eigendomsrecht maar een stil pandrecht op de persen hebben. De Rechtbank
is van mening dat de gebezigde sale and lease back-constructie niet strijdt
met art. 3:84 lid 3 B.W. De curator stelt beroep in cassatie in, doch wordt
door de Hoge Raad in het ongelijk gesteld. De Hoge Raad overweegt omtrent
art. 3:84 lid 3 B.W.:
,Deze maatstafmoet, voor wat betreft het element 'die ten doe! heeft een goed over-tedragen
tot zekerheid', worden gezocht in het antwoord op de vraag of de rechtshandeling ertoe strekt
de wederpartij in dier voege een zekerheidsrecht op het goed te verschaffen dat deze in zijn
belangen als schuldeiser ten opzichte van andere schuldeisers wordt beschermd. De kern van .
een zodanige bescherming ligt naar haar aard in de bevoegdheid om zich met voorrang hoven
andere schuldeisers op het goed te verhalen, hetgeen de bevoegdheid tot toeeigening uitsluit
(vgl. art. 3:235). Dienovereenkomstig Ievert een overeenkomst die de bevoegdheden van
degene aan wie het goed wordt overgedragen, in geval van wanprestatie van zijn wederpartij
beperkt tot het recht het hem overgedragen goed te gelde te maken ten einde zich uit de
opbrengst daarvan te bevredigen onder gehoudenheid een eventueel overschot aan zijn wederpartij ten goede te doen komen, ingevolge art. 3:84lid 3 niet een geldige titel voor overdracht
op; partijen dienen dan gebruik te maken van (stil) pandrecht, onderscheidenlijk van hypotheek.
Strekt daarentegen de rechtshandeling van partijen tot 'werkelijke overdracht' (in geval van
een zaak: tot eigendomsoverdracht) en heeft zij derhalve de strekking het goed zonder beperking op de verkrijger te doen overgaan - en deze aldus meer te verschaffen dan enkel een
recht op het goed, dat hem in zijn belang als schuldeiser beschermt - dan staat art. 3:84 lid 3
daaraan niet in de weg. Met name doet het dat niet, indien de overeenkomst ertoe strekt,
enerzijds dat een zaak door de overdrager aan de verkrijger wordt verkocht en overgedragen,
anderzijds dat de zaak door de verkrijger tegen betaling aan de overdrager in gebruik wordt
gegeven onder zodanige voorwaarden dat de verkrijger in geval van wanprestatie van zijn
wederpartij de overeenkomst slechts 'voor wat betreft het gebruik' behoeft te ontbinden ten
einde weer vrijelijk en volledig over zijn zaak te kunnen beschildcen.
Dit geldt ook als de overeenkomst is ges!oten in verband met de verstrekking van enigerlei
vmm van crediet aan de overdrager, zoals bij een sale and lease back-overeenkomst naar haar
aard het geval zal zijn".

Niet relevant is volgens de Hoge Raad of de sale and lease back betrekking
heeft op nieuw aan te schaffen of op reeds eerder aangeschafte zaken, en voor
welk doel het ontvangen krediet wordt aangewend. Ook het feit dat is
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overeengekomen dat onderhoud en risico voor rekening van de overdrager
komen, neemt niet weg dat van een ,werkelijke overdracht" als bovenvermeld sprake is. Dat dergelijke werkelijke overdrachtsconstructies door de
wet zijn toegelaten, volgt volgens de Hoge Raad ook uit de wettelijke
regelingen inzake het eigendomsvoorbehoud en huurkoop. Vervolgens overweegt de Hoge Raad:
,De tegenwerping dat een overdracht in verband met een crediettransactie als zodanig altijd tot
zekerheid strekt en dus op grand van art. 3:84 lid 3 ongeldig is, en dat zij niet kan worden
geheeld door haar als een 'werkelijke overdracht' in te kleden, omdat aldus ook nog het verbod
van toeeigening wordt genegeerd, snijdt geen hout. De situatie dat het goed van de aanvang af
toebehoort aan de credietverstrekker, is immers een andere dan die waarop art. 3:235 ziet, te
weten dat hij desgewenst in plaats van het goed te gelde te maken en zich uit de opbrengst te
voldoen, het goed op zich kan doen overgaan.
Een en ander sluit niet dat onder bijkomende omstandigheden waaruit moet worden afgeleid
dat de bedoeling tot ontduiking van de in art. 3:84 lid vervatte regel voorzat, van ongeldigheid
uit hoofde van die bepaling sprake kan zijn. Zodanige omstandigheden zijn evenwel in geval
gesteld noch gebleken".

In een obiter dictum besteedt de Hoge Raad aandacht aan de vraag wanneer
sprake is van een rechtshandeling ,die de strekking mist het goed na de
overdracht in het vermogen van de verkrijger te doen vallen" (art. 3:84lid 3
B.W., tweede zinsnede):
,Dienaangaande merkt de Hoge Raad op dat deze maatstaf in de eerste plaats betrekking heeft
op de fiducia cum amico, maar dat hij, indien in het onderhavige geval toegepast, niet tot
ongeldigheid van een overeenkomst als waarvan hier sprake is, zou leiden. Deze maatstaf
beoogt te voorkomen dat, in strijd met het gesloten stelsel van het zakenrecht, rechten met
zakelijke werking in het Ieven worden geroepen op een niet door de wet voorziene wijze, maar
hij verzet zich niet tegen een regeling waarbij een partij, in dit geval Sogelease, de volledige
eigendom heeft, en de andere partij, in dit geval De Zaaiers, !outer persoonlijke rechten en
verplichtingen heeft, zoals een persoonlijk gebruiksrecht, een persoonlijke verplichting de
leasetermijnen te betalen, a!smede een optie de zaken aan het eind van de leaseperiode in
eigendom te verkrijgen. Dat deze optie zo is ingekleed, dat zij in de praktijk wei steeds zal
worden uitgeoefend, doet daaraan niet af'.

De onderhavige beslissing van de Hoge Raad deed de financieringswereld
een zucht van verlichting slaken. Financiers hebben nu immers de mogelijkheid bij het bedingen van zekerheid te kiezen tussen verschillende rechtsfiguren. Beperken wij ons tot het (stille) pandrecht en de sale and lease back,
dan komen ondermeer de volgende verschillen naar voren(l 03). Bedingt de
financier een pandrecht, dan volgt uit het accessoire karakter van deze
rechtsfiguur dat bij overdracht van de vordering dit pandrecht mee gaat.
Daamaast hee:ft de financier-pandhouder van rechtswege een stil pandrecht
op hetgeen voor de verpande zaak in de plaats komt (art. 3:229 B.W.).
Voordelen van de leaseconstructie zijn bijvoorbeeld dat voor het overeenkomen van deze constructie geen vormvereisten gelden, en de fiscus op de
(103) Zie hierover VR!ESENDORP in zijn noot onder Keereweer/Sogelease, A.A., 1995, biz. 878879.
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geieasde zaken niet het voorrecht van art. 21 Invorderingswet geidend lean
maken(104).
AI is de door de Hoge Raad gekozen interpretatie van het fiduciaverbod
vanuit praktisch oogpunt toe te juichen, dogmatisch oogst de beslissing van
de Hoge Raad iets minder lof. Door de door de Hoge Raad gekozen interpretatie van art. 3:84 lid 3 B.W. is de betekenis van dit artikellid deeis
uitgehold. In feite lean men stellen dat de lessor nu nog beter (en de lessee dus
slechter) af is dan fiduciair eigenaar resp. vervreemder onder het oude
recht(l 05): de fiduciair eigenaar was immers verplicht bij niet-voldoening
het in zekerheid overgedragen goed te executeren overeenkomstig de regels
voor pand. De lessor daarentegen mag de geleasde zaak behouden. Verdedigd wordt wei, dat bij ontbinding door de lessor we gens wanprestatie van de
lessee de lessor, ai dan niet analoog aan art. 7A: 1576t B.W., verplicht is de
overwaarde van de zaak aan de lessee uit te keren(1 06).
Toch blijft het fiduciaverbod wei enige betekenis behouden; uit ,bijkomende
omstandigheden" kan immers blijken dat de bedoeiing tot ontduiking van
het fiduciaverbod heeft voorgezeten, zodat de gekozen constructie nietig is.
Wanneer van dergeiijke bijkomende omstandigheden sprake is, werkt de
Hoge Raad niet uit. Men zou kunnen stellen dat de aard van de geieasde
goederen in dit verband een roi kan speien in die zin dat een ,werkeiijke
overdracht" van handelsvorderingen in het kader van een financieringsconstructie minder goed denl<:baar lijkt, daai· de nieuwe crediteur bij een dergeIijke overdracht siechts een verhaalsbelang kim hebben. Met KoRTMANN en
HAN HEES ben ik echter van mening dat uit het arrest lean worden afgeieid dat
ook een dergeiijke overdracht toegestaan Iijkt( 107). KLEIJN is van mening dat
van ontduiking van het fiduciaverbod slechts sprake is als langs een omweg
wordt geprobeerd het gesioten systeem van het goederenrecht te doorbreken
door de lessor bepaalde (pseudo )goederenrechteiijke beperkingen op te
Ieggen(l 08). Zeker is wei dat de onderhavige uitspraak de financieringspraktijk veei meer mogelijkheden tot het creeeren van zekerheidsconstructies biedt dan bij invoering van het huidige B.W. kon worden verwacht.

(104) Het fiscaal bodemrecht zal de lessor naar aile waarschijnlijkheid wei tegen zich moeten
Iaten gelden; idem VRIESENDORP, A.A., 1995, biz. 879.
(105) In die zin ook KORTMANN en VAN HEES, W.P.NR., 6187 (1995), biz. 456.
(106) In die zin VEGTER, WP.NR., 6190-6191 (1995), biz. 556. Zie hierover ook SALOMONS,
W.P.NR., 6204 (1995), blz. 820-821 en W.P.NR., 6237 (1996), biz. 653-654; STRUYCKEN,
W.P.N.R., 6215 (1996), blz. 179-180 en W.P.NR., 6237 (1996), biz. 655-658; KLEIJN in zijn
noot onder het arrest in de NJ, sub 5.
(107) KORTMANN en VAN HEES, NJB., 1995, blz. 995.
(108) KLEllN in zijn noot onder het arrest in de NJ, sub 6.
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GEBRIDKS- EN GENOTSRECHTEN

49. RECHT VAN GEBRUIK EN BEWONING
H.R., 24 april1992, N.J., 1993, 610 (Van Olmen/Mr Van Dooren q.q.), m.nt.
KLEIJN

De casus was de volgende: vader Van Olmen, eiser in cassatie, heeft op
24 juni 1974 aan zijn zoon tegen een koopsom van f 160 000 verkocht en
geleverd zijn boerderij, bestaande uit een woonhuis met erf, bedrijfsgebouwen en land.
Deze verkoop geschiedde onder voorbehoud door de vader van het zakelijk
recht van gebruik en bewoning van het woonhuis ten behoeve van de vader
en diens echtgenote en wei gedurende beider leven, eindigende dit recht
indien zij heiden of de langstlevende van hen het huis metterwoon zouden
verlaten. Dit recht is rechtsgeldig gevestigd door inschrijving hiervan in de
openbare registers op 28 juni 1974.
De waning is op &april 1985 geheel en al door brand vemield, zodat deze
niet meer als zodanig gebruikt kan worden.
De zoon is op 24 juni 1985 in staat van faillissement verklaard. Het woonhuis
was tegen brand verzekerd. De curator heeft te dier zake een vordering tegen
de brandverzekeraar ingesteld.
De vader heeft gevorderd dat hij voor een bedrag van f 120 000 in het
faillissement van zijn zoon zal worden toegelaten en heeft hiertoe gesteld dat
hij recht heeft op een in de plaats van de woning tredend recht op de
verzekeringspenningen of op de vordering van de curator op de verzekeraar
tot een bedrag van f 120 000, zijnde de begrote waarde van het recht van
gebruik en bewoning ten tijde van de brand.
De Hoge Raad verwerpt het cassatieberoep tegen de uitspraak van het Hof,
dat het beroep op zaaksvervanging had afgewezen, met de volgende overwegmgen:
,In de onderhavige zaak is het recht van toepassing, zoals dit voor 1 jan. 1992 gold. Uitgangspunt dient te zijn dat volgens het toen geldende art. 873 lid 3 B.W. het recht op gebruik en
bewoning van een huis beperkt is tot hetgeen noodzakelijk is ter bewoning van dit huis door de
gebruiker en diens huisgezin en dat- zoals de rechtbank heeft vastgesteld en in hoger beroep
niet is bestreden - onderhavige woning niet meer gebruikt kan worden en het recht van
gebruik hierdoor is geeindigd. Bij dit uitgangspunt is inderdaad in het recht geen aanknopingspunt te vinden voor de stelling dat voor het recht van gebruik een bedrag aan verzekeringspenningen van f 120 000 in de plaats zou zijn getreden, hetzij in dier voege dat op dit
bedrag een vruchtgebruik in de zin van art. 803 e.v. B.W. (oud) komt terusten, zodat ditbedrag
onder het beheer van de vader als vruchtgebruiker zou moeten worden gebracht.
Ook voor de door de raadsman van de vader in zijn toelichting bepleite anticipatie op het vanaf
1 jan. 1992 geldende recht is geen plaats. Dit recht gaat uit van een ander stelsel, waarin op de
gebruiker - hier: de vader - krachtens art. 3:226 in verbinding met art. 3:209 lid 1 de
verplichting rust de woning ten behoeve van de hoofdgerechtigde - hier: de zoon - tegen
brand te verzekeren. Krachtens art. 3:213 komt zijn recht van gebruik en bewoning dan, op
dezelfde voet als een vruchtgebruik, op de eventueel uitgekeerde verzekeringspenningen te
rusten, en ingevolge art. 3:214 lid 1, slot, zal hij het ontvangen bedrag kunnen aanwenden tot
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herstel van de waning waarop zijn recht rust. Indien geen herstel van de waning plaatsvindt,
zullen de verzekeringspenningen in de eerste plaats moeten worden besteed aan de vergoeding
van de schade die is geleden door de hoofdgerechtigde ten behoeve van wie de gebrniker de
verzekering sloot; dekt de verzekering ook diens eigen belang, dan zal de gebrniker het hem ter
zake van dat belang toekomende bedrag kunnen behouden".

Het recht van gehruik en hewoning is een hoogstpersoonlijk recht. Het kan
niet worden vervreemd of bezwaard, noch kan men de zaak aan een ander in
gehruik geven of de woning door een ander Iaten hewonen, art. 3:226 lid 4
B.W.
Ook al kan het slechts worden gevestigd op een stoffelijk object en zou het
daarom eigenlijk in hoek 5 B.W. zou moeten zijn geregeld, is het geregeld in
hoek 3 B.W. en wei in een hepaling, te weten art. 3:226. Deze bepaling
verklaart de regels van vruchtgehruik van overeenkomstige toepassing, hehoudens de in art. 3:226 B.W. genoemde heperkingen.
V oor wat hetreft de op het oude recht hetrekking hehhende situatie maakt de
Hoge Raad handig gehruik van de vaststelling door de Rechthank dat het
recht is tenietgegaan doordat de woning niet Ianger gehruikt wordt. Door te
overwegen dat tegen deze vaststelling niet is opgekomen, wordt gesuggereerd dat denkhaar ware dat het recht zou hehben kunnen voorthestaan,
indien het voomemen om de woning te bewonen niet zou zijn prijsgegeven.
Belangwekkend zijn de overwegingen die aan het huidig recht worden
gewijd. Op grond van art. 3:209 B.W. hestaat er een gehoudenheid van de
vruchtgehruiker om het voorwerp van het vruchtgehruik ten hehoeve van de
hoofdgerechtigde te verzekeren. De vraag rijst dan wat de juridische status is
van de vordering op de assuradeur c.q. op de verzekeringspenningen. Ook al
sluit de vruchtgebruiker de overeenkomst, de hieruit voortvloeiende vordering hehoort niet hem toe, maar de vruchtgebruiker. Dit vloeit voort uit
art. 3:213 B.W., bepalende- onder andere- dat aan de hoofdgerechtigde
toebehoren en aan vruchtgehruik zijn onderworpen vorderingen terzake van
waardevermindering van die goederen. Men kan ten aanzien van de hoofdgerechtigde art. 3:213 B.W. duiden als een zelfstandige wijze van rechtsverkrijging, men kan hierin ook zien een duhhele zaaksvervanging: zowel
voor de hoofd- als voor de beperkt gerechtigde. Van zaaksvervanging in
eigenlijke zin is geen sprake wanneer de beperkt gerechtigde niet het voornemen heeft het gehruik van de woning op te geven. Het recht van gehruik en
hewoning is dan niet teniet gegaan. De heperkt gerechtigde verwerft een
tweede recht, te weten een recht van vruchtgehruik op de verzekeringsuitkering. Maar deze uitkering is wei geoormerkt: zij dient te worden aangewend voor het herstel van de opbouw. Is dit eenmaal geheurd, dan is het
vruchtgebruik op de verzekeringsuitkering teniet gegaan.
De Hoge Raad spreekt zich slechts uit over het geval dat er een verzekeringsuitkering is. De vraag rijst hoe de situatie is wanneer hetzij een verzekering
ontbreekt hetzij een ontoereikende verzekering is. In ieder geval kan worden
vastgesteld dat de beperkt gerechtigde zijn verplichting uit hoofde van
art. 3:209 niet respectievelijk bntoereikend is nagekomen. Naar mijn mening
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is in zo 'n geval geen sprake van wanprestatie. Op ieder beperkt gerechtigde
rust de gehoudenheid de hoofdgerechtigde weer in het bezit te stellen van de
zaale zoals de beperkt gerechtigde hem ooit heeft verworven, tenzij anders is
bepaald in de akte van uitgifte. Wie hiertoe niet in staat is, schendt het recht
van de hoofdgerechtigde en pleegt hierdoor een omechtmatige daad.
In verband hiermee heb ik mijn twijfels wat betreft de slotoverwegingen van
de Hoge Raad: als geen herstel van de woning plaatsvindt, zullen, aldus bet
college, de verzeleeringspenningen in de eerste plaats moeten worden besteed
aan de vergoeding van de schade van de hoofdgerechtigde. De vraag is
evenwel door wie: door de assuradeur of door de beperlct gerechtigde? Mag
de assuradeur, hoewel de vordering naar luid van art. 2:213 B.W. toebehoort
aan de hoofdgerechtigde zonder meer uitleeren aan de beperlet gerechtigde of
dient hij de beperlet gerechtigde eerst te vragen of deze de penningen zal
aanwenden voor herstel? Mijns inziens is het laatste het geval, want zou de
verzeleeringsnemer deze vraag ontkennend beantwoorden, dan moet blijleens
de eerste rechtsoverweging het beperkt geacht worden te zijn teniet gegaan,
lean hij derhalve geen vruchtgebruik hebben verworven op de vordering en
lean de assuradeur aan hem niet bevrijdend betalen, art. 6:33 B.W. De
assuradeur die in het aanvraagformulier van de verzeleering te veel wil weten
van het te verzeleeren belang, komt zichzelf dan genadeloos tegen. Aanvraagformulieren kunnen voor assuradeuren dus ook als een boemerang
werleen!

50. ERFDIENSTBAARHEDEN
H.R., 3 mei 1996, N.J., 1996, 501 (Huizing/N.S.A.W.)
Zowel naar het voorheen geldende recht als naar het - sinds 1992 geldende recht is het verboden om binnen twee meter van de erfgrens bomen,
heesters of heggen te hebben, behoudens toestemming van de eigenaar,
art. 5:42 B.W.
In deze zaak waren Huizing en De Nederlandse Stichting voor Andere
W oonvormen - verder: de stichting - zakelijk gerechtigden van naburige
erven. De stichting was rechthebbende van een stadsmeierrecht - een recht
dat vergelijkbaar is met een recht van erfpacht - , Huizing had zijn aan het
erf van de stichting grenzend perceel in eigendom verworven in 1991.
Op en nabij de grenslijn tussen de twee percelen staat, in ieder geval sedert
1953, een rij hoogopschietende bomen.
De stichting heeft verwijdering gevorderd van de bomen, die in de voorstelling van beide partijen op het erf van Huizing stonden op een afstand van
minder dan twee meter van de grenslijn tussen de erven.
Eerst voor het Hof blijkt de situatie enigszins anders te liggen. Ret Hof
onderscheidt drie categorieen bomen:
(a) bomen op het erfvan Huizing, staande op een afstand van minder dan "
twee meter van de grenslijn;
(b) bomen op de grenslijn;

1543

(c) bomen staande op het erf van de stichting en wel binnen twee meter van
de erfgrens.
Bij wijziging van eis heeft de stichting in hoger beroep gevorderd:
1.
verwijdering van de onder (a) bedoelde bomen;
ii. verklaring voor recht dat de stichting gerechtigd is de onder (b) en (c)
bedoelde bomen om te hakken.
Vordering i wordt door het Hof afgewezen, omdat volgens het Hof voor
Huizing door verjaring een erfdienstbaarheid was ontstaan die bomen op zijn
erfte hebben binnen de afstand van twee meter van de erfgrens. Hiertegen is
het incidenteel cassatieberoep gericht.
Ten aanzien van vordering ii heeft het Hof voor recht verklaard dat de
stichting bevoegd is de onder (b) en (c) bedoelde bomen om te hakken.
Tegen dit oordeel is het principaal cassatieberoep gericht, alsmede het
voorwaardelijk incidenteel cassatieberoep.
De Hoge Raad overweegt als volgt:
,De thans besproken onderdelen betogen dat Huizing op grand van etfdienstbaarheid bevoegd
is bomen te hebben op de grenslijn en om zich te verzetten tegen het omhakken van de bomen
op het terrein van de Stichting.
5.1.2 Ten aanzien van de onder (b) bedoelde bomen moet worden vooropgesteld dat het
Huizing, behoudens toestemming van de Stichting of een daartoe strekkende erfdienstbaarheid,
niet is toegestaan bomen op een afstand van minder dan twee meter van de grenslijn te hebben,
aldus art. 710, tweede lid, voor wat het v66r 1 januari 1992 geldende recht betreft; voor het
huidige recht volgt zulks uit art. 5:42 B.W. Daaraan doet niet af dat zodanige bomen, die zijn
verenigd met de grand van beide erven, toebehoren aan de eigenaars van de beide erven
gezamenlijk.
5.1.3 Huizing beroept zich erop dat ten gunste van haar erf een erfdienstbaarheid is ontstaan
waaraan zij de bevoegdheid ontleent het Dmhakken van zowel de onder (b) als de onder (c)
bedoelde bomen te beletten. Bij beantwoording van de vraag of zodanige erfdienstbaarheid
door verjaring is ontstaan dient voorop te worden gesteld dat de enkele omstandigheid dat de
bomen reeds sedert mensenheugenis ter plaatse waren daartoe niet voldoende is. Voor het
ontstaan van een erfdienstbaarheid door verjaring is vereist bezit te goeder trouw van de
erfdienstbaarheid gedurende de voor verkrijging door verjaring benodigde termijn. Dat wil in
een geval als het onderhavige zeggen- in de bewoordingen van art. 3:118 lid 1 B.W., die ook
het op dit punt v66r 1 januari 1992 geldende recht weergeven- dat is vereist dat degene bij
wie het bezit is aangevangen zich krachtens erfdienstbaarheid bevoegd beschouwde en zich
redelijketwijs bevoegd mocht beschouwen de desbetreffende toestand te doen voortduren.
Huizing heeft echter niet aangevoerd dat degene die de hier bedoelde bomen heeft geplant
zulks deed omdat deze zich krachtens erfdienstbaarheid daartoe bevoegd beschouwde en zich
daartoe redelijkerwijs bevoegd mocht beschouwen en aldus bezitter te goeder trouw was van
zodanige erfdienstbaarheid. De door Huizing gestelde feiten rechtvaardigen ook niet de
gevolgtrekking dat een op een later tijdstip aangevangen bezit te goeder trouw van zodanige
erfdienstbaarheid heeft geleid tot het ontstaan daarvan door verjaring. Reeds daarom kan niet
worden gezegd dat een bij de rechtsvoorganger van Huizing aangevangen bezit heeft geleid tot
verkrijging door verjaring van de erfdienstbaarheid om borneo op de grenslijn te hebben,
onderscheidenlijk een die de Stichting verbiedt de borneo op het eigen erf om te hakken".

Ten aanzien van het incidenteel beroep overweegt de Hoge Raad:
,6.2.1 De onderdelen I, 2 en 3 lenen zich voor gezamenlijke behandeling. Zij strekken,
samengevat weergegeven, ten betoge dat volgens art. 744 (oud) slechts voortdurende en
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zichtbare erfdienstbaarheden door verjaring kunnen ontstaan en dat van een zichtbare erfdienstbaarheid volgens art. 725, tweede lid, (oud) slechts sprake is wanneer daarvan blijkt door
uitwendige werken hetgeen, volgens deze onderdelen, niet het geval is.
Aan deze laatstgenoemde bepaling moet echter deze betekenis worden toegekend dat van een
zichtbare erfdienstbaat:heid kan worden gesproken wanneer enig blijvend uitwendig teken op
het bestaan van de erfdienstbaarheid wijst. Daarbij verdient aandacht dat - zoals hiervoor
onder 5.1.3 reeds ten aanzien van de onder (b) en (c) bedoelde bomen werd overwogen- de
enkele omstandigheid dat de onder (a) bedoelde bomen zich reeds sinds mensenheugenis ter
plaatse bevinden, nog niet de gevolgtrekking rechtvaardigt dat een erfdienstbaarheid door
verjaring is ontstaan, maar dat daarvoor mede is vereist, voor zover thans van belang, bezit te
goeder trouw van die erfdienstbaarheid in dier voege dat degene die dit bezit is aangevangen,
zich krachtens die erfdienstbaarheid bevoegd beschouwde en zich ook redelijkerwijs bevoegd
mocht beschouwen die bomen ter plaatse te hebben.
6.2.2 Ret Hofheeft kennelijk het enkele feit dat de bomen zich ter plaatse binnen twee meter
van de grenslijn bevinden, voldoende geoordeeld als uitwendig teken waaruit blijkt dat de
rechtsvoorgangers van Huizing zich krachtens die erfdienstbaarheid bevoegd beschouwden die
bomen ter plaatse te hebben. Dit oordeel is evenwel niet naar de eisen der wet gemotiveerd. In
de eerste plaats heeft het Hof aldus onvoldoende inzicht gegeven in de gedachtengang die het
klaarblijkelijk tot de conclusie heeft geleid dat die rechtsvoorgangers zich inderdaad krachtens
een erfdienstbaarheid te dier zake bevoegd hebben geacht.
In de tweede plaats kan de vraag of sprake is van een voldoende duidelijk uitwendig teken als
onder 6.2.1 bedoeld, niet worden beantwoord los van de vraag waarop de bevoegdheid,
gepretendeerd door degene die zich op verkrijging van de erfdienstbaarheid door verjaring
beroept, naar diens voorstelling berustte en wat die bevoegdheid naar diens voorstelling
inhield. Ook deze vragen, van belang voor de omvang van het bezit en daarmee van de
eventueel op grondslag van dit bezit verkregen erfdienstbaarheid ter zake waarvan aan de eis
van een uitwendig teken diende te zijn voldaan, heeft het Hof niet beantwoord".

(volgt herhaling van de hiervoor weergegeven r.o. 5.1.3, tweede alinea).
De uitspraak stelt de jurist voor een puzzel. Kan een erfdienstbaarheid als
hier bedoeld door verjaring worden verkregen? Ret probleem is dan niet eens
zozeer de vraag of in toereikende mate daden van bezit van de erfdienstbaarheid kunnen worden verricht. Ret probleem is veeleer de goede trouw.
Immers karakteristiek voor een erfdienstbaarheid is dat de eigenaar van het
heersend erf stelt dat een last drukt op het dienend erf, met andere woorden
hij claimt rechten met betrekking tot het erf waarvan hij weet dat dit een
ander toebehoort. Degene die in het onderhavige geval de bomen heeft
geplant, kan hoe dan ook nooit door verjaring verkrijgen, want hij is per
definitie niet te goeder trouw. Immers hij behoort te weten dat voor de
vestiging van het recht inschrijving van een daartoe bestemde akte van
vestiging in de openbare registers een constitutief vereiste is, art. 3:98
89 B.W. Zonder zo'n inschrijving kan de erfdienstbaarheid niet ontstaan.
Maar ook diens rechtsopvolger zit met een onoplosbaar probleem, want ook
voor hem geldt dat hij rechten claimt met betrekking tot een erf waarvan hij
weet dat het een ander toebehoort. Hoe kan zo iemand dan nog te goeder
trouw te zijn? Volgens de Hoge Raad is hiervoor vereist dat degene bij wie
het bezit is aangevangen zich krachtens erfdienstbaarheid bevoegd beschouwde en zich redelijkerwijs bevoegd mocht beschouwen de desbetreffende toestand te doen voortduren. Zo'n beroep stuit mijns inziens af op de
strekking van art. 3:23 B.W. datbepaalt dat het beroep van een verkrijgervan
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een registergoed op goede trouw niet wordt aanvaard, wanneer dit beroep
insluit een beroep op onbekendheid met feiten die door raadpleging van de
registers zouden zijn gekend. Mijns inziens biedt deze bepaling ook ruimte
voor negatieve feiten: als uit de registers het bestaan niet blijkt van een
erfdienstbaarheid om bomen binnen twee meter van de erfgrens te hebben, is
degene die beweert zo'n erfdienstbaarheid door verjaring te hebben verlaegen niet te goeder trouw.
De enige mogelijkheid om door verjaring een erfdienstbaarheid te verlaijgen
biedt art. 3: 105 B. W.: hij die een goed bezit op het tijdstip waarop de
verjaring van de rechtsvordering strekkende tot beeindiging van het bezit
wordt voltooid, verlaijgt dat goed, ook al was zijn bezit niet te goeder trouw.
Uit het arrest volgt evenwel dat wie beweert door verjaring een erfdienstbaarheid te hebben verlaegen, geen overdreven verwachtingen moet hebben
van deze bepaling, omdat de Roge Raad strenge eisen stelt aan het bezit van
de erfdienstbaarheid. De aanwezigheid sinds mensenheugenis is hiertoe
onvoldoende. Er moet sprake zijn van gedragingen waaruit ook voor de
eigenaar van het naburige erf duidelijk moet zijn dat sprake is van bezit van
een erfdienstbaarheid.
R.R., 7 mei 1993, NJ., 1993, 404 (Van Dongen/Corver)
De casus was de volgende: bij notariel~ak!~VJtiL22__dekemher_1899, overgeschreven ten hypoilieeldCantore op 30 december daama, is verkocht en
overgedragen: een huis met pakhuis, gang en tuin, benevens twee achterwoningen, staande en gelegen te Breda, kadastraal bekend sectie B nrs. 3200,
2247, 929 en 928, samen groot 5 aren 25 centiaren.
Bij die akte is tevens een erfdienstbaarheid gevestigd waarvan de tekst als
volgt luidt:
,Ten laste van den gang, gedeelte uitmakende van het gemelde kadastrale perceel Sectie B
numrner 3200, voor het geheel groot vieren aren en veettien centiaren en ten behoeve van de
kadastrale perceelen der gemeente Breda kadaster Sectie B nummers 933 en 3!96, voorzover
zij uitgang hebben in gemelde gang, wordt gevestigd het recht van uitgang naar de Ridderstraat, zoals dat recht van otidsher is uitgeoefend".

Voomoemde percelen B 3200, 2247, 929 en 928 staan thans kadastraal
bekend als B 7801 en vormen de winlcel met bovenwoning, plaatselijk
bekend als Ridderstraat 9, die eigendom is van Corver.
Ret heersende erf B 933 is op 21 juli 1983 gesplitst in twee percelen,
waarvan het ene het kadastrale nr. 7817 en het andere kadastrale nr. 7818
heeft gelaegen.
Perceel 7817 is eigendom van Van Dongen die dit heeft verworven met alle
daaraan verbonden heersende erfdienstbaarheden. Ret perceel 7818 is eigendom van een derde.
Perceel 7818 grenst niet aan en heeft geen directe uitgang in de gang waarop de
erfdienstbaarheid rust. Perceel 7818 grenst wel aan en heeft uitgang in die gang.
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In het geding stelt Van Dongen zich op het standpunt, dat de erfdienstbaarheid mede strekt ten behoeve van het aan hem toebehorende perc eel 7 817.
De Hoge Raad veiWerpt het cassatieberoep dat Van Dongen heeft ingesteld
tegen het zijn standpunt veiWerpend arrest van het Hof.
De Hoge Raad oveiWeegt:
,Noch uit art. 73 7 lid 1 (oud) noch uit enig ander wette1ijke bepa1ing vo1gt dat sp1itsing van het
heersend erf in twee gedeelten op zichze1f wijziging brengt in wat een bestaande erfdienstbaarheid b1ijkens de akte van vestiging inhoudt. Nu in het onderhavige geva1 de erfdienstbaarheid b1ijkens de akte inhoudt dat deze s1echts mag worden uitgeoefend voor zover het
heersende erfuitgang heeft in de gang en het aan Van Dongen toebehorende erf een derge1ijke
gang niet heeft, is 's hofs oordee1 juist".

Hier is geen speld tussen te krijgen. Ook in het zakenrecht geldt: pacta sunt
servanda.
Ook het alternatiefvan de cassatieadvokaat kent geen genade in de ogen van
het hoogste rechtscollege:
,Het tweede onderdee1 bestrijdt met een rechtsklacht 's hofs o01·dee1 dat voor het aan Van
Dongen toebehorende percee1 de erfdienstbaarheid is tenietgegaan op grond van art. 750 (oud).
Het betoogt daartoe dat ook ingeva1 de eigenaar van percee1 7818 gedoogt dan we1 rechtens
moet gedogen dat Van Dongen van de erfdienstbaarheid gebruik maakt door de uitgang van
perceel 7818 op de gang, voor het percee1 van Van Dongen niet de toestand ontstaat dat deze
van de erfdienstbaarheid geen gebruik meer kan maken.
Het onderdee1 faalt wegens gebrek aan be1ang nu het hof( ... ) heeft vastgeste1d dat de eigenaar
van percee1 7818 niet aan Van Dongen de bevoegdheid heeft gegeven van zijn percee1 gebruik
te maken en evenmin zu1ks gedoogt ofmoet gedogen".

HooFDSTUK

IV

CONTRACTENRECHT
AFDELING

1 (J.P.

JORDAANS)

TOTSTANDKOMING; PRECONTRACTUELE FASE

51. INLEIDING
In de nu voorliggende verslagperiode kunnen met name enkele interessante
arresten worden gesignaleerd op het deelgebied der afgebroken onderhandelingen(l 09). De rechtspraak hieromtrent biedt tot nu toe kort samengevat
het volgende beeld. Uit het beginsel van contractsvrijheid vloeit voort dat
pattijen die met elkaar in onderhandeling zijn over een te sluiten overeen-

(109) Wat betreft de totstandkoming in enge zin zijn nog enke1e an·esten te verme1den op het
gebied van art. 3:37 B.W., name1ijk H.R., 8 september 1995, NJ, 1996, 567 (Ti1burg/
Schouten), H.R., 23 september 1994, NJ, 1995, 27 (Poortvliet/Zeebe1eg) en H.R., 15 september 1995, NJ, 1996, 36 (Boskalis/Mees), maar deze behoeven in het beperkte kader van dit
rechtspraakoverzicht geen aparte bespreking.
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leomst in principe vrij zijn die onderhandelingen af te breleen. Aangezien
partijen in de onderhandelingsfase in een bijzondere rechtsverhouding tot
elleaar staan die wordt beheerst door de goede trouw/redelijleheid en billijkheid, moeten zij hun gedrag echter mede laten bepalen door de gerechtvaardigde belangen van de wederpartij(ll 0). De principiele vrijheid om de
onderhandelingen af te breken is daardoor omgeleeerd evenredig met de mate
waarin de onderhandelingen zijn gevorderd. Volgens het ,PlasNalburgmodel"(lll) kunnen drie fasen worden onderscheiden in het onderhandelingsproces. In een pril stadium (de eerste fase) mogen onderhandelingen nog
straffeloos worden afgebroleen. Maar er lean in het proces een stadium
aanbreken waarin het zich aantreldcen van de gerechtvaardigde belangen
van de wederpartij wordt geconcretiseerd in een verplichting voor de afbrekende partij, de door de wederpartij gemaakte leosten geheel of gedeeltelijk
te vergoeden (tweede fase). De onderhandelingen kunnen zelfs zo ver
gevorderd zijn (derde fase), dat afbreken daarvan resulteert in een verplichting tot schadevergoeding dan wei vergoeding van de winst die de wederpartij derft door het niet tot stand komen van de overeenkomst(112). Voor
een dergelijlee gehoudenheid(113) lean plaats zijn, indien het afbreken van de
onderhandelingen op grond van het gerechtvaardigd vertrouwen van de
wederpartij in het tot stand komen van een dergelijke overeenkomst of in
verband met de andere omstandigheden van het geval onaanvaardbaar
is(ll4).
In de verslagperiode is de Hoge Raad op de uitgezette koers voortgegaan. In
Belien/Brabant (nr. 52) worden de hiervoor genoemde ontwileleelde maatstaven toegepast op de situatie, waarin partijen menen dat de onderhandelingen zijn afgerond, terwij I juridisch gezien geen (bindende) overeenkomst tot
stand is gekomen. Dat gerechtvaardigd vertrouwen een veelal noodzaleelijke,
maar soms niet voldoende voorwaarde is om het afbreleen van onderhandelen
onaanvaardbaar te maleen, blijkt uit De Ruiterij/M.B.O. (nr. 53). In De
Combinatie/Staat ten slotte (nr. 53) besliste de Hoge Raad, dat het enlcele
feit dat de onderhandelingen bijzonder lang geduurd hebben, nog geen
gerechtvaardigd vertrouwen constitueert.

(110) H.R., 15 november 1958, NJ, 1958, 67 (Baris/Riezenkamp).
(111) Naar het arrest van de Hoge Raad in de gelijknamige zaak; zie de volgende nootverwijzing.
(112) H.R., 15 mei 1981, NJ, 1982, 85 (Stuyvers' Beheer/Eugster); H.R., 18 juni 1982, NJ.,
1983, 723 (Pias/Valburg), m.nt. BRUNNER.
(ll3) Een vordering tot dooronderhandelen behoort eveneens tot de mogelijkheden.
(114) H.R., 23 oktober 1987, NJ., 1988, 1017 (V.S.H./Shell), m.nt. BRUNNER; H.R., 31 mei
1991, NJ, 1991,647 (Vogelaar/Skil), m.nt. VAN SCHILFGAARDE; alsmede het nooit ingevoerde
ontwerpartikel 6.5.2.8a (Parlementaire Geschiedenis Boek 6, Inv., biz. 1438-1448). Zie voor
een bespreking van deze jurisprudentiele ontwikkeling en de dogmatische discussie omtrent de
grondslagen van de verschillende rechtsvorderingen TP.R., 2-92, biz. 475 e.v. (SMITS). Zie
voorts DE KLUIVER, Onderhandelen en privaatrecht, diss. Amsterdam (V.U.) 1992, alsmede de
losbladige editie Verbintenissemecht (BLEI WEISSMANN), art. 217-227 onderdeel I.
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52. ,Afgeronde" onderhandelingen
H.R., 24 maart 1995, R.v.d.W., 1995,75 (Belien/Brabant)(115)
De ingewikkelde casuspositie uit deze zaak kan, voorzover hier van belang,
als volgt verkort worden samengevat: De Provincie Brabant heeft, ten
behoeve van de aanleg van een fietspad, het oog op een perceel grond
toebehorend aan Belien. Partijen sluiten daartoe op 13 december 1978 een
eerste overeenkomst, inhoudend dat Belien in ruil voor zijn perceel en een
bijbetaling, van de provincie een deel van een ander perceel zal verkrijgen. In
de overeenkomst is de voorwaarde opgenomen dat zij door Gedeputeerde
Staten (G.S.) zal worden goedgekeurd. Als blijkt dat het door Belien te
verwerven stuk grond (anders dan bij de totstandkoming van de overeenkomst is voorgespiegeld) niet geschikt is als bouwgrond vinden nieuwe
onderhandelingen plaats, die op 15 januari 1979 resulteren in een tweede
overeenkomst ter vervanging van de eerste. Volgens deze overeenkomst
krijgt Belien niet slechts een deel, maar het gehele perceel van de Provincie;
van zijn eigen stuk grond hoeft hij slechts dat gedeelte af te staan dat nodig is
voor de aanleg van het fietspad. Ook deze overeenkomst client door G.S. te
worden goedgekeurd. Anders dan toegezegd, wordt de eerste overeenkomst
niet uit het goedkeuringstraject naar G.S. onderschept; G.S. verlenen er hun
goedkeuring aan in juni 1979. Aan de uitvoering van deze overeenkomst
(levering van het perceel) wenst Belien uiteraard niet mee te werken. De
provincie stelt zich ten opzichte van de tweede overeenkomst uiteindelijk
(we schrijven begin 1987) op het standpunt, dat deze geen doorgang kan
vinden, nu de gemeente Maarheeze op het aan Belien te leveren perceel
aanspraak zou maken, wat goedkeuring door G.S. zou uitsluiten.
Be1ien vordert bij de Rechtbank te 's-Hertogenbosch onder meer nakoming
· van de tweede overeenkomst dan wel nakoming van de eerste met aanvullende schadevergoeding. Tegen de afWijzing door de Rechtbank gaat Belien
in hoger beroep bij het Hofte 's-Hertogenbosch. Ter ondersteuning van zijn
eis tot schadevergoeding voert hij daar aan, dat het afbreken van de onderhandelingen door de Provincie in de gegeven omstandigheden in strijd is met
de redelijkheid en billijkheid.
Rechtbank en Hof zijn van mening dat nakoming van geen van beide
overeenkomsten kan worden gevergd: de eerste overeenkomst is immers
vervangen door de tweede, welke goedkeuring van G.S. ontbeert. Het Hof
wijst de gevorderde schadevergoeding bovendien af, maar de motivering
daarvoor kan volgens de Hoge Raad niet door de beugel, waar hij overweegt:
,3.5 Daarentegen treft het derde onderdeel van het middel (... )doe!. Ret keert zich tegen het
om·deel van het Hof ( ... ) dat te dezen geen sprake is van 'afbreken van onderhandelingen' in de
zin welke aan dit be grip wordt gehecht in de desbetreffende rechtspraak van de Hoge Raad ( ... ).
Dit oordeel heeft het Hofuitsluitend daarop gebaseerd dat de gevoerde onderhandelingen in de
ogen van partijen tot 'definitieve afspraken' hebben geleid. Daarbij heeft het Hofhet oog op de
eerste en de tweede overeenkomst. De omstandigheid dat ( ... ) geen van deze twee overeen-

(115) Zie tevens de bespreking van het arrest door HIJMA, B. b., 1995, b1z. 89.
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komsten 'partijen vermag te binden' brengt, aldus het Hof, niet mee dat de onderhandelingen
van partijen in de precontractuele fase zijn blijven steken. Het onderdeel betoogt terecht dat het
Hof aldus blijk heeft gegeven van een onjuiste rechtsopvatting. De maatstaven welke in
voormelde rechtspraak zijn ontwikkeld ter beantwoording van de vraag wanneer het afbreken
van onderhandelingen jegens de wederpartij onaanvaardbaar is, komen in een geval als het
onderhavige voor overeenkomstige toepassing in aanmerking (... )".

Het Hof achtte, nu partijen na onderhandelingen in hun ogen tot definitieve
afspraken waren gekomen, de precontractuele fase voorbij. Schadevergoeding op basis van het leerstuk van afgebroken onderhandelingen behoort dan,
aldus het Hof, niet meer tot de mogelijkheden. De Hoge Raad is daarentegen
van mening, dat op de hier aan de orde zijnde situatie de maatstaven van het
leerstuk der afgebroken onderhandelingen van overeenkomstige toepassing
zijn. Hij verwijst daarvoor naar twee arresten waarin ook sprake was van
,analoge" toepassing van het leerstuk, namelijk op een situatie van gezamenlijke plannen die zonder resultaat waren gebleven(116) en op een
casuspositie die zich in het grensgebied tussen afgebroken onderhandelingen
en onbevoegde vertegenwoordiging afspeelde(117).
In het bier besproken geval is sprake van een ander geval van analogie:
partijen hebben wei degelijk met elkaar onderhandeld, zelfs zijn daaruit twee
overeenkomsten ontstaan, maar de ene bestaat niet meer (de eerste overeenkomst) terwijl de andere bindende kracht mist (de tweede overeenkomst). In
plmlts van de voorstelling van parlijeii (die menen- dafdeonoemanddingenzijn afgerond) is dus vee leer de juridische werkelijkheid relevant, die dicteert
dat, anders dan partijen menen, van een (bindende) overeenkomst geen
sprake is.
53. GERECHTVAARDIGD VERTROUWEN ALS FACTOR
H.R., 14 juni 1996, NJ, 1997, 481, m.nt. SNIIDERS (De Ruiterij/
M.B.0.)(118)
H.R., 4 oktober 1996, NJ, 1997, 65 (Combinatie/Staat)(119)
In de zaak De Ruiterij/M.B.O. gaat het om het volgende. De Ruiterij is
eigenaar en exploitant van Hotel Maastricht. Over een door M.B.O. te
realiseren uitbreiding van dit hotel vinden tussen De Ruiterij en M.B.O.
langdurige onderhandelingen plaats. In het leader daarvan heeft De Ruiterij
het voorbehoud gemaakt van goedkeuring van de investering door Q.M.H.,
de Engelse top-holding van het concem waartoe De Ruiterij behoort. Na
enige jaren worden deze onderhandelingen in februari 1993 door De Ruiterij
afgebroken, omdat Q.M.H. goedkeuring aan het project onthoudt. Op dat
moment waren partijen elkaar dicht genaderd en bestond voomamelijk nog
(116) H.R., 31 mei 1991, NJ, 1991, 647 (Voge1aar/Skil), m.nt. VAN SCHILFGAARDE.
(117) H.R., 27 november 1992, NJ, 1993,287 (Felix/Aruba), m.nt. VAN SCHILFGAARDE. Zie
voor een bespreking van dit arrest, vanuit de invalshoek van het vertegenwoordigings1eerstuk,
de bespreking in m. 54 van deze bunde1 (HooGERVORST).
(118) Besproken door BROEKEMA-ENGELEN, B.b., 1996, b1z. 173.
(119) Besproken door HIJMA, B.b., 1996, biz. 193.
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een verschi1 van f 400 000 tussen het budget van De Ruiterij en de vraagprijs
van M.B.O. A1s partijen daama toch weer met e1kaar in gesprek raken, b1ijkt
dat financiering ,offba1ance" echter wel tot de mogelijkheden zou behoren.
Niettemin worden de onderhandelingen in mei 1994 definitief afgebroken.
Op grond van de stelling dat het atbreken van de onderhande1ingen in 1993
door De Ruiterij ongeoorloofd was, 1egt M.B.O. vervo1gens conservatoir
derdenbes1ag onder een aanta1 banken en creditcard-organisaties voor een
gepretendeerde vordering van f 8 600 000. Zowe1 de president in kort geding
a1s het Hofwijzen de vordering van De Ruiterij tot opheffing van dit bes1ag
af. Naar het voorlopig oordee1 van de president stond het De Ruiterij niet vrij
de onderhandelingen met M.B.O. eenzijdig af te breken, nu dit strijdig zou
zijn met het gerechtvaardigd vertrouwen van M.B.O. dat de overeenkomst
tot stand zou komen; bovendien heeft M.B.O. de hoogte van de vordering
vo1doende aanneme1ijk gemaakt.
Ook bij de Hoge Raad vangt De Ruiterij vervo1gens bot. De cassatiemiddelen
stuiten hoofdzakelijk af op het uitgangspunt, dat het in het leader van de
procedure tot opheffing van het beslag vo1gens art. 705 Rv. in de eerste plaats
op de weg ligt van De Ruiterij om, met inachtneming van de beperkingen van
een kortgedingprocedure, aannemelijk te maken dat de door M.B.O. gepretendeerde vordering ondeugdelijk is. De kortgedingrechter moet daarbij
beslissen aan de hand van een beoordeling van wat door beide partijen naar
voren is gebracht en summierlijk met bewijsmateriaal is onderbouwd, welke
beoordeling een afweging van de wederzijdse belangen vereist. Voor de
motivering van het daaruit resulterende voorlopige oordeel omtrent de vraag,
of de vordering waarvoor het beslag is gelegd al dan niet deugdelijk is,
ge1den minder strenge eisen dan in een bodemprocedure. Gezien deze aard
van de procedure is de Hoge Raad van mening dat de voorlopige oordelen in
kort geding niet onbegrijpelijk zijn en voldoende gemotiveerd.
Interessant in het hier aan de orde zijnde kader is vooral de behandeling van
onderdeel 4 van het cassatiemiddel, waarin wordt geklaagd over het oordeel
van het Hof betreffende de ongeoorloofdheid van het atbreken van de
onderhandelingen. De Hoge Raad overweegt:
,De( ... ) klacht houdt in dat het Hof door( ... ) te overwegen dat het De Ruiterij niet vrijstond de
onderhandelingen af te breken, heeft miskend dat het De Ruiterij te allen tijde vrijstond de
onderhandelingen af te breken, tenzij dit op grond van het gerechtvaardigde vertrouwen bij
MBO in het tot stand komen van de overeenkomst - of in verband met de andere omstandigheden - onaanvaardbaar zou zijn. Het Hof zou hebben miskend dat het enkele gerechtvaardigde vertrouwen als evenbedoeld niet een voldoende voorwaarde is voor het aannemen
van het door het Hof aanvaarde rechtsgevolg, aangezien tevens vereist is dat de beeindiging,
ook gelet op de gerechtvaardigde belangen van de partij die de onderhandelingen afbreekt,
onaanvaardbaar is.
De klacht gaat er terecht van uit dat, ingeval bij de wederpartij van degene die de onderhandelingen over een te sluiten overeenkomst afbreekt, het gerechtvaardigde vertrouwen
bestond dat die overeeukomst tot stand zou komeu, dit niet onder aile omstandigheden behoeft
te leiden tot de slotsom dat het afbreken onaanvaardbaar is. Rekeniug dient ook te worden
gehouden met de mate waariu en de wijze waarop de partij die de onderhandelingen afbreekt,
tot het ontstaan van dat vertrouwen heeft bijgedragen, en met de gerechtvaardigde belaugeu
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van deze partij; hierbij kan ook van belang zijn of zich in de loop van de onderhandelingen
onvoorziene omstandigheden hebben voorgedaan".

Zoals hierboven al gememoreerd, is het gerechtvaardigd vertrouwen van de
wederpartij een belangrijlee factor voor de vraag, of het afbreken van de
onderhandelingen door de andere partij onaanvaardbaar is en dus tot schadevergoeding noopt. Maar beslissend is deze factor niet. Enerzijds lean- zoals
de Hoge Raad ons in dit arrest voorhoudt - het geval zich voordoen, dat
ondanles het gerechtvaardigd vertrouwen van de wederpartij in het tot stand
komen van de overeenkomst, van onaanvaardbaarheid van het afbreken van
de onderhandelingen geen sprake is. Anderzijds lean het predileaat onaanvaardbaar oole buiten het gerechtvaardigd vertrouwen van de achterblijvende
partij op zijn plaats zijn op grond van de overige omstandigheden van het
gevaL Men denke bijvoorbeeld aan het geval, dat zodanige belangen op het
spel staan dat partijen de onderhandelingen dienen voort te zetten, zoals zich
lean voordoen bij een dreigende staking(120).
Ook in het arrest Combinatie/Staat (NJ, 1997, 65) staat de factor van het
gerechtvaardigd vertrouwen centraal, maar in deze zaale gaat het niet om de
rol van deze factor op zich, maar om het moment waarop over het gerechtvaardigd vertrouwen moet worden geoordeeld.
In d~ze za(lkhandelthet om een aanbesteding door de Rijlesgebouwendienst
(R.G.D.) betreffende een kracht/warmtestation voor de Koninlelijlee Marine
te Den Helder. In het langdurige en moeizame onderhandelingsproces dat
volgt, leunnen drie stadia worden onderscheiden. Met een van de aanbieders,
de Combinatie- een internationaal samenwerkingsverband- wordt exclusief verder onderhandeld, op basis van een intentieverklaring, waarin
onder meer een vaste aanneemsom van f 90 300 000 en een maximale
kostenvergoeding van f 1 000 000 zijn vastgelegd. Dit eerste stadium van
de onderhandelingen komt tot een afronding wanneer de Combinatie op
1 oktober 1987 een offerte uitbrengt voor een bedrag dat hoger is dan het in
de intentieverldaring genoemde. De offerte wordt onder meer om die reden
door de Staat (R.G.D.) verworpen; de Combinatie wordt verzocht een nieuw
voorstel te doen. In het dan volgende stadium rijst een geschil over vergoeding voor de Combinatie van de kosten die in het eerste stadium zijn
gemaalet. De Staat acht zich daartoe niet gebonden, nu de eerste offerte niet
aan de intentieverlclaring voldeed. De discussie over deze kostenvergoeding
wordt door partijen zolang ,in de ijskast geplaatst". Aan dit tweede onderhandelingsstadium lcomt een einde, als de in december door de Combinatie
uitgebrachte tweede offerte voor een bedrag van f 106 400 000 door de Staat
in februari 1988 wordt afgewezen. De Combinatie krijgt vervolgens de
gelegenheid omtrent een afgeslankte variant een nieuw voorstel te doen,
waarbij de staat bereid is extra ontwerpkosten tot f 150 000 te vergoeden. In

(120) AssER-HARTKAMP II, nr. 161.
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het nu aanbrekende derde en laatste stadium brengt de Combinatie deeloffertes uit. De Combinatie wenst de onderhandelingen alleen voort te zetten
op basis van een (verdere) kostenvergoeding, die wordt geraamd op
f 760 000; de staat gaat daarmee akkoord. Een derde offerte voor
f 110 800 000 (de projectopzet is inmiddels gewijzigd) wordt door de staat
wegens budgetoverschrijding afgewezen. Voor een nieuwe aanbesteding
(eind 1989) wordt ook de Combinatie uitgenodigd, maar het project wordt
aan een derde gegund die aanzienlijk lager offreert. De kostenvergoedingen
van f 150 000 en f 760 000 worden door de staat aan de Combinatie betaald.
De Rechtl:iank Den Haag wijst de schadevergoedingsvordering van de Combinatie, op basis van onrechtmatige daad, toe ter hoogte van ruim f 15 000
000 (het primair gevorderde positieve contractsbelang). Het Hof Den Haag
vernietigt dit vonnis en wijst al het gevorderde af, waaronder ook de subsidiaire eisen tot vergoeding van ruim f 3 000 000 aan negatief contracts belang dan wel f 1 000 000 aan gemaakte kosten, zoals genoemd in de intentieverklaring.
In cassatie is de Combinatie evenmin succesvol. Zij is van mening dat zij
gerechtvaardigd heeft vertrouwd op de totstandkoming van de overeenkomst, zowel in het tweede als in het derde onderhandelingsstadium. Wat
het tweede stadium betreft kan de Hoge Raad zich echter vinden in het
oordeel van het Hof, dat de staat de onderhandelingen straffeloos mocht
afbreken, onder andere omdat het geoffreerde bedrag boger was dan het in de
intentieverklaring genoemde, terwijl de Combinatie wist dat de R.G.D.
slechts een advies zou uitbrengen en niet de beslissende instantie was. Van
,volledige overeenstemming" was derhalve, anders dan de Combinatie in
cassatie aanvoert, geen sprake. Ter ondersteuning van zijn afwijzend oordeel
wat betreft het derde stadium (het afgeslankte project) heeft het Hofuitvoerig
aangegeven hoe moeizaam de onderhandelingen to en zijn verlopen. De Hoge
Raad kan zich in deze aanpak vinden:
,3.5.2.2 ( ... ) Daarmee heeft het Hofkennelijk- en terecht ~tot uitdrnkking willen brengen
dat in gevallen als het onderhavige, waarin onderhandelingen ondanks gewijzigde omstandigheden over een lange tijd worden voortgezet, bij het oordeel omtrent de vraag ofhet afbreken
van de onderhandelingen onaanvaardbaar is wegens gerechtvaardigd vertrouwen in het totstandkomen van de overeenkomst, voor wat betreft dit vertrouwen doorslaggevend is hoe
daaromtrent ten slotte, op het moment van afbreken, moet worden geoordeeld tegen de
achtergrond van het gehele verloop van de onderhandelingen".

Twee omstandigheden heeft het Hof, terecht aldus de Hoge Raad, hierbij met
name van belang geacht: de onduidelijkheid die in deze fase bestond en is
blijven bestaan over omvang van het contract alsmede het blijven ,doorwoekeren" van de onenigheid tussen partijen omtrent vergoeding van de
gemaakte kosten. Deze elkaar versterkende omstandigheden hebben er valgens het Hof in toenemende mate aan in de weg gestaan dat de Combinatie
redelijkerwijs erop mocht vertrouwen dat daadwerkelijk nog enige overeenkomst tussen partijen tot stand zou komen, metals gevolg dat aan het eind
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van dit stadium in de onderhandelingen van zulk vertrouwen geen sprake
was.
Het arrest i11ustreert op treffende wijze, dat het ,Plas/Valburg-model"
inderdaad niet meer is dan dat: een model, een versimpelde versie van de
werkelijkheid, dienstig om een theoretisch leader te scheppen maar ongeschikt om de realiteit in al haar facetten weer te geven. In deze benadering
wordt er immers van uitgegaan, dat partijen in het onderhandelingsproces
steeds nader tot elkaar komen en het vertrouwen over en weer een constant
stijgende lijn vertoont. Het moment van afbreken van de onderhandelingen
valt dan samen met het moment van grootste ,verdichting" in de partijrelatie, en vormt daarmee bet geschikte tijdstip om de gerechtvaardigdheid
van vertrouwen in het tot stand komen van het contract te toetsen. In de
praktijk zal echter van een zodanig lineair stijgende vertrouwenswaarde geen
sprake zijn: het onderhandelingsproces is er een van va11en en opstaan,
waarin een eenmaal bereikt vertrouwensniveau door latere ontwild<elingen
weer Jean afnemen. Drijven partijen in zo'n stadium van elkaar af, dan is dat
van groot belang voor de vraag of het naar aanleiding daarvan afbreken van
de onderhandelingen onaanvaardbaar is. Doorslaggevend acht de Hoge Raad
immers hoe daarover ten slotte, dus op het moment van afbreken, moet
worden geoordeeld, ongeacht of in een eerder stadium wei gerechtvaardigd
op totstandkoming van het contract is vertrouwd.
AFoELING

2 (E.M.

HooGERVORST)

VERTEGENWOORDIGING EN VOLMACHT

54. VERTROUWENSBESCHERMING BIJ ONBEVOEGDE VERTEGENWOORDIGING
H.R., 24 apri11992, N.J, 1993, 190 (Kuyt/M.E.A.S.), m.nt. SNIIDERS
H.R., 27 november 1992, NJ, 1993,287 (Felix/Aruba), m.nt. VAN ScHILFGAARDE
H.R., 24 december 1993, NJ, 1994, 303 (Credit Lyonnais Bank/Notaris
T.)(121)

a. Inleiding
In het privaatrecht bestaan verschi11ende vormen van vertegenwoordiging:
denk bijvoorbeeld aan de wettelijke vertegenwoordiging van handelingsonbekwamen, de vertegenwoordiging van rechtspersonen, vertegenwoordiging
uit hoofde van zaakwaarneming ofkrachtens volmacht. In het B.W. is geen
algemene regeling van vertegenwoordiging neergelegd, omdat de wetgever
meende dat de verschi11ende geva11en van vertegenwoordiging niet op een

(121) In de verslagperiode zijn voorts over dit onderwerp gewezen H.R., 26 februari 1993,
NJ., 1993,288 en H.R., 15 september 1995, N.J., 1996,35. Deze arresten bespreek ik hierniet,
omdat zij niet van bijzonder belang zijn voor de ontwikkeling van het leerstuk van de
vertrouwensbescherming. Zie voorts voor een vergelijkbaar geval van vertrouwensbescherming tegen een vervalste handtekening H.R., 7 februari 1992, NJ., 1992, 809, m.nt. SNIJDERS.
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lijn gesteld kunnen worden(122). In het navolgende 1igt het accent op
vertegenwoordiging krachtens volmacht. Deze is in titel 3.3 van het B.W.
geregeld. Via de schake1bepalingen 3:78 en 79 wordt een aanta1 artikelen uit
de tite1 over vo1macht van overeenkomstige toepassing verk1aard op andere
vormen van vertegenwoordiging en op vertegenwoordiging buiten het vermogensrecht.
Indien sprake is van onbevoegde vertegenwoordiging wegens het ontbreken
van een toereikende vo1macht, kan de wederpartij bescherming ontlenen aan
art. 3:611id 2. Dit artike1 wordt niet in de schake1bepalingen genoemd, zodat
het in andere gevallen van vertegenwoordiging hooguit ana1oog toe te passen
is. Art. 3:61 lid 2 luidt a1s vo1gt:
,Is een rechtshandeling in naam van een ander verricht, dan kan tegen de wederpartij, indien zij
op grond van een verklaring of gedraging van die ander he eft aangenomen en onder de gegeven
omstandigheden redeiijkerwijze mocht aannemen dat een toereikende voimacht was verleend,
op de onjuistheid van deze veronderstelling geen beroep worden gedaan".

Een succesvo1 beroep op dit artike1 heeft als resultaat dat de pseudo-principaal aan de rechtshandeling gebonden is alsof de tussenpersoon wel binnen
zijn bevoegdheid had gehande1d (vergelijk art. 3:66 lid 1).
Art. 3:6llid 2 is de codi:ficatie van een regel die reeds in 1926 door de Hoge
Raad is aanvaard(123) en sindsdien ook onder het oude B.W. geldend recht
was. Basis van deze vertrouwensbescherming vormt de verklaring of gedraging van de pseudoprincipaal (vergelijk de art.en 3:35 en 36), veelal als zijn
,toedoen" omschreven. De ratio hiervan is dat als de pseudoprincipaal zelf
het vertrouwen van de wederpartij heeft opgewekt, het voor de hand ligt dat
hij de gevolgen daarvan moet dragen. Als de pseudoprincipaal niets heeft
bijgedragen aan bet totstandkomen van bet vertrouwen van de wederpartij,
dan is het ook niet billijk dat deze ten koste van hem beschermd zou worden.
Dit toedoen hoeft zich niet te beperken tot een handelen, onder omstandigheden kan ook een nalaten eronder geschaard worden(124). Ret is niet
noodzakelijk dat de verklaring of gedraging van de pseudoprincipaal rechtstreeks tot de wederpartij is gericht. V oldoende is dat deze voor hem kenbaar
is geweest(125). Bovendien hoeft voor een succesvol beroep op de vertrouwensbescherming de pseudoprincipaal het ontstaan van dat vertrouwen niet
te verwijten te zijn(126).
(I22) Toelichting Meijers, Parlementaire Geschiedenis Boek 3, biz. 253.
(123) H.R., 6 mei 1926, NJ., 1926, biz. 72I (Vas Dias/Salters) en H.R., 18 juni I926, NJ.,
1926, biz. 1021 (Altena/Van der Horst), m.nt. MEIJERS.
(124) H.R, 1 maart 1968, NJ., 1968, 246 (Moiukse Evangelische kerk/Clijnk), m.nt. ScHOLTEN. De wetgever heeft hierop gewezen bij de totstandkoming van art. 3:61 lid 2: Nota van
Wijzigingen, Parlementaire Geschiedenis, Boek 3, biz. 267.
(125) H.R, 1 maart 1968, NJ., 1968, 246.
(126) Vergeiijk naar aanieiding van art. 3:35 Memorie van Antwoord II, Parlementaire Geschiedenis, Boek 3, biz. 175.
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Mede naar aanleiding van de te bespreken arresten wordt nu in de literatuur
de vraag gesteld of art. 3:61 lid 2 niet een te beperkte formulering bevat.
Betoogd wordt dat vertrouwensbescherming niet alleen op grond van een
toedoen van de pseudoprincipaal moet worden aangenomen, maar dat bescherming ook mogelijk moet zijn op grond van andere factoren die voor
rekening van de pseudoprincipaal komen.
b. H.R., 24 april 1992, NJ., 1993, 190 {Kuyt!ME.A.S.), m.nt. SNIJDERS
Kuyt huurt een woning van M.E.A.S. Hij heeft een achterstand in de betaling
van de huurpenningen, hetgeen de Kantonrechter voldoende grond acht om
de huurovereenkomst te ontbinden en Kuyt tot ontruiming te veroordelen.
Kuyt tracht aan ontruiming te ontkomen door in kort geding staking van de
executie te vorderen, maar deze vordering wordt afgewezen. Een maand later
spreekt een door M.E.A.S. gezonden deurwaarder zonder opdracht en buiten
medeweten van M.E.A.S. met Kuyt af dat hij nog zes maanden in de woning
mag blijven na betaling van ruim f 8 000. De deurwaarder weet dan nog niet
van het vonnis in kort geding. Hoewel Kuyt betaalt, zegt de deurwaarder,
inmiddels op de hoogte van de eerdere verwikkelingen in deze zaak, hem een
dag later toch de ontruiming aan. Kuyt spant vervolgens weer een kort
geding aan tegen M.E.A.S. om ontruiming te voorkomen, daartoe stelle11de __
dat deovereenkomst diede deurwaardernamensJV[EA.S~ heeftgesloten aan
ontruiming in de weg staat.
Bij de President van de Rechtbanlc en vervolgens bij het Hof in appei vangt
Kuyt bot, omdat geen overeenlcomst tussen hem en M.E.A.S. wordt aangenomen. Het Hof motiveert zijn oordeel met de ovetweging dat Kuyt uit de
houding van M.E.A.S. in het eerdere stadium van het geschil zou hebben
moeten afleiden dat zij niet aldcoord zou gaan met een regeling waarbij Kuyt
nog zes maanden in de woning mocht verblijven. M.E.A.S. hield immers
steeds voet bij stuk ten aanzien van het voomemen tot ontruiming over te
gaan. Kuyt had het vonnis in kort geding aan de deurwaarder moeten
mededelen, of zich ervan moeten vergewissen dat de deurwaarder over het
vonnis met M.E.A.S had gesproken. Nu hij dit niet heeft gedaan is geen
sprake van een gerechtvaardigd vertrouwen dat de deurwaarder bevoegd was
namens M.E.A.S. een dergelijlce betalingsregeling aan te gaan.
Kuyt bestrijdt in cassatie het oordeel van het Hof onder meer met de stelling
dat hij erop mocht vertrouwen dat M.E.A.S. de deurwaarder over de gang
van zaken had gei"nformeerd. Deze klacht treft geen doel. De Hoge Raad stelt
weliswaar voorop dat de functie van de deurwaarder in het rechtsverkeer ter
zake van de executie van ontruimingsvonnissen meebrengt dat degene aan
wie de deurwaarder een betalingsregeling aanbiedt in bet algemeen op de
bevoegdheid van de deurwaarder dienaangaande mag vertrouwen, maar dat
bijzondere omstandigheden aan een gerechtvaardigd vertrouwen in de weg
lcunnen staan. Het oordeel van het Hof dat zich in deze zullce omstandigheden voordoen getuigt niet van een onjuiste rechtsopvatting, is niet onbe-
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grijpelijk en is zozeer met de feiten verweven dat het niet verder in cassatie
kan worden getoetst.
De in het arrest vooropgestelde hoofdregelligt in de lijn van eerder gewezen
jurisprudentie. Daarin is reeds aangenomen dat er gerechtvaardigd op vertrouwd mag worden dat een functionaris een vertegenwoordigingsbevoegdheid heeft overeenkomstig hetgeen voor die functie in het maatschappelijk
verkeer gebruikelijk is(127). Het probleem is dat niet altijd op voorhand
duidelijk is wat als gebruik geldt ten aanzien van een bepaalde functie. Voor
de deurwaarder bepaalt de Hoge Raad nu in elk geval dat in het algemeen
gerechtvaardigd vertrouwd mag worden dat deze de bevoegdheid heeft
betalingsregelingen ten aanzien van een ontruiming aan te gaan.
In de uitspraak van de Hoge Raad wordt met geen woord gerept over een
,verklaring of gedraging" van M.E.A.S., waardoor het vertrouwen zou zijn
opgewekt. Impliciet zal zo'n gedraging echter wel aangenomen kunnen
worden in het verlenen van een opdracht aan de deurwaarder door
M.E.A.S. Zou er geen sprake zijn van een opdracht, dan kan het gedrag
van de tussenpersoon moeilijk aan de pseudoprincipaal worden toegerekend,
in die zin dat een rechtshandeling tot stand zou komen(l28).
Het opgewekte vertrouwen van de wederpartij moet onder de gegeven
omstandigheden we! gerechtvaardigd zijn. Deze eis kan met zich meebrengen dat de wederpartij na moet gaan of de tussenpersoon wel vertegenwoordigingsbevoegd is. In Kuyt/M.E.A.S. is zo'n ,onderzoeksplicht" aangenomen. Aangezien Kuyt daar niet aan heeft voldaan strandt zijn beroep op
gerechtvaardigd vertrouwen. De onderzoeksplicht kan afgezet worden tegen
de regel dat de principaal ongebruikelijke beperkingen in de volmacht
tegenover derden kenbaar moet maken(129). Doet hij dat niet, dan is in
beginsel sprake van ,nalaten" (toedoen), zodat het vertrouwen van een derde
op een gebruikelijke omvang van de volmacht aan de pseudoprincipaal kan
worden toegerekend. De volmacht van M.E.A.S. aan de deurwaarder kan als
beperkter beschouwd worden dan het gebruik met zich mee brengt, omdat de
deurwaarder niet bevoegd is betalingsregelingen met Kuyt te treffen. Het
Hof acht de onderzoeksplicht van Kuyt kennelijk van groter belang dan de
,mededelingsplicht" van M.E.A.S. ten aanzien van de beperking in de
volmacht, welk oordeel door de Hoge Raad wordt gesanctioneerd.

( 127) ASS ERNANDER GRJNTEN I, De Vertegenwoordiging, zevende druk, Zwolle, 1990, nr. 50,
Contractenrecht IX (VAN SCHENDEL), nr. 90, met korte weergave van jurisprudentie.
(128) AssEJUVAN DER GRINTEN, t.a.p. en SNJJDERS in zijn noot onder dit arrest met verdere
verwijzingen naar literatuur en jurisprudentie.
(129) AssERNANDER GRINTEN, t.a.p., Contractenrecht IX (VAN SCHENDEL), nr. 91.
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c. H.R., 27 november 1992, NJ., 1993, 287 (Felix/Aruba), m.nt.

VANSCHILF-

GAARD£(130)

Felix vat samen met Maduro het plan op de afhandeling van kleinere vliegtuigen op de luchthaven van Aruba te verzorgen. Onder ,afhandeling" wordt
het verlenen van diensten alsjlight-planning, in- en uitklaring bij douane en
immigratie verstaan. Zij hebben daarvoor het oude stationsgebouw van het
vliegveld nodig, waarin een vereniging van sportvliegers gehuisvest is. Felix
en Maduro leggen hun plan voor aan de luchthavenmeester, die belast is met
de commerciele en luchtvaarttechnische exploitatie van het vliegveld. Vervolgens schrijven zij hun firma Transtriad in het Handelsregister in. Het
overleg met de sportvliegers verloopt gunstig: er wordt afgesproken dat
Transtriad de exploitatie van de club over zal nemen, evenals de huurovereenkomst met de luchthaven en de huurschuld. Zowel de sportvliegers als
Transtriad vragen voor dit laatste toestemming aan de luchthavenmeester,
die deze (stilzwijgend) verleent. De enige dissonant tot dan toe vormt het
vertrek van Maduro. Felix gaat aileen verder en ziet drie ontwildcelingsfasen
voor zich: eerst zal Transtriad zich met de inklaring van de vliegtuigen
bezighouden en na verloop van tijd ook met de uitklaring, waarna in de derde
fase tax free winkels in het oude stationsgebouw geexploiteerd zullen
worden. Felix neemt personeel in dienst en laat verbouwingen uitvoeren.
Transtriad klaart gedurende negen maanden_vliegtujgen in. Dan gooit de
minister van Vervoeren-Cortununicatie-roet in het eten door te besluiten dat
in het vervolg uitsluitend Aruba Air N.V. ldeinere vliegtuigen mag afhandelen. Felix ziet zich genoodzaakt zijn bedrijfte sluiten. Hij vordert daarop
van Aruba vergoeding van de door hem geleden schade, bestaande uit
gel eden verlies en· gederfde winst. Hij legt aan zijn vordering wanprestatie
en onrechtmatige daad ten grondslag.
Het Gerecht in Eerste Aanleg op Aruba wijst de vordering op grand van
wanprestatie af, maar de vordering op grand van onrechtrnatige daad, zowel
wat betreft het gel eden verlies als de gederfde winst, toe. Het Gemeenschappelijk Hof van Justitie van de Nederlandse Antillen en Amba oordeelt
enigszins anders. Het wijst de vordering op grand van wanprestatie ook af
met de motivering dat de luchthavenmeester niet bevoegd was Aruba te
vertegenwoordigen, dat Felix zich dat had behoren te realiseren en dat er
zodoende geen overeenkomst tot stand is gekomen. Aruba heeft ook volgens
bet Hof onrecbtmatig gebandeld. Het lean immers de betreffende autoriteiten
op zo'n klein eiland niet zijn ontgaan dat Felix een bedrijf aan bet opzetten
was. Zij hadden hem moeten informeren over de nog vereiste formele toestemming van de minister en moeten verifieren of de luchthavenmeester niet
buiten zijn boekje was gegaan. Nu zij dit hebben nagelaten beeft Aruba
(130) In dit arrest gaat het om onbevoegde vertegenwoordiging van een publieke rechtspersoon. Hoewel niet duidelijk is of sprake geweest zou zijn van vertegenwoordiging krachtens
volmacht, wordt dit anest in de literatuur in de sleutel van art. 3:61lid 2 geplaatst, hetgeen ik in
deze bespreking oak zal doen.
·
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I.

onzorgvuldig gehandeld. Felix treft echter ook een verwijt, omdat hij te
voorbarig van toestemming van Aruba voor zijn plannen was uitgegaan. Om
die reden beperkt het Hof de schadevergoedingsplicht tot betaling van het
geleden verlies.
In cassatie klaagt Felix onder meer over het oordeel van het Hof dat de
luchthavenrneester de bevoegdheid ontbeerde om Aruba aan een overeenkomst met Felix te binden. De Hoge Raad acht dit oordeel echter juist, omdat
uit de toepasselijke Beheersverordening en een machtiging van de gezaghebber van Aruba blijkt dat de taken van de luchthavenrneester onder toezicht van een boger geplaatste autoriteit dienden te worden uitgevoerd. De
klacht treft derhalve geen doel.
Het cassatiemiddel stelt voorts dat, indien wel van het ontbreken van die
vertegenwoordigingsbevoegdheid uitgegaan moet worden, Felix gerechtvaardigd op het bestaan van die bevoegheid had mogen vertrouwen. Dat
vertrouwen zou gebaseerd zijn op de inhoud van de functie van de luchthavenmeester en de daarbij behorende bevoegdheden en het feit dat Felix
reeds de nodige investeringen had gedaan, terwijl Aruba hem niet de onjuistheid van zijn veronderstellingen had doen inzien.
Deze klacht heeft succes. De Hoge Raad oordeelt dat bij onderhandelingen
tussen een overheidsfunctionaris en een derde( 131) die ten onrechte meent
dat de overheidsfunctionaris vertegenwoordigingsbevoegdheid heeft, die
onjuiste voorstelling van zaken onder omstandigheden voor rekening van
de overheid moet komen. De Hoge Raad legt vervolgens uit welke die
omstandigheden kunnen zijn:
,Daarbij valt niet aileen te denken aan het geval dat de onjuiste veronderstelling is gewekt door
een gedraging van het wel bevoegde overheidsorgaan, maar ook aan factoren als: de positie die
de handelende functionaris binnen de organisatie van de overheid inneemt en diens gedragingen, de omstandigheid dat die organisatie en/of de verdeling van de bevoegdheden over de
verschillende organen van de overheid, als gevolg van onduidelijkheid, onoverzichtelijkheid of
ontoegankelijkheid van de desbetreffende regelingen, voor buitenstaanders ondoorzichtig zijn,
alsmede eventuele nalatigheid aan de zijde van de overheid om de derde tijdig op de onbevoegdheid van de functionaris opmerkzaam te maken".

Voigt vernietiging van het arrest en verwijzing naar hetzelfde Hof ter verdere
behandeling en beslissing.
Met dit arrest is de discussie over de leer van de apparent authority, reeds in
1970 door ScHOORDIJK(132) verdedigd, opnieuw opgelaaid. Deze uit het
Engels-Amerikaanse rechtssysteem overgewaaide leer legt meer de nadruk
op de vraag of de wederpartij in de gegeven omstandigheden redelijkerwijze
gerechtvaardigd mocht vertrouwen op een toereikende vertegenwoordigingsbevoegdheid dan op de vraag of dit vertrouwen is ontstaan door een
toedoen van de pseudoprincipaal. Voorstanders van die leer zien hun stand(131) In de lijn van art. 3:61lid 2 in deze bespreking steeds ,wederpartij" genoemd.
(132) Honderd jaar rechtsleven (N.J.V. jubileumbundel), Zwolle, 1970, blz. 1 e.v.
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punt dat art. 3:61 lid 2 een te beperkte regel voor vertrouwensbescberming
bebelst in dit arrest bevestigd(133). De Hoge Raad somt immers een aanta1
factoren op die de scbijn van vertegenwoordigingsbevoegdheid voor rekening van de pseudoprincipaal doen komen en die de Raad kennelijk niet
onder een ,gedraging van bet wel bevoegde orgaan" verstaat. Hiermee zou
de Hoge Raad zijn doorgegaan op de weg zoals die voor de inwerkingtreding
van bet buidige B.W. was ingeslagen(l34).
Dit arrest valt inderdaad in verscbillende opzicbten te plaatsen in bet licbt
van eerder gewezen jurisprudentie. Ten eerste is in bet arrest W.G.O./
Koma(135) op een zelfde manier toerekening aangenomen. In dat arrest
was door de voorzitter van bet Algemeen en Dagelijks Bestuur van bet
overbeidslicbaam W.G.O. door zijn gedragingen de scbijn naar Koma toe
gewekt dat bet Algemeen Bestuur instemde met de te sluiten buurovereenkomst. De Hoge Raad beeft toen voor bet eerst aangenomen dat onder
omstandigbeden ook de scbijn opgewekt door een niet bevoegd orgaan
kan worden toegerekend aan de recbtspersoon, met de motivering dat de
organisatie en de verdeling van de bevoegdbeden over de verscbillende
organen van een overbeidslicbaam als W.G.O. voor derden ondoorzicbtig
kan zijn. De parallel met bet onderbavige arrest springt in bet oog: Felix
vertrouwde immers op de gedragingen van de lucbtbavenmeester, een niet
bevoegde functionaris, betgeen volgens de Hoge Raad onder meer we gens de
ondoor~icbtigbeid_van de_mganisatie en-de verde linK van de Eevoegdliedende organen zou kunnen worden toegerekend aan de overbeid.
Ten tweede lean in het slot van de geciteerde overweging van de Hoge Raad
worden gelezen dat een vertrouwen gewelct door bet schenden van een
mededelingsplicbt door de overheid voor diens rekening komt. Het ziet er
naar uit dat Aruba, door Felix niet in te lichten over de onbevoegdheid van de
lucbtbavenmeester terwijl bij wel van Felix' activiteiten moet hebben geweten, niet aan zijn mededelingsplicbt heeft voldaan(136). Van een onderzoeksplicbt van Felix, overigens wel door bet Hof aangenomen, blijft niet
veel over, waarscbijnlijk omdat bet in casu gaat om een voor Felix ondoorzicbtig georganiseerde publieke recbtspersoon.
Zoals gezegd wordt in een deel van de literatuur in Felix/Aruba de bevestiging gevonden dat de Hoge Raad een ruimere opvatting banteert dan art. 3:61
lid 2 verwoordt. Er zijn ecbter ook schrijvers die bet loslaten van bet toedoen
niet toejuicben. Daarvan onderscbrijven de meesten wei de uitkomst van

over

(133) ScHOORDJJK, NJB., 1997, b1z. 54, BLOEMBERGEN, Rechtshande1ing en overeenkomst,
Deventer, 1995, biz. 108, VAN SCHILFGAARDE in zijn noot onder dit aiTest. Anderen noemen de
leer niet met zoveel woorden, maar hangen een zelfde gedachte aan: LINSSEN en VRANKEN,
W.P.NR., 6087 (1993), biz. 244, NIESKENS-lSPHORDING, NT.B.R., 1997, biz. 50 e.v., VAN
DUNNE, Verbintenissenrecht 2, Deventer, 1993, biz. 295 e.v.
(134) NIESKENS-JSPHORDING, a.W., biz. 51.
(135) H.R., 27 januari 1984, NJ, 1984, 545, m.nt. VANDER GRINTEN.
(136) AssER/VAN DER GRINTEN, t.a.p., Contractenrecht IX (VAN SCHENDEL), nr. 91.
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deze zaak(137), maar zij menen dat de factoren die de Hoge Raad noemt wel
degelijk met enige creativiteit onder verklaringen en gedragingen van de
achterman kunnen worden geschaard(138). Het eigenlijke probleem ligt dan
meer in de definitie van toedoen dan in de uitkomst van het geschil.
De enige zekerheid tot nu toe is dat over de manier waarop Felix/Aruba moet
worden uitgelegd de meningen verdeeld zijn(139). Het volgende arrest
brengt daarin niet veel verandering.
d. H.R., 24 december 1993, NJ, 1994, 303 (Credit Lyonnais Bank/Notaris T)

Notaris T. verlijdt vijf authentieke akten waarbij een evenredig aantal
horecaondememingen wordt verkocht en in eigendom wordt overgedragen
aan Cezet N.V. De notaris handelt hierbij niet in opdracht van de Credit
Lyonnais Bank, waarbij de verkopers nog een schuld hebben omdat deze
bank de koop van de vijf ondememingen destijds heeft gefinancierd. Koper
voldoet de koopprijs door de verplichtingen van de verkopers jegens de bank
over te nemen. Daarvoor is krachtens art. 6: 155 toestemming van de schuldeiser nodig. Die toestemming wordt door Beekhuis in zijn hoedanigheid van
procuratiehouder (de gene die krachtens volmacht namens de bank transacties aan mag gaan en tekeningsbevoegdheid heeft) gegeven, evenals de
mededeling dat de bank akkoord gaat met de kwijting van de schuld aan de
verkopers. Een kandidaat-notaris van het kantoor van T. verifieert telefonisch bij het Handelsregister of Beekhuis de bevoegdheid bezit om toestemming te verlenen. Het antwoord luidt bevestigend. T. neemt in de akten op
dat de bank de verkopers kwijting verleent en de schuldovemame aanvaardt,
maar later blijkt uit het Handelsregister dat de telefonische mededeling
onjuist was en dat Beekhuis slechts een beperkte, in deze niet toereikende,
volmacht heeft.
In het eerste arrest dat de Hoge Raad in deze zaak heeft gewezen(l40) is
beslist dat de op de notaris rustende zwaarwegende zorgplicht met zich mee
brengt dat een grondig onderzoek naar de bevoegdheid van een vertegenwoordiger moet worden gedaan(l41). Na verwijzing heeft het Hof Amsterdam in een tussenarrest geoordeeld dat notaris T. onzorgvuldig jegens de
bank heeft gehandeld door niet voldoende na te gaan of de vertegenwoordiger van de bank wel bevoegd was. Dit is in cassatie onbestreden. De bank
(137) Zie voor een uitzondering BARENDRECHT, WP.N.R., 6223 (1996), biz. 355.
(138) SNJJDERS, N.J.B.-Kronieken, bijlage N.JB., 23 september 1993, b1z. 4; HENDRIKSE,
N.JB., 1997, biz. 390.
(139) Sommige schrijvers plaatsen dit atTest bovendien niet eens in het kader van de vertegenwoordiging, maar in dat van de onrechtmatige overheidsdaad wegens afgebroken onderhandelingen: DE KLVIVER, WP.N.R., 6116 (1993), biz. 925 e.v. en TRATNIK, N.T.B.R., 1993,
biz. 223.
(140) H.R., 28 september 1990, N.J., 1991, 473, m.nt. LVIJTEN onder 474; zie ook de bespreking in T.P.R., 2-92, b1z. 562 (FRANKE).
(141) Zie over beroepsaansprakelijkheid van de notaris de bespreking in nr. 82 van deze
bunde1 (FRANKE).
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klaagt echter tegen bet oordeel van bet Hof dat de banlc niet is gebonden aan
de schuldovemame en dat geen geldige kwijting is verleend aan de oorspronlcelijke schuldenaars, omdat de schijn van vertegenwoordigingsbevoegdheid van Beekhuis niet is opgewekt door een verklaring of gedraging
van de bank, maar door een gedraging van notaris T. waarop de schuldenaren
zich niet konden beroepen. Dit oordeel is voor de bank van belang in verband
met de vaststelling van de schade. De vorderingen zijn namelijk niet meer op
Cezet (die de schuld van de verkopers jegens de bank heeft overgenomen) te
verhalen wegens diens insolventie. Indien door bet Hofzou zijn aangenomen
dat de kwijting geldig tot stand gekomen was, kon de schade begroot worden
op de optelsom van de oninbare vorderingen. Bij een niet totstandgekomen
kwijting is niet direct duidelijk of er schade is geleden, omdat de bank de
vorderingen dan op de oorspronkelijke schuldenaren moet verhalen en hun
insolventie voor haar rekening komt. Ret Hof vermeldt wei dat dit niet
betekent dat niet anderszins schade voor de bank kan zijn ontstaan door de
onrechtmatige daad van T. In cassatie wordt betoogd dat als een notaris in
opdracht van een der partijen (de (ver)kopers) een akte verlijdt, de schuldenaren toch mogen vertrouwen op hetgeen in de akte is verklaard, omdat een
notaris de zorgplicht heeft zich van de vertegenwoordigingsbevoegdheid van
de tussenpersoon te vergewissen. De schuldenaren mochten om die reden de
bank aan de kwijting gebonden achten.
De Hoge Raad verwerpt de:Ze-klaclif met de overweging dat, ook naar bet
voor 1 januari 1992 geldende recht, de wederpartij zich slechts onder
bepaalde voorwaarden tegenover de onbevoegd vertegenwoordigde op een
gerechtvaardigd vertrouwen kan beroepen:
, (daarvan is sprake) indien die veronderstelling (dat een toereikende volmacht is verleend) is
gegrond op een of meer verklaringen of gedragingen van de gene in wiens naam is gehandeld en
die wederpartij op grond daarvan heeft aangenomen en onder de gegeven omstandigheden ook
mocht aannem en, dat een toereikende volmacht was verleend. Als verldaring of gedraging van
een persoon in wiens naam is gehandeld kan niet worden aangemerkt de verldaring van een
notaris, in een ten overstaan van hem verleden authentieke alcte, dat degene die in naam van
eerstgenoemde persoon handelde tot hei verrichten van de handeling gevolmachtigd was. Door
de bank zijn geen bijzondere feiten of omstandigheden aangevoerd op grond waarvan in het
onderhavige geval zou moeten worden aangenomen dat een door T. bij de oorspronkelijke
schuldenaars gewekte veronderstelling, dat in naam van de banlc optredende personen bevoegd
waren kwijting te verlenen, wei voor rekening van de bank dient te komen".

De Hoge Raad vangt zijn oordeel aan met een vrijwelletterlijke weergave
van art. 3:61 lid 2. Van belang hierbij is dat de Hoge Raad met zoveel
woorden zegt dat de wederpartij zich tegenover de onbevoegd vertegenwoordigde op de schijn van bevoegdheid kan beroepen. In deze zaak deed
zich namelijk de wat vreemde situatie voor dat de onbevoegd vertegenwoordigde (de bank) voor de schuldenaren dit verweer voerde omdat zij
belang heeft bij een geldig tot stand gekomen kwijting. Aangezien de ldacht
niet tot cassatie leidt, hoeft de Hoge Raad bier geen aparte overweging aan te
wijden, maar impliciet geeft hij dus wei een oordeel. Om een geldige kwij-
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ting tot stand te doen komen, had de bank overigens beter de rechtshandeling
kunnen bekrachtigen (art. 3:69)(142),
Met het vooropstellen van de tekst van art. 3:61 lid 2 lijkt de Hoge Raad te
willen benadrukken dat het toedoen van de principaal voorop staat. De
ruimere opvatting dat een schijn van vertegenwoordigingsbevoegdheid mogelijk op grond van allerlei omstandigheden voor rekening van de principaal
komt zou hiennee gepareerd kunnen zijn. Toch laat de Raad in de laatste zin
van de overweging ruimte voor bijzondere feiten of omstandigheden die
kunnen rechtvaardigen dat de door T opgewekte schijn van vertegenwoordigingsbevoegdheid wel voor rekening van de bank moet komen. Hierin wordt
dan door een aantal schrijvers de bevestiging gezien voor de mening dat de
Hoge Raad het stricte toedoen verlaten heeft en er toch ruimte voor apparent
authority is(143).
De vraag is echter wat de Hoge Raad precies met deze ,bijzondere feiten of
omstandigheden" bedoelt. Hij geeft hier immers geen voorbeelden van.
Hierover wordt tot op heden in het duister getast. In elk geval zal de notaris
in een bepaalde relatie tot de bank moeten staan, will en zijn gedragingen aan
haar toegerekend kunnen worden. In casu was dat niet het geval, waarbij van
belang geweest zal zijn dat de alden niet in opdracht van de bank waren
verleden.
e. Besluit
De afgelopen vijf jaar stond naar aanleiding van de besproken arresten de
vraag centraal of de Hoge Raad het strikte , toedoenbeginsel" als neergelegd
in art. 3:61 lid 2 voor vertrouwensbescherming bij onbevoegde vertegenwoordiging heeft losgelaten. Dat zou vooral in Felix/Aruba en Credit Lyonnais/Notaris T. gelezen kunnen worden. Of die lezing de juiste is, is echter
nog niet duidelijk. De Hoge Raad zet immers in Credit Lyonnais/Notaris T.
het toedoen van de pseudoprincipaal voorop. Weliswaar laat hij, indien
bijzondere feiten of omstandigheden daartoe aanleiding geven, ook ruimte
voor toerekening aan de pseudoprincipaal van door een derde, niet zijnde de
pseudovertegenwoordiger, opgewekte schijn dat die vertegenwoordiger wel
bevoegd is, maar wanneer daarvan sprake is, lijkt nog een onuitgemaakte
zaak. V ooralsnog is de enige zekerheid die de Hoge Raad ons geeft dat bij
onbevoegde vertegenwoordiging van een overheidslichaam naast een gedraging van de pseudoprincipaal ook andere factoren, als gedragingen van de
pseudovertegenwoordiger en een ondoorzichtige organisatie, tot toerekening
aan de pseudoprincipaal kunnen leiden. Betoogd wordt dat hetzelfde zou
moeten gelden voor private rechtspersonen met een voor derden moeilijk te

(142) Vergelijk ook TRATNIK, t.a.p.
(143) SCHOORDJJK, N.J.B .. , 1997, b1z. 53 e,v.,

NIESKENS-lSPHORDING,

t.a.p.
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bevatten structuur( 144). Dat is echter giswerk. Tot nu toe heeft de Hoge Raad
zich daar niet over uitgesproken.
AFDELING 3 (L. REUR!CH)
UITLEG VAN RECHTSHANDELINGEN

55. lNLEIDING
Uitleg lean in het algemeen worden omschreven als het vaststellen van
betekenis. Uitleg speelt op vele terreinen een rol. Op juridisch gebied is
hij van groot gewicht omdat de betekenis van de tekst van een overeenkomst
- behoudens billijkheidscorrectie- samenvalt met hetgeen tussen partijen
rechtens geldt. Vanwege die samenhang tussen betekenis en rechtsgevolgen is het wenselijk om, met het oog op de rechtszekerheid, het proces
van uitlegging zo gecontroleerd mogelijk te laten verlopen.
Sinds VoNSAVIGNY's methodenleer uit 1840 worden diverse uitlegmethoden
onderscheiden: de grammaticale, de historische, de (wets)systematische en
de teleologische. VoN SAVIGNY spreelct nog van uitlegcriteria; thans wordt
algemeen erkend dat uitleg niet zozeer door criteria alswel door gezichtspunten wordt beheerst. De methoden worden als (elkaar aanvullende) gezichtspunten opgevat zonder dat een rangorde lean worden aangegeven in de
zin dat een methode van doorslaggevende beteleenis zou zijn. wel ](an
worden gesteld dat de methoden doorgaans ih eeri ielcere volgorde worden
gehanteerd. De tekst van de overeenlcomst zal normaal gesprolcen als uitgangspunt dienen (grammaticaal), in het licht van de overige telest van de
overeenleomst (systematisch). Vervolgens lean de bedoeling bij de totstandlcoming van de overeenlcomst (historisch) en het doel van de overeenkomst
(teleologisch) meewegen. Vanwege het ontbrelcen van een rangorde en het
feit dat uitlegging sterlc verweven is met de omstandigheden van het voorliggende geval, is het resultaat van uitlegging niet op voorhand vast te
stellen. Uitleg is sterk casu"istisch en laat zich niet gemakkelijk in algemene
regels vangen.
In het huidig B.W. is- in tegenstelling tot het oude B.W.- afgezien van
algemene regels voor de uitleg van rechtshandelingen(l45). Aileen voor de
uitlegging van testamenten gel den nog regels die sterk overeenlcomen met de
uitlegregels van het oude B.W. (art. 4:932-934).
Thans wordt de uitleg van rechtshandelingen beheerst door de norm van de
redelijkheid en billijlcheid (art. 6:2 en 6:248 B.W.). De nadere invulling van
die norm is aan doctrine en rechtspraak overgelaten. Uitgangspunt vormt de
op art. 3:35 B.W. ge"inspireerde overweging uit het Haviltexarrest(l46):

(144) LINSSEN en VRANKEN, t.a.p., NrESKENS-lSPHORDING, NTB.R., 1993, blz. 76, DE KLUrVER, a.w., blz. 926, BLOEMBERGEN, a.w., b!z. 109.
(145) Toelichting Meijers, Parlementaire Geschiedenis Boek 6, blz. 916.
(146) H.R., 31 maart 1981, NJ., 1981, 635, m.nt. BRUNNER.
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,De vraag hoe in een schriftelijk contract de verhouding van partijen is geregeld en of dit
contract een leernte laat die moet worden aangevuld, kan niet worden beantwoord op grond van
alleen maar een zuiver taalkundige uitleg van de bepalingen van dat contract. Voor de
beantwoording van die vraag komt het immers aan op de zin die partijen in de gegeven
omstandigheden over en weer redelijkerwijs aan deze bepalingen mochten toekennen en op
hetgeen zij te dien aanzien redelijkerwijs van elkaar mochten verwachten. Daarbij kan mede
van be lang zijn tot welke maatschappelijke kringen partijen behoren en welke rechtskennis van
zodanige partijen kan worden verwacht".

In de afgelopen verslagperiode is een aantal an·esten gewezen dat een nadere
invulling geeft van deze algemene redelijkheidsnorm. V oor een aantal typen
rechtshandelingen - de collectieve arbeidsovereenkomst, de algemene
voorwaarden en het testament - zijn daaruit een aantal bijzondere regels
af te leiden. Overigens zijn op het gebied van uitlegging vele arresten
gewezen die tezamen een geschakeerde casu1stiek vormen. Omdat aan deze
met de feiten verweven jurisprudentie geen algemene conclusies kunnen
worden verbonden, wordt zij niet in de bespreking betrokken.
56.

UITLEG C.A:O.

H.R., 24 september 1993, NJ., 1994, 173 (Hydro Agri Sluiskil/Gerritse)
In dit arrest geeft de Hoge Raad een belangrijke concretisering van de
Haviltex-formule. De casus is als volgt. Gerritse is voor onbepaalde tijd in
dienst bij Hydro Agri Sluiskil B.V. Omdat Gerritse verscheidene malen een,
wegens veiligheidsredenen geldend, rookverbod heeft overtreden, wordt hij
in een lagere functie geplaatst en overeenkomstig een lagere salarisschaal
uitbetaald. Gerritse stemt niet met de functiewijziging in en vordert tewerkstelling in zijn vorige functie en betaling overeenkomstig zijn vorige salarisschaal. In de toepasselijke C.A.O. is de volgende bepaling opgenomen:
,Werknemers die door eigen toedoen, wegens onbekwaamheid of op eigen verzoek, worden
geplaatst in een lager ingedeelde functie, worden in de overeenkomende lagere salarisschaal
ingedeeld met ingang van de maand volgende op die waarin de plaatsing in de lagere functie is
geschied".

In drie instanties is de centrale vraag hoe deze bepaling dient te worden
uitgelegd. De kantonrechter en de Rechtbank lezen in de bepaling een aan de
werkgever eenzijdige verleende bevoegdheid: de term ,plaatsen" zou in
deze richting wijzen. De klacht in cassatie is tegen deze lezing gericht en
treft doel.
,De Hoge Raad stelt voorop dat het hier gaat om een bepaling ih een C.A.O. Bij de totstandkoming van een dergelijke overeenkomst zijn de individuele werknemers niet betrokken, tetwijl
de individuele werkgever daarbij betrokken kan, maar niet hoeft te zijn. In het algemeen staan
daarom aan de werknemers en de werkgever, op wie de overeenkomst van toepassing is, bij het
bepalen van de inhoud en strekking daarvan geen andere gegevens ter beschikking dan haar
tekst en de eventueel daaraan toegevoegde schriftelijke toelichting, die in deze zaak echter
ontbreekt. Dit brengt mee dat voor de uitleg van de bepalingen van een C.A.O., de bewoordingen daarvan, gelezen in het Iicht van de gehele tekst van die overeenkomst, in beginsel van
doorslaggevende betekenis zijn. Heeft de werkgever zelfaan de totstandkoming van de C.A.O.
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meegewerkt, dan zal hij zijn eventueel daaraan ontleende bijzondere wetenschap te dier zake
niet jegens de werknemer kunnen inroepen. Aan de bewoordingen van een C.A.O. mogen in
het bijzonder hoge eisen van duidelijkheid worden gesteld in een geval als het onderhavige,
waarin het gaat om een door de werkgever ingeroepen bevoegdheid tot het nemen van de voor
de werknemer zeer bezwarende maatregel van plaatsing in een functie met lager loon dan deze
voordien had, zulks bij wijze van disciplinaire sanctie".

De geciteerde overweging bevat een belangrijke concretisering van de
Haviltex-maatstaf. In het kort: bij de uitleg van een beding in een C.A.O.
zijn de bewoordingen, in het licht van de gehele tekst van de overeenkomst,
in beginsel doorslaggevend. Een dergelijke objectieve uitlegmaatstaf kan
met instemming worden begroet. Partijen zijn immers niet (direct) bij de
totstandkoming van de C.A.O. betrokk:en en dan ligt het minder voor de hand
om de ,over-en-weer"-formule uit het Haviltex-arrest te hanteren. Wat
resteert - en door de Hoge Raad als criterium wordt opgevoerd - is de
grammaticale uitleg van de overeenkomst, ofwel de ,woordenboekenbetekenis". De enkele aanvulling die de Hoge Raad toelaat is de overige tekst
van de overeenkomst en de (eventuele) schriftelijke toelichting. Een bedoeling die buiten de tekst om lean worden opgespoord, is daarmee van het ton eel
verdwenen. Men zou kunnen stellen dat de ruimte die het Haviltex-criterium
hood, bij de C.A.O. door de Hoge Raad weer wordt teruggenomen: zonder de
(subjectieve) over-en-weer-formule, resteert een objectief uitlegcriterium,
zoals dat ook v66r Haviltex bestond. ]Iier]:)ij_ ~ij_gyerigens _opgemerkt- dat
uitlegging altijd in -e-en-context phatsvindt, ook indien de uitlegmaatstaf
objectief is. De objectivering bewerkstelligt enkel dat de uitleg niet is
georienteerd op de context van deze werlmemer en deze werkgever (subjectief) doch op de context van dit type relatie in algemene zin (geobjectiveerd).
Voorts benadrukt de Hoge Raad dat hoge eisen mogen worden gesteld aan de
duidelijkheid van de bewoordingen van de C.A.O., in het bijzonder als deze
een voor de werknemer bezwarende maatregel bevat. Heeft de werkgever
bijzondere kennis van de bepaling, omdat hij zelf daaraan heeft meegewerkt,
dan mag hij deze niet tegen de werlmemer imoepen.
In het stellen van hoge eisen aan de duidelijkheid, klinkt iets door van wat, op
het terrein van algemene voorwaarden, het Tranzparanz-gebot wordt genoemd. Ook in de overweging dat bijzondere kennis van de bepaling niet
tegen de werknemer mag worden ingeroepen, resoneert iets van de zogenaamde contra proferentem-regel: onduidelijkheden in overeenkomsten dienen ten gunste van de zwaldce partij te worden uitgelegd.
Samenvattend kan gesteld worden dat de uitleg van C.A.O. 's beheerst wordt
door een strikt en objectief criterium. Dit C.A.O. uitleg-regime is in een
aantal arresten bevestigd(l4 7).

(147) H.R., 24 september 1993, NJ., 1994, 174, m.nt. STEIN; H.R., 12 november 1993,
R.v.d.W., 1993, 223; H.R., 3 mei 1996, R.v.d.W., 1996, 108.
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57. DE CONTRA PROFERENTEM-REGEL(148)
H.R., 12 januari 1996, NJ., 1996, 683 (Kroymans/Sun Alliance)
Het Europese gemeenschapsrecht kent een regel dat onduidelijke algemene
voorwaarden ten gunste van de consument worden uitgelegd(149). In cassatie is deze regel in de afgelopen verslagperiode diverse malen aan de Hoge
Raad voorgelegd: telkenmale heeft de Raad daaraan de status van een
algemeen gezichtspunt toegekend dat naar gelang van de omstandigheden
mag meewegen. Dit werd reeds aan het einde van de vorige verslagperiode
door de Hoge Raad gesteld in het arrest Liszkay/Harman(l50) en is thans als
vaste jurisprudentie aan te merken. In het arrest Kroymans/Sun Alliance
werd dit wederom bevestigd.
De feiten zijn aldus. Kroymans is eigenaar van een bedrijfshal die op
20 augustus 1987 volledig door brand wordt verwoest. De schade bedraagt
f 1100 000. De verzekeraar betaalt niet uit. Een vordering tot veroordeling
daartoe wordt in kort geding afgewezen. Op 13 september 1988 ontvangt
Kroymans een brief van de verzekeraar waarin wordt gesteld dat betaling van
de verzekeringspenningen wordt geweigerd, omdat de brand verrnoed wordt
door de client te zijn gesticht. Kroymans start een bodemprocedure. De
verzekeraar beroept zich op de volgende passage uit art. 4 lid 5 van de
polisvoorwaarden:
,Aile recht op schadevergoeding is vervallen, indien niet binnen 6 maanden, nadat betaling der
schadevergoeding is geweigerd, een rechtsvordering is ingesteld".

Omdat tussen 13 september 1988 en 30 januari 1991 meer dan zes maanden
zijn verstreken, achten de Rechtbank en het Hof de vordering niet toewijsbaar. In cassatie beroept Kroymans zich onder meer op de regel dat een
eenzijdig door de verzekeraar opgesteld beding- waarvan in casu sprake is
- in het nadeel van de verzekeraar client te worden uitgelegd (contra
proferentem-regel). Thans de Hoge Raad:
,Dit betoog faalt. V ooreerst gaat het hier niet om een rechtsregel, maar slechts om een,
algemeen gezichtspunt dat bij de beoordeling door de feitemechter van de uit te leggen
overeenkomst naar gelang van de omstandigheden mag meewegen (HR 24 september 1993,.
NJ 1993, 760). Ret Hofheeft klaarblijkelijk geen grond aanwezig geoordeeld om dat gezichtspunt bij zijn uitleg van de polisvoorwaarden het gewicht toe te kennen dat het onderdeel
daaraan wil geven".

Hoewel de contra proferentem-regel niet als regel wordt aanvaard, geeft hij
met de wat zwakkere status van gezichtspunt toch aan de uitleg van algemene voorwaarden een eigen karakter. De symmetrie van de ,over-en(148) Zie over uitleg contra proferentem tevens de bespreking in m. 66 onder d van deze
bundel (WISSINK).
(149) Art. 5, tweede zin, Richtlijn 93/13/E.E.G.
(ISO) H.R., 28 april 1989, NJ, 1991, 583, m.nt. MENDEL; zie T.P.R., 2-92, biz. 493 onder c
(STEKETEE).
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weer" -formule uit het Haviltex-arrest wordt doorbroken door het risico van
onduidelijkheid op voorhand- zij het niet als regel maar als gezichtspuntbij de professionele partij te leggen. Dit gezichtspunt speelt tegen de achtergrond van het zogenoemde Tranzparantzgebot: de opsteller dient ervoor te
zorgen dat bedingen in algemene voorwaarden helder en duidelijk zijn
geformuleerd.
Tot slot vestig ik de aandacht op een tweede aspect van dit arrest- een
correctie op billijkheidsgronden - dat strikt genomen buiten het kader van
uitlegging valt. Een billijkheidscorrectie is immers pas aan de orde als het
resultaat van uitlegging vaststaat. Niettemin wijs ik op de betreffende overweging van de Hoge Raad nu zij een opmerkelijke concretisering van de
redelijkheid en billijkheid bevat en dicht tegen het proces van uitlegging
aanligt. Terzijde merk ik op dat de verdedigers van de zogenoemde ,normatieve uitleg" menen dat deze correctie reeds in een omvattend proces van
,redelijke uitleg" is verdisconteerd(l51 ).
Kroymans voert aan dat het genoemde beding in strijd is met de redelijkheid
en billijkheid. Art. 3:12 B.W. bepaalt dat bij de vaststelling van de redelijkheid en billijkheid (mede) rekening moet worden gehouden met de in Nederland levende rechtsovertuigingen. Kroymans beweert nu dat de inhoud van
deze overtuigingen gevonden wordt in een door de Raad van Toezicht op het
Schadeverzekeringsbedrijf gehanteerde maatstaf: een korte termijn va11_zes
maanden is-aileen aanvaarooaafals-ae- verzekenl.ar bifde weigering op niet
mis te verstane wijze meedeelt dat hij op dit beding, indien de termijn
verstrijkt een beroep zal doen. Thans de Hoge Raad:
,Weliswaar gaat het bij de door de Raad van Toezicht aangelegde maatstaf erom of de
verzekeraar door zijn gedraging de goede naam van het schadeverzekeringsbedrijf heeft
geschaad. Maar indien een gedraging van een verzekeraar jegens diens verzekerde onder de
omstandigheden van het geval niet kan worden aanvaard uit het oogpunt van handhaving van
de goede naam van het schadeverzekeringsbedrijf, ligt het in de rede te oordelen dat die
gedraging onder dezelfde omstandigheden even min aanvaardbaar is naar maatstaven van
redelijkheid en billijkheid. Zulks in aanmerking genomen bestaat er grand om de inhoud van de
op het onderhavige punt in Nederland levende rechtsovertuigingen betekenis toe te kennen aan
het hiervoor weergegeven standpunt van de Raad van Toezicht ( ...)Ret vorenoverwogene leidt
tot de slotsom dat ( ... ) het beroep op de bij art. 4lid 5, tweede alinea, van de polisvoorwaarden
gestelde vervaltermijn van zes maanden ( ...) naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid
onaanvaardbaar is".

Voigt vemietiging van het arrest van het Hof en verwijzing.
58. UITLEG VAN TESTAMENTEN
H.R., 31 januari 1997, R. v.d. W, 1997, 35 C(152)
De art. 4:932-934 B.W. geven enkele regels voor de uitlegging van testamenten. Alleen als de bewoordingen van het testament onduidelijk zijn, mag
(151) Zie over deze leer T.P.R., 2-92 , biz. 489 e.v. (STEKETEE).
(!52) Zie tevens de bespreking in nr. 27 van deze bundel (MELLEMA-KRANENBURG).
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de bedoeling van de erflater worden opgespoord. Deze regel is ingegeven
door het feit dat, in verband met de rechtszekerheid, de betekenis van het
testament vast behoort te liggen. Alleen bij onduidelijkheden mag worden
uitgelegd. Deze maatstaf is weinig onderscheidend omdat de betekenis van
woorden zich nu eenmaal nooit definitieflaat vastleggen: zij moet altijd door
uitlegging worden vastgesteld. Bovendien geeft de maatstaf enkel aan wanneer mag worden uitgelegd. Een maatstafvoor de wijze waarop de uitlegging
dient te geschieden- de uitleggingsmaatstaf- geven deze artikelen niet. In
de hier besproken zaak komt deze wijze van uitlegging ter sprake. De feiten
zijn als volgt.
Op 1 mei 1973 maakt H. een testament waarbij hij als enig erfgenaam van
zijn nalatenschap aanwijst ,mijn echtgenote Mevrouw C.K. als mede haar
twee zonen de Heren A. en J.S." In 1977 wordt het huwelijk door echtscheiding ontbonden. Op 27 augustus 1985 hertrouwt H. met V. Na het overlijden
van H. ontstaat tussen K. en V. een geschil over de uitlegging van genoemde
passage. V. vordert een verldaring voor recht dat zij enig erfgenaam is.
Wie is erfgenaam? In alle instanties tracht men deze vraag te beantwoorden
door de bedoeling van de erflater op te sporen. Bij dat onderzoek laten zich in
beginsel twee benaderingen onderscheiden. Enerzijds kan men zich richten
op de wil van de erflater. Met de fictie van een ,veronderstelde wil" kan dan
tevens acht worden geslagen op gewijzigde omstandigheden. Het testament
wordt aldus naar de nieuwe situatie uitgelegd.
Anderzijds kan het onderzoek zich richten op de vraag welke situatie de
erflater toentertijd voor ogen heeft gehad. Het Hof kiest voor deze benadering: het oordeelt dat uit de woorden ,mijn echtgenote" kan worden afgeleid
dat de erflater niet de situatie voor ogen had dat het huwelijk door echtscheiding zou zijn ontbonden. Derhalve komt aan het testament in de
onderhavige situatie geen enkel belang meer toe en dient aan de hand van
de normale regels van erfrecht te worden vastgesteld wie erfgenaam is.
Deze overweging kan licht worden misverstaan. De rechtsmiddelen en het
,polaire" karakter van de casus sturen aan op een uitleg van het testament
ten gunste van 6f K. 6f V. Deze keuze wordt door het Hof echter niet
gemaakt. Het kiest een derde weg door het testament zo uit te leggen dat
het zijn belang verliest. V. is daardoor enig erfgenaam, niet door uitlegging
( althans niet rechtsstreeks) doch krachtens wettelijke regels van erfrecht. De
Hoge Raad sanctioneert het arrest van het Hof.
AFDELING

4 (Jac.

HIJMA)

NULLITEITEN

59. INLEIDING
De term ,nulliteiten" heeft een overkoepelende betekenis, en wei in tweeerlei opzicht. In de eerste plaats ziet hij zowel op de van rechtswege gegeven
nietigheid (nietigheid in enge zin) als op de nietigheid die slechts intreedt
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indien een bepaalde persoon zich daarvoor uitspreekt (vemietigbaarheid). In
de tweede plaats omspant de term niet aileen de gronden van zulke nietigheid
en vemietigbaarheid (handelingsonbekwaamheid, wilsgebreken, strijd met
wet of goede zeden), maar ziet hij tevens op de nietigheidsfiguur als zodanig,
met inbegrip van haar begrenzingen (partiele nietigheid, conversie, convalescentie). In de verslagperiode heeft de Hoge Raad der Nederlanden op
welhaast al deze terreinen een of meer arresten gewezen, welke uitspraken
uiteraard niet aile ten tonele kunnen worden gevoerd.
Uit algemeen-vermogensrechtelijk oogpunt is met name een aantal arresten
met betrekking tot de materie der wilsgebreken interessant. Ret nieuwe
Nederlandse Burgerlijk Wetboek kent een viertal ,wilsgebreken", geregeld
in de art. 3:44 (bedrog, bedreiging, misbruik van omstandigheden) en 6:228
(dwaling) B.W. Van oudsher is, zowel voor de theorie als in de praktijk, de
dwaling het meest van gewicht.
Zoals ook in eerdere edities van dit overzicht alter sprake kwam(153), staat
in veel dwalingsprocedures een afweging van het wederzijdse gedrag van
partijen- hun handel en en nalaten ter gelege~heid van de contractssluiting
.--;- centraal. Enerzijds geldt, dat op de contractant in spe een zekere ,onderzoeksplicht" rust teneinde te voorkomen dat hij onder invloed van onjuiste
voorsteilingen de overeenkomst aangaat, en dat een beroep op dwaling zal
falen wanneer hij deze plicht heeft verzaakt. Maar anderzijds ke~cie
onderzoeksplicht een tweeledige, op dewederpartij georienteerde, begrenzing(154): ten eerste geldt, dat men in de regel mag afgaan op door de
wederpartij verschafte informatie; ten tweede, dat de wederpartij die een
bepaald feit had moeten mel den maar zulks heeft nagelaten, gemeenlijk niet
met vrucht zal kunnen aanvoeren da:t de dwaling voor rekening van de ander
moet blijven. V 66r 1992 werd een en ander afgeleid uit de eisen van de goede
trouw, toegepast in verband met art. 1358 (oud) B.W. (,zelfstandigheid der
zaak"). Heden ten dage hebben de beide laatstgenoemde situaties (gegeven
inlichting, geschonden mededelingsplicht) een prominente plaats gekregen
in art. 6:228, lid 1, sub a en b, B.W., tetwijl gedachten aan onverschoonbaarheid (schending onderzoeksplicht) of aan een andersoortig ,voor rekening van de dwalende moeten blijven" tot hun recht kunnen worden gebracht
via de uitzonderingsformule van art. 6:228, lid 2, B.W.(155).

60. DWALING (I); BANK, BORGTOCHT, KREDIETOVEREENKOMST
H.R., 3 juni 1994, NJ, 1997, 287 (Direktbank/Breda), m.nt. BRUNNER(! 56)
H.R., 19 mei 1995, R.v.d. W, 1995, 112 C (Bink:Nan Lanschot)
(153) Zie T.P.R., 2-92, b1z. 501 e.v. (HilMA); T.P.R., 1987, b1z. 722 e.v. (HrJMA); T.P.R., 1983,
b1z. 1285 e.v. (BllLEVELD).
(154) Zie onder meer H.R., 15 november 1957, N.J., 1958, 67 (Baris/Riezenkamp), m.nt.
RUTTEN en H.R., 30 november 1973, N.J., 1974, 97 (Van der Beek!Van Darte1), m.nt.
ScHOLTEN.
(155) Kwesties van overgangsrecht b1ijven hier verder buiten beschouwing.
(156) Ret arrest is ook geannoteerd door VANRossUM, N.T.B.R., 1994, b1z. 197-200.
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Ret is met name in de bancaire sfeer, dat in de verslagperiode relevante
dwalingsarresten zijn gepubliceerd. Verder zij, op het gebied van het kooprecht, gewezen op R.R., 15 april 1994, NJ., 1995, 614 (Schirmeister/De
Reus, oldtimer-arrest), m.nt. BRUNNER, besproken in nr. 108 van deze bundel
(BROEKEMA-ENGELEN/KRANS).
a. Particuliere borgtocht

De te behandelen uitspraken dienen beide te worden bezien tegen de achtergrond van het in het vorige rechtspraakoverzicht(157) ter sprake gebrachte
arrest R.R., 1 juni 1990, NJ., 1991, 759 (Van Lanschot/Bink), m.nt. BRUNNER. Dat arrest betrof de borgstelling, jegens een bank, door een particulier
(een moeder voor haar zoon). Toen de financiele risico's aanzienlijk groter
bleken dan de vrouw had verondersteld, deed zij een beroep op dwaling,
waartegenover de bank aanvoerde dat de misrekening voor rekening van de
borg behoorde te blijven. In cassatie overwoog de Roge Raad:
,Aan 's hofs beslissing ( ... ) ligt kennelijk de- juiste- gedachte ten grondslag dat onder
omstandigheden als waarop in het onderdeel een beroep wordt gedaan, het gevaar van
ondoordachtheid of misplaatst vertrouwen op de goede afloop zodanig is dat het een professionele kredietverlener als de Bank- die in de regel beter in staat zal zijn om het risico dat de
borg loopt, te beoordelen dan de particulier die uit hoofde van zijn persoonlijke relatie tot de
schuldenaar bereid is borg te staan - aileen dan vrij staat te betogen dat de dwaling voor
rekening van de particuliere borg moet blijven indien hij stelt, en voor zover nodig bewijst dat
hij de borg omtrent die risico' s heeft voorgelicht".

De bank, als in dezen bij uitstek deskundige, had dus een voorlichtingsverplichting ten opzichte van de zich als borg aandienende moeder, en heeft
in het verlengde daarvan ten processe een stelplicht en bewijslast. Ret is
duidelijk dat de Roge Raad aan het betrokken type (weder)partij een bijzondere mate van bescherming wil verlenen. In de twee te bespreken
procedures worden de grenzen van dit beschermingsverlangen verkend.
b. Niet-particuliere borgtocht

R.R., 3 juni 1994, NJ., 1997, 287 (Direktbank/Breda)
Dit arrest betreft de borgstelling- jegens een bank- door een overheidslichaam, derhalve door een professioneel optredende contractant. De gemeente Breda had aan de Direktbank een zogeheten gemeentegarantie gegeven met betrekking tot een aan een ingezetene, Vredeveldt, verleend
hypothecair krediet. Deze Vredeveldt had bij de gemeente een aanvraagformulier moeten invullen, waarop hij een hypothecaire lening van f 95 000
(uitstaande bij de Rabobank) onvermeld had gelaten. Aan de Direktbankhad
hij deze schuld wel opgegeven; daar had hij echter een persoonlijke lening
van f 2 500 verzwegen, welke hij wel bij de gemeente had aangemeld. Later
tot uitbetaling aangesproken, beroept de gemeente zich op dwaling: bij een
(157) T.P.R., 2-92, blz. 506-508 (HIJMA).
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juist inzicht in betroldcenes schuldenlast zou zij zich niet als borg hebben
verbonden. De dwaling is, zo betoogt de gemeente, aan de Direktbank te
wijten: de banlc heeft aile stuldcen- waaronder de aanvraagformulieren gezien, was met de litigieuze schuld op de hoogte, en had de gemeente voor
de onbetrouwbaarheid van de aangedragen gegevens kunnen en moeten
waarschuwen.
De Rechtbank te Breda oordeelt dat de bank de gemeente inderdaad had
moeten informeren, en vernietigt de borgtochtovereenkomst wegens dwaling. In hager beroep bekrachtigt het Gerechtshof te 's-Hertogenbosch dit
vonnis. De Direktbank gaat in cassatie, aanvoerende dat een dwaling bij dit
type overeenkomsten in de regel voor rekening van de dwalende partij
behoort te blijven.
De Hoge Raad steunt dit uitgangspunt:
,Bij onderdeel I verdient (... ) opmerking dat het terecht tot uitgangspunt neemt dat hier anders dan in HR 1 juni 1990, NJ 1991,759 -niet het geval aan de orde is van een particuliere
borg in de zin van een borg die een niet in de uitoefening van zijn beroep ofbedrijfhandelende
natuurlijke persoon is. Buiten dat geval geldt in beginsel dat een dwaling van de borg ter zake
van de financiele positie van de schuldenaar voor wiens schuld de borgtocht tot zekerheid
strekt, naar de aard van de borgtocht in de zin van art. 6:228 lid 2 voor rekening van de borg
behomt te blijven".

Toch-verliesfae-oallk-(ook) de cassatieprocedure. In casu moet er, aldus de
Raad, van worden uitgegaan dat de bank heeft gezwegen waar spreken plicht
was (vergelijk art. 6:228, lid 1, sub b, B.W.). En in dat geval lijdt het
geformuleerde uitgangspunt uitzondering:
,Dit beginsel geldt echter niet indien de dwaling is te wijten aan de wederpartij van de borg
(hier: de Bank) in dier voege dat zij is teweeg gebracht door gedragingen van die wederpartij,
zoals die bedoeld in art. 6:228 lid 1 onder a en b, welke laatste bepaling hier blijkens het
voorgaande van toepassing is".

Ben en ander samennemend, lean men steilen dat bij borgtocht in beginsel de
regel geldt dat een dwaling van de borg omtrent de financiele risico's voor
zijn eigen rekening behoort te blijven in de zin van art. 6:228, lid 2, B.W.
Van doorslaggevend gewicht daartoe is de aard van de borgtochtovereenkomst. Dit type contract wordt gesloten met het doel de crediteur ,persoonlijke zekerheid" te verschaffen, in de vorm van de borg, die de kwade kansen
voor zijn rekening neemt. Ben beroep op dwaling omdat de lcaarten slechter
lagen dan bevroed, is met deze risico-ailocerende natuur van de borgtochtovereenlcomst moeilijk verenigbaar en zal dan ook worden afgewezen (zie
art. 6:228, lid 2). Althans: tenzij zich een bijzondere situatie voordoet, die
maakt dat deze risicobenadering tekmischiet. Het arrest van 1 juni 1990 geeft
aan, dat het feit dat de borg een pa1iiculier is zo'n bijzondere situatie oplevert
(de banlc lean aileen in geva1 van adequate voorlichting het risicoverweer
voeren). Het arrest Direktbank!Breda nu maakt duidelijk dat ook bij een
professionele borgstelling niet steeds aan het risicoprincipe van art. 6:228,
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lid 2, wordt toegekomen. Als de dwaling aan de bank te wijten is, ofwel
omdat zij incorrecte informatie verstrekte (art. 6:228, lid 1, sub a), ofwel
omdat zij een op haar rustende spreekplicht schond (art. 6:228, lid 1, sub b),
dan zal dit bijzondere oorzakelijkheidsverband de algemene risicogedachte
verdringen. Indien dus de Direktbank- zoals in casu werd aangenomenten onrechte heeft nagelaten de gemeente Breda te informeren, dan heeft zij
daarmee de moge1ijkheid verspeeld het risicoprincipe tegen een dwalingsberoep in stelling te brengen.
c. Kredietovereenkomst

H.R., 19 mei 1995, R.v.d. W, 1995, 112 C (Bink!Van Lanschot)
Dit arrest houdt verband met de in 1990 gedane uitspraak in de zaak Van
Lanschot/Bink, maar is niet tussen dezelfde partijen gewezen. Hier gaat het
niet om moeder (Berthe) Bink die zich voor haar zoon borg heeft geste1d,
maar om zoon (Bert) Bink zelf, die met Van Lanschot Bankiers een krediettransactie aanging teneinde zich in een ondememing - waarvan hij de
nieuwe directeur werd- te kunnen inkopen. Bink beroept zich op dwaling
als blijkt dat de financiele positie van het bedrijf veel slechter was dan hij had
gemeend.
De Rechtbank en het Gerechtshof te 's-Hertogenbosch verwerpen dit dwalingsberoep. Met de bank nemen zij het standpunt in dat de bewuste dwaling
voor rekening van Binlc behoort te blijven. In cassatie betoogt Binlc, aanknopend bij het in de door zijn moeder gevoerde procedure gewezen arrest,
dat het een professionele kredietverlener als een bank alleen dim vrijstaat te
betogen dat dwaling voor rekening van de particuliere kredietnemer moet
blijven, indien hij stelt (en voor zover nodig bewijst) dat hij de particulier
omtrent de risico's heeft voorgelicht.
De Hoge Raad oordeelt als volgt:
,Dit betoog kan niet als juist worden aanvaard. Ret zoekt kennelijk aansluiting bij de regel die
door de Hoge Raad (... ) juist is bevonden voor de verhouding tussen een bank en een particulier
die overweegt zich jegens de bank borg te stellen. Retgeen in die situatie van de bank mag
worden verwacht aan voorlichting omtrent de aan de borgstelling verbonden risico's, is niet
zonder meer van toepassing in een geval als het onderhavige waarin sprake is van een
kredietfaciliteit teneinde met behulp daarvan te kunnen deelnemen in een ondememing.
Ret Rof heeft geoordeeld dat onvoldoende is vast komen te staan dat de Bank Bink verdergaand had kunnen en moeten inlichten. Ret heeft daartoe overwogen dat Bink beschikte over
de halfjaarbalans zoals die toen bestond, alsmede dat Bink had overlegd met de aandeelhouders
van Adler, tot participatie waarin hij zich reeds verbonden had en wel voor een bedrag van
f 400.000. Bink was derhalve, aldus het Rof, van de belangrijkste gegevens met betrekking tot
de financiele en vermogenspositie van Adler op de hoogte ( ... ). Ook dat oordeel geeft niet blijk
van een onjuiste rechtsopvatting en is evenmin onbegrijpelijk of onvoldoende gemotiveerd".

Wat gold voor de ene Bink (moeder), geldt derhalve niet voor de andere
(zoon). En inderdaad bestaat tussen hun beider situaties een niet te onderschatten verschil. Moeder Bink handelde weliswaar in verband met een
zakelijke transactie (die welke haar zoon wilde aangaan), maar verkeerde
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niettemin in een positie die in strikte zin als ,particulier" kan worden
aangemerkt. Bovendien was de gesloten (borgtocht)overeenkomst voor haar
structureel nadelig, in dier voege, dat er geen potentiele voordelen, maar
uitsluitend kwade kansen aan waren verbonden. Niet voor niets heeft de
wetgever zich in het kader van de nieuwe titel 7.14 (Borgtocht) op de positie
van de particuliere borg bezonnen, en te zijnen behoeve een aantal bijzondere beschermingsregelen in de wet opgenomen (art.en 7:857-864 B.W.).
Met betrekking tot zoon Bink ligt de zaak anders. Hij Wilde krediet om zich
in te kopen in een bedrijf, waar hij directeur van werd. De grens tussen
handelen als particulier en bedrijfsmatig handelen is hier, zo al aanwezig,
flinterdun. En bovendien: indien het met het bedrijf goed was gegaan, zou·
Bink daarbij goed garen hebben gesponnen. Dat de Hoge Raad weigert het in
1990 voor de particuliere borgtocht geschetste beschermingsregime door te
trekken naar een kredietrelatie als door zoon Binlc aangegaan, wekt dan ook
weinig verwondering. Uiteraard is daarmee niet gezegd dat in de bank in
deze context nimmer een informatieplicht zal hebben. De aanwezigheid van
zulk een gehoudenheid zal nu echter geheel door de speciale gegevenheden
van het geval moeten worden gerechtvaardigd, en vanuit die speciale gegevens dienen te worden beargumenteerd,"zonder dat kan worden teruggevallen op een toepasselijk beschermingsprincipe.
61.

DWALIN(J(Il); \TJ\~'[S_T?1-J,IN_QS_QVEREENKOMSI-

H.R., 29 september 1995, R. v.d. W, 1995, 193 C (A.B.N. Amro Bank/
Hendriks)
De in de vorige paragraaf ter sprake gekomen factor ,aard van de overeenkomst" is prominent aanwezig op het terrein van de vaststellingsovereenkomst. Deze bijzondere overeenkomst is het onderwerp van de op I september 1993 van kracht geworden tite1 7.15 (art. 7:900-906) van het nieuwe
Burgerlijk W etboek. De vraag of een vaststellingsovereenkomst we gens
dwa1ing kan worden vernietigd wordt in deze tite1 niet beantwoord; zij is
overge1aten aan het a1gemene model van art. 6:228 B.W. en de rechterlijke
oordeelsvorming dienaangaande. De constatering dat de partijen bij dit
contractstype het intreden van ,harde zekerheid" nastreven, maakt een die
zekerheid ondergravend dwa1ingsberoep ste1se1matig kwestieus.
Hendriks handelt, via de A.B.N. Amro Bank, in opties. Hij lijdt forse
verliezen, waarvoor hij de bank mede verantwoorde1ijk acht. Bind 1990
vindt een gesprek plaats tussen Hendriks en de banlc. Partijen s1uiten een
overeenkomst, waarbij de banlc aan Hendriks een bepaald bedrag aan schadevergoeding toezegt, onder de vo1gende clausule: ,Hiermede is de afwikke1ing naar beider zijde met tevredenheid gerege1d en zien beide partijen afvan
verdere rechtenjegens e1kaar". Later wi1 Hendriks een hogere schadevergoeding. De gesloten overeenkomst vecht hij aan met een beroep op dwa1ing,
aanvoerende dat de bank hem onjuist heeft voorge1icht over zijn moge1ijkheden om schadevergoeding te verkrijgen. De banlc verweeti zich - onder
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- met de stelling dat aard en strekking van het tot stand gekomen
contract een dwalingsberoep blokkeren.
De Rechtbank te Amsterdam wijst Hendriks' vorderingen af Ret Amsterdamse Hof echter acht een beroep op dwaling in beginsel denkbaar en gelast
een inlichtingencomparitie. In cassatie overweegt de Hoge Raad:
,Onderdeel 11.4 verwijt het Hof dat het heeft miskend dat aard en strekking van de onderhavige
overeenkomst meebrengen dat partijen een geding over, en derhalve een onderzoek naar, de
juistheid van de stellingen van Hendriks hebben will en voorkomen zodat het Hof zich reeds om
die reden had dienen te onthouden van zijn ( ... ) onderzoek.
Ret onderdeel faalt omdat in beginsel ook een overeenkomst als de onderhavige wegens
dwaling kan worden vemietigd indien daarvoor gronden zijn en het Hof in verband daarmee
gehouden was de door Hendriks voor zijn beroep op dwaling gestelde feiten en omstandigheden te onderzoeken".

Dat zelfs een vaststellingsovereenkomst niet immuun is voor een beroep op
dwaling, is ook verwoord in de Memorie van Toelichting bij de nieuwe titel
7 .15(158). De Memorie geeft aan dat een dwaling die precies het punt betreft
waar de twist of onzekerheid op zag, in principe voor rekening van de
dwalende zal blijven ex art. 6:228, lid 2, B.W. Maar, zo vervolgt zij, het
kan zich voordoen dat anders moet worden geoordeeld, bij voorbeeld indien
de wederpartij over veel betere informatie beschikte of op onbehoorlijke
wijze zelf informatie gaf. Het standpunt dat het Hof en de Hoge Raad in de
zaak A.B.N. Amro/Hendriks innemen, kan als een illustratie hiervan worden
beschouwd.
In casu is een nadere complicatie gelegen in het feit dat Hendriks, alvorens
de overeenkomst aan te gaan, een advocaat had geraadpleegd. Wordt zijn
beroep op dwaling, zoals de banlc verdedigt, door deze omstandigheid
geblokkeerd? De Hoge Raad:
,Onderdeel IV gaat uit van de opvatting dat degene die een advocaat raadpleegt omtrent een te
sluiten vaststellingsovereenkomst, zich na het tot stand komen van zodanige overeenkomst in
het algemeen niet op dwaling kan beroepen indien het door de advocaat gegeven advies niet
juist was.
Ret onderdeel faalt. Weliswaar legt de omstandigheid dat degene die, alvorens een vaststellingsovereenkomst aan te gaan, een advocaat heeft geraadpleegd gewicht in de schaal bij de
beantwoording van de vraag of de omstandigheden van het geval meebrengen dat de dwaling
voor rekening van de dwalende behoort te blijven doch de opvatting van het onderdeel dat deze
enkele omstandigheid op zich zelf reeds de doorslag geeft, kan niet als juist worden aanvaard".

Geen simpele toerekening van (veronderstelde) deskundigheid derhalve, ook
niet in het kader van een vaststellingsovereenkomst. Ret arrest A.B.N. Amro/
Hendriks scherpt ons eens te meer in dat de dwaling een tei.Tein is voor
subtiele afwegingen, en niet voor harde regels.

(158) Memorie van Toelichting, Tweede Kamer, zitting 1982-1983, 17.779, nr. 3, blz. 35.
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62. BEDREIGING (BEDROG, MISBRUIK VAN OMSTANDIGHEDEN)
H.R., 27 maart 1992, NJ, 1992, 377 (Van Meurs/Ciba-Geigy)(159)
In dit arrest komen de resterende drie wilsgebreken aan de orde: bedreiging
(dwang), bedrog en misbruik van omstandigheden. De casuspositie is als
volgt. Van Meurs is als artsenbezoeker in dienst bij Ciba-Geigy. Eind 1983
wordt de arbeidsovereenkomst door de kantonrechter ontbonden, met toekenning aan Van Meurs van een vergoeding van f 240 000, te betalen in zes
jaarlijkse termijnen. Eind 1985 verzoekt Van Meurs Ciba-Geigy de resterende termijnen te voldoen door storting ineens (v66r 31 januari 1986) bij
een levensverzekeringsmaatschappij, als koopsom voor een periodieke uitkering. Ciba-Geigy is hiertoe bereid. Wei verlangt zij dat Van Meurs voordien een aangespannen procedure betreffende vakantiedagen, onkosten e.d.
intrekt en een algehele finale kwijting verleent. Aldus geschiedt.
Medio 1988 daagt Van Meurs Ciba-Geigy in rechte en eist schadevergoeding
wegens bij de uitvoering van de arbeidsovereenkomst gepleegde wanprestatie. De finale kwijting vecht hij aan met een beroep op bedrog, bedreiging
(dwang) en misbruik van omstandigheden. De Kantonrechter te Amhem
verldaart Van Meurs in zijn vordering niet ontvankelijk. In hoger beroep
wordt dit vonnis bekrachtigd; de Arnhemse Rechtbank acht de ingeroepen
wilsgebreken geen van alle aanwezig. Van Meurs gaat in cassatie.
Wat betreft bedrog en misbruik van omstandighedenkan c!~ J:Iog~Raadzichlli
· het aangevochten vonnis vinaen. Maar. ten aa.llzienhet resterende wilsgebrek, de bedreiging (dwang), heeft de cassatieklacht succes. De Rechtbank
overwoog dat ook voor een beroep op bedreiging onvoldoende feiten of
omstandigheden waren gesteld of gebleken. De Hoge Raad ziet dit anders.
Van Meurs voerde aan: (a) dat reeds in december 1985 was overeengekomen
dat Ciba-Geigy uiterlijk op 31 januari 1986 de som van f 150 000 zou storten;
(b) dat het hoofd personeelszaken van Ciba-Geigy op 8 januari 1986 had
gedreigd dat de vennootschap niet (tijdig) tot de overeengekomen storting zou
overgaan indien Van Meurs geen algehele kwijting ter zake van de ontbonden
arbeidsovereenkomst verleende; (c) dat de aankoop van de periodieke uitkering voor Van Meurs van levensbelang was en bij uitblijven van tijdige
betaling door Ciba-Geigy geen door gang zou kunnen vinden; en (d) dat hij
door die bedreiging was bewogen om aan Ciba-Geigy de door haar verlangde
finale kwijting te verlenen. Te dien aanzien overweegt de Hoge Raad:

van

,Deze stellingen, indienjuist bevonden, kunnen de conclusie wettigen dat te dezen sprake is van
een bedreiging van zodanige aard dat, gezien de omstandigheden van het geva!, een redelijk
oordelend mens daardoor kan worden belnvloed en dat derhalve Van Meurs de finale kwijting
onder invloed van dwang van de zijde van Ciba-Geigy aan deze heeft verleend. Hieruit vo!gt dat
de rechtbank ( ...) hetzij blijk heeft gegeven van een onjuiste rechtsopvatting, hetzij onvoldoende
inzicht heeft geboden in de gedachtengang die haar tot die verwerping heeft geleid".

(159) Het arrest is ook besproken door CAHEN, A.A., 1992, biz. 605-610 en NIESKENS-lsPHOR·
NT.B.R., 1993, biz. 14-18.

DING,
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Het arrest, dat door de commentatoren gunstig is ontvangen(l60), voegt aan
de casu"istiek een typisch geval toe van ,modeme", economische, bedreiging. De uitspraak is gedaan naar het oude recht, maar zou onder vigeur van
het nieuwe B.W. niet anders hebben geluid. Het huidige art. 3:44, lid 2,
bepaalt:
,Bedreiging is aanwezig, wanneer iemand een ander tot het verrichten van een bepaalde
rechtshandeling beweegt door onrechtmatig deze of een derde met enig nadeel in persoon of
goed te bedreigen. De bedreiging moet zodanig zijn, dat een redelijk oordelend mens daardoor
kan worden be!nvloed".

Indien de zaken zich zo hebben afgespeeld als Van Meurs heeft gesteld, is
aannemelijk dat aan deze eisen is voldaan. De personeelsfunctionaris dreigde
met de inhouding van het bedrag van f 150 000, waarvan tijdige storting
cruciaal was voor Van Meurs' oudedagsvoorziening (,enig nadeel in persoon of goed"), terwij1 een bedreiging van dit type zeker niet te onbeduidend
is om een redelijk oordelend mens te be"invloeden. Ten slotte is er het
onrechtmatige karakter van de bedreiging(161). De Hoge Raad besteedt
hieraan niet expliciet aandacht. Waarschijnlijk ziet het college het aldus,
dat indien Ciba-Geigy reeds sedert december 1985 onvoorwaardelijk tot
tijdige storting van de f 150 000 verplicht was, zij in januari 1986 die storting
niet meer van een concessie van Van Meurs afhankelijk had mogen stellen.
De handelwijze van de ex-werkgeefster levert dan een bedreiging met
wanprestatie op, gebezigd om een kwijting af te dwingen waarop zij geen
recht kon doen gelden; het onrechtmatigheidsoordeel is daarmee op zijn
plaats.
AFDELING

5 (M.H. WISSINK)

ALGEMENEVOORWAARDEN

63. lNLEIDING
De art. 6:231-247 B.W. (afdeling 6.5.3) geven sinds 1 januari 1992 een
a1gemene regeling van het onderwerp algemene voorwaarden. Voor de geschiedenis en inhoud daarvan moge ik naar het vorige overzicht verwijzen(162). De introductie van deze regeling viel samen met de invoering van
het nieuwe B.W. (Boeken 3, 5, 6 en delen van 7). Hoewel begin negentiger
jaren veel bedrijven en andere gebruikers van algemene voorwaarden hun
bestaande sets voorwaarden hebben aangepast en gemodemiseerd - en
enkele belangrijke sets algemene (branche)voorwaarden zelfs werden opgesteld in overleg met consumentenorganisaties- blijft ook onder het nieuwe
recht behoefte bestaan aan mechanismen om de negatieve aspecten van het
(160) Zie, naast de genoemde annotatoren, TnTTES, De hoedanigheid van contractspartijen,
diss. Groningen 1994, blz. 79 e.v.
(161) Deze eis werd in het oude B.W. niet genoemd, maar werd wei in art. 1359 e.v. (oud)
ge!ncorporeerd geacht.
(162) T.P.R., 2-92, p. 510-512 (ARNTZ).
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gebruik van algemene voorwaarden te beheersen(163). De introductie van de
wettelijke verplichting om de wederpartij tijdig kennis te geven van de
voorwaarden (zie nr. 65) noopte veel gebruikers er voorts toe hun bedrijfsvoering op dit punt door te lichten.
De komst van de Europese Richtlijn betreffende oneerlijke bedingen in
consumentenovereenkomsten(l64) heeft niet tot wetswijzigingen geleid.
De wetgever meent dat de bepalingen van de richtlijn reeds voldoende tot
uitdruld<ing komen in het nieuwe B.W., met name in de regeling van de
algemene voorwaarden en voorts in algemene bepalingen als de art. 6:2 en
6:248 betreffende de redelijkheid en billijkheid. In de literatuur wordt dit
standpunt bekritiseerd, omdat er wei een paar verschillen bestaan(165): de
algemene voorwaarden-regeling van het nieuwe B. W. ziet blijkens art. 6:231
niet op mondelinge bedingen of niet-onderhandelde bedingen die slechts
eenmalig worden gebruikt, eist niet met zoveel woorden dat de voorwaarden
duidelijk en begrijpelijk moeten zijn opgesteld en kent geen contra proferentem-regel (waarover meer in nr. 66) terwijl ook de bij de Richtlijn
gevoegde lijst bedingen bevat die niet op de lijsten van de art. 6:236-238
B.W. voorkomen. De Nederlandse rechter zal moeten trachten deze oneffenheden zoveel mogelijk door middel van een richtlijnconforme interpretatie
van het nieuwe B.W. weg te werken.
Van de vele literatuur over algemene voorwaarden van de afgelopen jaren,
noem ik enkele titels. Tweedissertaties-werden aan-het-onderwerpgewija:
MoLENBERG, Het collectief actierecht voor consumentenorganisaties op het
terrein van de algemene voorwaarden (Maastricht 1995), en SANDEE, Algemene voonvaarden en fabrikatenkoop (Rotterdam 1995)(166). Algemene
voorwaarden van WESSELS en JoNGENEEL beleefde in 1997 zijn derde druk
als onderdeel van de serie Studiepockets privaatrecht en ook de bespreking
van het onderwerp in AssER-HARTKAMP II is in 1997 geactualiseerd. Voorts
verscheen van de hand van HrJMA het deel Algemene voorwaarden in de serie
Monografieen Nieuw B.W. (deel B-55, 1997).
64. TOEPASSELIJKHEID VAN (BEDINGEN IN) ALGEMENE VOORWAARDEN
a. Algemeen
De toepasselijkheid van algemene voorwaarden moet tussen gebruiker en
wederpartij worden overeengekomen. Daarvoor gelden de eisen die in het
algemeen gelden voor het tot stand komen van een overeenkomst: een
aanbod en aanvaarding daarvan (art. 6:217 B.W.), een en ander te begrijpen
(163) Vergelijk RIJKEN, NJB., 1993, p. 643; HIJMA, Algemene voorwaarden, Mon. Nieuw
B.W. B-55, 1997, nr. 10.
(164) P.B., 1993, L 95/29.
(165) Zie bijvoorbeeld JoNGENEEL, Tv.C., 1993, p. 130 en WP.NR., 6217 (1996), p. 224;
HoNDIUS, NTB.R., 1993, p. Ill; HIJMA, Algemene vomwaarden, nr. 8, en in: Ondememing en
5 jaar Nieuw Burgerlijk Recht, 1997, p. 417-419.
(166) Beide besproken door JoNGENEEL, Tv. C., 1996, p. 55.
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in het 1icht van de wi1svertrouwens1eer die ge1dt voor de totstandkoming van
alle rechtshandelingen (art. 3:33-35 B.W.). Op het terrein van de a1gemene
voorwaarden doen zich echter een aanta1 eigenaardigheden voor bij de
toepassing van deze a1gemene maatstaven. Twee daarvan komen hieronder
aan de orde.

b. Toepasselijkheid door middel van verwijzing op facturen
R.R., 1 ju1i 1993, NJ, 1993, 688 (Bouma/Cavo)
In de periode december 1984 totjuni 1985 koopt de maatschap Gebr. Bouma
bij Cavo voormengse1, dat door Bouma wordt gebruikt om voer te maken
voor de varkens op de door haar geexp1oiteerde varkensmesterij. Doordat een
te hoge dosering van het voormengse1 wordt gebruikt, krijgen de varkens te
vee1 koper binnen. Bouma 1ijdt daardoor schade (ca. f 680 000) en spreekt
Cavo aan tot vergoeding daarvan. Ret debat tussen partijen spitst zich toe op
de vraag of de A1gemene voorwaarden van Cavo toepasse1ijk zijn. Ret Rof
beantwoordt deze vraag bevestigend. Ret overweegt dat Cavo voorafgaande
aan de onderhavige 1everanties reeds eerder aan Bouma had ge1everd en dat
op de facturen voor die 1everingen (totaa1 vijf in de periode mei-december
1984) een verwijzing naar haar a1gemene voorwaarden was opgenomen,
zodat sprake is een bestendige hande1sre1atie tussen partijen. De verwijzing
naar de algemene voorwaarden komt in die re1atie de betekenis toe van een
wi1suiting van Cavo om op toekomstige 1everingen aan Bouma haar voorwaarden van toepassing te doen zijn, waarmee Bouma geacht moet worden te
hebben ingestemd nu niet van het tegendee1 is geb1eken. In cassatie k1aagt
Bouma tevergeefs over deze oorde1en. De Roge Raad overweegt:
,Weliswaar bestaat er, zoals de Hoge Raad in het aangehaalde arrest van 15 maart 1991 heeft
aangenomen, geen rechtsregel die inhoudt of meebrengt dat verwijzing naar algemene voorwaarden op facturen ter zake van een of meerdere transacties zonder meer ertoe dwingt de
toepasselijkheid van die voorwaarden op latere transacties te aanvaarden, doch dat betekent
geenszins dat een dergelijke verwijzing die slotsom nimmer zou wettigen. Onder omstandigheden kan zo'n verwijzing die slotsom wei degelijk dragen en bij de beantwoording van de
vraag of dit het geval is, mogen geen andere maatstaven worden aangelegd dan die welke in het
algemeen gelden voor het tot stand komen van een overeenkomst en neergelegd zijn in de
art. 3:33 en 3:35 BW (HR 5 juni 1992, NJ 1992, 565).
Het hof heeft kennelijk aangenomen dat een omstandigheid als hiervoor bedoeld zich te dezen
voordeed, nu uit de eerdere transacties blijkt van een bestendige handelsrelatie tnssen de
ondernemingen van Bouma en Cavo. ( ... ) 's Hofs gevolgtrekking dat te dezen sprake was van
een vaste handelsrelatie, is niet onbegrijpelijk in het Iicht van het aantal en de frequentie van de
ter zake van eerdere leveranties gezonden facturen ( ... )".

Indien eerst op een factuur a1gemene voorwaarden van toepassing worden
verk1aard, za1 dat in het a1gemeen geen effect hebben ten aanzien van de
gefactureerde transactie. Voor toekomstige transacties kunnen dergelijke
verwijzingen echter we1 betekenis hebben doordat zij kunnen worden beschouwd a1s een aanbod van de 1everancier om in de toekomst zijn voorwaarden van toepassing te doen zijn. Indien de afnemer bestellingen blijft
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plaatsen bij de leverancier zonder tegen de verwijzing naar de voorwaarden
te protesteren, kan hij op een zeker moment geacht worden de toepasselijkheid daarvan stilzwijgend te hebben aanvaard. Aldus past de verwijzing naar
algemene voorwaarden op facturen in het wettelijk stramien ter zake van de
totstandkoming van overeenkomsten. De toetsing hiervan in concreto vergt
een beoordeling van de feitelijke situatie welke door de Hoge Raad als
cassatierechter in beginsel aan de lagere rechter wordt overgelaten.
Deze problematiek was eerder bij de Hoge Raad ter sprake gekomen, zoals
reeds blijkt uit 's Raads verwijzing naar zijn eerdere rechtspraak. In de zaak
Van Lente & Visscher/Ossfloor(167) werd de problematiek nog vanuit een
,negatieve" invalshoek benaderd: verwijzing op facturen leidt niet tot automatische toepasselijkheid op latere transacties. In latere arresten kon de
Hoge Raad aangeven hoe dan wei beoordeeld moet worden ofverwijzingen
op facturen voor toekomstige transacties effect sorteren. Daaruit blijkt dat de
Hoge Raad veel overlaat aan de lagere rechter die feiten moet vaststellen en
waarderen. In de zaak Bouma/Cavo liet de Hoge Raad het oordeel van het
Hof op dit punt in stand. Hetzelfde geldt voor het arrest Lloyd/A.E.G.(168).
Dat betrof een geval waarin gedurende een jaar (1978) zes facturen, houdende verwijzing naar algemene voorwaarden, werden gezonden door een
bedrijf dat sinds 1977 regelmatig onderhouds- en installatiewerkzaarnheden
aan schepen van de wederpartij verrichtte. Ook in Van der Breggen/
T.N.0.(169) bleef het ogrdeel_yanhet Hof in stand, dat de algemene voorwaarden -vanT.:N:o. door verwijzing op haar facturen toepasselijk waren
geworden. In die zaak speelde onder meer een rol dat Van der Breggen vier
jaar v66r de onderwerpelijke opdracht ook een aantal opdrachten aan T.N.O.
had verstrekt waarop de voorwaarden van toepassing waren.
c. Verrassende bedingen

H.R., I juli 1993, NJ, 1993, 688 (Bouma!Cavo)
Het arrest Bouma/Cavo behandelt ook een nadere toepasselijkheidsvraag:
betreft de toepasselijkheid van de voorwaarden van Cavo ook de bepaling
waarin de aansprakelijkheid voor schade, voortspruitende uit enig defect,
gebrek offout uit hoofde van een leverantie volledig wordt uitgesloten? Ook
deze vraag beantwoordt het Hof bevestigend, in hoofdzaak op grond van de
overweging dat het van algemene bekendheid is dat vergaande exoneraties
regelmatig in het handelsverkeer voorkomen en wei zo regelmatig dat
ondememingen er in het algemeen rekening mee moeten houden dat door
hen stilzwijgend aanvaarde maar niet gekende algemene voorwaarden van
hun wederpartij een zodanige exoneratieclausule bevatten. Dit oordeel wordt
door de Hoge Raad gecasseerd:
(167) H.R., 15 maart 1991, NJ., 1991, 416.
(168) H.R., 5 juni 1992, NJ., 1992, 565.
(169) H.R., 10 juni 1994, NJ., 1994, 611.
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,Indien een contractspartij de toepasselijkheid van door haar niet gekende algemene voorwaarden stilzwijgend heeft aanvaard, sluit dit immers niet uit dat er zich onder die voorwaarden bepalingen bevinden van een zodanige inhoud, dat haar toestemming niet kan worden
geacht op de toepasselijkverklaring oak diuirvan gericht te zijn geweest, oak a! is het een feit
van algemene bekendheid dat in algemene voorwaarden bepalingen van een dergelijke inhoud
zo regelmatig voorkomen, dat men daarmede rekening moet houden".

De wilsvertrouwensleer is in de afdeling over algemene voorwaarden op een
punt nader geregeld en in zoverre bestaat er een verschil tussen het huidige
en het oude recht. Art. 6:232 B.W. maakt duidelijk dat voor de toepasselijkheid maatgevend is ofhet complex van algemene voorwaarden als zodanig is
aanvaard door de wederpartij: deze kan de gebruiker niet tegenwerpen dat de
gebruiker begreep of moest begrijpen dat de wederpartij de inhoud van de
voorwaarden niet kende. Tegenover deze snelle gebondenheid staat een
verplichting van de gebruiker om de wederpartij tijdig de gelegenheid te
geven van de inhoud van de voorwaarden kennis te nemen (art. 6:233 sub b j 0
234 B.W.) en de bescherming tegen onredelijk bezwarende voorwaarden
(art. 6:233 sub a j 0 236-237 B.W.). De bescherming tegen verrassende
bedingen, zoals die door de Hoge Raad in Bouma/Cavo wordt geboden, past
niet in dit stelsel. Hierbij moet bedacht worden dat deze regel ontstond onder
het oude recht(l70), dat dit stelsel niet kende. Ook de zaak Bouma/Cavo
werd door het oude recht geregeerd hetgeen toepassing van de regel verklaart(l71 ). Nochtans wordt in de literatuur de mogelijkheid open gehouden
dat de regel de invoering van het nieuwe recht heeft overleefd(172).
65. lNFORMATIEPLICHT
Hoewel in de verslagperiode geen rechtspraak van de Hoge Raad is verschenen over de informatieplicht, is het onderwerp van voldoende gewicht
om er enige aandacht aan te schenken. Art. 6:233 sub b B.W. verplicht de
gebruiker om de wederpartij een redelijke mogelijkheid te bieden om kennis
te nemen van de algemene voorwaarden. Art. 6:234 B.W. werkt dit aldus
uit(173) dat in beginsel een exemplaar van de voorwaarden voor of bij het
sluiten van de overeenkomst aan de wederpartij moet worden ter hand
gesteld (lid 1, sub a). Mocht dit redelijkerwijs niet mogelijk zijn, dan moet
voorafworden aangegeven waar de voorwaarden ter inzage liggen en dat zij
op verzoek zullen worden toegezonden (lid 1, sub b); aan het verzoek moet
onverwijld kosteloos worden voldaan (lid 2). Schending van deze verplichtingen geeft de wederpartij het recht de voorwaarden te vemietigen. Deze
verplichtingen gelden niet(174) jegens ,grote wederpartijen" in de zin van
(170) H.R., 20 november 1981, NJ., 1982, 517 (Holleman!De Klerk).
(171) Zo onder meer HilMA, Algemene voorwaarden, ur. 20.
(172) Zie HONDIUs,NT.B.R., 1994, p. 202; VAN ERP en VAN BOOM, WP.NR., 6117 (1993), p.
944; AssER-HARTKAMP ll, ur. 352. Vergelijk oak DE KLUIVER, NT.B.R., 1994, p. 250.
(173) Zie over de vraag of art. 6:234 B.W. limitatief is HIJMA, Algemene voorwaarden, ur. 36.
(174) Voor de praktijk minder belangrijke uitzonderingen worden gegeven door de att. 6:234
lid 3 en 6:235 lid 3 B.W.
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art. 6:235 lid I B.W. Kort gezegd, zijn dat ondememingen die verplicht zijn
een jaarrekening te publiceren of minimaal 50 werknemers hebben.
In de lagere rechtspraak en in particuliere rechtspraak (branche-arbitrage en
geschillencommissies) worden deze bepalingen veelvuldig toegepast. Meestal betreft bet gevallen waarin de gebruiker zonder enig bezwaar de voorwaarden ter hand had kunnen stellen, maar zich kennelijk onvoldoende
bewust was van de noodzaak daarvan(l75). Er zijn ook gevallen waarin
betwijfeld lean worden of individuele terhandstelling redelijkerwijs gevergd
kan worden. Volgens WESSELS voided en de banken niet aan hun informatieplicht door hun clienten slechts door middel van een mededeling op rekeningafschriften te wijzen op de nieuwe algemene bankvoorwaarden(176).
Als terhandstelling redelijkerwijs niet gevergd kan worden, moet door
middel van een voldoende duidelijke verwijzing aan de informatieplicht
worden voldaan. Daarin was de Nederlandse P.T.T. volgens de Geschillencommissie Post en Telecommunicatie(I77) tekortgeschoten(l78). Doordat
aan de voorwaarden voor postvervoer slechts bekendheid was gegeven door
middel van advertenties, mededelingen op de brievenbussen en folders in de
postkantoren -maar bijvoorbeeld niet door middel van een mededeling aan
bet loket - kon niet met voldoende zekerheid worden aangenomen dat
voldoende gelegenheid tot kennisneming van de voorwaarden was geboden.
66.

UITLEG

a. Algemeen
De algemene maatstafvoor de uitlegging van overeenkomsten is de bekende
Haviltex-formule(l79), welke een uitdrukking is van de thans in art. 3:33 en
3:35 B.W. neergelegde wilsvertrouwensleer. Bepalend is de zin die partijen
in de gegeven omstandigheden redelijkerwijs aan de bepalingen van hun
contract mochten toekennen en hetgeen zij te dien aanzien redelijkerwijs van
elkaar mochten verwachten. Op bet terrein van de algemene voorwaarden
wordt deze maatstaf toegepast met inachtneming van een aantal vuistregels.
De rechtspraak van de Hoge Raad geeft aanleiding drie aspecten nader te
bezien.

(175) Zie bijvoorbeeld de arbitrale uitspraken in T.v.A., 1995, nrs. 6, 29,38 en 1996, nrs. 17,
20, 28 en 32.
(176) WESSELS, W.P.NR., 6222 (1996), p. 335.
( 177) Eim van de door een branche en de Consumentenbond opgerichte geschillencommissies
voor consumentenzaken, die oordelen bij wege van bindend advies (vergelijk art. 7:900 lid 2
B.W.).
(178) 26 september 1994, T.v. C., 1995, p. 43.
(179) Vemoemd naar H.R., 13 maart 1981, NJ., 1981, 635 (Ermes/Haviltex), m.nt. BRUNNER.
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b. Voorrang voor individuele afspraken

H.R., 10 december 1993, NJ., 1994, 686 (Fraser/Bruinisse), m.nt. MENDEL
Bruinisse heeft bij Fraser machines en inventaris tegen brand verzekerd.
Nadat bij de verzekerde zaken door brand beschadigd zijn, ontstaat tussen
partijen verschil van mening over te volgen wijze van waardebepaling.
Fraser (de verzekeraar) beroept zich op art. 2 van de toepasselijke algemene
voorwaarden waarin, kort gezegd, voor de waarde van de inventaris aansluiting wordt gezocht bij de nieuwwaarde; aldus berekend bedraagt de schade
circa f 1 000 000. Bruinisse (de verzekerde) claimt echter een bedrag van
circa f 1 700 000 en beroept zich daartoe op een clausule die afzonderlijk met
de schrijfmachine op de polis is getypt. Deze bepaalt onder meer: ,In geval
van schade wordt de waarde van het verzekerde onmiddellijk voor het
verzekerde evenement met wederzijds goedvinden aangenomen als te zijn
vastgesteld en getaxeerd op de verzekerde som ( ... )". Volgens Fraser moeten
beide bepalingen in onderling verband worden gelezen, maar het Hof geeft
voorrang aan de bijzondere clausule hoven de algemene voorwaarden. Dat
oordeel komt de Hoge Raad niet onjuist voor:
,Ret hofzag zich in het onderhavige geval voor de taakgesteld verschillende bepalingen die de
overeenkomst beheersen uit te leggen. Ret hof heeft daarbij klaarblijkelijk vooral van belang
geacht hoe Bruinisse de clausule mocht begrijpen, waarbij het doorslaggevend gewicht heeft
gehecht aan de- door Fraser gekozen- formulering van de- op de polis speciaal bijgetypte
- clausule, en met name heeft Iaten gelden dat daarin op generlei wijze tot uitdrukking komt
dat zij slechts is bedoeld als aanvulling op een bepaling die niet voorkomt in de polis zelf, maar
die dee! uitmaakt van voormelde vo01waarden die een algemeen karakter hebben. ( ...)Ret in de
overwegingen van het hofbesloten liggende oordeel dat de clausule art. 2 terzijde stelt, geeft
dan ook niet van een onjuiste rechtsopvatting blijk".

In de overwegingen van de Hoge Raad zijn twee andere gezichtspunten
verweven die bij de uitleg van algemene voorwaarden een rol spelen en
hieronder worden besproken: de formulering van de bepaling (c.) en de
interpretatie die door de wederpartij van de opsteller aan een bepaling wordt
gegeven (d.).
c. Het belang van de tekst van de voorwaarden

H.R., 17 september 1994, NJ., 1994, 173 (Gerritse/H.A.S.), m.nt. STEIN
H.R., 24 september 1993, NJ, 1994, 174 (Hol/E.I.M), m.nt. STEIN
De wederpartij is (normaliter) niet betrokken bij het opstellen van de
algemene voorwaarden en heeft dus geen kennis van eventuele achterliggende bedoelingen van de gebruiker. Zijn begrip van de voorwaarden wordt
daarom voomamelijk bepaald door de voor hem wet kenbare elementen als
de tekst en systematiek van de voorwaarden. Deze factoren spelen bij de
uitlegging van algemene voorwaarden derhalve een belangrijke rol. Een
vergelijkbare situatie doet zich voor bij collectieve arbeidsovereenkomsten
welke van kracht zijn tussen partijen waarvan een (de werlmemer) of zelfs
beide niet bij de opstelling betrokken zijn geweest. Volgens de arresten
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Gerritse/H.A.S. en Hol/E.I.M. geldt bij de uitlegging van bepalingen van een
collectieve arbeidsovereenkomst (C.A.O.) dan ook dat in beginsel doorslaggevende betekenis moet worden toegekend aan de bewoordingen daarvan, gelezen in het Iicht van de gehele tekst van die overeenkomst. In de
literatuur wordt deze rechtspraak ook van betekenis geacht voor de uitlegging van algemene voorwaarden(180), hoewel een volledige gelijkstelling
met C.A.O.'s onjuist lijkt(l81).
d. Uitleg contra proferentem

H.R., 9 september 1994, NJ., 1995, 285 (Trouwborst!Tollenaar&Wegener),
m.nt. MENDEL
Het Nederlandse recht kent geen harde regel die voorschrijft dat onduidelijke
bedingen in algemene voorwaarden worden uitgelegd ten nadele van de
gebruiker van die voorwaarden. Veeleer is sprake van een gezichtspunt:
een dergelijke uitlegging ligt in het algemeen voor de hand, maar het hangt
van de omstandigheden van het geval af of zij gerechtvaardigd is. In de
verslagperiode heeft de Hoge Raad deze Iijn van zijn arrest in de zaak
Liszkay/Harman(182) voortgezet, zoals blijkt uit de arresten Brackel/
U.N.A.T.(183) en Kroymans/Sun Alliance(184). Dat partijen van mening
verschillen over de bet~ken_iuan een_algemene-vooiWaarde wil overigens
nog riiet zeggen dat u!tlegging contra proferentem (als regel of gezichtspunt)
steeds aan de orde komt, zoals blijkt uit het arrest Trouwborst/Tollenaar &
Wegener.
Deze zaalc betreft een geschil over de uitleg van algemene voorwaarden bij
een verzekeringsovereenkomst. Trouwborst heeft zijn cafe bij T&W verzekerd tegen het risico van brand. Vanaf 1985 vereisen de toepasselijke
voorwaarden dat de elektrische installatie voldoet aan de norm N.E.N. 1010
en bepalen zij voorts: ,Tenminste eenmaal per 3 jaar moet een elektrotechnisch bureau kontroleren of de installatie hier nog aan voldoet". In 1986
brandt het cafe af. De verzekeraar weigeti uit te keren, omdat blijkt dat de
elektrische installatie voor het Iaatst in 1961 is gekeurd en niet is nagegaan of
zij voldeed aan de norm N.E.N. 1010. Volgens Trouwborst verplichten de
voorwaarden hem slechts om de controle voor het eerst te laten uitvoeren
binnen drie jaren nadat zij van toepassing zijn geworden en is de brand
binnen die periode ontstaan. De Rechtbank sluit zich aan bij de door
Trouwborst verdedigde uitleg, maar in hoger beroep oordeelt het Hof anders.
(180) Zie o.m. WESSELS, WP.NR., 6239 (1996), p. 719; TliTTES, in: CJHB (BRUNNER-bunde!),
1994, p. 407 e.v.
(181) VALK, NTB.R., 1994, p. 112.
(182) H.R., 16 december 1989, NJ, 1990, 583; zie daarover TP.R., 2-92, p. 493 onder c
(STEKETEE).
(183) H.R., 24 september 1993, NJ, 1993, 760 (Brackel/U.N.A.T.).
(184) H.R., 12 januari 1996, NJ., 1996, 683 (Kroymans/Sun Alliance), m.nt. MENDEL. Zie
over dit arrest tevens de bespreking in m. 57 van deze bundel (REuRICH).
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Volgens het Hof mocht Trouwborst aan de betreffende voorwaarde redelijkerwijs geen andere zin toekennen, dan dat bij zicb vanaf bet tijdstip dat
deze voorwaarde gold daamaar diende te gedragen, betgeen betekent dat de
elektrische installatie vanaf bet moment dat de voorwaarde gold moest
voldoen aan de norm N.E.N. 1010. Dat oordeel kan in cassatie niet met
een beroep op de contra proferentem-regel onderuit worden gehaald, omdat
volgens de Hoge Raad:
,( ...)de rechter die, zoals het Hof in dit geval, een door de verzekeraar opgestelde clausule in
rede1ijkheid niet voor meer dan een uit1eg vatbaar oordee!t, in beginse1 geen aanleiding heeft
om desondanks een voor de verzekerde minder bezwarende uitleg te kiezen".

Art. 5 van de E.G.-Ricbtlijn inzake oneerlijke bedingen in consumententransacties bevat een contra proferentem-regel. In de literatuur wordt veelal
aangenomen dat deze regel in de Nederlandse wetgeving moet worden
opgenomen(185). Dat is wellicht nodig om te voldoen aan de implementatieverplichting van art. 189 lid 3 E.G.-Verdrag, maar niet om het door art. 5
gewenste resultaat te bereiken; dat kan de rechter wel door middel van
richtlijnconforme interpretatie van het Nederlandse recht bereiken(186).
Onduidelijk is nog in hoeverre de Ricbtlijn in de weg staat aan de Nederlandse benadering van contra proferentem als gezichtspunt(187).
67.

INHOUDSTOETSING

a. Algemeen
De toetsing van algemene voorwaarden vindt op verscbillende wijzen plaats.
Art. 6:233 sub a B.W. bepaalt dat algemene voorwaarden vernietigbaar zijn
indien zij gezien de aard van de overeenkomst, de wijze waarop de voorwaarden tot stand zijn gekomen, de wederzijds kenbare belangen en de
overige omstandigheden van het geval onredelijk bezwarend zijn. Deze
algemene norm wordt voor transacties met consumenten aangescberpt door
middel van een zwarte lijst met bedingen die jegens consumenten steeds
onredelijk bezwarend zijn (art. 6:236 B.W.) en een grijze lijst met bedingen
die behoudens tegenbewijs vermoed worden jegens consumenten onredelijk
bezwarend te zijn (art. 6:237 B.W.). Daamaast vervullen de redelijkheid en
billijkheid (art. 6:2 en 6:248 B.W.) een aanvullende rol(l88).
De aard van de toetsing aan art. 6:233 sub a B.W. kwam in het vorige
rechtspraakoverzicht reeds ter sprake(l89). Bij de beoordeling van het onredelijk bezwarende karakter van algemene voorwaarden moet de recbter
(185) HONDIUS, N.T.B.R., !993, p. 111; JONGENEEL, T.v. C., 1993, p. 123; SANDEE, a.w., diss.
1995, nr. 29; vergelijk HilMA, Ondememing en 5 jaar Nieuw Burgerlijk Recht, 1997, p. 425.
(186) Zie WISSINK, in: Europees contractenrecht (BW-krantjaarboek 1995), p. 160, !69.
(187) Zie hierover HilMA, Algemene voorwaarden, 1997, nr. 8 en WISSINK, BW-krantjaarboek
1995, p. 164 e.v.
(188) Zie T.P.R. 2-92, p. 511-5!2 (ARNTZ).
(189) Zie T.P.R., 2-92, p. 514-516 (ARNTZ).
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aile door een partij ingeroepen omstandigheden meewegen (190). Ook in
deze verslagperiode werd een aantal exoneratieclausules ter beoordeling aan
de rechter voorgekg<ci, m~twissdend succes(l91).
b. Collectieve actie
H.R., 16 mei 1997, R.v.d. W, 1997, 125 (Consumentenbond/EnergieNed en
Vewin)
Volgens art. 6:240-243 B.W. lean een belangenorganisatie bij het Hof Den
Haag een vordering instellen tegen een gebruiker van algemene voorwaarden
of een branche-organisatie die het gebruik daarvan bevordert teneinde een
oordeel te verkrijgen over het onr~delijk bezwarende karakter van de betreffende voorwaarden. In zo'n collectieve actie worden de voorwaarden
abstract getoetst, los van de concrete rechtsverhouding tussen de (een)
gebruiker en een bepaalde wederpartij. In 1996 werd voor de eerste maal
een dergelijke uitspraak gedaan door het Hof Den Haag(l92). Omdat inmiddels de cassatieprodecure tegen dit arrest afgerond is, wordt hieronder
het oordeel van de Hoge Raad besproken, hoewel zijn arrest buiten de
verslagperiode valt.
De Consumentenbond vorderde in deze procedure tegen de vereniging van
energiedistributiebedrijven (EnergieNed) en de vereniging van waterleidillgbedrijven (Vewin) een verklaring voor recht dat bepaalde exoneraties in de
algemene voorwaarden van de aangesloten bedrijven jegens consumenten
onredelijk bezwarend zijn. Door de betreffende bepalingen wordt de aansprakelijkheid voor schade aan personen en zaken ten gevolge van onderbreking in de levering van gas, warmte, elektriciteit of drinkwater volledig
uitgesloten(193). Uit de procedure verdienen de volgende elementen nadere
aandacht: 1. het belang van de eisende consumentenorganisatie, 2. de wijze
van abstracte toetsing van algemene voorwaarden, 3. de toelaatbaarheid van
de exoneratie en 4. de publicatie van de uitspraak.
Ad 1. Het Hofwees bij gebrek aan voldoende belang de vorderingen van de
Consumentenbond ter zake van een aantal in het geding zijnde algemene
voorwaarden af. Art. 3:303 B.W. stelt dat zonder voldoende belang niemand
een rechtsvordering toekomt. De eiser in een collectieve actie heeft volgens
het Hof eerst voldoende belang bij zijn vordering indien de algemene
voorwaarde waartegen zij zich richt, zo de voorwaarde geldig zou zijn, in
de praktijk tot toepassing komt of zal komen. Omdat in de procedure aileen
(190) H.R., 15 december 1995, NJ, 1996, 319 (Heeren/Mertens).
(191) Zie H.R., 31 december 1993, NJ., 1995, 389 (Matatag/De Schelde), m.nt. BRUNNER;
H.R., 30 september 1994, NJ, 1995, 45 (Diepop/Nouwens); H.R., 16 februari 1996, NJ,
1996, 394 (Van Dijk/Citibank). Zie ook H.R., 9 oktober 1992, NJ, 1994, 287 (Maass1uis/
Pakwoningen), m.nt. BRUNNER.
(192) HofDen Haag, 27 juni 1996, N.J.K., 1996, 62. Het arrest is onder meer geannoteerd door
KORTMANN, JO.R., 1996, 79; oNDIUS, NT.B.R., 1996, p. 190; MOLENBERG, RINKES en RIJKEN,
T.v. C., 1996, p. 282; DOMMERJNG-VAN RONGEN, A&V, 1996, p. 110.
(193) Buiten het debat bleef of de exoneratie ook voor andere somien schade gold. Zie r.o. 3.
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kon worden gewezen op praktijkgevallen waarin consumenten scbade aan
· zaken leden door onderbreking van de levering van elektriciteit, beperkte bet
Hof zijn onderzoek tot die gevallen. Deze beslissing heeft in de literatuur(l94) veel kritiek ontmoet. KoRTMANN wijst er bijvoorbeeld op dat bet
v66rkomen van een exoneratie in de algemene voorwaarden voldoende
belang oplevert, temeer waar schade door onderbreking van leveranties zeer
wei voorstelbaar is ook zonder dat concrete voorbeelden worden aangedragen. De Hoge Raad volgt het Hof niet. Hij overweegt dat de procedure van
art. 6:240 e.v. B.W. aan de bestrijding van onereuze algemene voorwaarden
een maximale effectiviteit beoogt te verlenen en toelaat dat een collectieve
actie ,preventief' wordt ingesteld. Daaruit volgt dat een consumentenorganisatie voldoende belang heeft om een collectieve actie tegen een brancheorganisatie in te stellen als bet te beoordelen beding voorkomt in de algemene voorwaarden waarvan de brancbe-organisatie het gebruik bevordert in
overeenkomsten met consumenten.
Ad 2. Het Hof had zijn oordeel over bet belangvereiste mede doen steunen
op een zinssnede in de parlementaire geschiedenis, waarin werd opgemerkt
dat de rechter ,zich zal moeten richten op de overgrote meerderbeid van de
gevallen". De Hoge Raad geeft aan dat dit niet betekent dat een beding in
algemene voorwaarden niet onredelijk bezwarend kan worden geoordeeld
indien een beroep erop slechts zelden zal worden gedaan. De betreffende
passage strekt ertoe om te verduidelijken op welke wijze de rechter bij een
collectieve actie algemene voorwaarden ,abstract" moet toetsen, namelijk
aldus dat:
,(1 °) de uitkomst van zodanige toetsing moet afhangen van een beoordeling van de gevallen
waarin het beding verandering brengt in de rechtstoestand die bij gebreke van het beding zou
hebben bestaan, en (2°) dat beslissend is of in die gevallen, rekening houdend met de in de
wetsgeschiedenis besproken gezichtspunten - zoals de specifieke aard en inhoud van de
overeenkomsten waarvoor de algemene vomwaarden zijn bestemd, en de ,typische" eigenschappen en belangen van de personen met wie deze overeenkomsten plegen te worden
gesloten - doorgaans tot onredelijke resultaten zal leiden".

Ad 3. V olgens de wet worden exoneratieclausules in algemene voorwaarden
tegenover consumenten vermoed onredelijk bezwarend te zijn (art. 6:237
sub fB.W.). Het Hofnam bij zijn beoordeling van de exoneratie daarom tot
uitgangspunt dat afwijking van de wettelijke verplichting tot schadevergoeding ingeval van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van contractuele verplichtingen (wanprestatie) kennelijk gerechtvaardigd moet zijn.
De Consumentenbond betoogde dat de exoneratie onredelijk bezwarend is
omdat de uitsluiting van aansprakelijkheid geldt ongeacht de oorzaak van de
onderbreking, de aard en de ernst van de fouten en de persoon die de schade
heeft veroorzaakt. EnergieNed stelde daar o.m. tegenover dat de levering van
elektriciteit niet structured bedrijfszekerder kan worden dan al bet geval is
(194) Zie naast de genoemde annotaties ook
STUTTERHEIM, NJB., 1996, p. 1538.

WESSELS,

WP.NR., 6248 (1996), p. 883;
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(99,995% continu), dat de behandelingskosten het bedrag van de meeste
claims zouden overtreffen en dat consumenten zich goed en de leverancier
zich slechts beperkt tegen dit soort schade lean verzeleeren. De argumenten
van EnergieNed over de bedrijfsvoering zijn door het Hofte licht bevonden.
Het Hof gaat uitvoerig in op het punt van de verzeleerbaarheid en spitst dit toe
op die ter zalee van zaaleschade. Het is niet overtuigd van het feit dat de
eleletriciteitsdistributeurs daarvoor geen voldoende verzeleeringsdekking
leunnen verkrijgen en acht in het licht van art. 6:237 sub f B.W. oolc onjuist
de gedachte dat het risico ter zake van dergelijke schade economisch-maatschappelijk bij de consument moet worden gelegd. Het Hof concludeert dan
ook dat de volledige uitsluiting van aansprakelijkheid voor schade aan zaken
ten gevolge van de onderbreleing van levering van elektriciteit tegenover
consumenten onredelijk bezwarend is. In cassatie wordt dit oordeel tevergeefs bestreden. De Hoge Raad constateert ,dat niet lean worden gezegd dat
het Hof bij zijn toetsing maatstaven heeft aangelegd die niet in overeenstemming zijn met doel en streldcing daarvan"- deze zuinige formulering is
wellicht ingegeven door de omstandigheid dat het Hof nog niet leon profiteren van de wijze waarop de Hoge Raad de uit te voeren abstracte toetsing
duidt - en acht 's Hofs oordeel voor het overige zozeer met de feiten
verweven dat het in cassatie niet op zijn juistheid lean worden onderzocht(l95).
Het oordeel van hetHoLdatde exoneratie-onredelijle oe-zwarend is, werd in
de conunentaren op het Hof-arrest reeds onderschreven. Daarbij werd nog
gewezen op het probleem dat de vraag of een onderbreking steeds wanprestatie oplevert niet is beantwoord, omdat het Hof niet inging op de vraag of de
distributiebedrijven slechts een inspanningsverplichting hebben dan wei een
resultaatsverplichting. Volgens de Geschillencomissie Openbare Nutsbedrijven is sprake van een resultaatsverbintenis(196). Het belang van het onderscheid wordt gerelativeerd door Advocaat-Generaal HARTKAMP in zijn conclusie voor het arrest. Hij wijst er onder meer op dat ook indien spralee is van
een inspanningsverbintenis de energiebedrijven aansprakelijk zijn voor door
hen ingeschakelde hulppersonen (art. 6:76 B.W.) en gebruikt materieel
(art. 6:77 B.W.) en dat de rechter ten aanzien van moeilijk vaststelbare
oorzaleen van onderbrekingen in de leveranties waarschijnlijk een ophelderingsplicht op de bedrijven zalleggen.
Ad 4. De Consumentenbond vorderde- naast een verldaring voor recht dat
de exoneratie onredelijle bezwarend was en, leort gezegd, een verbod van
verder gebruik daarvan - oole dat het Hof de gedaagden zou bevelen om de
uitspraak op een door het Hofte bepalen wijze en binnen een door het Hofte
bepalen termijn voor hun rekening openbaar te maken. Ret Hof wees die
(195) Na de uitspraak van het Hof hebben de energiebedrijven in de algemene voorwaarden
aansprakelijkheid voor zaakschade door onderbreking van de elekriciteitslevering in beperkte
mate aanvaard.
(196) Uitspraak van 3 december 1996, Rechtshulp, 1997-2, m.nt. STUTTERHEIM. Zie reeds
T.v.C., 1994, p. 236 e.v.
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vordering af, omdat de Consumentenbond niet had aangegeven waarin de
uitspraak moest worden gepubliceerd waarbij het Hof ook overwoog dat de
Consumentenbond in haar eigen consumentengids wel aandacht aan de
uitspraak zou besteden. De Hoge Raad acht dit onjuist. Het Hof moet aan
de hand van het processueel debat daaromtrent te waarderen omstandigheden
van het geval beoordelen of publicatie zinvol is om degenen jegens wie de
voorwaarden worden gebruikt op de hoogte te stellen van de uitspraak. Als
het Hof publicatie zinvol acht, moet het niet daarvan afzien omdat de eiser
niet heeft aangegeven hoe zij client plaats te vinden, maar dat zelf bepalen.
De omstandigheid dat de Consumentenbond in haar eigen blad aandacht aan
de uitspraak kan besteden, is volgens de Hoge Raad onvoldoende om de
beslissing te dragen dat een gebod tot publicatie niet zinvol is, nu evident is
dat dit blad bij lange na niet alle belanghebbenden bereikt.
Tot slot vestig ik nog de aandacht op de in 1994 ingevoerde algemene
regeling van collectieve acties ex art. 3:305a-b B.W. De collectieve actie
tegen algemene voorwaarden ex art. 6:240 e.v. B.W. is thans als een lex
specialis ten opzichte van art. 3:305a-b B.W. te beschouwen, maar dat sluit
de mogelijkheid van een collectieve actie tegen algemene voorwaarden op
basis van art. 3:305a-b B.W. niet uit. Art. 6:240 e.v. B.W. geeft een
bijzondere procedure met eigen toepassingsvoorwaarden (zoals de verplichting van eiser om vooraf de gedaagde de gelegenheid te geven om overleg
over aanpassing van de voorwaarden te voeren) en met eigen gevolgen (zoals
de mogelijkheid om het gebruik van een voorwaarde te verbieden, waarna de
voorwaarde bij voorgezet gebruik vernietigbaar is). Waar de procedure van
art. 6:240 e.v. B.W. is gericht op het bestrijden van toekomstig gebruik van
onredelijk bezwarend geachte algemene voorwaarden, kan de procedure van
art. 3:305a-b B.W. bijvoorbeeld worden benut om collectief actie te ondernemen tegen algemene voorwaarden nadat deze door een gebruiker zijn
ingeroepen(197).
Bij de totstandkoming van de art. 6:240 e.v. B.W. werd er vanuit gegaan dat
de (behoudens cassatie) exclusieve rechtsmacht van het Hof Den Haag in de
weg zou staan aan het vragen van een voorziening in kort geding(198).
Nochtans achtte Pres. Rechtbank Utrecht(199) een collectieve actie ex
art. 3:305a in ko11 geding wel ontvankelijk. In deze zaak gaf de President
als zijn voorlopig oordeel dat de zogenaamde ,en-bloc-bepaling"- welke
de verzekeraar de bevoegdheid geeft de verzekeringsvoorwaarden en bloc of
groepsgewijs te wijzigen terwijl de verzekerde alsdan het recht heeft de
verzekering te beeindigen - in het kader van een art. 6:240-procedure

(197) Zie nader M6LENBERG, a.w., diss., p. 339 e.v.; FRENK, Kollektieve akties in het privaatrecht, diss. Utrecht 1994, p. 159 e.v.; WESSELS/JoNGENEEL, A1gemene voorwaarden, 1997, nr.
453; HUMA, Algemene voorwaarden, nr. 61.
(198) Memorie van Toelichting Inv., Parlementaire Geschiedenis Boek 6 (Inv. 3, 5 en 6), p.
1783.
(199) 22 oktober 1996, Tv. C., 1997, p. 39 (Consumentenbond/Anova), m.nt. RINKES.
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vermoedelijk niet door het HofDen Haag onredelijk bezwarend zou worden
verklaard.
AFDELING 6 (G.R.B. VAN PEURSEM)
REDELIJKHEID EN BILLIJKHEID

68. INLEIDING
In Nederland wordt sinds de invoering van het nieuwe vermogensrecht op
1 januari 1992 de uitdrukking ,redelijkheid en billijkheid" uitsluitend gereserveerd voor de zogeheten objectieve goede trouw. Dit begrip uit de
art. 3:12, 6:2 en 6:248 B.W. staat tegenover de geobjectiveerd subjectieve
goede trouw (weten en behoren te weten) van art. 3: 11 B. W. en deze
verschillende begrippen worden door de Nieuw B.W. wetgever strikt van
elkaar gescheiden. Met invoering van het begrip redelijkheid en billijkheid is
overigens geen materiele wijziging beoogd. Naar oud B.W. viel dit begrip
samen met de goede trouw van art. 1374lid 3 en 1375. De Hoge Raad heeft
in de verslagperiode uitgemaakt dat de derogerende werking van de redeIijkheid en billijkheid ook onder het recht van voor 1 januari 1992 een
wettelijke regel buiten toepassing kan Iaten, zoals thans is gecodificeerd in
art. 6:248 lid 2 B.W.(200). De redelijkheid en billijkheid speelt in het
Nederlandse verbintenissenrecht- en daarbuiten- een hoofdrol.
Opnieuw-zijn·in ae verslagperiode T992-T996 door d~ H~ge R~ad tientallen
arresten gewezen, waarin de redelijkheid en billijkheid in aanvullende of
derogerende zin op overeenkomsten inwerkte. In deze bijdrage kan daar
slechts een uiterst beperkte selectie uit worden besproken. De bespreking is
verder beperkt tot het contractenrecht in eigenlijke zin.
Bekende regels voor deelgebieden waarop de redelijkheid en billijkheid
inwerkt, zijn in de verslagperiode door de Hoge Raad in nieuwe arresten
bevestigd en deels aangevuld. Dat geldt bijvoorbeeld voor afgebroken onderhandelingen(20 I), de criteria op grond waarvan de redelijkheid en billijkheid
aan een beroep op een exoneratiebeding in de weg kunnen staan(202) en de
wijze waarop deze eisen een bindend advies kunnen aantasten(203).
Onderdelen van het contractenrecht waar in de jurisprudentie veelvuldig de
redelijkheid en billijkheid aan de orde komen, zijn arbeidsrecht, huurrecht,

(200) H.R., 31 januari 1992, NJ, 1992, 686 (Vander Hoeven/Comtu), m.nt. VAN ScHILFGAARDE, waarover tevens annotator STEIN onder H.R., 16 juni 1995, NJ, 1995, 705 (Shell/
Tjallingii) en onder H.R., 24 november 1995, NJ, 1996, 162 (Van Engen/Mirror).
(201) H.R., 26 februari 1993, NJ, 1993,289 (A.F.F./McDonalds); H.R., 16juni 1995, N.J,
1995, 705 (Shell/Tjallingii), m.nt. STEIN; H.R., 24 november 1995, NJ, 1996, 162 (Van
Engen/Mirror), m.nt. STEIN; H.R., 4 oktober 1996, NJ, 1997, 65 (De Combinatie/Staat) en
H.R., 14 juni 1996, NJ, 1997, 481, m.nt. SNIJDERS (De Ruiterij/M.B.O.). Zie voor de bespreking van deze 1aatste twee arresten de bijdrage in nr. 53 van deze bunde1 (JoRDAANS).
(202) H.R., 6 november 1992, NJ, 1993, 27 (De Ve1de c.s./De Wilt).
(203) H.R., 18 juni 1993, NJ, 1993, 615 (Gruythuysen/S.C.Z.) en H.R., 25 maati 1994, NJ,
1995, 23 (Midden Gelderland/Lukkien).
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verzekeringsrecht en huwelijksvermogensrecht; toepassing van het leerstuk
is hier echter niet tot beperkt, zoals ook uit dit overzicht blijkt.
Aan de orde komen vier arresten, een over de aanvullende werking en drie
over de beperkende werking van de redelijkheid en billijkheid(204). In drie
gevallen ging zo'n beraep wel op, in een geval niet.
69. REDELIJKHEID EN BILLIJKHEID ALS GRONDSLAG VOOR SCHADEVERGOEDING
H.R., 2 april 1993, NJ., 1995, 94 (Cattier/Waanders), m.nt. BRUNNER
Bij overeenkomst uit 1986 heeft Cattier een boerderij met onder meer
varkensschuren verkocht aan Waanders. Op grand van de Interimwet beperking varkens- en pluimveehouderijen (hiema: Interimwet) was het in bepaalde gebieden in beginsel verboden om een varkenshouderijbedrijf in
werking te hebben, dat was gevestigd na een bepaalde datum, of nadien
was uitgebreid. Ovemame van een bestaand bedrijfviel niet onder het be grip
,vestiging". Toen na sluiting van de koopovereenkomst bleek dat Cattier
minder zogeheten varkenseenheden mocht houden op grand van de Interimwet, zijn partijen nader overeengekomen de koopprijs te verminderen, waarna overdracht heeft plaatsgevonden in februari 1987. Waanders stelde
in maart 1987 te hebben vemomen dat Cattier minder dan de eind 1986
door Cattier aan hem meegedeelde varkenseenheden mocht houden en dat
zulks ook voor de transportdatum door de bevoegde instanties aan Cattier
was meegedeeld. Op grand van wanprestatie of onrechtmatige daad vorderde
Waanders vervolgens schadevergoeding van Cattier. Nadat de Rechtbank
Cattiers vorderingen had afgewezen, had het Hof schending van een mededelingsverplichting van Cattier aangenomen, hetgeen volgens het Hof in de
gegeven omstandigheden strijd met de goede trouw opleverde. Daarbij stand
in cassatie vast dat de overeenkomst mede verkoop van het bedrijf van
Cattier omvatte.
In cassatie had Cattier onder meer betoogd dat schadevergoeding we gens het
niet nakomen van een mededelingsverplichting aileen mogelijk is, indien
deze niet nakoming een onrechtmatige daad in de zin van art. 6:162 B.W.
oplevert en daaromtrent was door het Hof niets vastgesteld.
De Hoge Raad verwierp deze stelling in rechtsoverweging 3.6.4:
,Dit betoog kan echter niet als juist worden aanvaard. Een schadevergoedingsverplichting kan
evenzeer intreden, indien het niet nakomen van de mededelingsplicht, zoals het Hof in het
onderhavige geval heeft aangenomen, strijdig is met de goede trouw".

N a het arrest PlasNalburg(205) was tot dit arrest ongewis of een verbintenis
tot schadevergoeding nog steeds, zoals voordien algemeen werd geleerd,

(204) Sommige arresten die ook voor de redelijkheid en billijkheid van belang zijn worden
elders in deze bundel besproken. Zo bijvoorbeeld H.R., 19 januari 1996, NJ, 1996, 617 in nr.
23 (LJNDENBERGH) en de Steendijkpolder arresten in nr. 110 (BROEKEMA-ENGELENIKRANS).
(205) H.R., 18 juni 1982, NJ, 1983, 723, m.nt. BRUNNER.
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alleen op onrechtmatige daad gebaseerd kon worden, of dat ook schending
van een verplichting uit redelijkheid en billijkheid (toen nog genoemd: goede
trouw) als zelfstandige bron daarvoor kon gelden. In de literatuur werd daar
fel over gestreden(206) en de Hoge Raad had zich daar in PlasNalburg niet
over uitgelaten.
Nu lijkt bier duidelijkheid over te zijn gekomen. De redelijkheid en billijkheid kan een zelfstandige bron voor schadevergoeding zijn bij schending van
een mededelingsverplichting.
Helemaal zonder te kraken noten is deze materie intussen nog steeds niet.
BRUNNER zet in zijn noot uiteen dat rechtsoverweging 3.6.4 op twee wijzen
kan worden gezien(207).
In de eerste visie moeten de verplichtingen die uit de redelijkheid en billijkheid voortvloeien, worden onderscheiden van verplichtingen die bij schending een onrechtmatige daad opleveren. Probleem daarbij is dat een dergelijke scheiding inhoudelijk moeilijk te maken is. Daarbij lijkt zo'n onderscheid praktisch ook niet van belang, nu in beide gevallen de sanctie een
verplichting tot vergoeding van de schade oplevert. Immers, indien de op de
redelijkheid en billijkheid rustende verplichtingen in de precontractuele fase
inhoudelijk niet te onderscheiden zijn van de normen gebaseerd op de
maatschappelijke zorgvuldigheid en het in strijd met deze laatste normen
handelen onrechtmatig is, dan is het lood om oud ijzer, aldus BRUNNERS
redenering_begrijpend.- - --- --In de tweede visie - die nu de overhand lijkt te lcrijgen -levert schending
van de uit de redelijkheid en billijkheid voortvloeiende verplichtingen een
toerekenbare tekortkoming (wanprestatie) op in de zin van art. 6:74 e.v. B.W.
Vooral HARTKAMP(208) had zich voor deze aanvullende werking van de
redelijkheid en billijkheid een pleitbezorger getoond, niet aileen in zijn
conclusie voor dit arrest onder 10. Bij contractuele verhoudingen als hier
aan de orde is deze visie aantrekkelijk, omdat dan niet de omweg langs de
onrechtmatige daad gemaakt behoeft te worden.
Maar voor bijvoorbeeld contractsonderhandelingen heeft deze tweede visie
volgens BRUNNER bezwaren, omdat dan ook de verzuimregeling van toepassing moet zijn. Pas na ingebrekestelling zou dan de schender van een
mededelingsverplichting schadeplichtig zijn, terwijl art. 6:83 onder b B.W.
verklaart dat bij een verbintenis uit onrechtmatige daad van rechtswege
verzuim intreedt.
Ingebrekestelling is bezwaarlijk, omdat de wederpartij van degene die een
mededelingsverplichting schendt nu juist niet weet van welke informatie hij

(206) Zie voor een overzicht in het kader van de precontractuele redelijkheid en billijkheid:
Verbintenissenrecht (BLEI WEISSMANN), aant. 48 en 57 op Boek 6, titel 5.
(207) Zie verder AssER-HARTKAMP II (1993), nr. 165.
(208) Zie AssER-HARTKAMP II (1993), nr. 164.
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verstoken blijft, zodat ingebrekestelling voor hem praktisch niet doenlijk is.
Dat zou dan toch weer pleiten voor de eerste visie, aldus BRUNNER, die door
HARTKAMP ook uitdrukkelijk naast de verbintenis voortvloeiend uit onrechtmatige daad wordt gehandhaafd(209). BRUNNER verwijst ook naar het proefschrift van CASTERMANS, die alleen de onrechtmatige daad als bron voor
schadevergoeding bij dwaling lijkt aan te merken(21 0).
BRUNNER besluit zijn noot met de waarschuwing dat de leer van de Hoge
Raad niet geldt voor schending van een onderzoeksplicht van een onderhandelende partij. ,Nalaten van geboden onderzoek is niet onrechtmatig en
maakt niet schadeplichtig", zo - kemachtig - BRUNNER.
70. BEPERKENDE WERKING VAN DE REDELIJKHEID EN BILLIJKHEID
H.R., 20 mei 1994, NJ, 1995, 691 (De 9e van OMA), m.nt. BRUNNER(211)
De Gemeente Vlaardingen heeft in 1988 een overeenkomst gesloten met
beeldend kunstenaar Kormeling voor een ruimtelijk object. De Gemeente
kon volgens de overeenkomst het ontwerp zonder meer afkeuren en het
contract verplichtte niet om aan uitvoering en plaatsing mee te werken. De
Gemeente heeft het ontwerp in maart 1989 goedgekeurd. Het ontwerp bestond uit verschillende elementen, die volgens de kunstenaar een onlosmakelijk geheel vormden. Op het dak van een seniorenflat, in eigendom van de
Gemeente, zou in neon letters de tekst DE NEGENDE vAN OMA worden geplaatst (een aanduiding voor het negende ontwerp van stedebouwkundig
bureau OMA, Office for Metropolitan Architecture), op de gevel van de
nabijgelegen bibliotheek de eerste drientwintig letters van bet alfabet en
tenslotte de letters PTT op de gevel van het postkantoor. De Gemeente had
Kormeling schriftelijk verzocht het totale object uiterlijk 29 juni 1989 te
realiseren. Kormeling heeft in het voorjaar van 1989 de letters op de bibliotheek doen aanbrengen. Voor de tekst op de seniorenflat was een bouwvergunning nodig, die op 10 april 1990 is verleend door Burgemeester en
Wethouders van de Gemeente. Tegen de bouwvergunning is onder meer door
de bewoners en de exploitant van de seniorenflat bezwaar gemaakt, omdat de
bewoners het woord ,OMA" als denigrerend ervaarden. Vervolgens heeft de
Gemeenteraad van Vlaardingen op 11 april 1990 een motie aangenomen,
waarin aan Burgemeester en Wethouders werd verzocht plaatsing van de
tekst op de flat te voorkomen. Schriftelijk heeft de Gemeente aan de flatbewoners laten weten dat hun bezwaren ongegrond waren en afdoende zijn
weerlegd. Ook bezwaarschriften tegen de bouwvergunning heeft de Gemeente op 8 januari 1991 verworpen, waartegen administratieve rechtsmaatregelen zijn gezocht. Hoe dat in de procedure ten gronde is afgelopen, blijkt

(209) AssER-HARTKAMP II (1993), nr. 167.
(210) CASTERMANS, De mededelingsplicht in de onderhandelingsfase, diss. Leiden 1992,
p. 139.
(211) Zie ook Informatierecht/AMI 1995/1, p. 12, m.nt. QuAEDYLIEG.
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niet uit arrest of noten(212). De Gemeente heeft uiteindelijk niet willen
meewerken aan plaatsing van de gewraakte tekst. W el heeft zij het overeengekomen bedrag voldaan. Daarop heeft Kormeling toelating tot het dak ter
voltooiing van het werk geeist. Hij was in voorafgaande onderhandelingen
niet bereid gebleken om van plaatsing af te zien, dan tegen een hoge
·vergoeding, terwijl ook wijziging van de tekst voor hem onbespreekbaar
was.
Nadat de Rechtbank Kormelings vordering had toegewezen, oordeelde het
Hof anders. Het daartegen gerichte cassatieberoep faalde vervolgens. De
Hoge Raad begreep het Hof aldus:
,(... ) dat de overeenkomst behoort te worden uitgelegd met inachtneming van de eisen van de
redelijkheid en billijkheid, waarbij ook rekening dient te worden gehouden met de belangen
van derden (art. 3:12 BW), en dat hieruit voortvloeit dat de Gemeente niet verplicht kan
worden gehouden tot het verlenen van medewerking aan de plaatsing van de omstreden tekst
op het flatgebouw. Het Hofheeft hierbij van doorslaggevende betekenis geacht dat plaatsing in
strijd zou zijn met zwaarwegende belangen van de bewoners, nu het bier niet gaat om een
kwestie van 'mooi' of 'lelijk', noch ook om een eenmalige uitvoering of kortdurende manifestatie waartegen een aantal mensen emstige bezwaren hebben, en evenmin om een object
waarvan men naar believen kan kennisnemen of niet-kennisnemen, maar om de blijvende
aanwezigheid van een tekst die de bewoners van het flatgebouw naar 's Hofs oordeel
stigmatiseert en waarmee zij in geval van plaatsing ongewild en voortdurend zouden worden
geconfronteerd.
Het Hof heeft daarbij niet uit het oog veri oren dat Kormeling een eyjgen1 be lang bij plaatsingheeft- en dat de gemeente door-het gediag in een-eerder stadium bij hem het vertrouwen had
gewekt dat het tot p1aatsing van het gehele kunstwerk zou komen. Het Hof heeft echter
geoordeeld dat de belangen van de bewoners zoveel zwaarder wegen dan Kiirmelings belang
bij plaatsing, dat de eisen van redelijkheid en billijkheid niet toelaten dat aan laatstbedoeld
belang vomnng wordt gegeven".

Dit gaf niet blijk van een onjuiste rechtsopvatting volgens de Hoge Raad; een
afweging door het Hof in andere zin zou derhalve eveneens mogelijk zijn
geweest. Het ontWerp werd zodoende niet volledig gerealiseerd.
Het arrest geeft een aanvulling op de in beginsel vaststaande verplichting van
een opdrachtgever van een ontwerp voor een kunstWerk dat bestemd is om
openbaar gemaakt te worden, om ook daadwerkelijk tot openbaarmaking
over te gaan(213). Zo'n verplichting tot openbaarmaking vloeit ,naar de aard
van de overeenkomst uit de eisen van redelijkheid en billijkheid voort",
zoals BRUNNER het in zijn noot onder het arrest uitdrukt, daarbij de bewoordingen van art. 6:248 lid 1 B.W. (aanvullende werking) gebruikend. De
Gemeente had na aanvaarding van het ontwerp- en zeker na het schriftelijk
bij Kormeling aandringen op afbouw - zodoende in beginsel geen vrijheid

(212) Het schorsingsverzoek is verworpen, zie Vz. Afdeling Rechtspraak Raad van State,
15 januari 1991, K.G., 1991, !54. BRUNNER vermeldt in zijn noot dat administratief beroep
geen resultaat opleverde voor de bewoners, maar geeft niet aan of dat aileen het schorsingsverzoek betreft. 8ok Advocaat-Generaal HARTKAMP noemt in zijn conclusie voor het arrest
aileen de schorsingszaak.
(213) Zie H.R., 1 juli 1985, NJ, 1986, 692 (K.R.O./Frenkel), m.nt. BRUNNER.
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meer om van plaatsing af te zien. Schending van die verplichting vormt in
een geval als dit tevens een aantasting van de morele rechten van de auteur in
de zin van art. 25 Auteurswet. Toch ging de Gemeente over tot een afWeging
van tegengestelde belangen om vervolgens afte zien van volledige plaatsing.
Dat kon volgens de Hoge Raad, in het voetspoor van de Advocaat-Generaal
HARTKAMP in zijn conclusie voor het arrest onder 7, rechtstreeks op art. 3:12
B.W. worden gebaseerd. Dat artikelleert dat voor bepaling van de inhoud
van hetgeen de redelijkheid en billijkheid met zich meebrengen, onder meer
,de maatschappelijke en persoonlijke belangen, die bij het gegeven geval
zijn betrokken" aanknopingspunten vormen. Daar vallen dus ook belangen
van derden onder.
In deze zaak was deze afweging nu ook weer niet zo evident. In de eerste
plaats had de Gemeente eerst aangedrongen op volledige realisering en
voorts had zij de bezwaren van de bewoners zowel in als buiten rechte
verworpen. BRUNNER meent in zijn noot dat de gedane afweging toch redelijk
lijkt, nu de kunstenaar elke aanpassing had geweigerd en niet gebleken was
van een bijzonder belang van hem bij handhaving van juist deze tekst, in
tegenstelling tot het belang dat OMA daar mogelijk bij had. Dat moge zo
zijn, maar de Hoge Raad acht met het Hof het belang van de kunstenaar bij
realisering op zich zelf ,evident".
Daarbij blijft de rol van de administratieve rechter in het arrest merkwaardigerwijs onderbelicht. Interessant zou zijn om te vememen of de Raad van
State de bezwaren van de bewoners ten gronde heeft verworpen. Voor de
bouwvergunning was een vrij stelling verleend ex mi. 18a Wet op de Ruimtelijke Ordening, zo blijkt uit de eerder genoemde schorsingsuitspraak. In het
kader van de administratiefrechtelijke toetsing daarvan vindt een belangenafweging plaats, waarbij in beginsel aile in aanmerking komende belangen
een rol dienen te spelen (het betreft bier geen gebonden beschikking). Het
moet daarbij waarschijnlijk wei om planologische belangen gaan en het is de
vraag of de bezwaren van de bewoners daar onder te vatten zijn. Zou dat wel
zo zijn en zouden deze bezwaren vervolgens bij de Raad van State vooraf
gaand aan of tijdens het civiele geding ten gronde zijn verworpen, dan
ontstaat een situatie, waar de Hoge Raad in latere rechtspraak specifiek over
heeft geoordeeld. Het betreft de verhouding tussen burgerlijke en administratieve rechter. Bij een beslissing van de burgerlijke rechter tijdens een
lopende administratiefrechtelijke rechtsgang moet volgens de Hoge Raad
worden gewaakt voor tegenstrijdige beslissingen(214). Dit ligt in het verlengde van de al bekende leer van de formele rechtskracht, waarbij de
burgerlijke rechter in beginsel uit dient te gaan van de geldigheid van een
besluit van een bestuursorgaan, indien tegen dat besluit een met voldoende
waarborgen omklede administratiefrechtelijke rechtsgang heeft opengestaan,

(214) Zie H.R., 7 april 1995, NJ., 1997, 166, (Smit/Staat), m.nt. SCHELTEMA.
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maar deze rechtsgang ongebruikt is gelaten of het besluit niet is vemietigd(215). In Smit/Staat overwoog de Hoge Raad in rechtsoverweging 3.7:
,( ... ) dat de eisen van een behoorlijke rechtspleging kunnen meebrengen dat de burgerlijke
rechter, teneinde mogelijke tegenstrijdige beslissingen te voorkomen, zijn uitspraak aanhoudt
totdat zodanige onhen·oepelijke beslissing (sc. in de administratiefrechtelijke rechtsgang,
GRBvP) is verkregen; daartoe zal met name grond bestaan ingeval te verwachten valt dat
bij die beslissing het besluit zal worden vernietigd. De burgerlijke rechter kan ook, in plaats
van zijn uitspraak aan te houden, die uitspraak doen onder de voorwaarde van de uitkomst van
de administratiefrechtelijke rechtsgang".

Hoewel de burgerlijke rechter in de onderhavige zaak derhalve - totdat de
administratieve rechter anders zou oordelen - uit moest gaan van de
geldigheid van de bouwvergunning, zou aanhouding of het doen van een
voorwaardelijke uitspraak ook in de onderhavige zaak niet ondenkbaar zijn
geweest. Dit klemt te meer, nu in deze civiele procedure de uitkomst van een
belangenafweging ,doorslaggevend" is voor de uitkornst en de mogelijkheid
bestaat dat (onder meer) afweging van dezelfde belangen door de administratieve rechter tot een tegenstrijdig oordeel leidt.
In een zeer recent arrest- dat 17 dagen buiten de verslagperiode valt- gaat
de Hoge Raad zelfs nog verder. Hoewel in die situatie het vonnis van de
Rechtbank gewezen was na de uitspraak van de Afdeling op het administratieve beroep, hetgeen in het onderhavjg~geval _'lermoedelijk-juist niet zo
was, en -de HogeKaai:laat aspectTn- dit recente arrest wel uitdrukk:elijk
voorop stelde, oordeelde de Hoge Raad- vertaald naar de onderhavige zaak
- dat de Gemeente haar verweer in de civiele procedure:
,( ...) niet kan doen steunen op gronden die in de beroepsprocedure aan de orde zijn gesteld of
hadden kunnen worden gesteld. In het bijzonder kan zij in dit geding voor de burgerlijke
rechter zich niet erop beroepen dat de overeenkomstig de wet in aanmerking komende
belangen op onjuiste wijze zijn afgewogen"(216).

De door HARTKAMP onder 8 van zijn conclusie als altematiefbepleite invalshoelc dat het Hof de weigering van de Gemeente heeft gezien als een geval
van art. 6:258 B.W., heeft de Hoge Raad niet gevolgd. Art. 6:258 B.W. is een
lex specialis van art. 6:248 B.W. voor wijziging van de overeenkomst
wegens onvoorziene omstandigheden. Doordat het Hof overwoog dat de
bezwaren van de bewoners voor Gemeente en Kormeling ,als een verrassing
l<Wamen", zou het Hof dan hebben willen zeggen dat deze niet in de
overeenkomst verdisconteerd waren. HARTKAMP pleit voor deze benadering
vanwege de mogelijkheid tot schadevergoeding die dan rechtstreeks gebaseerd lean worden op art. 6:260 lid 1 B.W., in plaats van op de redelijkheid en
billijkheid in het algemeen in de andere (en door de Hoge Raad voorgestane)
(215) Vaste jurisprudentie sinds H.R., 16 mei 1986, NJ, 1986, 723 (Heesch/Vanden Akker),
m.nt. SCHELTEMA. Zie over deze leer de bijdrage in nr. 88 van deze bundel (HARTLIEF).
(216) Zie H.R., 17 januari 1997, R. v.d. W., 1997, 24 (Stichting Miljoenen zijn Tegen/Covra),
r.o. 3.3.
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benadering. Met annotator BRUNNER ben ik bet eens dat de feitelijke basis
voor deze aanname te zwak is, met name omdat deze bezwaren aanvankelijk
juist niet tot een andere houding van de Gemeente hebben gevoerd. In de
benadering van de Hoge Raad is vervolgens geen plaats voor schadevergoeding, nu bet verzet van de maker niet redelijk is te achten, aldus opnieuw
BRUNNER.
Op deze plaats valt verder te wijzen op bet arrest Den Dulk/Cura<;ao(217),
dat in het verlengde ligt van het in het vorige overzicht besproken arrest
Nieuwegein/C.N.G.II(218). In Den Dulk/Cura<;ao heeft de Hoge Raad in
rechtsoverweging 3.4 als uitgangspunt geformuleerd:
,( ... ) dat niet uitgesloten is dat een vordering tot nakoming van een op een overheidslichaam
rustende verbintenis uit overeenkomst moet worden afgewezen, en de wederpartij genoegen
moet nemen met schadevergoeding, op grond van onvoorziene omstandigheden die van dien
aard zijn dat de wederpartij naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid ongewijzigde
instandhouding van de overeenkomst niet mag verwachten, hetgeen in het bijzonder zal kunnen
worden aangenomen, wanneer voor deze uitkomst in het Iicht van die omstandigheden waaronder ook nieuwe, niet in de overeenkomst verdisconteerde inzichten die tot beleidswijziging nopen, kunnen zijn begrepen - voldoende rechtvaardiging bestaat (HR 23 juni
1989, NJ 1991, 673)".

Zou de Hoge Raad ruimte hebben gezien voor toepassing van het leerstuk
van de onvoorziene omstandigheden, dan had hij eenvoudig kunnen volstaan
met een verwijzing naar Den Dulk/Cura<;ao. Dat heeft hij echter niet gedaan,
hetgeen de besproken visie van BRUNNER bevestigt.
71. RECHTSVERWERKING
H.R., 29 september 1995, N.J., 1996, 89 (Van den Bos/Provincial)(219)
In vergelijking met de vorige verslagperiode heeft dit arrest enige duidelijkheid geschapen over de gezichtspunten die bij een beroep op rechtsverwerking in acht moeten worden genomen. Ook mag op deze plaats het proefschrift van VALK, Rechtsverwerking in drievoud, Leiden, 1993, niet onvermeld blijven.
Ten gevolge van een verkeersongeluk in 1972 is Van den Bos gewond
geraakt. Ter dekking van het ongevallenrisico had hij een verzekelingsovereenkomst gesloten met Provincial met een maximale dekking van f 100 000.
In een in 197 6 gestarte procedure heeft Van den Bos van Provincial betaling
gevorderd van f 99 997,40. Tijdens de procedure in eerste aanleg is Van den
Bos failliet verklaard en de faillissementscurator heeft geen gelegenheid
gemaakt van zijn bevoegdheid om de lopende procedure ten behoeve van
de boedel over te nemen. Bet faillissement is vervolgens in 1978 bij gebrek
(217) H.R., 10 september 1993, NJ., 1993, 3, m.nt. SCHELTEMA, ook gepubliceerd in A.B.,
1993, 586, B.R., 1994/1, p. 77, m.nt. HARTLIEF en THTTES.
(218) H.R., 23 juni 1989, N.J., 1991, 673, m.nt. ScHELTEMA; zie TP.R., 2-92, p. 525 e.v.
0/ALK).

(219) Zie ook de annotatie van

HilMA,

A.A., 1996, p. 444.
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aan baten opgeheven, maar in de nog steeds aanhangige zaak is vervolgens
·· niets meer gebeurd; de zaak stond voor repliek en Van den Bos' procureur
had zich inmiddels teruggetrokken. Daarop heeft Provincial in juni 1986
verval van instantie gevorderd. Van den Bos heeft zich daartegen verzet.
Injuli 1986 heeft Provincial schriftelijk aan Van den Bos laten weten dat zij
een beroep op rechtsverwerking zou doen, indien Van den Bos na verval van
instantie de procedure opnieuw zou entameren. De Rechtbank heeft vervolgens in oktober 1986 verval van instantie uitgesproken, hetgeen geen
beletsel vormt om de eis opnieuw aanhangig te maken. In 1989 heeft Van den
Bos Provincial opnieuw gedagvaard en daarbij op dezelfde gronden als in de
eerste procedure betaling van f 99 997,40 gevorderd. In die procedure beriep
Provincial zich - als eerder aangekondigd- onder meer op rechtsverwerking, welk verweer door de Rechtbank is verworpen, maar door het Hof
gegrond is geacht. In cassatie was aileen het beroep op rechtsverwerking aan
de orde. Volledigheishalve zij vermeld dat de vordering van Van den Bos
inhoudelijk geenszins vaststond en bij antwoord in de eerste procedure door
Provincial uitvoerig was betwist.
Voor de beoordeling van een beroep op rechtsverwerking stelde de Hoge
Raad het volge~de voorop in rechtsoverweging 3 .3:
,Uitgangspunt ( ... ) is dat enkel tijdsverloop geen toereikende grond oplevert voor het aannemen van rechtsve_IFerl\:i11g, i11Wlers_daartoe vereist is de aanwezigheid van bijzonder om~
sf<inaigheden afs gevolg waarvan hetzij bij de schuldenaar het gerechtvaardigd vertrouwen is
gewekt dat de schuldeiser zijn aanspraak niet (meer) geldend zal maken, hetzij de positie van
de schuldenaar onredelijk zou worden benadeeld of verzwaard in geval de schuldeiser zijn
aanspraak alsnog geld end zou maken".

Van den Bos had in cassatie aangevoerd dat het Hof dit uitgangspunt niet in
acht had genomen en toch rechtsverwerking had aangenomen op grond van
enkel tijdsverloop. Daarover overwoog de Hoge Raad in dezelfde rechtsoverweging:
,Het Hof heeft in tegendeel op grond van een samenstel van feiten en omstandigheden
geoordeeld dat bij Provincial, in ieder geval in augustus 1989, het gerechtvaardigd vertrouwen
was gewekt dat Van den Bos zijn aanspraken uit de verzekeringsovereenkomst niet meer zou
vervolgen".

Het Hof had in deze zaak doorslaggevend geoordeeld dat Provincial, na een
periode van bijna tien jaar stilstand in de procedure, aan Van den Bos
schriftelijk had meegedeeld dat Provincial zich zou beroepen op rechtsverwerking na hervatting van de procedure door Van den Bos. Volgens het
Hofhad Provincial in die omstandigheden mogen verlangen dat Van den Bos
voortvarend zou voortgaan bij een eventuele hervatting van het geding. Dat
heeft Van den Bos nagelaten volgens het Hof door na het verval van instantie
onredelijk lang, namelijk bijna drie jaar, te laten passeren, alvorens opnieuw
tot dagvaarding over te gaan. Volgens de Hoge Raad had het Hofhiermee het
uit rechtsoverweging 3.3 geciteerde uitgangspunt niet miskend en gaf deze
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redenering voor het overige geen blijk van een onjuiste rechtsopvatting. Het
is dus niet zo dat de brief van Provincial zelf hier leidt tot rechtsverwerking,
. zo~ls Va11.4"fJ1 ~osin cassatie aanvoerde, maar het vervolgens daar niet met
de uit de billijkheid voortvloeiende voortvarendheid op reageren. In de
woorden van de Advocaat-Generaal VRANKEN: ,Soms moet men op uitingen
van anderen reageren"(220).
In het verlengde hiervan had het Hof overwogen dat dit langdurige stilzitten
van Van den Bos tot een verzwaring van de positie van Provincial had geleid.
De Hoge Raad vond dit geen zelfitandig dragende overweging en deed Van
den Bos' cassatieklacht op dat punt af (rechtsoverweging 3.5) met de
overweging dat Van den Bos belang miste bij deze klacht, nu 's Hofs oordeel
tot rechtsverwerking zelfstandig gedragen werd door het door het Hof
aangenomen gewekte gerechtvaardigde vertrouwen bij Provincial ,in ieder
geval in augustus 1989".
Met name dit laatste aspect heeft enige duidelijkheid verschaft omtrent de
criteria die gelden voor rechtsverwerking in Nederland(221). Volgens HIJMA
geeft dit arrest ,een beeld van de jurisprudentiele state of the art" van het
rechtsverwerkingsleerstuk(222). Het zogeheten ,nadeelsvereiste" heeft lange tijd voor onduidelijkheid gezorgd omtrent de toepassing van dit leerstuk,
dat algemeen beschouwd wordt als een onderdeel van de beperkende werking van de redelijkheid en billijkheid. Het onderhavige standaardarrest(223)
lijkt aan die onduidelijkheid een voorlopig eind te hebben gemaakt.
Bekend was al dat louter tijdsverloop - voldoende voor een beroep op
verjaring- niet voldoende is voor een beroep op rechtsverwerking, maar dat
er bijzondere (bijkomende) omstandigheden noodzakelijk zijn. De Hoge
Raad stelt dit nog eens voorop.
In de visie van de Hoge Raad - die hier aansluit bij de conclusie van de
Advocaat-Generaal VRANKEN onder 8 - zijn er twee gronden van rechtsverwerking. Er moet hetzij sprake zijn van bij de debiteur gewekt vertrouwen
dat de crediteur verder af zal zien van zijn rechten, hetzij van een situatie
waarin de positie van de debiteur onredelijk wordt benadeeld ofverzwaard.
Praktisch gesproken zijn dit ook de enige twee gronden van rechtsverwerking in Nederland(224).
Overigens is denkbaar dat nadeel voor de positie van zowel debiteur als
(220) Conclusie voor dit arrest onder 12.
(221) Althans indien men dit niet begrijpt als een enkele constatering van de Hoge Raad. Ret
Hofhad het nadeel niet in een obiter dictum getoetst en bovendien heeft de Hoge Raad de regel
uit dit arrest in latere rechtspraak (zie volgende voetnoot) herhaald, zodat deze uitleg niet voor
de hand ligt, aldus ook HJJMA, a.w., p. 448.
(222) A.w., p. 445.
(223) Zie voor latere toepassingen van de toets uit Van den Bos/Provincial: H.R., 29 december
1995, NJ.. 1996, 302 (Slee/Rabobank) en H.R., 12 januari 1996, NJ., 1996, 354 (Inago/East
Star).
(224) H!JMA, a.w., p. 446 ziet dit dogmatisch niet als een gesloten stelsel, maar constateert ,in
meer feitelijk persp€ctief' dat deze twee gronden ,het rechtsverwerkingsterrein wei zo
ongeveer afdekken".
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crediteur bij rechtsverwerking op de eerste grond, gerechtvaardigd gewekt
vertrouwen, ook een rol speelt, maar dan in andere zin. Enerzijds kan een
debiteur die geen enkel nadeellijdt, door de redelijkheid en billijkheid van
een beroep op zijn op zichzelf gerechtvaardigd vertrouwen worden afgehouden. Anderzijds laat zich denken dat bet nadeel in de vorm van verlies
van recht voor de crediteur zo groot is, dat dat de debiteur ervan moet
weerhouden om te vertrouwen dat zijn wederpartij haar rechten wel zal
hebben prijsgegeven(225). Dit komt doordat bij rechtsverwerking alle relevante feiten en omstandigheden moeten worden bezien. Aldus sluipt bet
nadeelsvereiste soms toch weer de eerste grond - gerechtvaardigd vertrouwen - binnen.
De eerste grond- gerechtvaardigd verwekt vertrouwen- staat in de sleutel
van de rechtszekerheid van de debiteur. De sanctie moet dan zijn het niet
meer kunnen uitoefenen van de rechten van de crediteur. In dit arrest was het
niet adequaat reageren van Van den Bos op het - toen ook al mogelijke aangezegde beroep op rechtsverwerking door de debiteur van doorslaggevend be lang. In dit verband valt op dat bet (processuele) verzet van Van den
Bos tegen het verval van instantie niet verder uit de verf komt. Dat verzet
duidt er immers op dat Van den Bos toen nog wel zijn aanspraken uit de
verzekeringsovereenkomst wenste geldend te maken. Bezien tegen de overige omstandigheden van de zaak was dit kennelijk van onvoldoende_ge~
wicht(226_). __
Niet maatgevend voor bet aannemen van rechtsverwerking op de eerste
grond is dat Van den Bos nog binnen de verjaringstermijn van art. 3:307
B.W. (zo die al van toepassing zou zijn) de zaak opnieuw aanhangig had
gemaakt. Dat vloeit al voort uit de aard van rechtsverwerking, waar enkel
tijdsverloop niet de toetssteen is. De Hoge Raad deed het beroep van Van den
Bos daarop in rechtsoverweging 3 .4 dan ook kortweg af.
De tweede grond- onredelijke benadeling ofbezwaring van de debiteurstaat niet in de sleutel van rechtszekerheid voor de debiteur. Dat betreft een
zuivere billijkheidstoets. Voldoende is dan kennelijk dat het voor de debiteur
dreigende nadeel wordt geelimineerd, hetgeen vervolgens op het conto van
de crediteur moet worden bijgeschreven. Niet aileen het volledig buiten
toepassing. laten van de vorderingsmogelijkheid van de crediteur is hier
mogelijk, maar ook minder vergaande uitwerkingen, zoals rechtsuitoefening
onder de gehoudenheid van de crediteur om de schade van de debiteur te
vergoeden(227).
(225) HIJMA, a.w., p. 448, geeft van beide gevallen van nadeel een voorbeeld uit de rechtspraak. Voor afwezigheid van nadeel bij de debiteur is dat H.R, 12 september 1986, NJ, 1987,
267 (Westhoff/Spronsen), m.nt. STEIN en voor het grote nadeeJ bij de crediteur H.R., 15 april
1983, NJ, 1983, 458 (Hajjout).
(226) Evenzo HIJMA, a.w., p. 447.
(227) Zie HJJMA, a.w., p. 449, die deze mogelijkheid noemt met verwijzing naar PlasNalburg
(redelijkheid en billijkheid in de precontractuele fase, H.R., 18 juni 1982, NJ, 1983, 723, m.nt.
BRUNNER).
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Bekende vormen van benadeling of verzwaring zijn gelegen in het verloren
gaan of bemoeilijken van bewijs(voering)(228), van verhaalsrechten op
derden en herstelmogelijkheden of schadebeperking(229). Advocaat-Generaal VRANKEN noemt onder 8 van zijn conclusie verder H.R., 25 februari
1994, N.J, 1994, 450, m.nt. STEIN: Het tijdig kunnen reserveren voor de
financiele gevolgen door de debiteur.
Het Hofhad in deze zaak- volgens de Hoge Raad dus ten overvloede- als
benadelingselementen in aanmerking genomen de verzwaring van de bewijspositie van Provincial, het niet meer hoeven te rekenen op de in het
geding zijnde vordering bij haar reservebepaling en het niet aanhouden van
zodanige reserve. Niet relevant achtte het Hof de algemene vermogenspositie
van Provincial.
72. PREVENTIEMAATREGELEN EN REDELIJKHEID EN BILLIJKHEID
H.R., 22 mei 1992, N.J, 1993, 381 (Insteekcylindergrendel), m.nt. MENDEL(230)
In de polisvoorwaarden van Nieuw Rotterdam van een verzekering voor
winkels en bedrijven tegen onder meer braak- en diefstalschade van de
modezaak van Van der Graaf stond dat de buitendeur aan de achterkant
van de winkel moest zijn voorzien van een afsluitbare insteekcylindergrendel. Nieuw Rotterdam had deze voorziening specifiek opgelegd als onderdee! van een door haar geaccepteerde verhoogde dekking na inspectie van
het pand. Van der Graaf had deze voorziening echter niet aangebracht. In
plaats daarvan was de achterdeur vergrendeld met een eenvoudig metalen
schuifje. Bij een inbraak in de winkel had men zich toegang verschaft door
een ruit aan de voorkant van de winkel in te slaan, waarna goederen door de
achterdeur van het pand waren afgevoerd. Met een beroep op het niet
naleven van de polisvoorwaarden had Nieuw Rotterdam vervolgens geweigerd tot uitkering onder de verzekeringsovereenkomst over te gaan. Rechtbank en Hof gaven de assuradeur gelijk. In cassatie voerde Van der Graaf als
voomaamste argument aan dat Nieuw Rotterdam bij haar beroep op de
polisvoorwaarden in strijd had gehandeld met de redelijkheid en billijkheid,
omdat de bedoelde veiligheidsmaatregelen volstrekt ondeugdelijk waren om
een inbraak te voorkomen. llnmers, ook indien de polisvoorwaarden wei
zouden zijn nageleefd, zo stelde Van der Graaf, dan zouden inbrekers met
voldoende geestelijke en motorische vermogens om in de winkel in te
breken, ook zonder veel lawaai te maken in korte tijd het pand aan de
achterzijde hebben kunnen verlaten. Dit argument was door het Hof verworpen met de overweging dat de voorgeschreven afsluitbare cylindergren-

(228) Zie bijvoorbeeld H.R., 5 april1968, N.J., 1968, 251 (Pekingeenden), m.nt. ScHOLTEN.
(229) Zie TJITTES, Rechtsverwerking, Mon. Nieuw B.W. A-6b, 1992, nr. 19 onder a-f.
(230) Ook gepubliceerd in S&S, 1993, nr. 1 en V.R., 1993, 42; zie verder: HENDRIKS£,
W.P.N.R, 6259 (1997), p. 146-147.
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del ,niet geheel zonder zin was". Daar concentreerde de rechtsstrijd in
cassatie zich vervolgens op, voor zover hier van belang.
In cassatie had Van der Graaf aangevoerd dat het Hof hier een onjuist
criterium had aangelegd, omdat er causaal verband vereist zou zijn tussen
het ontbreken van de voorzieningen en de door inbraak en diefstal ontstane
schade. De Hoge Raad meende echter dat het Hof een juiste maatstaf had
aangelegd en deed het middel op dit punt in rechtsoverweging 3.4 tamelijk
apodictisch af:
,Ret beroep ( ... ) op het niet treffen van de( ... ) voorzieningen is niet in strijd met de redelijkheid
en billijkheid wanneer van deze voorzieningen uit oogpunt van preventie enig nut mocht
worden verwacht ( ...)".

In de overweging ,niet geheel zonder zin" van het Hof zag de Hoge Raad in
dezelfde rechtsoverweging vervolgens dit criterium (preventiemaatregel
moet enig nut hebben) verwoord:
,( ... ) omdat deze aan de inbrekers de uitbraak met de buit door de achterdeur Icon bemoeilijken
en daarmee de leans op betrapping Icon vergroten".

De gestelde afwezigheid van causaal verband vond de Hoge Raad in dit
verband te zwaar aangezet, opnieuw in rechtsoverweging 3.4:
,Voor wat betreft hefcausaafverband stelt het onderdeel een te zware eis; voldoende is dat de
voorziening gericht was tegen het gevaar dat zich heeft verwezenlijkt, zoals zich hier inderdaad
heeft voorgedaan".

Ret arrest is niet zonder kritiek gebleven(231 ).
Uitleg van verzekeringsovereenkomsten geschiedt bij uitstek aan de hand
van art. 6:248 B.W. Ofhet niet naleven van een polisbepaling aan uitkering
bij zich realiserende schade in de weg staat, hangt af van de aanwezigheid
van een redelijk verband tussen niet-naleving en schade. Door hier in
algemene bewoordingen voldoende verband aan te nemen tussen de niet
nageleefde contractuele bepaling - waarvan slechts enig nut behoeft te
worden verwacht - en het zich inderdaad voordoen van gevaar waartegen
die contractueel bepaalde voorziening was gericht, wordt een belangrijke
inperking gegeven aan de mogelijkheid van een succesvol beroep op de
beperkende werking van de redelijkheid en billijkheid. Aan veel maatregelen
kan immers ,enig nut" niet worden ontzegd. VAN SCHILFGAARDE noemt in
zijn column een denkbeeldige polisvoorwaarde die een verzekerde verplicht
juwelen met een ratelslang te beveiligen. Niet goed te betwisten valt dat van
een dergelijke draconische maatregel ,enig nut" mag worden verwacht.
HENDRIKSE trekt een parallel met het relevantiecriterium bij verzwijgingsgevallen (art. 251 Wetboek van Koophandel), waarbij alleen dwaling bij de
(231) Zie VAN SCHILFGAARDE in NR.C.-Handelsblad, 9 juli 1993, opgenomen in de bundel
columns Even verbouwen, Deventer, 1994, p. 34 en HENDRIKSE, t.a.p.
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verzekeraar met betrekking tot voor de verzekering relevante feiten in
aanmerking wordt genomen.
Ook noemt hij de eigen-schuld-problematiek bij kostbaarhedenverzekeringen (art. 276 Wetboek van Koophandel), welk beroep volgens de Hoge Raad
alleen open staat bij onzorgvuldigheid van de verzekerde; onbedachtzaamheid is daarvoor onvoldoende - wat er ook verder zij van de criteria voor
bantering van dit onderscheid.
Dit zijn vingerwijzingen in andere richting dan de uit dit arrest voortvloeiende beperkte ruimte voor toepassing van art. 6:248 B.W. bij niet-naleving
van het treffen van veiligheidsvoorschriften uit de polis.
Annotator MENDEL juicht het arrest juist toe. Hij wijst er in zijn noot op dat
het moet gaan om enig nut dat een nagelaten preventiemaatregel in het
concrete geval kon hebben. Ook al zouden inbrekers op zichzelf doeltreffend
slotenverwijderingsmateriaal hanteren, mogelijk is dat deze apparatuur niet
ofte traag werkt ofmeer lawaai maakt dan voorzien. Dan is al aan deze toets
voldaan, of de apparatuur nu vlekkeloos (en geluidloos) werkt, dat is niet
relevant, aldus MENDEL, als ik hem goed versta. Hij ziet twee redenen om
deze concretisering van de Hoge Raad toe te juichen. In de eerste plaats acht
hij het- bijzondere omstandigheden daargelaten, welke bijzonderheden hij
overigens niet concretiseert - bij toepassing van deze regel onmogelijk om
nog te zeggen dat toepassing van een vrijwillig aanvaard polisbeding naar
maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn, het
wettelijke criterium voor de derogerende werking van art. 6:248 lid 2
B.W. Nu valt er op die vrijwilligheid van het aanvaarden van polisbedingen
door verzekerden nog wel wat af te dingen, maar dogmatisch is zijn redenering sluitend. Zijn tweede argument is dat het arrest een halt zou toeroepen
aan mogelijk te verwachten grate hoeveelheden procedures over de vraag
wanneer nu de redelijkheid en billijkheid in concreto de verzekeraar een
beroep op niet nageleefde preventiemaatregelen in de weg staat. Of dat valt
toe te juichen, lijkt mij een kwestie van opvatting.
MENDEL wijst tenslotte met betrekking tot de causaal-verbandstoets op een
eerder arrest, waarin concreet causaal verband als in het middel voorgestaan,
niet als eis is gesteld(232).
De verzekeraar zou bier niet met een beroep op niet-aleving van de polisvoorwaarden aan zijn verplichting tot uitkering zijn ontkomen, indien de
inbrekers ook weer via de voorzijde van de winkel zouden zijn vertrokken.
Dan is immers de nagelaten voorziening (cylindergrendel op achterdeur) niet
gericht geweest tegen gevaar dat zich heeft verwezenlijkt (braak en aftocht
aan de voorzijde). Enig concreet causaal verband is derhalve, zo lijkt mij, wei
degelijk vereist.
Het heeft in de zo scherp geschetste casus wellicht iets willekeurigs, dat de

(232) H.R., 19 januari 1990, NJ., 1990, 780 (Westermij/Zwolsche Algemeene), m.nt.
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assuradeur bij braak en uitbraak via de voorzijde gewoon moet uitkeren,
maar bij braak aan voorzijde en aftocht via de achterzijde - zoals in het
arrest - niet. Aan de andere kant was de acceptatie van de verhoogde
deldcing door de verzekeraar na inspectie afhankelijk gesteld van wijzigingen
aan de pui en het aanbrengen van de cylindervergrendeling, kennelijk onder
meer omdat de achterdeur aileen afgesloten was met een enkel schuifje. In
hoeverre die specifieke omstandigheden de uitspraak van de Hoge Raad
bei'nvloed hebben, is niet zeker.
AFDELING

7 (B.J. BROEKEMA-ENGELEN en H.B.

KRANS)

ONTBINDING EN OPSCHORTING

73. ONTBJNDING
H.R., 10 augustus 1992, NJ., 1992, 715 (Lensink/Koppenhagen)
H.R., 31 december 1993, NJ., 1994, 317 (Abbas/Woningbouwvereniging
's-Gravenhage)
H.R., 24 november 1995, NJ., 1996, 160 (Tromp-Franca/Regency Residence N.V.)
In het arrest Lensink/Koppenhagen heeft de Hoge Raad zich nog eens
gebogen over de ontbindingsregeling onder het oude Burgerlijk W etboek.
Uit art. 1302 B.W. (oud) vloeide voort dat WalllJrest~tie _als_stilzwijgendeontbindende voorwaatde- inalle wedeik:erige overeenkomsten was opgenomen. Lid 2 bepaalde dat rechterlijke tussenkomst nodig was. Dat heeft geleid
tot de veel besproken vraag of het karakter van het ontbindingsvonnis
declaratoir of constitutief was. De meerderheid van de literatuur nam aan
dat het vonnis constitutief was: het zou de rechter zijn die de ontbinding
realiseerde. Aan de rechtspraak tot aan Lensink/Koppenhagen werd echter
algemeen de declaratoire opvatting toegedicht, waarin de rechter het bestaan
van de ontbindende voorwaarde slechts vaststelt(233).
Het arrest van 10 augustus 1992 betreft de verhuur van een woning. Huurder
Lensink voldoet de huur in mei 1989 gedeeltelijk, die over juni te laat en die
over juli tot en met september niet. Van Koppenhagen verhuurt de woning
buiten medeweten van Lensink per oktober aan een ander. Als Lensink
begin oktober in de woning terugkeert, treft hij daar de nieuwe huurder
aan. Zowel Lensink als Koppenhagen vorderen ontbinding wegens wanprestatie en schadevergoeding. De Hoge Raad legt eerst het karakter van het
ontbindingsvonnis uit:
,Voorop moet worden gesteld dat art. 1302 B.W. (oud), volgens welke bepaling in wederkerige overeenkomsten de ontbindende voorwaarden geacht wordt plaats te grijpen wanneer
een der partijen wanprestatie pleegt- dat wil zeggen een wanprestatie die vo1doende emstig is
om de ontbinding te rechtvaardigen -, aldus moet worden opgevat dat de ontbinding plaatsvindt bij een rechterlijke uitspraak die in die zin constitutief van aard is dat de rechter, daartoe

(233) Vergelijk H.R., 3 december 1948, N.J., 1949, 358.
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bevoegd geworden door de vaststelling dat een wanprestatie a1s voorme1d heeft p1aatsgevonden, het intreden van de in die wanprestatie ge1egen voorwaarde tot stand brengt".

Wat is nu de aard van bet ontbindingsvonnis? Gemengd. Het vonnis is
constitutief in die zin dat rechter de ontbindende voorwaarde tot stand brengt.
Het is echter bet intreden der voorwaarde dat tot ontbinding leidt. Daarmee is
ook verklaard dat de rechter volgens de Hoge Raad rekening kon houden met
omstandigheden mi de wanprestatie:
,Bij de vraag of de betreffende wanprestatie vo1doende emstig is, dient de rechter rekening te
houden met alle omstandigheden van het geva1, waaronder eventuee1 ook omstandigheden die
na de geste1de wanprestatie hebben p1aatsgevonden".

Dit stelsel vloeit volgens de Hoge Raad mede voort uit de eisen van redelijkheid en billijkheid. Het college overweegt vervolgens dat
,bij de beoordeling van de vraag of 1atere gedragingen van de wederpartij van degene die zich
aan wanprestatie schu1dig heeft gemaakt, op hun beurt wanprestatie en derha1ve een grond voor
ontbinding en/of schadevergoeding kunnen op1everen, beslissend is niet het enke1e feit dat de
eerstgenoemde wanprestatie de oudste was, doch of deze wanprestatie in de gegeven omstandigheden, in afwachting van een eventue1e ontbinding door de rechter, ook deze gedragingen
kon rechtvaardigen".

De overweging komt erop neer dat de gedragingen van de wederpartij van
degene die aanvankelijk tekortschoot moeten worden gerechtvaardigd door
de wanprestatie. Als dat niet bet geval is, kan de (reconventionele) vordering
tot ontbinding van de aanvankelijke wanprestant voor toewijzing vatbaar
zijn. Opgemerkt moet worden dat bet onder vigeur van bet oude wetboek in
beginsel niet mogelijk was om beide ontbindingsvorderingen toe te wijzen,
omdat bet moment van wanprestatie bevrijdend was. Onder bet huidig recht
kan de rechter ontbinden per een door hem gekozen moment, nu of in de
toekomst. Gegeven de vorderingen over en weer zijn de wederzijdse gedragingen thans dan ook van meer belang voor de vraag wie recht heeft op
vergoeding van welke schade(234).
Het huidig wetboek biedt de mogelijkheid tot buitengerechtelijke ontbinding
(art. 6:267 B.W.). Rechterlijke tussenkomst is nog wei mogelijk, maar niet
meer noodzakelijk. Indien de rechter de overeenkomst ontbindt, is de aard
van bet vonnis afhankelijk van de vraag of men de rechter rechtstreeks om
deze uitspraak heeft gevraagd (constitutief), dan wel verzocht heeft een
oordeel over de buitengerechtelijke ontbindingsverldaring uit te brengen(235). Ook afgezien van bet vervallen van de eis van rechterlijke tussenkomst is het wettelijk systeem van de ontbindingsregeling met de invoering
van het huidig Burgerlijk Wetboek ingrijpend gewijzigd. Ontbinding ontbeert thans terugwerkende kracht (art. 6:269 B.W.). Partijen zijn door ontbin(234) Verge1ijk VAN NEER-VAN DEN BROEK, B. b., 1992, b1z. 203.
(235) Verge1ijk FRENK en HARTLIEF, N.T.B.R., 1993/1, b1z. 3.
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ding bevrijd van de daardoor getroffen verbintenissen, en zijn verplicht tot
ongedaanmaking van de reeds door hen ontvangen prestaties (art. 6:271
B.W.). Ten aanzien van de voorwaarden voor ontbinding valt ten opzichte
van bet oude wetboek op dat de constructie der ontbinding is gewijzigd.
De fictie dat wanprestatie als stilzwijgend opgenomen ontbindende voorwaarde geldt, is verlaten en vervangen door een stelsel waarbij het recht
op ontbinding afhankelijk is van de aanwezigheid van een tekortkoming
die de ontbinding rechtvaardigt (art. 6:265 B.W.). Over de mede naar
aanleiding van Lensink/Koppenhagen opkomende vraag in hoeverre het
recht op ontbinding daarmee voorop staat, handelen de arresten Abbas/Woningbouwvereniging 's-Gravenhage en Tromp-Franca/Regency Residence
N.V.
Blijkens art. 6:265 B.W. geeft iedere tekortkoming recht op ontbinding,
tenzij de tekortkoming deze ontbinding niet rechtvaardigt. Dat laatste element staat centraal in het arrest van 31 december 1993(236). Abbas huurtvan
de woningbouwvereniging 's-Gravenhage een bedrijfsruimte voor een groathandel in tropische artikelen. Volgens de huurovereenkomst is detailhandel
niet toegestaan en mag de huurder evenmin zonder schriftelijke toestemming
van de verhuurder het gehuurde aan anderen in gebruik afstaan. Tegen de
vordering tot ontbinding van de overeenkomst wegens strijd met deze bepaling voert Abbas aan dat de woningbouwvereniging erin heeft toegestemd
c!_at jg h~t_gehuurde_een groothandel zou worden-gevestigd -endat hlj het
gebruik daartoe afstond aan Ahmad. Volgens de Kantonrechter slaagt Abbas
niet in het bewijs dat Ahmad er niet ook een detailhandel op na houdt. In
cassatie gaat het om de vraag of de rechter ambtshalve moet onderzoeken of
de wanprestatie voldoende ernstig is om ontbinding te rechtvaardigen. De
Hoge Raad meent van niet:
,Dat de wanprestatie z<i weinig emstig van aard ofbetekenis is dat de rechter daarin aanleiding
kan vinden de vordering tot ontbondenverklaring af te wijzen, is een uitzondering op de regel
dat wanprestatie ontbondenverklaring wettigt, op welke uitzondering de in gebreke zijnde
schuldenaar zich voldoende gemotiveerd moet beroepen (vgl. HR 25 juni 1971, NJ 1971,
398)".

De wederzijdse belangen van partijen spelen weliswaar een rol bij het
oordeel over de ernst van de tekortkoming, maar voor het aannemen van
een uitzondering op de regel dat wanprestatie ontbinding rechtvaardigt, is
nodig dat partijen zich daarop beroepen.
De uitspraak van 24 november 1995 betreft een overeenkomst tot koop van
onroerend goed. Tromp-Franca en Tromp verkochten aan Van Droogenbroek en Werkema (en de nader te noemen derde Regency) een perceel
grond te San Barbola, Aruba. Nadat de in de koopakte aangeduide uiterste
transportdatum is verstreken zonder dat betaling van (het merendeel van) de
koopprijs en transport hebben plaatsgevonden, berichten verkopers schrifte(236) Zie over dit arrest
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lijk aan kopers dat zij zich vrij achten om een andere koper te zoeken. Als de
zaak na diverse procedures aan de Hoge Raad wordt voorgelegd, betoogt
Regency dat onderzocht had moeten worden of op een andere wijze dan door
(partiele) ontbinding recht zou kunnen worden gedaan aan de gerechtvaardigde belangen van partijen. In casu kon volgens kopers aan de belangen van
verkopers volledig tegemoet worden gekomen door middel van nakoming en
schadevergoeding, zodat het recht op ontbinding niet kon worden uitgeoefend. De Hoge Raad oordeelt anders:
,Indien wanprestatie van een contractspartij van dien aard is dat zij naar dat recht (onder meer
het sinds 1992 in Nederland ge1dende recht, BJB en HBK) in beginsel ontbinding van de
overeenkomst rechtvaardigt, heeft de partij jegens wie deze wanprestatie is gepleegd, de kenze
tussen de hem, mede als gevolg van die wanprestatie, ten dienste staande bevoegdheden en
brengt geen regel van dat recht mee dat van ontbinding zou behoren te worden afgezien op de
enkele grond dat de schuldeiser door een alternatief- bij voorbeeld nakoming met schadevergoeding - niet in een wezenlijk nadeliger positie zou komen te verkeren, laat staan dat de
rechter dit ambtshalve zou dienen te onderzoeken".

De Hoge Raad gaat met dit oordeel voorbij aan een recentelijk opgekomen
stroming die het recht op ontbinding wenst te beperken. In aansluiting op
art. 7.3.1 Unidroit Principles is betoogd dat ontbinding pas openstaat als er
geen redelijk altematief voor handen is(237). De Hoge Raad acht een
dergelijk stelsel niet nodig: (ambtshalve) onderzoek naar de vraag of schuldeisers met een redelijk altematief genoegen hadden moeten nemen, kan
achterwege blijven. Indien de tekortkoming de ontbinding rechtvaardigt,
komt de schuldeiser het recht op ontbinding toe.
74. 0PSCHORTING
H.R., 21 februari 1992, N.J., 1992, 337 (Xerox Antilliana N.V./Proexport
Mercantil A.S.)
H.R., 27 maart 1992, N.J., 1992, 378 (Arel TradingNan de Stolpe)
H.R., 15 januari 1993, N.J, 1993, 193 (Oosterhuis/Buitenhuis)
H.R., 15 april1994, N.J, 1995,640 (Middendorf/Kouwenberg), m.nt. KLEIJN
H.R., 23 september 1994, N.J., 1995, 26 (DinjensNissers)
Ret huidig Burgerlijk W etboek bevat verscheidene bepalingen inzake opschorting. Art. 6:52 e.v. B.W. bevatten een algemene regeling.
Daarnaast zijn er specifieke regelingen waarvan art. 6:262 tot en met
art. 6:264 B.W. inzake opschorting van tegenover elkaar staande verplichtingen uit wederkerige overeenkomsten en art. 3:290 e.v. B.W. betreffende het
retentierecht inzake de verplichting tot afgifte van een zaak de belangrijkste
zijn. Kort gezegd is het opschortingsrecht van art. 6:52 B.W. bedoeld als
(237) BAKELS, Ontbinding van wederkerige overeenkomsten, diss. Leiden, Deventer 1993,
biz. 260 e.v. alsmede in zijn Monografie Nieuw B.W., B-58, biz. 45 e.v. Vergelijk het door
HARTLIEF gepropageerde stelsel waarin uitgangspunt is dat ontbinding aileen bij wezenlijke
tekortkoming mogelijk is (Ontbinding: over ongedaanmaking, bevrijding en rechterlijke be.voegdheden bij ontbinding wegens wanprestatie, diss. Groningen, Deventer 1994, biz. 185 en
204 e.v.).
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pressiemiddel tot nakoming, terwijl de bijzondere excepties van art. 6:262
e.v. B.W. veeleer bedoeld zijn ter inleiding van de ontbindingsactie van
art. 6:265 B.W. Dit verschil in aard blijkt onder meer daaruit dat opschorting
op grond van art. 6:52 B. W. niet is toegestaan voor zover nakoming blijvend
onmogelijk is (art. 6:54 sub b B.W.). Dit geldt blijkens art. 6:264 B.W. echter
niet voor de exceptio non adimpleti contractus (e.n.a.c., art. 6:262 B.W.).
Daar ontbinding op voet van art. 6:265 B.W. in geval van blijvende onmogelijkheid ook mogelijk is, moet daaraan voorafgaand opschorting ook
mogelijk zijn. Voor elke vorm van opschorting geldt in het algemeen dat zij
slechts toegestaan is voorzover de tekortkoming haar rechtvaardigt. In de
verslagperiode zijn relatief veel arresten over opschorting gewezen; hier
wordt volstaan met een selectie. De Hoge Raad is met name ingegaan op
het rechtsgevolg van opschorting en de vraag wanneer uitoefening van een
opschortingsbevoegdheid gerechtvaardigd is.
Het eerste arrest betreft de koop van fotokopiepapier. Koper Xerox weigert
betaling vanwege de slechte kwaliteit van het geleverde papier. Verkoper
Proexport vordert betaling; Xerox weigert zulks met een beroep op de
ondeugdelijkheid. Het Hof oordeelt dat Xerox een beroep op de e.n.a.c.
(art. 6:262 B.W.) heeft gedaan, maar geen ontbinding van de koopovereenkomst heeft gevorderd. In cassatie draait het om de vraag of, gegeven dit
door hei_Hof_gefQimJJle~rde_ uitgangspunt, de betalingsverphchting Van
Xerox is komen te vervallen. De Hoge Raad beslist in de lijn van het al in
het vorige rechtspraakoverzicht in dit tijdschrift besproken arrest Droog/
Bekaert Wandtextiel(238): ·
,Naar Antilliaans recht- overeenkomend met het Nederlandse recht zoals dit v66r 1 januari
1992 gold- kan, behoudens afwijkend beding, een partij bij een wederkerige overeenkomst,
wanneer de wederpartij haar verplichtingen onvolledig of ondeugdelijk nakomt, slechts van
haar eigen verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst worden bevrijd door ontbinding van
de overeenkomst ingevolge een daartoe strekkende rechterlijke uitspraak'.

Opschorting leidt dus niet tot verval van de prestatieplicht. Om dat resultaat
te bereiken moeten andere wegen worden bewandeld. Zoals al uit het arrest
Droog/Bekaert W andtextiel is af te leiden moet een tot nakoming aangesprokene die zich op een opschortingsrecht beroept dus kiezen of hij nakoming wil, schadevergoeding of ontbinding. Indien hij van zijn prestatieplicht
verlost wil worden, is ontbinding daartoe veelal de aangewezen weg. In het
arrest Dinjens/Vissers gaat de Hoge Raad in op de vraag of de leer van
Droog/Bekaert Wandtextiel en Xerox/Proexport meebrengt dat de opschortende partij een vordering tot ontbinding, nakoming of schadevergoeding
moet instellen. Dat is niet het geval:
,Indien het Hof heeft bedoeld dat het beroep op voormelde exceptie faalt op de enkele grand
dat door Dinjens geen vordering (in rechte) is ingesteld, heeft het blijk gegeven van een

(238) H.R., 19 februari 1988, NJ., 1989, 343. Zie T.P.R., 2-92, biz. 536-537 (OLTHOF).
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onjuiste rechtsopvatting. Voor het slagen van een beroep op die exceptie is immers in beginsel
voldoende dat degene die zich erop beroept ten verwere tegen een eis tot nakoming, duidelijk te
kennen geeft alsnog van de wederpartij nakoming te verlangen".

Niet in alle gevallen waarin de opschortende partij een van de drie genoemde
rechtsmiddelen nastreeft, is een vordering nodig. Zo kan voor een beroep op
de e.n.a.c. voldoende zijn dat degene die zich erop beroept (bijvoorbeeld bij
verweer in conventie) te kennen geeft alsnog van de wederpartij nakoming te
verlangen. Het instellen van een (reconventionele) vordering is daartoe in
beginsel niet nodig.
Het inleidende karakter van het opschortingsrecht brengt mee dat dit recht
onder omstandigheden ook gevolgd kan worden verrekening. Het arrest van
27 maart 1992 betreft de combinatie van opschorting en door verrekening.
Van de Stolpe vordert f 5 000 van Arel voor verrichte administratieve werkzaamheden. Arel beroept zich echter op wanprestatie en vordert in reconventie f 5 000 schadevergoeding wegens wanprestatie van Van de Stolpe. In
cassatie draait het om het oordeel van de Rechtbank dat het beroep op
wanprestatie in conventie geen doel kan treffen, omdat in reconventie geen
ontbinding is gevorderd. De Hoge Raad ziet het anders:
,De stukken van het geding nopen tot de slotsom dat Arel haar reconventionele vordering in
mindering wenst te brengen op de vordering in conventie en in afwachting van de vereffening
van die vordering, zoals deze naar het hier toepasselijke recht van v66r 1 jan. 1992 voor
compensatie vereist is, de nakoming van de vordering in conventie wenst op te schorten. Een
dergelijk verweer is inderdaad, indien de ingeroepen feiten komen vast te staan, afdoende, nu
het hier gaat om tegenover elkaar staande vorderingen uit dezelfde overeenkomst".

Het begrip tegenover elkaar staande verplichtingen komt ook voor in
art. 6:262 B.W. (en art. 6:263 B.W.) en is de invulling van de vereiste
samenhang tussen de te verkrijgen prestatie en de op te schorten verplichting.
Nu deze vorderingen tegenover elkaar staan, kan Arel zich op de e.n.a.c.
beroepen. De Hoge Raad voegt daar aan toe dat de redelijkheid en billijkheid
kunnen meebrengen dat de opschortingsbevoegdheid vervalt. Dat kan bij
voorbeeld het geval zijn als de toewijsbaarheid van de vordering in conventie
komt vast te staan v66r de toewijsbaarheid van de vordering in reconventie.
Dit is ook in overeenstemming met het huidige recht. Daaraan doet volgens
de Raad ook niet af dat het naar gelang van de omstandigheden naar huidig
recht meer voor de hand ligt om van de mogelijkheid van een gehele of
partiele ontbinding gebruik te maken nu ontbinding bij een enkele scbriftelijke verklaring kan gescbieden. Als opscborting (uiteindelijk) gevolgd wordt
door verrekening, is bet, conform bet uitgangspunt in Xerox/Proexport, de
verrekening die tot bevrijding leidt en niet de opschorting(239).

(239) Vergelijk over opschorting en verrekening ook H.R., 25 februari 1994, N.J, 1994,451
(PostNan Kampen), m.nt. STEIN.
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Het arrest Oosterhuis/Buitenhuis bevat een bijzonder geval waarin de verplicbtingen vervallen zonder dat de overeenkomst wordt ontbonden. Oosterbuis repareert in opdracht van Buitenhuis (onder meer) de versnellingsbak
van diens Rolls Royce. Buitenbuis betaalt aan Oosterhuis contant f 13 000 en
geeft hem bij bet ophalen van de auto een ondertekend bankgirofomulier
voor de resterende f 5 487. Als Buitenhuis op weg naar buis vaststelt dat de
versnellingsbak stroef scbakelt en olie verliest, blold<eert bij bet betreffende
bankgiroforrnulier bij zijn banlc In rechte aangesproken tot betaling van dit
resterende bedrag verweert Buitenbuis zicb met de stelling dat bij gerechtigd
is de betaling op te schorten omdat de werkzaamheden ondeugdelijk zijn
verricbt. Oosterbuis betwist deze ondeugdelijkbeid. Een lange procedure
volgt. Na bet eindvonnis in eerste aanleg verkoopt Buitenhuis de auto. Het
Hof oordeelt op grond van twee deskundigenbericbten dat Oosterhuis inderdaad wanprestatie heeft gepleegd en dat Buitenhuis zijn betalingsverplichting met recht beeft opgeschort. Tevens beslist bet Hof dat de betalingsverplichting van Buitenbuis is vervallen, ondanks het feit dat Buitenbuis
geen ontbindingsvordering heeft ingesteld. In cassatie wordt aangevoerd dat
dit laatste oordeel onjuist is omdat opschorting in tegenstelling tot ontbinding
niet tot bevrijding leidt. De Hoge Raad meent ecbter dat het Hof deze regel
juist voorop heeft gesteld en vervolgt:
,'s Hofs om·deel komt daarop neer dat, aile omstandigheden vaQ]let_onderhavige geval--in
aanmerking -genomen de door Oostethuis jegens Buitenhuis in acht te nemen eisen van
redelijkheid en billijkheid eraan in de weg staan dat hij zich te dezen met vrucht op die regel
beroept".

Wat waren dan die bijzondere omstandigbeden? Uit de door de Hoge Raad
gesanctioneerde overwegingen van bet hof blijkt onder meer het volgende.
Oosterbuis beeft zich gegeven zijn wanprestatie weliswaar bereid verklaard
aan de ldacbten van Buitenbuis met betrekking tot bet functioneren van de
versnellingsbak tegemoet te komen, maar hij beeft daar ten onrechte gedurende de loop van bet geding de voorwaarde van algehele betaling of zekerheidsstelling door Buitenhuis aan verbonden. De lange duur van de procedure
in eerste aanleg is bovendien met name veroorzaakt door de betwisting van de
wanprestatie door Oosterbuis. Onder deze omstandigheden kon niet van
Buitenhuis worden gevergd dat hij de auto in bezit bield tot na een onbenoepelijke recbterlijke beslissing. Dat reparateur Buitenhuis verhinderd is alsnog
beboorlijk te presteren komt dus voor diens eigen rekening. De eisen van
redelijkheid en billijkheid staan er in een dergelijk bijzonder geval dus aan in
de weg dat een partij zich beroept op bet uitgangspunt dat slechts ontbinding
van de overeenkomst tot bevrijding van de verplichtingen leidt. Oosterbuis
heeft in wezen zijn eigen recbt op nakoming verwerkt. Het resultaat is dat
Buitenhuis zonder ontbindingsactie is bevrijd van zijn betalingsplicbt.
In bet arrest Middendorf/Kouwenberg gaat de Hoge Raad in op een omstreden retentierecbtelijke kwestie. Middendorf heeft als advocaat in op
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dracht van Effrink werkzaamheden verricht met het doel vorderingen van
Effrink op een drietal debiteuren te incasseren ter grootte van totaal
f 418 000. Van de declaraties die Middendorf voor deze werkzaamheden
aan Effrink zond, is f 33 000 onbetaald gebleven. Middendorf schort daarom
zijn werkzaamheden ten behoeve van Effrink op. Als Effrink vervolgens
failliet wordt verklaard, en Kouwenberg, die benoemd is tot diens curator,
ten behoeve van de afwikkeling van de boedel, afgifte van de dossiers vraagt,
beroept Middendorf zich op een retentierecht. Tot dusver hestand (in literatum en rechtspraak) geen eenduidigheid over de vraag of een advocaat (en
ook bij voorbeeld een accountant) een retentierecht toekomt. De Hoge Raad
maakt zijn standpunt duidelijk:
,Tussen partijen is- terecht- niet in geschil dat aan een advocaat in beginsel een retentierecht toekomt op het onder hem berustende dossier betreffende door een client aan hem
opgedragen werkzaamheden, ter zake van hem door de client uit hoofde van die werkzaamheden verschuldigde bedragen aan honorarium en verschotten".

Vervolgens buigt de Hoge Raad zich over de reikwijdte van dit recht in geval
van faillissement van de client en stelt vast dat advocatendossiers niet geacht
kunnen worden als zodanig enige verkoopwaarde te hebben en zich bovendien naar hun aard niet lenen voor verkoop op de voet van art. 101 of art. 17 6
F.W. De Hoge Raad neemt als vaststaand aan dat de curator in het belang van
de boedel behoort te beschikken over de omstreden dossiers, doch niet
beschikt over middelen om de vordering van Middendorf te voldoen, nog
daargelaten of hij de vrijheid zou hebben de vordering van Middendorf ten
laste van de boedel te voldoen om daardoor de beschikking over de dossiers
te krijgen. De Hoge Raad vervolgt:
,In gevallen van deze aard weegt het be lang van de curator om ten behoeve van de boedel over
de stukken te kunnen beschikken zoveel zwaarder dan het belang van de advocaat om druk op
de curator te kunnen blijven uitoefenen door de stukken terug te houden, dat voortgezette
uitoefening van het retentierecht naar maatstaven van redelijkbeid en billijkbeid onaanvaardbaar zou zijn".

Aan advocaten kan derhalve een retentierecht toekomen terzake van de
dossiers. Bij faillissement doet zich in gevallen als het onderhavige het
probleem voor dat de waarde van de dossiers voor de failliete boedel
moeilijk kan worden afgewogen tegen de vordering waarvoor het retentierecht geldt zolang de curator de dossiers niet kan inzien. Voor de retentor zijn
de dossiers echter ook van weinig nut, omdat de exclusieve uitoefeningsrechten bij de curator liggen. Aldus bestaat de kans dat, zoals AdvocaatGeneraal VRANKEN het formuleert, de debiteuren om wier schulden het gaat
de lachende derden zijn. De Hoge Raad laat het belang van de curator
prevaleren. De belangen van schuldeisers en van de failliet zullen daarbij
op de achtergrond een rol hebben gespeeld. De redelijkheid en billijkheid
kunnen volgens het college in dergelijke gevallen aan (voortgezette uitoefening van) het retentierecht in de weg staan. Door de gekozen formulering

1611

laat de Hoge Raad nog wel de mogelijkheid van afwijking van deze regel
open. VRANKEN laat in zijn conclusie daarentegen merken niet gecharmeerd
te zijn van de benadering van de redelijkheid en billijkheid(scorrectie). Hij
bepleit ten behoeve van de duidelijkheid dat de curator bij retentierechten
een opeisingsrecht op de dossiers in de zin van art. 60 F.W. toekomt. In zijn
noot onder het arrest vraagt KLEIJN zich af ofbeide opvattingen in de praktijk
tot grote verschillen zullen leiden. Uit de overwegingen van de Hoge Raad
(en uit onder meer het arrest Oosterhuis/Buitenhuis) blijkt in elk geval eens
te meer dat de eisen van redelijkheid en billijkheid een belangrijke rol
kunnen spelen bij (uitoefening van) opschortingsrechten.

HooFDSTUK

V

VERBINTENISSEN UIT DE WET
AFDEL!NG

I (T.

HARTLIEF)

ONRECHTMATIGE DAAD ALGEMEEN

75. lNLEIDING
Ieder draagt zijn eigen scbade, tenzij er een goede reden is voor verplaatsing.
Dit adagium vormt het uitgangspunt van het aa11spmkelijkheidsrecht. Enkel
schade levertnog geeY1gegrOn:ue aanspraak op vergoeding op, beeft de Hoge
Raad in de verslagperiode nog eens beslist(240). Art. 6:162 B.W. geeft de in
de praktijk belangrijkste grond voor verplaatsing. V eel rechtspraak beeft
betrelddng op deze bepaling. Selectie is daarom noodzakelijk. Ik beperk mij
in dit kader tot rechtspraak met betrekking tot het leerstuk van de relativiteit
en tot het leerstuk van de gevaarzetting.
76. RELATIVITEIT
H.R., 2 december 1994, N.J, 1995, 288 (Poot/A.B.P.), m.nt. MAEIJER
In art. 6:162 B.W. is een drietal onrechtmatigheidscategorieen neergelegd:
strijd met de wet, inbreuk op een recht en handelen in strijd met de maatschappelijke zorgvuldigheid. Steeds geldt dat niet ieder die scbade ondervindt
van onrecbtmatig handelen een vordering heeft. Dat is aileen bet geval
wanneer aan bet relativiteitsvereiste is voldaan. Kort gezegd, boudt dit vereiste
in dat een norm moet zijn geschonden die strekt tot bescberming van (de
belangen van) gelaedeerde (art. 6:163 B.W.). Dit vereiste is van groot belang
gebleken in het leader van de problematiek van de bodemsanering(241 ). Ook in
de uitspraak van 2 december 1994 blijkt het relatieve karakter van de zorgvuldigheidsnorm. In deze zaak gaat het om de vraag of bet Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds (A.B.P.) niet aileen onrechtmatig handelt jegens zijn

(240) H.R., 27 mei 1994, NJ., 1994, 590.
(241) Vergelijk de bijdrage in nr. 84 van deze bundel
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partner ,Poot-concem" door het faillissement van dit concern te veroorzaken,
maar ook jegens aandeelhouder Poot die zijn aandelen in waarde verminderd
ziet worden. De Hoge Raad moet zich in eerste instantie uitlaten over de
stelling dat het A.B.P. inbreuk maakt op de rechten van Poot:
,3.4.3. Anders dan in onderdee1 I onder 1 wordt betoogd, kan het 'waarde1oos maken' van de
aandelen door het geste1de veroorzaken van het faillissement, niet worden aangemerkt a1s een
inbreuk op een subjectiefrecht van Poot, we1ke inbreuk onrechtmatig zou zijn ook zonder dat
een zorgvu1digheidsplicht jegens Poot is geschonden. Een aandeel in een vennootschap is
weliswaar een vermogensrecht, doch het toebrengen van schade aan de vennootschap kan,
hoezeer het ook een inbreuk op de rechten van de vennootschap op1evert, me de in het Iicht van
het in 3.4.1. overwogene niet tevens worden gezien als een inbreuk op dit - door de
aandeelhouder jegens de vennootschap uit te oefenen- vermogensrecht".

V ervolgens geeft de Hoge Raad aan dat ook de zorgvuldigheidsnorm een
beperkt bereik heeft:
,Het onderdeel betoogt onder 1 voorts dat een wette1ijke norm in beginse1 strekt ter bescherming
van allen die a1s gevolg van ovettreding ervan schade kunnen 1ijden, zodat het op de weg van het
ABP ligt om te stellen en zo nodig te bewijzen dat de te dezen overtreden norm niet strekt tot
bescherming van de enige aandeelhouder. Dit betoog faa1t reeds omdat het hier volgens de eigen
stellingen van Poot niet gaat om overtreding van een specifiek wettelijk voorschrift, maar om de
thans in art. 6:162 lid 2 neerge1egde en ook v66r 1 januari 1992 ge1dende regel dat onrechtmatig
is een doen of na1aten in strijd met hetgeen volgens ongeschreven recht in het maatschappelijk
verkeer betaamt. Deze norm heeft betrekking op de zorgvu1digheid die in een bepaa1de verhouding tegenover een of meer bepaalde anderen behoort te worden betracht en is dus naar haar aard
niet een norm die strekt tot bescherming van de be1angen van allen die schade lijden a1s gevo1g
van het feit dat de vereiste zorgvu1digheid tegenover die bepaalde anderen niet in acht is
genomen. Het Hof is dan ook terecht ervan uitgegaan dat Poot a1s eisende partij diende te
stellen we1ke specifieke zorgvu1digheidsnorm door het ABP jegens Poot in prive in acht had
moeten worden genomen, en dat hij niet kon vo1staan met het stellen van wanprestatie of
onzorgvu1dig hande1en van het ABP jegens het concern".

Uit het arrest volgt derhalve meer algemeen dat schending van een zorgvuldigheidsnorm geen gegronde aanspraak oplevert voor een ieder die schade
van de schending ondervindt en meer specifiek dat onrechtmatig handelen
niet tevens direct onrechtmatig is jegens de aandeelhouders van de vennootschap(242). Daarvoor is schending van een specifieke zorgvuldigheidsnorm
noodzakelijk(243).

77. GEVAARZETTING
H.R., 9 december 1994, N.J, 1996,403 (Werink/Hudepohl), m.nt. BRUNNER
H.R., 13 januari 1995, N.J, 1997, 175 (De Heel/Staat, A.B.P. en Korver),
m.nt. BRUNNER
Veel rechtspraak van de Hoge Raad heeft betrekking op het leerstuk van de
gevaarzetting. In dat kader regeren de zogenaamde Kelderluikcriteria(244)
(242) In deze1fde zin H.R., 29 november 1996, N.J., 1997, 178.
(243) Zie voor een voorbee1d H.R., 2 mei 1997, R.v.d. W, 1997, 118.
(244) H.R., 5 november 1965, Nl., 1966, 136, m.nt. SCHOLTEN.
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waarvan de belangrijkste zijn: 1. de kans op schade, 2. de aard en ernst van de
te verwachten gevo1gen(245) en 3. de bezwaarlijkheid van het treffen van
voorzorgsmaatregelen(246). Uitgangspunt is daarbij dat niet iedere leans op
schade verplicht tot het treffen van voorzorgsmaatregelen(247). Dit uitgangspunt heeft de Hoge Raad nog eens herhaald in het arrest W erink/
Hudepohl waarin de vraag aan de orde is of een wandelaar die met een
aantal vrienden in het bos loopt, onrechtmatig handelt door een schop tegen
een talc te geven die vervolgens een van zijn vrienden ongelukkigerwijs in
het oog treft. Het Hof neemt, kort gezegd, aan dat de veroorzalcer had moeten
uitkijken voordat hij de schop gaf. De Hoge Raad vemietigt het arrest van het
Hof:
,3.4 Onderdeel I van het middel ( ... ) gaat terecht ervan uit dat niet reeds de enkele mogelijkheid van een ongeval, als verwezenlijking van aan een bepaald gedrag inherent gevaar, dat
gedrag onrechtmatig doet zijn, maar dat zodanig gevaarscheppend gedrag slechts onrechtmatig
is indien de mate van waarschijnlijkheid van een ongeval (het oplopen van letsel door een
ander) als gevolg van dat gedrag zo groot is, dat de dader zich naar maatstaven van zorgvuldig-·
heid van dat gedrag had moeten onthouden".

Meer succes heeft het slachtoffer in het arrest van 13 januari 1995. In deze
zaak gaat het om een patient in een ziekenhuis die in een ontwaakzaal uit de
narcose bijlcomt. Hij maalct daarbij onrustige bewegingen, valt uit het bed en
loopt emstig letsel op. Uiteindelijk wordt hier a:mspralcelijlcheid van het
ziekenhuis aangenomen vanwege -de niet denkbeeldige leans dat dit zou
gebeuren, deskundigen hebben verklaard dat de onrustige bewegingen in
een bepaalde fase niet uitzonderlijk zijn, en vanwege de betrekkelijk geringe
bezwaarlijlcheid van het treffen van voorzorgsmaatregelen. Tegen relatief
lage kosten (onrustbanden, onrusthekj es) kunnen ongevallen als deze worden
voorkomen.
78. SPECIFIEKE GEVAARZETTINGSSITUATIES
H.R., 20 maart 1992, NJ, 1993, 547 (Bussluis), m.nt. BRUNNER
H.R., 22 april 1994, NJ, 1994, 624 (Taxus), m.nt. BRUNNER
H.R., 12 mei 1995, NJ., 1996, 118 (De Stichting/Unive), m.nt. DE BoER
Soms geeft de Hoge Raad een specifieke regel voor een bepaalde gevaarzettingssituatie. Een van de bekendste voorbeelden biedt het Natronloogarrest(248) waarin de Hoge Raad beslist dat het in strijd met de maatschappe-

(245) Zie voor de leans op ernstige schade nog H.R., 6 oktober 1995, R. v.d. W., 1995, 203 met
betrekking tot de aansprakelijkheid van een tumvereniging voor !else! van een tmnster die
tijdens een oefening uit de ringen vall.
(246) Zie VAN DAM, Zorgvuldigheidsnorm en aansprakelijkheid, diss. Utrecht, 1989, p. 107
e. v. en dezelfde, Aansprakelijkheid voor nalaten, preadvies Vereniging voor rechtsvergelijking
1995.
(247) Zie H.R., 6 november 1981, NJ, 1982, 567, m.nt. BRUNNER en in het leader van het
verkeer H.R., 23 juni 1995, NJ, 1995, 730.
(248) H.R., 8 januari 1981, NJ, 1982, 614, m.nt. BRUNNER.
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lijke zorgvuldigheid is een emmertje met een onbekende vloeistof bij het
vuil te zetten wanneer men de aard van de stof niet kent. Men moet, zo
valt uit het arrest af te leiden, zich ofwel op de hoogte stellen van deze
aard dan wei de stof onder controle houden. Geldt nu een soortgelijke
regel wanneer het giftig tuinafval betreft? De Hoge Raad heeft zich in het
arrest van 22 april 1994 over deze vraag moeten uitlaten naar aanleiding van
een tweetal paarden die de dood hebben gevonden, nadat ze takken van een
taxus hadden gegeten. Deze takken lagen op een afvalhoop op een naburig
perceel. In cassatie wordt een vergelijkbare regel als in het Natronloogarrest
voorgesteld. De Hoge Raad is echter terughoudend:
,De onderdelen falen. Een aansprakelijkheidsregel als daarin verdedigd kan in ieder geval niet
worden aanvaard, indien het gaat om planten en struiken, waarvan de giftigheid niet van
algemene bekendheid is. De in het maatschappelijk verkeer betamende zorgvuldigheid reikt
niet z6 ver dat degene die een plant of struik waarvan hij de giftigheid niet kent of behoeft te
kennen, onder zich heeft, verplicht zou zijn om deze plant of struik op zodanige wijze onder
zijn controle te houden dat zij geen gevaar kan opleveren, tenzij hem na onderzoek is gebleken
dat de plant of struik ongevaarlijk is".

De beslissing sluit aan bij de conclusie van Advocaat-Generaal BLOEMBERGEN die een klein onderzoek in de kennissen- en familiekring heeft gedaan,
waaruit bleek dat men in de regel niet bekend was met het giftige karakter
van taxus (in het Engels overigens horse dead geheten). Annotator BRUNNER
heeft weinig waardering voor de beslissing van de Hoge Raad:
,Nu lijkt stadse onwetendheid ook voor het platteland als maatstaf van maatschappelijke
zorgvuldigheid te zijn aanvaard".

Minder terughoudend is de Hoge Raad in het kader van de aansprakelijkheid
van de wegbeheerder. In het arrest van 20 maart 1992 gaat het om de vraag of
de gemeente Diemen als wegbeheerder aansprakelijk is door niet voldoende
te waarschuwen voor de gevaren van bussluizen voor het overige verkeer. De
Hoge Raad formuleert een vergaande zorgplicht:
,Vooropgesteld moet worden dat in het algemeen op de gemeente die moet zorgen dat een
openbare weg in goede staat verkeert, de plicht rust ervoor te zorgen dat de toestand van de
weg de veiligheid van personen en zaken niet in gevaar brengt. Hieruit vloeit voort dat,
wanneer de gemeente ter fYsieke ondersteuning van verkeersmaatregelen een weg zodanig
im"icht dat deze zonder beveiligingsmaatregelen gevaar oplevert voor personen of zaken,
zij door deugdelijke beveiligingsmaatregelen, zoals waarschuwingen, ervoor zorg behoort te
dragen dat de veiligheid van personen en zaken voldoende gewaarborgd blijft, waarbij de
gemeente mede in aanmerking heeft te nemen dat niet alle verkeersdeelnemers steeds de
nodige voorzichtigheid en oplettendheid zullen betrachten. Indien deze veiligheid niet voldoende kan worden gewaarborgd, dient de gemeente van een zodanige inrichting van de weg af
te zien. Ret onderhavige geval wordt hierdoor gekenmerkt dat de gemeente, teneinde kracht bij
te zetten aan een door verkeersborden aangegeven inrijverbod, een gat in het wegdek heeft
doen aanbrengen om andere voertuigen dan autobussen feitelijk te beletten het betreffende
weggedeelte, een busbaan, te berijden, waardoor een voor verkeersdeelnemers, die zich op dat
weggedeelte begeven, gevaarlijke situatie in het Ieven is geroepen".
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Aansprakelijkheid wordt uiteindelijk aangenomen nu de gemeente te weinig
heeft gedaan ter voorkoming van ongelukken(249). Uiteindelijk zal de
betekenis van art. 6:162 B.W. voor de aansprakelijkheid van de wegbeheerder beperkt zijn nu art. 6:174 B.W. een voor de gelaedeerden gunstiger optie
van risico-aansprakelijkheid ( objectieve aansprakelijkheid) aanreikt(250).
Ten slotte heeft de Hoge Raad een specifieke regel geformuleerd met betrekking tot de aansprakelijkheid van een psychiatrisch ziekenhuis voor
schade die minderjarige paW\nten aan derden berokkenen. In de zaak van
12 mei 1995 gaat het om de schade veroorzaakt door een 13-jarig geestelijk
gestoord meisje dat reeds enkele malen uit het ziekenhuis was ontsnapt,
voordat ze weer ontsnapte en brand stichtte in een woning in de nabijheid van
het ziekenhuis. Het Hof neemt inderdaad aansprakelijkheid van het ziekenhuis aan. In cassatie wordt hierover vergeefs geklaagd:
,3.6.2 Het verwijt faalt. Wanneer het gaat om minde1jarigen die wegens een geestelijke
stoornis zijn opgenomen in een inrichting als de onderhavige, zal voor wat betreft aansprakelijkheid voor door dergelijke kinderen aan derden toegebrachte schade veelal noch zijn voldaan
aan de vereisten voor aansprakelijkheid van de ouders overeenkomstig art. 1403, tweede
lid (oud) BW, noch aan die voor aansprakelijkheid van het kind (vgl. HR 9 december 1960,
NJ 1963, 1). Tegen deze achtergrond moet worden aangenomen dat de zorgvuldigheid die in
het maatschappelijk verkeer is vereist, in verband met de aard van psychisch gestoorde
minderjarigen, meebrengt dat de gene die in het leader van hun behandeling het toezicht over
hen heeft aanvaard, gehouden is zo vee! als redelijkerwijs mogelijk erop toe te zien d~t_zij
derden (of zicb?elf)_geen schade toebrengen. Hoever dit toezichtbehoorfte-gaanen welke
maatregelen ter voorkoming van het toebrengen van schade aan derden (of aan het kind zeit) de
toezichthouder behoort te nemen, hangt af van de bijzonderheden van het gegeven geval,
waarbij van belang zijn enerzijds de grondrechten van het kind en de aan zijn behandeling uit
medisch oogpunt te stellen eisen en anderzijds de grootte van de kans dat het derden (of
zichzelf) schade zal toebrengen".

In de overwegingen van de Hoge Raad valt op dat de Hoge Raad begint met
de opmerking dat de zaak onder het oude recht speelt. Onder het oude recht
was een geestelijk gestoorde niet zelf aansprakelijk, vanwege het ontbreken
van subjectieve verwijtbaarheid en zouden ook de ouders van een patient in
een inrichting als de onderhavige niet aansprakelijk zijn, nu onder het oude
recht het inwonendheidsvereiste gold: de ouders waren slechts aansprakelijk
voor schade veroorzaakt door hun kinderen voor zover deze bij de ouders
inwonend waren. Naar huidig recht ligt een en ander anders: de ouders van
een geestelijk gestoord kind jonger dan 14 jaar zijn wei degelijk aansprakelijk voor de schade die het kind aanricht (art. 6:169 lid 1 B.W. tart. 6:164 en
165 B.W.). Dat doet de vraag rijzen of ook onder het huidige recht op

(249) Na ve1wijzing heeft het Hof 's-Gravenhage 15 september 1994, V.R., 1995, 9 echter
100% eigen schuld (art. 6:101 B.W.) aangenomen, als gevolg waarvan de schade toch volledig
voor rekening van het slachtoffer blijft.
(250) Zie overigens nog wei in het kader van art. 6:162 B.W. H.R., 6 september 1996,
R.v.d.W., 1996, 164. Art. 6:162 B.W. blijft, gezien art. 6:197 B.W., overigens wei de basis
voor vorderingen van regresnemende instanties zoals de gesubrogeerde ziektekostenverzekeraar.
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ziekenbuizen een zelfde zorgplicbt rust als de Hoge Raad in dit arrest
aanneemt. Vrij algemeen is de opvatting dat dat zo is(251). Dat naar buidig
recbt de ouders wel degelijk kunnen worden aangesproken, doet volgens
deze opvatting niet af aan de zorgplicbt van bet ziekenhuis.
AFDELING 2 (M.E. FRANKE)

BEROEPSAANSPRAKELIJKHEID

79. INLEIDING
Beroepsaansprakelijkbeid is een slecbt te omlijnen onderwerp. In de vorige
editie van het vijfjaarlijkse overzicht van Nederlandse rechtspraak voor dit
tijdschrift(252) is bet opgevat als aansprakelijkheid voortvloeiend uit die
beroepsuitoefening waarbij bet ,pleegt te gaan om bij uitstek persoonsgebonden werkzaamheden van intellectuele of kunstzinnige aard"(253). Van
deze omscbrijving wordt ook nu uitgegaan. De bespreking is in 1992 verder
beperkt tot de klassieke beroepsgroepen: arts, advocaat en notaris. Ook
ditmaal moet de bebandeling van de jurisprudentie tot deze beroepsbeoefenaars bepaald blijven.
Van de arresten die buiten de gegeven omscbrijving vallen, is er een tocb
vermeldenswaard, omdat bet van be lang is voor de beroepsaansprakelijkheid
in bet algemeen. Het betreft de verbouding tussen tucbtrecbt en civiel recbt.
Over de betekenis van beroepsopvattingen voor bet oordeel van de civiele
recbter scbrijft MICHIELS VAN KESSENICH-HOOGENDAM: ,Zij kunnen daarop
een beslissende invloed bebben, maar dat is niet noodzakelijk. De recbter is
gebeel vrij om in zijn oordeel een afwijkende mening vast te leggen"(254).
Sprekend voorbeeld van zo'n ,afwijkende mening" was bet oordeel van de
Hoge Raad inzake bet Baams beslag, waarin een notaris aansprakelijk werd
gehouden voor de gevolgen van een in het notariaat zeer gebruikelijke
handelwijze(255). In H.R., 15 november 1996 gaat het om het tegengestelde
geval(256). Een accountant was door de tuchtrechter nalatigheid verweten.
Hem was ook een waarschuwing opgelegd. Maar daarrnee staat voor de
burgerlijke rechter nog niet de civiele aansprakelijkheid vast. De Hoge Raad
geeft de vaste leer als volgt weer:
,dat een ontkennend antwoord van de tuchtrechter op de vraag of overeenkomstig een voor het
desbetreffende beroep geldende norm is gehandeld, de burgerlijke rechter niet dwingt tot het
oordeel dat sprake is van wanprestatie of van een onrechtmatige daad".

(251)
(252)
(253)
(254)
(255)
(256)

Zo bijvoorbeeld DE BoER in zijn noot onder het arrest.
TP.R., 2-92, blz. 550 e.v. (FRANKE).
H.R., 22 november 1989, N.J, 1990, 674.
MICHIELS VAN KESSENICH-HOOGENDAM, Beroepsfouten, 1995, biz. 54-55.
H.R., 30 januari 1981, N.J., 1982, 56.
H.R., 15 november 1996, N.J, 1997, 151.
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De burgerlijke rechter beoordeelt de zaalc dus op haar civielrechtelijke
merites. De norm waaraan het handelen van de beroepsbeoefenaar daarbij
wordt getoetst, is die van de ,redelijk bekwame en redelijk handelende
vakgenoot". In de 1992-editie van het overzicht van de Nederlandse rechtspraak is deze norm uitgebreid besproken en afgezet tegen de algemene
regels van het verbintenissenrecht en de zorgvuldigheidsnorm uit het aansprakelijkheidsrecht. Op deze plaats wordt daarom volstaan met een verwijzing hiemaar(257). Dat de zorgvuldigheidsnormen die gelden voor de arts,
advocaat en notaris, niet automatisch van toepassing zijn op andere beroepsbeoefenaars, blijlct uit R.R., 19 april 1996(258).
80. ARTS

a. Algemeen

Van belang voor de medische aansprakelijkheid is de nieuwe regeling(259)
van de geneeskundige behandelingsovereenkomst in afdeling 5 van boek 7
van het burgerlijk wetboek. De afdeling bevat dwingendrechtelijke bepalingen omtrent de verplichtingen van de hulpverlener en de rechten en plichten
van de patient. De norm waaraan de hulpverlener moet voldoen is neergelegd
in artikel7:453 BW: ,De hulpverlenermoetbij zijn werkzaamheden de zorg
van een goed hulpverlener in acht nemen en handel!daarbij in overeenstem-ming met- de. op hemrustende veranfwo-ordelijkheid, voortvloeiende uit de
voor hulpverleners gelden de professionele standaard." Ret betreft hier een
open norm, voor de invulling waarvan de jurisprudentie op het gebied van de
beroepsaansprakelijkheid relevant blijft.
Met betreld<ing tot die jurisprudentie voorspelt VERKRUISEN in een recente
publicatie een ,forse toename van het aantal medische aansprakelijkheidsclaims" in Nederland(260). De rechtspraak van de afgelopen vijf jaar toont
evenwel (nog) een zeer rustig beeld: slechts een procedure van een patient
tegen een arts bracht het tot de Roge Raad(261).
b. Bewijslast

R.R., 18 februari 1994, N.J., 1994, 368 (Schepers/De Bruijn)
Een van de moeilijkste onderwerpen op het gebied van de medische aansprakelijkheid is wei het bewijs van de beroepsfout. Ret probleem kwam in
de vorige editie reeds ter sprake. Na een medische ingreep is dikwijls zeer
(257) TP.R., 2-92, biz. 566 e.v. (FRANKE).
(258) NJ, 1996, 727, inzake het handelen van een curator.
(259) In werking getreden op 1 april 1995.
(260) NJB., 1997, biz. 846-853.
(261) Juist buiten de verslagperiode valt H.R., 21 februari 1997, R.v.d. W, 1997, 54 C, m.nt.
HIJMA in Ars Aequi, 1997, b1z. 431-438. In deze wrongfitl birth-zaak staat met name de vraag
centraa1 welke door de beroepsfout veroorzaakte kosten voor vergoeding in aanmerking
komen.
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slecht vast te stellen (Iaat staan te bewijzen) of een complicatie het gevolg is
van een beroepsfout. Daarbij verkeert de patient in zoverre in een afhankelijke positie, dat hij het handelen van de arts meestal niet kan controleren en
ook niet beschikt over de medische gegevens die voor een eventuele rechtzaak van belang kunnen zijn(262). De Hoge Raad kwam in 1987(263) de
patient wat de bewijsmoeilijkheden betreft tegemoet met een overweging die
letterlijk wordt herhaald in het arrest Schepers/De Bruijn.
Schepers voert een buikoperatie uit bij De Bruijn. Daarbij wordt onder
ondere de baarmoeder van De Bruijn verwijderd. Veertien dagen later krijgt
De Bruijn een nabloeding, die het gevolg is van een co'itus. De Bruijn moet
wederom worden geopereerd. ·Zij eist vergoeding van de schade die zij
daardoor lijdt van Schepers. Deze zou haar hebben gezegd ,dat zij het rustig
aan moest doen", maar niet hebben geadviseerd geen samenleving te hebben
na de eerste operatie. Schepers betwist dat hij zo'n advies niet gegeven zou
hebben. Het Hoflaat hem toe tot het leveren van het bewijs van deze stelling,
maar Schepers slaagt hierin naar de mening van het Hof niet.
In cassatie stelt Schepers dat het ,gebruikelijk" is een patiente in een geval
als dit te waarschuwen zes weken lang geen samenleving te hebben, en dater
,geen andere omstandigheden zijn, welke een aanwijzing zouden kunnen
zijn voor het nalaten van het geven van die waarschuwing". Volgens hem
moet De Bruijn de beweerde beroepsfout (het niet voldoen aan de waarschuwingsplicht) daarom aantonen op grond van de hoofdregel van artikel
177 Rv: wie stelt, bewijst. In de visie van Schepers moet het Hof motiveren
waarom het in casu is afgeweken van dat beginsel.
De Hoge Raad ziet het anders:
,Tegen de achtergrond van hetgeen is overwogen in HR 20 nov. 1987, NJ 1988, 500- te
weten dat van een arts die door een patient wordt beticht van een kunstfout, kan worden
ver1angd dat hij voldoende feitelijke gegevens verstrekt ter motivering van zijn betwisting van
de stellingen van die patient teneinde deze aanknopingspunten voor eventuele bewijslevering
te verschaffen- moet de door het onderdeel bestreden overweging aldus worden verstaan dat
het hof de betwisting door Schepers van de stelling van De Bruijn dat hij meerbedoeld advies
niet had gegeven, onvoldoende geadstrueerd heeft geacht en daarom Schepers heeft belast met
het bewijs dat hij het advies inderdaad heeft gegeven. Dit om·deel geeft geen blijk van een
onjuiste rechtsopvatting en is niet onbegrijpe1ijk in het Iicht van de omstandigheid dat Schepers
( ... ) zelf zijn stelling dat hij het advies we! heeft gegeven, in wezen slechts grondt op de
ervaringsregel dat dit altijd gebeurt en nooit vergeten wordt, omdat dit advies zo stringent is".

De arts moet zorgen dat hij voldoende feitelijke gegevens verstrekt als hij de
stellingen van zijn wederpartij betwist. De enkele mededeling dat een
bepaalde handelwijze gebruikelijk is, is daarvoor niet toereikend.

(262) Zie daarover het reeds in T.P.R., 2-92 aangehaalde artikel van ASSER, Tijdschrift voor
Gezondheidsrecht, 1991, blz. 62-76, vooral blz. 67-68.
(263) H.R., 20 november 1987, NJ, 1988,500 (Timmer/Deutman), m.nt. HAARDT; besproken
in T.P.R., 2-92, blz. 551 onder b (FRANKE).
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81. ADVOCAAT
Wijzen op de mogelijkheid van gefinancierde rechtshulp; maatstaf
H.R., 14 mei 1993, NJ., 1993, 457 (Smorenburg c.s./Van der Gronde)
De rechtsverhouding tussen advocaat en client brengt mee dat de advocaat
het oog houdt op wat nuttig is voor de financiele belangen van zijn client.
Daarom zal de advocaat met zijn client moeten overleggen of er termen zijn
om gratis rechtsbijstand of rechtsbijstand tegen verminderd tarief aan te
vragen(264). Dat kan anders zijn wanneer hij goede grond heeft te menen
dat zijn client niet voor gefinancierde rechtshulp in aanmerking komt(265).
Deze oude lessen worden herhaald in het hier besproken arrest, waar eiser tot
cassatie tevergeefs tracht de Hoge Raad t-e bewegen de maatstaf aan te
scherpen.
Smorenburg c.s. wenden zich tot Vander Gronde voor juridische bijstand in
verband met de aanstaande veiling van enkele van hun bezittingen, waaronder hun woonhuis. De verkoopwaarde van hun onroerende zaken is dan
rond de f 600 000. Zij betalen Vander Gronde voorschotten op de uiteindelijke rekening. Deze vorderen zij echter als onverschuldigd betaald terug,
wanneer blijkt dat zij voor een toevoeging (gefinancierde rechtshulp) in
aanmerking zouden zijn gekomen op grond van het beleid van het Bureau
van Rechtshulp in Utrecht. Zo'n toevoeging is door Van der Gronde niet
aangevraagd.
Smorenburg- c.s:- stellen ;,oaf lief feiCaafachterafblijkt dat de betreffende
client voor kosteloze rechtsbijstand in aanmerking had kunnen komen, voor
risico van de betroldcen advocaat komt". Zij menen dat een advocaat geen
recht heeft op honorarium terzake van werkzaamheden waarvan achteraf
blijkt dat daarvoor aanspraak op kosteloze rechtsbijstand bestond. Hof en
Hoge Raad delen deze mening niet. Volgens de Hoge Raad berust zij
,in hoofdzaak op de gedachte dat uit de rechtsverhouding tussen advocaat en client, uit de eisen
van redelijkheid en billijkheid of uit de door een advocaat in acht te nemen zorgvuldigheidsnormen een strengere maatstaf moet worden afgeleid, die tot gevolg heeft dat bet in beginsel
voor risico van de advocaat komt, wanneer achteraf blijkt dat de client over de peri ode waarin
de advocaat tegen betaling voor hem is opgetreden, voor kosteloze rechtsbijstand in aanmerking zou zijn gekomen. Deze gedachte vindt evenwel geen steun in het recht".

De Hoge Raad wil niet weten van een strengere zorgvuldigheidseis dan de in
1991 geformuleerde. De advocaat moet met zijn client overleggen of er
termen zijn een toevoeging te verkrijgen, tenzij hij goede grond heeft aan te
nemen dat de client niet voor kosteloze rechtsbijstand in aanmerking komt.
In casu mocht Van der Gronde om twee redenen van dit laatste uitgaan. In
verband met de hoogte van de waarde van de onroerende zaken van Smo-

(264) H.R., I november 1991, N.J., 1992, 121; besproken in T.P.R., 2-92, biz. 557 onder d
(FRANKE).

(265) H.R., 8 november 1991, N.J., 1992, 134. De zaak betrof een deurwaarder en is besproken in T.P.R., 2-92, b1z. 557 onder d (FRANKE).
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renburg was het ,niet onredelijk" af te zien van het vragen van een toevoeging. Bovendien had Vander Gronde informatie ingewonnen bij de boekhouder van Smorenburg c.s. en ook op grond hiervan kon hij tot de conclusie
komen dat zij niet voor een toevoeging in aanmerking kwamen.
82.

NoTARIS

a. Algemeen
In 1940 constateerde WoLFSBERGEN dat de fouten van notarissen vaker dan
die van beroepsbeoefenaars als arts en advocaat leiden tot een vordering in
rechte(266). Het is in 1997 niet anders. Tegenover de zojuist besproken
rechtspraak met betrekking tot arts en advocaat staan maar liefst tien arresten
die het handelen van notarissen betreffen. Bij drie ervan gaat het overigens
om een vervolg op een arrest uit de huidige verslagperiode(267), of de in de
vorige editie behandelde periode(268). Deze vervolgarresten betreffen steeds
vragen van algemeen vermogensrecht en komen in deze afdeling over beroepsaansprakelijkheid daarom slechts kort aan de orde.

b. Zorgplicht; grens aan zorgplicht
H.R., 27 maart 1992, N.J., 1993, 188 (Meijer/S.), m.nt. LUIJTEN
Notaris S. verlijdt in 1978 een akte waarbij onroerendgoedadviseur Meijer en
Thesing Vastgoed B.V. samen enkele onroerende zaken kopen. Financier
van de koopprijs is de Westland Utrecht Hypotheekbank (W.U.H.), die een
hypotheek op de zaken verkrijgt. Meijer en de B.V. verbinden zich als
hoofdelijk schuldenaar tot de terugbetaling van de hoofdsom.
In 1980 verlijdt S. wederom een akte voor dezelfde partijen. Nu gaat het om
een scheiding en deling, waarbij Meijer zijn aandeel in de onroerende zaken
toescheidt aan de B.V. en deze laatste de verplichting op zich neemt de
hypothecaire schuld te voldoen. Voorafgaand aan het verlijden van de akte is
door een medewerker van het notariskantoor aan partijen gevraagd of
W.U.H. toestemt in de verdeling en het ontslag van Meijer uit de hypotheek.
Hierop antwoordt D. Thesing (enig directeur van Thesing Vastgoed B.V.):
,dat alles al was geregeld met de Bank". Op dezelfde vraag antwoordt
Meijer dat Thesing dit ook aan hem heeft gezegd.
W.U.H. maant in 1982 Meijer tot betaling van de resterende schuld. Dan
blijkt dat Meijer niet is ontslagen uit zijn schuldenaarschap jegens W.U.H. In
1984 gaat Thesing Vastgoed B.V. failliet.
(266) W.P.N.R., 3654 (1940), biz. 4.
(267) H.R., 26 januari 1996, N.J, 1996, 607 (H./Franken), vervolg van H.R., 18 december
1992, N.J, 1994, 91 (Franken/H.), hierna besproken onder f.
(268) H.R., 31 december 1993, N.J, 1994, 275 (K./A.B.N. Amro Bank), vervolg van H.R.,
25 januari 1991, N.J., 1992, 97 (K./A1mo bank), hierna besproken onder f. Zie voor het arrest
H.R., 24 december 1993, N.J, 1994, 303 (Credit Lyonnais bank Nederland/T.), vervolg van
H.R., 28 september 1990, N.J, 1991, 473 (idem) de bespreking in nr. 54 onder d van deze
bundei (HOOGERVORST).
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Meijer acht notaris S. verantwoordelijk voor het feit dat hij niet uit zijn
hoofdelijk schuldenaarschap is ontheven. S. had volgens hem moeten controleren ofW.U.H. inderdaad aldcoord ging met het ontslag en hij had daarbij
niet aileen mogen afgaan op de mededeling van Thesing hieromtrent. Hof en
Hoge Raad zijn het niet met Meijer eens. De Hoge Raad verwoordt het aldus:
,dat bij de beoordeling van de aansprakelijkheid van de notaris uit hoofde van zijn taak bij bet
verlijden van een akte, uitgangspunt dient te zijn dat op hem in zijn hoedanigheid een
zwamwegende zorgplicht rust t.z.v. hetgeen nodig is voor bet intreden van de rechtsgevolgen
welke zijn beoogd met de in die akte opgenomen rechtshandelingen (HR 28 sept. 1990, NJ
1991, 473)".

De zorgplicht van de notaris werd in 1990 gegrond op ,het vertrouwen dat de
deelnemers aan het rechtsverkeer moeten kunnen stellen in een notariele
akte"; zij ,geldtjegens alle belanghebbenden"(269). Maar het gaat, zoals de
Hoge Raad in Meijer/S. aangeeft, om een uitgangspunt. De zorgplicht van de
notaris is niet onder alle omstandigheden dezelfde. Dat bleek reeds in het
arrest van de Groningse huwelijksvoorwaarden uit 1989. Tegenover iemand
die ,juridisch een leek" is, heeft de notaris een grotere zorgplicht. Hij zal
alleen mogen meewerken aan een bepaalde transactie als hij zich ervan heeft
vergewist dat alle gevolgen ervan duidelijk zijn voor deze niet-deskundige(270). Voor zo'n vergaande bescherming is geen reden als tegenover de
notaris twee partijen staan die beide deskundig zijn op-het- gebied -vanlle
transactie, zoals in de zaak van Meijer en Thesing. Zij waren respectievelijk
onroerendgoedadviseur en onroerendgoedhandelaar. Dat heeft gevolgen
voor de zorgplicht van de notaris. Op de bovengeciteerde overweging laat
de Hoge Raad dan ook volgen:
,Deze zorgplicht vindt (... ) haar grens daar waar de notaris goede grond heeft te vertrouwen dat
de betreffende belanghebbende zichzelf reeds op de hoogte had gesteld of dat deze tevoren
reeds voldoende inzicht had in hetgeen voor die gevolgen vereist was".

c. Zorgplicht (ministerie- en onderzoeksplicht); zorgplicht jegens derden

H.R., 23 december 1994, NJ., 1996, 627 (Curatoren T.H.B.IV.), m.nt.
KLEIJN onder 629
H.R., 23 december 1994, NJ., 1996, 628 (M./Curatoren en ex-curatoren
T.H.B.), m.nt. KLEIJN onder 629
H.R., 15 september 1995, NJ., 1996, 629 (E./Curatoren en ex-curatoren
T.H.B.), m.nt. KLEIJN
In drie arresten uit de verslagperiode komt de vraag naar de reikwijdte van de
zorgplicht van de notaris aan de orde. Het betreft alle processen, gevoerd
door de (ex-)curatoren van de Tilburgsche Hypotheekbank N.V. (T.H.B.).
(269)
onder
(270)
onder

H.R., 28 september 1990, N.J., 1991, 473 (Credit Lyonnais BanldT.), m.nt. LUJJTEN
474; besproken in T.P.R., 2-92, blz. 562 onder d (FRANKE).
H.R., 20 januari 1989, N.J., 1989, 766, m.nt. LUJJTEN, besproken in T.P.R., 2-92, biz. 559
b (FRANKE).
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Een aantal notarissen verleent medewerking aan onroerendgoedtransacties.
Het gaat om door T.H.B. verstrekte hypothecaire geldleningen, vastgelegd in
notariele akten, door deze notarissen verleden. Bij de leningen is sprake van
overfinanciering: het geleende bedrag is steeds boger dan 75% van de
waarde van het onderpand. Het betreft verder bijzondere transacties, wei
,draai- en schuif-transacties" genoemd. Hierbij laat een kleine groep onroerendgoedhandelaren voortdurend onroerendgoedpakketten van eigenaar
wisselen, waarbij de prijzen zodanig worden opgedreven, dat deze in geen
enkele verhouding meer staan tot de marktwaarde van de goederen. Dit
gebeurt in een periode waarin de prijzen op de onroerendgoedmarkt overigens sterk in waarde dalen.
In 1983 gaat T.H.B. failliet. Door de onverantwoorde geldleningen is sprake
van enorme dekkingstekorten, waardoor vele crediteuren van T.H.B. hun
vordering niet kunnen verhalen. V oor deze schade stellen de faillissementscuratoren van T.H.B. de notarissen die hebben meegewerkt aan de leningen
(V., M. en E.) aansprakelijk. Zij menen dat de notarissen onzorgvuldig
hebben gehandeld door na te laten hun ministerie te weigeren.
In de procedures stellen de curatoren de vraag of de notarissen onrechtmatig
hebben jegens THB. (als hun wederpartij) uitdrukkelijk buiten deb at. De
curatoren treden alleen op namens de gezamenlijke schuldeisers, die derden
zijn bij de juist genoemde relatie. In de procedures staat daardoor de zorgplicht van de notaris jegens derden centraal. Dat betekent niet dat de anesten
geen betekenis hebben voor de kwestie van de zorgplicht van de notaris in
het algemeen.
Het uitgangspunt voor de behandeling van de vraag naar de zorgplicht j egens
derden wordt in de drie arresten op exact dezelfde wijze verwoord:
,Het Hof heeft kenneiijk - en terecht - aangenomen dat de functie van de notaris in het
rechtsverkeer hem onder bijzondere omstandigheden 66k verpiicht tot een zekere zorg voor de
beiangen van derden weike mogeiijketwijs zijn betrokken bij de door zijn ciienten van hem
verlangde ambtsverrichtingen".

De notaris moet ook rekening houden met de belangen van mogelijk betrokken derden. Dat bleek reeds in 1989, in een anest over de geheimhoudingsplicht van de notaris(271). En in 1990 stelde de Hoge Raad dat de ,op
de notaris rustende zwaarwegende zorgplicht ter zake van hetgeen nodig is
voor het intreden van de rechtsgevolgen welke zijn beoogd met de in de akte
opgenomen rechtshandelingen" geldt ,jegens alle belanghebbenden"(272).
Maar de rechter is terughoudend in het aannemen van een algemene zorgplicht jegens derden(273). In de zojuist geciteerde anesten blijkt het uit de
(271) H.R., 19 mei i989, N.J., i990, 54, m.nt. LUIJTEN, besproken in T.P.R., 2-92, biz. 561
onder c (FRANKE).
(272) H.R., 28 september 1990, N.J., 1991, 473 (Credit Lyonnais Bank/T.), m.nt. LUIJTEN
onder 474, besproken in T.P.R., 2-92, biz. 562 onder d (FRANKE).
(273) Zie oak BoLT en SPIER, Preadvies N.J. V, 1996, biz. 152-158.
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zinsnede dat de zorgplicht jegens derden slechts ,onder bijzondere omstandigheden" geldt.
De terughoudendheid blijkt ook uit de wijze waarop in de arresten van 1994
de vraag wordt beantwoord welke bijzondere omstandigheden van invloed
kunnen zijn op de zorgplicht van de notaris. Het Hof onthoudt zich van een
algemene behandeling van deze kwestie, wat volgens de Hoge Raad gezien
de ,stand der rechtsontwikkeling" op dit punt te billijken is. De Hoge Raad
geeft instemmend het vervolg van de gedachtengang van het Hof weer:
,Ret heeft zich ertoe beperkt aan te geven wanneer in de onderhavige zaak sprake zou kunnen
zijn van jegens de schuldeisers van THB omechtmatig tek01tschieten van de notaris. Dat zou,
aldus het Hof ( ... ) het geval kunnen zijn 'indien de no taris heeft geweten ofheeft moe ten weten
dat zijn medewerking aan het verlijden van de litigieuze transport- en hypotheekakten in het
algemeen dan wei zijn medewerking aan het verlijden van een of meer van die litigieuze
transpOii- en hypotheekakten ernstig gevaar voor insolventie van de THB zou meebrengen'.
Deze maatstaf strookt met het buiten het debat houden van de belangen van de THB als zodanig
(... ) en brengt terecht tot uitdrukking dat slechts onder bijzondere omstandigheden sprake kan
zijn van een zorgplicht van de notaris jegens derden."

Aansprakelijkheid van de notaris jegens de crediteuren kan bestaan als hij
wist of kon weten dat de transacties waaraan hij meewerkte emstig gevaar
voor insolventie van de bank, dus schade voor de crediteuren zouden
meebrengen. Ret criterium past bij de stelling van BoLT en SPIER dat de
voorzienbaarheid van de schade een van-de belangrijkste factoren is bijliet
oordeel of een beroepsbeoefenaar aansprakelijk is jegens derden(274).
In de procedures uit 1994 leidt toepassing van het criterium niet tot het
aannemen van aansprakelijkheid van de notarissen V. en M. Daarbij letten
Hof en Hoge Raad:
,a. op de mate van discrepantie tussen koopsom en hoogte van de door THB verstrekte lening;
b. op andere de notaris bekende gegevens omtrent het onroerend goed, zoals wetenschap
omtrent de in het verleden daarvoor betaalde koopprijzen; c. op omstandigheden van andere
aard die de notaris hadden moeten doen beseffen dat de door hem te verzorgen transactie
emstig gevaar voor insolventie van THB zou opleveren".

NotarisE., tegen wie de procedure uit 1995 werd gevoerd, is wei aansprakelijk. Op grond van een vijftal bijzondere omstandigheden nemen Hof en
Hoge Raad een onderzoeksplicht van deze notaris aan. Voor het verkrijgen
van een indruk van de aard van die omstandigheden volgen er hier twee:
I. Op 11 en 12 november 1980 verschenen mededelingen in landelijke dagbladen over FIODinvallen bij THB, bij een aantal omoerendgoedhandelaren en bij enige notarissen in verband
met verdenking van frande in omoerend goed. E. was van die perspublicaties op de hoogte.
2. In het kader van het strafrechtelijk c.q. FIOD vooronderzoek zijn in de administratie van E.
aantekeningen aangetroffen waaruit blijkt dat hij de omvangrijke draai- en schuiftransacties in
kaart bracht. Aangenomen kon daat·om worden dat E. een goed inzicht had in de aard van die
transacties.

(274) Ta.p., biz. 153 e.v.
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In dit geval is moeilijk vol te houden dat het voor de notaris niet voorzienbaar
zou zijn dat de crediteuren van T.H.B. schade zouden kunnen lijden door de
transacties. De Hoge Raad citeert de overwegingen van het Hof
,dat de notaris 'vanaf 12 november 1980 ernstig rekening had behoren te houden met de
mogelijkheid, dat een of meer van de transacties ~ aan de uitvoering waarvan hij zijn
medewerking verleende ~de be Iangen van THB en haar schuldeisers ernstig zouden schaden
met als gevolg dat die schuldeisers geen, althans onvoldoende verhaal meer voor hun
vorderingen zouden vinden' ".

Hierdoor kwam op de notaris vanaf 12 november 1980
,de verplichting te rusten om een zelfstandig onderzoek in te stellen naar de aanvaardbaarheid
van die transacties teneinde te beoordelen of bet gevaar voor een zodanige benadeling
inderdaad reeel was".

Uit de arresten spreekt een grote huiver voor het aannemen van een te
uitgebreide zorgplicht van de notaris. De rechter is in elk geval zeer terughoudend in het aannemen van zo'n zorgplichtjegens derden. De beslissingen
zijn daarom steeds sterk afuankelijk van de bijzondere omstandigheden van
het geval. Niettemin kunnen uit de arresten enkele algemene regels met
betrekking tot de verplichtingen van de notaris worden gedistilleerd.
Ten eerste kan de notaris die gevaren van een bepaalde transactie voorziet,
zijn gehouden zijn ministerie op te schorten(275) totdat hij is gerustgesteld
over de risico's van de transactie waarvoor zijn medewerking wordt gevraagd(276). KLEIJN merkt op dat de notaris daartoe niet te snel mag overgaan, omdat hij wat betreft het vastleggen van een overdracht of zekerheidsstelling in een monopoliepositie verkeert en dus niet onnodige rechtsweigering mag veroorzaken(277).
Ten tweede zijn de arresten van belang voor de onderzoeksplicht van de
notaris. Als hij gevaren van een bepaalde transactie voorziet, zal hij de
risico's zelfstandig moeten onderzoeken. Daarbij mag hij afgaan op mededelingen van deskundigen. Zo mocht in arrest nr. 628 (de plaatsvervanger
van) notaris M. afgaan op een taxatierapport van een N.V.M.-makelaar, nu
hij geen redenen had om ,aan de echtheid van dit taxatierapport dan wel aan
de kwaliteiten van de betrokken makelaar te twijfelen". Bestaat er echter wel
reden tot twijfel, dan moet de notaris toch een eigen onderzoek instellen. Dat
was het geval in de procedure uit 1995 tegen notaris E. Deze beriep zich op
de toereikendheid van door anderen (als exteme accountants) verricht onderzoek. Hof en Hoge Raad waren echter van mening dat de omstandigheden, waarvan hierboven enkele zijn weergegeven, de notaris aanleiding
hadden behoren te geven tot een eigen onderzoek. Bij emstige reden tot
twijfel is de notaris derhalve niet snel van zijn onderzoeksplicht ontslagen.
(27 5) Artikel 6 Wet op bet Notarisambt eist biervoor ,gegronde redenen".
(276) Dit valt op te maken uit r.o. 4.7.4, slot een na laatste alinea van arrest m. 628.
(277) In zijn noot onder de drie arresten, NJ., 1996, 629, sub 6.
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d. Onderzoeks- en waarschuwingsplicht

H.R., 4 oktober 1996, R.v.d. W, 1996, 192 C (Holding Van Stiphout/S.)
Van Stiphout B.V. verstrekt in 1987 een geldlening aan 0. Tot zekerheid van
nakoming bedingt Van Stiphout daarbij een borgtocht. A. is bereid als borg
op te treden. De overeenkomst van geld1ening met borgtocht is neergelegd in
een onderhandse akte. In de overeenkomst is geen verwijzing opgenomen
naar artikel 1:88 lid 1, c (oud)B.W., dat voor borgstelling de toestemming
van de echtgenoot van de borg eist. 0. vraagt zijn zwager, notaris S., de
overeenkomst op zijn briefpapier af te drukken. Op dit papier staat het vignet
van de notariele broederschap en het naamstempel vanS. S. voldoet aan het
verzoek. Hij neemt de door 0. verstrekte tekst van de overeenkomst ongewijzigd over, zonder over de inhoud ervan te overleggen met Van Stiphout.
Hij verzendt geen declaratie voor zijn werkzaamheden.
In 1991 spreekt Van Stiphout 0. en A., als respectievelijk hoofdelijk schuldenaar en borg, aan tot betaling van de geleende som. 0. lean niet aan zijn
verplichtingen voldoen. Ook op A. blijkt geen verhaal mogelijk, omdat de
echtgenote van A. zich op grond van artikel 1:88 beroept op de nietigheid
van de borgtocht, daar zij voor deze borgtocht geen toestemming had
gegeven. Van Stiphout spreekt daarop notaris S. aan tot vergoeding van haar
schade, die zij stelt op bet bedrag van haar vordering op de hoofdschuldenaar.
Anders dan de Rechtbarik, wijst bet Hof de vordering af. Het Hof overweegt
daarbij dat in casu geen sprake is geweest van ambtsbediening door S. als
notaris, nu deze ,niet-contractueel" optrad ,zonder honorering, ten behoeve
van een familierelatie, waarbij zelfs geen persoonlijk mondeling overleg
over de bijzonderheden van bet geval heeft plaats gevonden". S. had geen
informatie over de borg en was ook niet verplicht hierover zelf inlichtingen
in te winnen. Het Hof ziet onvoldoende grond voor aansprakelijkheid van S.
jegens Van Stiphout.
Het oordeel houdt in cassatie geen stand. De Hoge Raad overweegt:
,Een notaris die, zoals in dit geval S., de tekst van een onderhandse akte van het zegel (vignet)
van de Koninklijke Notariele Broederschap en van zijn eigen (naam)stempel voorziet en aldus
die tekst uit handen geeft, wekt daarmee, gelet op de positie van notarissen in het maatschappelijk verkeer en het vertrouwen dat zij als zodanig genieten, de indruk dat de in die akte
weergegeven rechtshandeling geen gebreken vertoont als een notaris bij een redelijke uitoefening van zijn taak behoort te voorkomen".

En over de onderzoeks- en waarschuwingsverplichting van de notaris zegt de
Hoge Raad:
,Bij een rechtshandeling als in de onderhavige akte vervat- een geldlening met een borgtocht
- behoort de notaris nate gaan of een toestemming (ex art. 1:88 B.W., MF) vereist is en, zo ja,
of aan dit toestemmingsvereiste is voldaan, en dient hij, zo daarover geen zekerheid kan
worden verkregen, de schuldeiser van het belang van dit vereiste op de hoogte te stellen. In het
onderhavige geval was Van Stiphout als schuldeiser en gerechtigde tot de borgtocht in de aide
vermeld. Dit brengt mee dat S. als notaris jegens Van Stiphout onrechtmatig heeft gehandeld
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door de akte aan 0. toe te zenden en aldus uit handen te geven en niet tevens jegens Van
Stiphout te voldoen aan zijn hiervoor omschreven onderzoeks- en waarschuwingsverplichting".

Op de notaris rust een ,zwaarwegende zorgplicht" ter zake van hetgeen
no dig is voor het intreden van de rechtsgevolgen welke zijn beoogd met de in
een akte opgenomen rechtshandeling. Dat stelde de Hoge Raad in een arrest
uit 1990(278); de overweging werd herhaald in een zojuist (hierboven, sub
b.) besproken arrest uit 1992. Deze zorgplicht wordt, ook in de zaak van Van
Stiphout tegen S., gegrond in onder meer het vertrouwen dat de notarissen in
het maatschappelijk verkeer genieten. Dit vertrouwen zou onverantwoord
worden uitgehold wanneer voor de notaris die in zijn vrije tijd, als vriendendienst (en dat buiten medeweten van een der partijen), akten opstelt lichtere
normen zouden gelden dan voor de notaris die op puur zakelijke basis
handelt. Het wekt dan qok geen verwondering dat de Hoge Raad aan de
laatstgeciteerde overweging het volgende toevoegt:
,Het voorgaande geldt ongeacht wie de gewraakte tekst heeft opgesteld en of S. enkel op
verzoek van 0. heeft gehandeld en alleen met 0. heeft gesproken, dan wel mede contact met
Van Stiphout heeft gehad. Evenmin is van belang of S. zich voor zijn diensten heeft Iaten
betalen dan wel - zoals hier het geval was - ten behoeve van een familierelatie een
vriendendienst heeft verricht".

Op een akte atkomstig van een notaris moet vertrouwd kunnen worden. Dat
vertrouwen mag niet atbankelijk zijn van de toevallige omstandigheden van
het geval. Een andere visie (zoals die van het Hot) zou meebrengen dat van
belanghebbenden bij een al<te zou worden gevergd dat zij steeds zouden
nagaan op welke wijze de al<te tot stand is gekomen en of de notaris zich
wellicht heeft laten leiden door gevoelens van vriendschap jegens een der
partijen. Het is hierboven al gezegd: dat zou een onverantwoorde uitholling
betekenen van het vertrouwen dat in een notaris en de van hem atkomstige
alcten gesteld moet worden.
e. Onderzoeks- en waarschuwingsplicht; causaal verband

H.R., 18 december 1992, NJ., 1994, 91 (Franken/H.), m.nt. LUIJTEN
Franken verkoopt zijn boerderij met toebehoren aan Dicky Trading, voor een
prijs van f 490 000. De koopovereenkomst wordt getekend in aanwezigheid
van notaris H., op 14 mei 1982. Tijdens dezelfde bijeenkomst verkoopt
Dicky Trading de boerderij c.a. door aan Comelis Griffioen. Nu is de
koopsom f 1150 000. Ook dit koopcontract wordt getekend in het bijzijn
van H., die niet naar de reden van het prijsverschil tussen beide transacties
informeert.
Bij het sluiten van beide overeenkomsten wordt Dicky Trading vertegen(278) In het a! eerder aangehaalde H.R., 28 september 1990, N.J., 1991,473 (Credit Lyonnais
Bank/T.), m.nt. LUIJTEN onder 474, besproken in TP.R., 2-92, blz. 562 onder d (FRANKE).
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woordigd door Dirk Wille. Deze Wille speelt in zoverre een dubbele rol, dat
hij 66k de gevolmachtigde van Franken is. Hij heeft Franken verder geadviseerd met betreldcing tot diens emigratieplannen naar Canada en een koper
gezocht (en gevonden in de persoon van Griffioen) voor de boerderij die
hierboven reeds ter sprake kwam. V oordat de boerderij op 14 mei zou
worden verkocht, hebben Franken en Wille bovendien het volgende afgesproken. Wille zal aan Franken in Canada f 575 000 betalen van het bedrag
dat de boerderij bij verkoop zou opbrengen; Wille zal de hypotheek van de
boerderij aflossen en belastingschulden van Franken voldoen.
Op 17 mei 1982 verlijdt H. de transportakten waarbij Franken zijn boerderij
overdraagt aan Dicky Trading en waarbij de laatste de boerderij vervolgens
overdraagt aan Griffioen; beide malen wordt Dicky Trading vertegenwoordigd door Wille. Op verzoek van Wille stort H. het restant van de eerste
koopsom, na aftrek van de hypotheek, op rekening van Dicky Trading. Op
dezelfde rekening stort hij uit de tweede koopsom een bedrag van f 575 000.
Na de transactie ontvangt Franken van Wille niet het afgesproken bedrag van

f 575 000. Het blijkt ook niet mogelijk het geld op Wille of Dicky Trading te
verhalen. Dan start Franken een civielrechtelijke procedure tegen notaris H.
De Rechtbank is met Franken van mening dat H. onrechtmatig handelde door
niet te informerennaar 11et grote verschil tussen de koopsommen in de do~r
hem verleden aktes. Maar zij oordeelt dat het causaal verband ontbreekt
tussen het handel en van H. en de schade van Franken. V olgens de Rechtbank
hoefde H. niet te begrijpen dat Franken door de transactie schade zou lijden
ten gevolge van verduistering van de koopsom door Wille. Zij wijst de
vordering daarom af. Dit vonnis blijft in hoger beroep overeind. Ook het
Hof neemt als uitgangspunt dat H. onrechtmatig heeft gehandeld. Maar het
meent, evenals de Rechtbank, dat het H. niet valt toe te rekenen dat hij niet
informeerde naar het prijsverschil en naliet Franken te wijzen op de risico's
van de transactie. Daarbij acht het Hof de naar buiten blijkende vertrouwensband tussen Franken en Wille van bijzonder belang.
De Hoge Raad casseert, omdat
,de door het hof tot uitgangspunt genomen verplichting van een notaris in een situatie als
waarin H. verkeerde, om naar het prijsverschil te informeren en te wijzen op het risico van een
vordering op een schuldenaar als Dicky Trading, er nu juist toe strekte een comparant als
Franken te beschermen tegen risico's als zich in dit geval hebben verwezenlijkt. ( ...) Wanneer
hetgeen zich hier heeft verwezenlijkt - te weten dat het aan Dicky Trading overgemaakte
bedrag niet aan Franken is doorbetaald en ook niet door deze kan worden verhaald- behoort
tot de risico's met het oog waarop H. zijn voormelde verplichting als notaris had moeten
nakomen, zal de daaruit voortvloeiende schade in beginsel aan hem als een gevolg van de nietnakoming van die verplichting kunnen worden toegerekend".

Met de schending van de onderzoeks- en waarschuwingsplicht is de onrechtmatigheid van het handelenvan de notaris gegeven. Dat betekent dat hij in
principe ook aansprakelijk is voor de schade die uit dat handel en voortvloeit.
Of hij daarbij aile, of slechts een deel van de schade moet vergoeden, is
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afhankelijk van de mate waarin de schade aan de notaris kan worden
toegerekend - bijvoorbeeld wegens de voorzienbaarheid van de schade
(de causaliteitsvraag van artikel6:98 BW), of de mate van eigen schuld van
de gelaedeerde (artikel6:101 BW). Voor de behandeling van deze kwesties
is plaats in de verwijzingsprocedure, aldus de Hoge Raad:
,Voor zover de onderdelen ( ... ) erover klagen dat het hof de omstandigheden van het geval, in
het bijzonder de vertrouwensband tussen Franken en Wille, in het kader van de vraag of de
schade redelijkerwijs aan H. als gevolg van diens nalaten moet worden toegerekend, anders had
dienen te beoordelen, behoeven zij geen behandeling, aangezien deze omstandigheden na
verwijzing geheel opnieuw beoordeeld zullen moeten worden, zulks mede met het oog op de
vraag of Franken, wiens vertrouwen in Wille mede oorzaak is geweest van het ontstaan van de
(... ) situatie, eigen schuld aan het ontstaan van de schade treft" .

.f Causaal verband en eigen schuld
H.R., 31 december 1993, NJ., 1994, 275 (K./A.B.N. Amro Bank)
H.R., 26 januari 1996, NJ., 1996, 607 (H./Franken), m.nt. KLEIJN
In de verslagperiode staat in twee vervolgprocedures de vraag centraal welk
deel van de schade aan de onzorgvuldig handelende notaris moet worden
toegerekend.
De procedure van 26 januari 1996 is een vervolg op de zojuist besproken
zaak van Franken tegen notaris H.(279). Na verwijzing oordeelt het Hof dat
in casu geen reden bestaat een gedeelte van de schade voor rekening van
Franken te laten.
H. stelt cassatieberoep in. Hij meent dat de transactie 66k zou zijn doorgegaan wanneer hij wel kritische vragen zou hebben gesteld. Volgens hem
ontbreekt daarom het causale verband tussen het verzaken van zijn waarschuwingsplicht en de schade van Franken. De Hoge Raad herhaalt echter de
redenering van het Hof dat
,niet is gebleken dat Franken ooit door een door hem als autoriteit beschouwde persoon voor
Wille was gewaarschuwd. Met dit laatste brengt het Hoftot uitdrukking dat een en ander anders
zou kmmen zijn indien van zodanige waarschuwing wei was gebleken".

De Hoge Raad overweegt nog dat het aan de aansprakelijke is te stellen en
bewijzen dat de schade ook zonder zijn gedraging zou zijn ontstaan. En
hierin is H. volgens de Hoge Raad dus niet geslaagd.
In het cassatiemiddel stelt H. verder dat de schade aan Franken moet worden
toegerekend, omdat Franken eigen schuld (in de zin van artikel6:101 BW)
heeft aan het ontstaan ervan. Zonder het blinde vertrouwen van Franken in
Wille was de schade immers niet ontstaan, aldus H. En het risico dat Wille
een ,geslepen oplichter" was, moet volgens H. voor rekening van Franken
komen, omdat hij zelf met deze Wille in zee was gegaan. Ook op dit punt is
de Hoge Raad het niet met H. eens. Weliswaar heeft het vertrouwen van
(279) H.R., 18 december 1992, N.J., 1994, 91.
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Franken in Wille de schade mede veroorzaakt, maar de door Franken gel eden
schade behoorde precies tot de risico's waarvoor H. nu juist had moeten
waarschuwen. De Hoge Raad overweegt daarom dat ,de aan Franken toe te
rekenen omstandigheden in het niet vallen bij de aan H. toe te rekenen
omstandigheden". Een en ander lean derhalve niet leiden tot een vermindering van de vergoedingsplicht van H. Dat wordt niet anders door het feit dat
Wille een geslepen oplichter was. Op die mogelijkheid moest H. bedacht
zijn. Bovendien doet het niet af aan ,de verplichtingen van H. om naar het
prijsverschil te informeren en Franken te wijzen op de risico's van een
vordering op Dicky Trading", zo meent de Hoge Raad.
Notaris H. wordt uiteindelijk aansprakelijk gehouden voor de gehele schade
van Franken, te weten zo'n f 600 000.
lets genadiger komt de notaris eraf in het arrest van 31 december 1993. Het
gaat om een vervolg op een arrest uit 1991(280). Eerst een korte herhaling
van de feiten uit die zaak.
In opdracht van de Amro Banlc (rechtsvoorgangster van A.B.N. Amro Banlc)
verlijdt notaris K. een aantal hypotheekakten. De banlc geeft op welke rang
de hypotheekinschrijvingen dienen te hebben; de in de akten vermelde rang
komt daarmee steeds overeen. Bij executoriale verkoop blijkt dat de hypot_hec(lire _il1sc:h.tij~Q1gen_1~lk_t~ns ~en @g~re _rang_hebbell dan_i11_ge alcten JY.as
vermeld. Voor de schade die de bank hierdoor lijdt is K. aansprakelijk. De
vraag die in de vervolgprocedure moet worden beantwoord, is of een
gedeelte van de schade voor rekening van de banlc dient te blijven. Daartoe
zou reden zijn als zij in staat was ,het nodige te verrichten om de hypothecaire inschrijvingen tijdig de bedongen en in de akten vermelde rang te
verschaffen, maar dat zij dit nochtans achterwege heeft gelaten". Het is
derhalve de vraag naar de mate waarin de bank heeft voldaan aan haar
schadebeperkingsverplichting, een kwestie die wordt gerekend tot het leerstuk van de eigen schuld.
Het Hof oordeelt na verwijzing dat de bank op zeker moment inderdaad in
staat is geweest de hypotheken de gewenste rang te geven, maar dat zij dit
heeft: nagelaten. Daarom concludeert het Hof tot eigen schuld aan de zijde
van de bank. Het stelt de door de notaris te vergoeden schade op 50% van het
totaal.
Tegen deze beslissing komt de banlc op in cassatie. Zij stelt eerst, zonder
succes, dat het causale verb and tussen de schade en de fout ontbreekt. Verder
richt zij zich tegen de verdeling van de schade over beide partijen. Eveneens
tevergeefs. Het is vaste leer(281) dat de feitenrechter de verde ling van de
schade beoordeelt in een geval van eigen schuld. Een dergelijk om·deel berust

(280) H.R., 25 januari 1991, N.J., 1992, 97 (K./Arnro Bank), m.nt. LUIJTEN; besproken in
T.P.R., 2-92, biz. 564 onder f (FRANKE).
(281) Sinds H.R., 6 november 1959, N.J., 1960, 104, m.nt. RUTTEN.
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veelal op intuitief inzicht en behoeft geen nadere motivering(282). De
afweging is daarom in principe in cassatie niet toetsbaar. Van die regel wijkt
de Hoge Raad ook nu niet af.
",,,

'

'

g. Bewijslast

H.R., 20 september 1996, NJ, 1996, 747 (Beurskens/maatschap B. Notarissen)
Hierboven kwam ter sprake dat in medische beroepsaansprakelijkheidsprocedures de rechter bereid is de wederpartij van de arts te helpen in zijn
bewijsnood. Een dergelijke verlichting van de bewijslast is in 1996 bepleit
door een client van een notaris, in een procedure tegen deze laatste. Zonder
succes.
Beurskens en Canters gaan een pachtovereenkomst aan voor de duur van
twee jaar. De overeenkomst gaat in op 1 januari 1989 en eindigt op 31 december 1990 (in de NJ.-weergave van het arrest is abusievelijk 31 december
1991 vermeld). De overeenkomst is opgesteld doorS., als kandidaat-notaris
werkzaam bij de maatschap B. Notarissen.
Omdat de duur van de pachtovereenkomst korter is dan de wettelijke, is
goedkeuring van de overeenkomst door de grondkamer vereist. Deze wordt
bij beschikking verleend op 5 juli 1989. Daarbij wordt bepaald dat verlenging van de pachtovereenkomst kan worden gevraagd tussen 1 januari 1990
en 1 juli 1990.
Begin juni 1990 wendt Beurskens zich tot S. en geeft hem opdracht tot
indiening van een verzoekschrift tot verlenging van de pachtovereenkomst.
S. aanvaardt de opdracht, maar dient het verzoekschrift niet in binnen de
gestelde termijn. Beurskens moet daarna het gepachte wegens beeindiging
van de overeenkomst ontruimen. Voor de schade die hij hierdoor lijdt spreekt
hij de maatschap waarbij S. werkzaam is aan.
De Rechtbank oordeelt dat S. een beroepsfout heeft gemaakt, door het
verzoekschrift niet tijdig in te dienen. Dat oordeel blijft in de verdere
procedure onweersproken. De Rechtbank overweegt voorts dat Beurskens
aileen schade door de fout kan hebben geleden als een tijdig ingediend
verzoek tot verlenging van de pachtovereenkomst zou hebben geleid. Zij
draagt Beurskens op dit te bewijzen. Beurskens slaagt niet in dit bewijs en
daarom wijst de Rechtbank zijn vordering af.
Om deze bewijslastverdeling draait de rest van de procedure. Beurskens
meent dat, nu sprake is van een beroepsfout, op de notaris de bewijslast rust
dat Beurskens geen schade heeft geleden. Het Hof bevestigt evenwel bet
oordeel van de Rechtbank dat het aan Beurskens als eisende partij is zijn
schade aan te tonen. De Hoge Raad verwerpt het cassatieberoep met de
volgende overweging:
(282) Vgl. Schadevergoeding (BooNEKAMP), art. 101, aant. 22.
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,Het onderdeel betoogt (... ) dat in een geval als het onderhavige, waarbij slechts zeker is dat
pachtverlenging als gevolg van de door de notarissen gemaakte beroepsfout onmogelijk is
geworden, op grond van het bepaalde in art. 177 Rv. als bijzondere regel moet worden
aangenomen dat de notarissen de bewijslast dragen van de stelling dat ook bij een tijdig
ingediend ver!engingsverzoek de pacht niet zou zijn verlengd zodat het niet tijdig indienen
geen schade heeft veroorzaakt. De aan het onderdeel ten grondslag liggende stelling dat bij een
beroepsfout als de onderhavige in beginsel niet op de eisende partij de bewijslast rust van zijn
stelling dat hij door de fout schade heeft geleden, maar op de gedaagde beroepsbeoefenaar de
bewijslast van zijn ontkenning van die stelling, vindt geen steun in het recht".

Ret verschil in uitkomst met de hierboven (nr. 80) besproken medische
aansprakelijkheidsprocedure is goed verklaarbaar. Ook daar gold de hoofdregel van artikel 177 Rv. Wie stelt, bewijst. De bewijslast wordt niet omgekeerd. Wel lean van de beroepsbeoefenaar (tot nu toe steeds een arts) volgens
vaste jurisprudentie worden verlangd dat hij ter motivering van zijn betwisting van de stellingen van zijn wederpartij voldoende feitelijke gegevens
verschaft. Daartoe zal reden bestaan als de wederpartij van de beroepsbeoefenaar in een afhankelijke positie van hem verkeert. Bijvoorbeeld omdat
de te bewijzen feiten liggen ,in het domein" van de beroepsbeoefenaar(283)
of als het gaat om feiten waarvan hij ,bijzondere wetenschap" heeft(284).
In het geval van Beurskens was daarvan geen sprake. Ret ging om de door
Beurskens geleden schade. Daaromtrent had de notaris niet meer wetenschap
dan Beurskens zelf. Integendeel. Beurskens was @gene die het best-duidelijk
kon maken waadnzijn-scliaae-.IJ.u prec.ies gelegen was. Rij verkeerde met
betreldcing tot de te bewijzen schade niet in een van de notaris afhankelijke
positie, zoals bijvoorbeeld een patient kan zijn van de arts wat betreft zijn
medisch dossier. Ret enkele feit dat een beroepsfout van een notaris de
oorzaak van de door Beurskens gestelde schade was, is dan onvoldoende om
het bewijs van die schade zelf op die notaris te leggen. Deze is tot die
bewijslevering waarschijnlijk juist de minst gerede partij.
AFDELING 3 (M.W. SCHELTEMA)
MILIEUAANSPRAKELIJKHEID

83. INLEIDING
Op het gebied van de milieuaansprakelijkheid is de afgelopen vijf jaar sinds
het verschijnen van het laatste rechtspraakoverzicht in 1992 het nodige
gebeurd. Zo is het wetsontwerp gevaarlijke stoffen tot wet verheven in de
art. 6:175-178 B.W.(285) en is de Wet Bodembescherming met een bodem-

(283) HAARDT, in zijn noot onder H.R., 20 november 1987, NJ., 1988, 500.
(284) Advocaat-Generaal DE VRIES LENTSCH-KOSTENSE, in haar conclusie voor H.R., 20 september 1996, NJ., 1996, 747.
(285) Zie hiervoor bijvoorbeeld MESSER, Risicoaansprakelijkheid voor milieuverontreiniging
in het BW, diss. Utrecht 1994, Arnhem 1994; VAN AcHTIBAuw/JANs/KoEMAN, Milieuprivaatrecht, Studiepockets privaatrecht nr. 47, Zwolle 1992, blz. 56-63.

1632

.y:_------

saneringsparagraaf aangevuld(286). Daamaast is een aantal relevante arresten op dit gebied gewezen. Hieronder bevinden zich uitspraken die een
vervolg vormen op het in het rechtspraakoverzicht van 1992 besproken
arrest StaatNan Amersfoort. Daamaast wordt een uitspraak over de ontvankelijkheid van milieugroeperingen bij acties ten behoeve van het milieu
besproken.
84. 0NRECHTMATIGE DAAD EN RELATIVITEIT BIJ BODEMVERONTREINIGING

a. Vervuiling van eigen bodem
H.R., 24 april 1992, N.J., 1993, 643 (Van Wijngaarden/Staat)
H.R., 24 april 1992, N.J., 1993, 644 (Staat/Akzo), m.nt. BRUNNER
H.R., 30 september 1994, N.J., 1996, 199 (Brink/Staat), m.nt. BRUNNER
In de drie genoemde arresten is - zoals is gememoreerd - een vervolg
gekomen op het arrest StaatNan Amersfoort(287). Daarin is bepaald dat voor
verhaal door de staatvan saneringskosten wegens vervuiling met (chemisehe)
afvalstoffen van de bodem door een eigenaar ervan, op grond van art. 21
Interimwet bodemsanering (I.B.S.), noodzakelijk is dat het lijden van vermogensschade door de staat voorzienbaar is. Deze vermogensschade bestaat uit
saneringskosten als gevolg van maatregelen die de staat moet treffen om
bestaande vervuiling ongedaan te maken. Tevens werd beslist dat - om
saneringskosten te kunnen verhalen op grond van art. 21 I.B.S.- jegens de
staat een onrechtmatige daad moet zijn gepleegd in de zin van de art. 6:162 en
6:163 B.W. Ten gevolge hiervan moet aan alle eisen van de onrechtmatige
daad- inclusief de relativiteitseis van art. 6:163 B.W.- zijn voldaan(288).
Ten slotte werd bepaald dat wanneer de staat schadevergoeding vordert op
grond van een tegenover haar gepleegde onrechtmatige daad, hij voldoende
belang- in de zin van art. 3:303 B.W. - heeft bij zijn vordering(289).
Vanaf welk tijdstip voor de vervuiler van eigen bodem duidelijk moet zijn
dat de staat zich het hierboven genoemde saneringsbelang ging aantrekken
werd uit het genoemde arrest echter niet duidelijk. Daarover nu heeft de
Hoge Raad zich onder andere in de uitspraken Van Wijngaarden/Staat en
Staat/Akzo uitgelaten. De Hoge Raad overweegt in Van Wijngaarden/Staat:
,Uit het voor overwogene volgt dat beslissend is het tijdstip waarop voor een veroorzaker van
ernstige bodemvervuiling (... ) voldoende duidelijk was ofkon zijn dat zijn handelwijze ( .. ) een
(286) Zie voor deze wet hieronder, bij c.
(287) H.R., 9 februari 1990, NJ., 1991, 462, m.nt. BRUNNER. Zie T.P.R., 2-92, blz. 576
(SCHELTEMA).
(288) Zie ook VAN AcHTIBAuw/JANs/KoEMAN, a.w., blz. 86-105; KDTTENHAGEN-EDZES, Onrechtmatige daad en milieu: Ret gebruik van privaatrecht bij het voorkomen van milieuaantasting en het verhaal van milieuschade, diss. Rotterdam 1992, Arnhem 1992, blz. 138-150.
Zie voor de relativiteits-eis tevens de bijdrage in nr. 76 van deze bundel (HARTLIEF).
(289) Zie ook H.R., 18 februari 1994, NJ., 1995,718, m.nt. ScHELTEMA (Staat!Kabayel) en de
bespreking van dit arrest in nr. 92 van deze bundel (HARTLJEF); KoTTENHAGEN-EDZES, a.w., blz.
146-148.
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vermogensnadeel als vorenbedoeld zou meebrengen voor de overheid. Hierbij gaat het in
beginsel niet om de specifieke wetenschap of deskundigheid van de individuele veroorzaker,
maar om hetgeen in het algemeen aan inzicht mocht worden verwacht van degenen die belast
waren met de Ieiding van ondernemingsactiviteiten waaraan het ken bare gevaar van bodemverontreiniging door afvalstoffen was verbonden.
De Hoge Raad kan zelfstandig vaststel!en hoe de maatschappelijke opvattingen te dezer zake
zich hebben ontwikkeld, aangezien die opvattingen naar voren komen uit de parlementaire
stuld<en. Ret is ook in hoge mate wenselijk dat de Hoge Raad zelf tot deze vaststelling
overgaat, nu ( ...)de rechtszekerheid en rechtseenheid in het geding zijn.
( ... ) De hiervoor ( ... ) vermelde ontwikkelingen en uitlatingen wettigen de conclusie dat het
eerst omstreeks het midden van de jaren zeventig voor degenen die belast waren met de Ieiding
van ondernemingsactiviteiten (... ), voldoende duidelijk behoorde te zijn dat de overheid haar
zorg voor de de bodem niet zou beperken tot het invoeren van strengere regelgeving en het
bevorderen van verantwoorde methoden van afvoer van afvalstoffen, maar metterdaad tot actie
zou overgaan en daardoor voor saneringskosten zou komen te staan.
Ter wille van de hanteerbaarheid van de op dit gebied toe te passen regels preciseert de Hoge
Raad het voorgaande aldus dat naar zijn oordeel de vereiste duidelijkheid voor ondernemers als
vorenbedoeld bestond vanaf 1 jan. 1975".

In de hierboven besproken gevallen was het onrechtmatige handelen van de
vervuilers gelegen in het maatschappelijk onzorgvuldig handelen jegens de
staat. Ook een beroep op een andere onrechtmatigheidscategorie van
art. 6:I62 lid 2 B.W. zijnde het handelen in strijd met een wettelijke plicht
als door de staat aangevoerd in Brink/Staat met de bedoeling om de datum
van I januari I975 te omZ_eilen_mochthem nietbaten~ Ookindat geval is in
beginsel voor I januari 1975 geen sprake van een onrechtmatige daad van de
vervuiler daar niet voldaan is aan het relativiteitsvereiste van art. 6:I63 B.W.
De datum van I januari I975 is een termijn vanafwanneer niemand zich er
meer op kan beroepen dat hij niet wist ofbehoorde te weten dat de staat zich
met het saneren van vervuilde terreinen zou gaan bezighouden. Dit neemt
niet weg dat in bijzondere omstandigheden ook al eerder jegens de staat
onrechtmatig kan zijn gehandeld. De Hoge Raad overweegt hieromtrent in
Van Wijngaarden/Staat:
,Niet uitgesloten is echter dat in bepaalde gevallen van ernstige bodemverontreiniging de
bedoelde duidelijkbeid reeds op een eerder tijdstip bestond, maar dit zal slechts kunnen worden
aangenomen indien de Staat feiten en omstandigheden stelt - en bij betwisting bewijst waaruit volgt dat er voor de veroorzaker reeds op dat eerdere tijdstip concrete aanwijzingen
aanwezig waren dat de verontreiniging de overheid aan1eiding zou geven tot het maken van
saneringskosten".

Ten aanzien van de genoemde aanwijzingen kan worden gedacht aan het
storten van afvalstoffen waarvan het gebruik in een vergunning op het
onderhavige terrein was verboden.

b. Vervuilen van eens anders terrein
H.R., 30 september I994, NJ, I996, I96 (Staat/Sheil), m.nt. BRUNNER
H.R., 30 september I994, NJ, I996, I97 (Staat/Duphar), m.nt. BRUNNER
H.R., 30 september I994, NJ, I996, I98 (Staat/Passon), m.nt. BRUNNER
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Hiervoor onder a. is een drietal arresten aan de orde gekomen waarin is
komen vast te staan vanaf welk moment de staat zich het saneringsbelang is
gaan aantrekken. Op grond daarvan is het vervuilen van eigen bodem in
beginsel vanaf 1 januari 1975 jegens de staat onrechtmatig en kan krachtens
art. 21 I.B.S. kostenverhaal plaatsvinden. Bij deze uitspraken bleef expliciet
in het midden of deze regel ook zou gel den voor het vervuilen van het terrein
van een ander, met name door het (doen) storten van (chemisch) afval op
stortplaatsen van een ander (in casu meestal gemeentelijke stortplaatsen).
Daarover geeft de Hoge Raad in de arresten die in deze paragraaf worden
behandeld uitsluitsel.
In Staat/Shell was sprake van het (doen) storten van emstig chemisch afval
op gronden van de overheid in de vijftiger jaren, onder toezicht en met
wetenschap van verschillende overheidsorganen. In de gevallen Staat/Duphar en Staat/Fasson werden in de zestiger jaren illegaal afvalstoffen gestort
op gemeentelijke vuilstortplaatsen. Ret storten vond veelal plaats middels
een door de gedaagden ingeschakelde vervoerder, zonder dat zij zich er zelf
van hadden vergewist wat er precies met de afvalstoffen gebeurde en of deze
mochten worden gestort op de plaats waar zij terecht kwamen. Later worden
de gronden gesaneerd, waarbij de saneringskosten worden voorgeschoten
door de staat. De staat tracht vervolgens de saneringskosten te verhalen. Hij
betoogt dat de veroorzakers gezien hun specifieke deskundigheid van het
gevaar van het storten van de chemische afvalstoffen op de hoogte hadden
moeten zijn en ervoor hadden moeten zorgen dat deze stoffen zouden worden
gestort op een plaats waar geen bodemverontreiniging zou kunnen ontstaan.
Bovendien hadden zij zich van het gevaar voor de volksgezondheid welke
het storten met zich meebracht bewust moeten zijn. Mitsdien handelden zij
onrechtmatig jegens de staat. De veroorzakers beroepen zich op het feit dat
hun handelwijze in de tijd van het storten een gebruikelijke was en er (nog)
geen normen bestonden die tot ander handelen aanleiding gaven. Bovendien
waren de gevaren van het (doen) storten van dergelijke stoffen niet of
nagenoeg niet bekend en bestonden er geen (goede) altematieven voor
storting. Zij meenden derhalve dat van onrechtmatig handelen geen sprake
was.
De veroorzakers zijn door de Hoge Raad in het gelijk gesteld; van een
onrechtmatige daad is geen sprake. In de arresten ten aanzien van het
vervuilen van eigen bodem bepaalde de Hoge Raad dat in beginsel door
degenen die de afvalstoffen hebben gestort jegens de staat onrechtmatig is
gehandeld, maar dat voor 1 januari 1975 aan het relativiteitsvereiste van
art. 6:163 B.W. niet is voldaan. Ten gevolge hiervan bestaat dan geen
aansprakelijkheid voor de verontreiniging van eigen bodem. De Hoge Raad
motiveert zijn visie ten aanzien van de in deze paragraaf besproken arresten
ten aanzien van het (doen) storten van afvalstoffen op eens anders terrein in
Staat/Shell als volgt:
,De vordering van de Staat tot verhaal van de kosten van sanering op Shell is gebaseerd op
a1t. 21 IBS, hetgeen ( ... ) slechts toewijsbaar is, indien de bodemverontreiniging is veroorzaakt
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door een onrechtmatige daad van Shell. Deze bepaling moet ( ... ) irmners aldus worden verstaan
dat in het bijzonder in verband met de eis van de rechtszekerheid moe! zijn voldaan aan aile
destijds [ten tijde van het veroorzaken van de vervuiling; MWS] voor aansprakelijkheid op
grond van art. 1401 [art. 6:162 BW; MWS] gestelde vereisten.
Onder deze vereisten is ook het relativiteitsvereiste, dat ( ... ) meebrengt dat de rechter moet
onderzoeken of de overheid ten tijde van het veroorzaken van de verontreiniging zich het
saneringsbe!ang reeds aantrok dan wei voor de veroorzaker voldoende duidelijk was of
behoorde te zijn dat zij zich dat belang zou gaan aantreld<en.
Dit laatste heeft de Hoge Raad in zijn arrest van 24 april 1992 (Van Wijngaarden/Staat) (...)
nader gepreciseerd. Voor zover thans van belang komt het daar overwogene hierop neer dat (... )
vorenbedoelde duidelijkheid in beginsel eerst bestond vanaf I januari 1975".

Onrechtmatigheid en relativiteit blijken in de categorie van het maatschappelijk onzorgvuldig handelen bij het vervuilen van eens anders grond nauw
met elkaar samen te hangen(290).
Ook het betoog van de staat dat de vervuilers zich bewust hadden moeten zijn
van het gevaar voor de volksgezondheid dat het storten van afvalstoffen met
zich meebracht- en dat zij derhalve op die grond onrechtmatig handeldenwordt door de Hoge Raad verworpen. Hij motiveert dit met het feit dat de
vervuilers niet anders hebben gehandeld dan zij hadden behoren te doen
teneinde geen schade toe te brengen aan eens anders belang dat zij kenden of
hadden behoren te kennen. Het feit dat een ander schade lijdt was voor de
veroorzakers van de vervuiling niet kenbaar en behoorde dat ook niet te zijg.
Van onrechtmatige gevaarzettln.gwas oerhalve ge-en sprake(29f).
Het gaat bij het vervuilen van eens anders terrein derhalve niet om een
relevant ander type onrechtmatige daad dan bij het vervuilen van eigen
terrein nu beide bemsten op art. 2I I.B.S.- waardoor aan de vereisten van
de art. 6:I62 en 6:163 B.W. moet zijn voldaan- en het gaat om maatschappelijk onzorgvuldig handelen(292). Beslissend is in al deze gevallen van
bodemverontreiniging of aan de vervuiler duidelijk had moeten zijn dat de
staat zich het saneringsbelang zou gaan aantrekken. Ten aanzien van saneringskosten, gemaakt ter verwijdering van vervuiling die voor I januari I975
is veroorzaakt, geldt in beginsel dat die niet op het bedrijfsleven mogen
worden afgewenteld maar door de collectiviteit moeten worden gedragen.
W el is denkbaar dat ook bij het vervuilen van eens anders terrein - net zoals
bij het vervuilen van eigen terrein- al voor I januari I975 onrechtmatig is
gehandeid indien er voor de vervuiler concrete aanwijzingen bestonden dat
de vervuiling de staat al eerder aanleiding zou geven om tot sanering over te
gaan. Veelal zullen dergelijke concrete aanwijzingen echter niet aannemelijk
kunnen worden gemaakt(293).
Ten aanzien van de uitspraken inzake Staat/Duphar en Staat/Fasson valt nog
(290) Zie ook HIJMA, A.A., 1995, biz. 276-278.
(291) Vergelijk H.R., 8 januari 1982, NJ., 1982, 614 (Natronloog), m.nt. BRUNNER; H.R.,
25 juni 1993, NJ, 1993, 686, m.nt. STEIN; HIJMA, a.w., biz. 278 en279.
(292) Zie HIJMA, a.w., biz. 276.
(293) Zo ook HIJMA, a.w, biz. 281 en 282.
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op te merken dat de vorderingen ingesteld door de staat zijn gestrand mede
omdat de staat geen eigenaar was van de terreinen waarop is gestort. Jegens
de staat is dan voor 1 januari 1975 in beginsel niet onrechtmatig gehandeld.
De vraag is echter of hetzelfde geldt indien de eigenaren van de grond
middels een onrechtmatige daadsactie zouden trachten om de saneringskosten te verhalen, nu de stortingen door Duphar en Passon illegaal geschiedden.
c. Nieuwe wettelijke regeling

Sinds 1994 is art. 21 I.B.S. vervangen door art. 75 Wet Bodembescherming
(W.B.B.)(294). Daarin heeft de staat getracht het hierboven genoemde
relativiteitsvereiste, waardoor verhaal van saneringskosten voor 1 januari
1975 in beginsel onmogelijk is, met terugwerkende kracht te ecarteren. Dit is
echter na felle kritiek in de literatuur en ook in de Eerste Kamer slechts ten
dele gelukt(295). Art. 75 bevat nu een lid 5 dat kostenverhaal ook voor
1 januari 1975 mogelijk maakt indien de veroorzaker van bodemverontreiniging de gevaren die verbonden waren aan het storten van afvalstoffen kende
of behoorde te kennen en emstig verwijtbaar handelde door zich van de
afvalstoffen te ontdoen. Daarbij moet worden gelet op de toen gebruikelijke
bedrijfsvoering en de beschikbare altematieven. Art. 75 W.B.B. is ook van
toepassing op gevallen waarin de oorzaak van de verontreiniging zich heeft
voorgedaan v66r het inwerkingtreden van de W.B.B.
De vraag is echter of deze ontsnappingsmogelijkheid in art. 75 lid 5 W.B.B.
de staat veel zal opleveren. Nodig is een beroep op art. 75 W.B.B. tegenwoordig steeds minder, daar de overheid op grond van art. 43 W.B.B. een
saneringsbevel - een vorm van bestuursdwang - aan een eigenaar van
vervuilde grond kan opleggen, waardoor zij - zo de eigenaar niet vrijwillig
saneert- zonder de privaatrechtelijke belemmeringen van de art. 75 W.B.B.,
6:162 en 6:163 B.W. de kosten van de sanering van de bodem op een
bestuursrechtelijke grondslag kan verhalen.
85.

ACTIES TER BEHOUD VAN HET MILIEU INGESTELD DOOR BELANGENGROEPE-

RINGEN

H.R., 18 december 1992, NJ., 1994, 139 (Kuunders/Natuur en Milieu), m.nt.
SCHELTEMA en BRUNNER
In deze uitspraak komt aan de orde in hoeverre milieugroeperingen als de
Stichting Natuur en Milieu een verbod bij de burgerlijke rechter kunnen
vorderen tegen milieuvervuiling. In dit geval ging het om een verbod tegen
het exploiteren van een varkensmesterij in de buurt (200 meter) van een
beschermd natuurmonument. Hierbij is van belang dat een gedeelte van de
(294) Stb. 1994, 331-333 en 374.
(295) Zie bijvoorbeeld BAUW, Buiten-contractuele aansprakelijkheid voor bodemverontreiniging, diss. Amsterdam (U.v.A.) 1994, Deventer 1994, biz. 276 e.v.
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benodigde vergunningen voor de exploitatie ontbrak, maar de overheid zelfs
na aandringen van de belangengroepering weigerde bestuursdwang tegen de
exploitant toe te passen. Deze weigering hield nadat de belangengroepering
hiertegen bij de administratieve rechter in beroep was gegaan stand, met
name omdat door de overheid het vertrouwen was gewekt dat niet tegen de
exploitant zou worden opgetreden.
Een drietal punten wordt in deze uitspraak door de Hoge Raad beslist.
Allereerst komt de ontvankelijkheid bij de burgerlijke rechter van een
milieugroepering wanneer ter bescherming van het milieu - en in casu van
een natuurmonument- wordt opgetreden, aan de orde. Vervolgens wordt de
vraag behandeld of na het volgen van de bestuursrechtelijke weg de belangengroepering ontvankelijk lean zijn bij de burgerlijke rechter. Ten slotte
komt de voor het toewijzen van een verbod relevante vraag aan de orde of er
sprake is van (dreigend) onrechtmatig handel en van de exploitant j egens de
belangengroepering.
Ten aanzien van de ontvankelijkheid van een belangengroepering beslist de
Hoge Raad:
,In het onderhavige geval - waarin het gaat om tegengaan van aantasting van het milieu door
het toebrengen van schade aan een beschermd natuurmonument - moet een uitzondering
worden aanvaard op de regel dat de doelomschrijving van een rechtspersoon deze niet zonder
meer bevoegd maakt om bij de burgerlijke rechter een vordering in te stellen ter zake van
aantasting-van de belangen waarin zij blijlcens die omschrijving de behartiging op zlch heefl
genomen".

In de jurisprudentie werd voor deze uitspraak meestal aangenomen dat meer
nodig was dan aileen het feit dat in de doelomschrijving van een belangengroepering de behartiging van bepaalde belangen was opgenomen. Zo werd
veelal geeist dat een groepering al enige tijd op het terrein van haar doelstellingen activiteiten ontplooide. Bij behartiging van milieubelangen hoeft
na deze uitspraak voor ontvankelijkheid van een belangengroepering echter
niet meer aangetoond te worden dan het feit dat deze belangen krachtens de
doelomschrijving worden behartigd. De Hoge Raad loopt in deze uitspraak
vooruit op recentelijk ingevoerde wetgeving - de art. 3:305a en 3:305b
B.W. - welke de ontvankelijkheid van rechtspersonen regelt wanneer zij
optreden ter behartiging van de belangen van anderen(296). Ook volgens
deze artikelen is niet nodig dat een rechtspersoon al enige tijd op het gebied
van haar doelstelling activiteiten ontplooit. De gedachte achter deze bundeIing van belangen door een belangengroepering is met name dat het uit een
proceseconomisch gezichtspunt goed is dat een dergelijke groepering een
(groot) aantal Ideine individuele vorderingen - die veelal te gering zijn om
een individuele actie te rechtvaardigen - bundelt, in plaats van het door de
afzonderlijke individuen instellen van een (groot) aantal vorderingen.

(296) Zie daarover bijvoorbeeld
1994, Deventer 1994.
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Kollektieve akties in het privaatrecht, diss. Utrecht

Verder besliste de Hoge Raad:
,De onderdelen ( ... ) keren zich tegen 's hofs r.o. (... ) waar het hof onder ogen ziet of de
burgerlijke rechter, die in beginsel bevoegd is van de onderhavige, op onrechtmatige daad
gebaseerde vordering kennis te nemen, de stichtingen daarin niet ontvankelijk behoort te
verklaren omdat zij ook de mogelijkheid hebben om langs administratieve weg ( ... ) aan de
gedragingen van Kuunders een einde te doen maken en hun( ... ) een met voldoende waarborgen
ornklede administratiefrechtelijke rechtsgang openstaat teneinde die weigering te doen toetsen
en het orgaan tot het uitoefenen van bestuursdwang te doen verplichten.
Ret hof heeft deze vraag terecht, in overeenstemming met het arrest van de Hoge Raad van 17
dec. 1982, NJ 1983, 278 ontkennend beantwoord en daarbij evenzeer terecht opgemerkt dat
niet ter zake doet dat de stichtingen ( ... ) van bedoelde administratiefrechtelijke weg in feite
gebruik hebben gemaakt.
De rechtsontwikkeling sedert bedoeld arrest is niet van dien aard dat niet Ianger zou behoren te
worden vastgehouden aan het toen aanvaarde standpunt. Dit standpunt vindt ten aanzien van
het uitlokken van bestuursdwang ( ... ) zijn rechtvaardiging mede daarin dat deze weg, ondanks
het openstaan van een met voldoende waarborgen ornklede rechtsgang, ten gevolge van de aan
de overheid toekomende beleidsvrijheid en de omvang van de ter zake mogelijke toetsing
beduidend minder effectief is dan die via de burgerljke rechter. Daarbij verdient nog opmerlcing dat wanneer de burgerlijke rechter de vordering tot het verbieden van een bepaalde, als
onrechtmatig gewraakte gedraging ontvankelijk acht nadat de administratieve rechter in een
door dezelfde eiser ingesteld beroep de overheid niet gehouden heeft geoordeeld tot het ter
zake uitoefenen van bestuursdwang, hij niet hetzelfde punt beslist als waaromtrent reeds was
beslist in een met voldoende waarborgen omklede rechtsgang".

Er wordt ten aanzien van de rechtsmachtverdeling tussen de burgerlijke en
administratieve rechter aangenomen dat eenzelfde punt niet aan beide rechters mag kunnen worden voorgelegd. De burgerlijke rechter vervult in
administratieve geschillen een restfunctie(297). Als niet eenzelfde punt
wordt beslist kan derhalve bij de burgerlijke rechter worden geageerd. De
Hoge Raad beroept zich ter motivering hiervan op het arrest Zegwaard/
Knijnenburg(298) waarin werd beslist dat de gene, jegens wie onrechtmatigdat wil zeggen zonder dat een hinderwetvergunning is verkregen - hinder
wordt veroorzaakt, een vordering bij de burgerlijke rechter moet kunnen
instellen zonder dat hij bestuursdwang hoeft uit te lokken. Naar aanleiding
van de Kuunders-uitspraak is echter kritiek geuit op de analogie met Zegwaard/Knijnenburg, nu door een belangengroepering niet een individueel
maar een algemeen (milieu)belang wordt behartigd. De organisatie lijdt niet
zelf nadeel, maar heeft zich een (milieu)belang aangetroldcen. Bovendien is
de overheid de eerstaangewezene om bestuursrechtelijke voorschriften te
handhaven en is dat niet een taak van belangenorganisaties. Ret probleem
daarvan is dat allerlei waarborgen die een burger tegen de overheid zijn
gegeven ineens niet meer gelden als een belangenorganisatie via het privaatrecht tegen een individu optreedt. Ook de rechtszekerheid wordt niet gediend
indien een burger bij de bestuursrechter in het gelijk wordt gesteld, hetgeen
vervolgens bij de burgerlijke rechter ongedaan gemaakt kan worden.

(297) Zie bijvoorbeeld MoKITJITTES, R.M Themis, 1995, blz. 393, 394 en 402-404.
(298) H.R., 17 december 1982, N.J., 1983, 278 (Zegwaard/Knijnenburg).
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Voor de toewijzing van een verbod is noodzakelijk dat jegens een benadeelde onrechtmatig handelen in de zin van art. 6: 162 B. W. dreigt of reeds
plaatsvindt. Volgens de Hoge Raad is in dit geval sprake van onrechtmatig
handelen jegens de belangengroepering, mede doordat de exploitant reeds
met het exploiteren van een varkensmesterij was begonnen en derhalve de
mogelijkheid van een administratieve rechtsgang- waarin door de overheid
tegen hem zou kunnen worden opgetreden - frustreerde. Dit komt doordat
wanneer forse investeringen zijn gedaan door een burger en de overheid
daartegen niet op tijd is opgetreden er voor haar reden kan bestaan om een
bestaande situatie te respecteren. V olgens de Hoge Raad is om (dreigend)
onrechtmatig handel en aan te tonen echter niet noodzakelijk dat aannemelijk
wordt gemaakt dat wanneer door de exploitant van de varkensmesterij een
vergunning zou zijn aangevraagd deze zeker zou zijn geweigerd.
AFDEL!NG 4 (T. HARTLIEF)
OVERHEIDSAANSPRAKELIJKHEID

86. INLEIDING
Op het terrein van de overheidsaansprakelijkheid trekt een tweetal onderdelen in het bijzonder de aandacht: de aansprakelijkheid voor vernietigde
beschikkingen en de aanspra~elijkhe~~ voor strafv()rd~lijk ()ptr~(!U.
87. VERNIETIGDE BESCHIKKINGEN
H.R., 12 juni 1992, NJ, 1993, 113 (Bedrijfsvereniging/Boulogne), m.nt.
BRUNNER
H.R., 1 juli 1993, NJ., 1995, 150 (Staat/N.C.B.), m.nt. BRUNNER
H.R., 22 april 1994, NJ, 1997, 396 (G.E./De Gemeente), m.nt. SCHELTEMA
Op het terrein van de aansprakelijkheid voor vernietigde beschikkingen is
duidelijk sprake van een taakverdeling tussen de burgerlijke rechter en de
administratieve rechter. De burgerlijke rechter richt zich daarbij naar het
oordeel van zijn administratieve collega. Heel duidelijk is de Hoge Raad in
het arrest inzake Van Gog/Nederweert(299):
,lndien een overheidslichaam een onrechtmatige daad pleegt door een beschikking te nemen
en te handhaven die naderhand door de rechter wordt vernietigd wegens strijd met de wet of op
enige andere in art. 8 lid 1 Wet Arob vermelde grond - dan we! een overeenkomstige grond
vermeld in enige andere administratieve wet -, is daarmede de schuld van het overheidslichaam in beginsel gegeven. Zelfs wanneer het overheidslichaam geen enkel verwijt treft,
moet worden aangenomen dat deze onrechtmatige daad in beginsel -in de terminologie van
art. 6:162 BW- voor rekening van het overheidslichaam komt. Niet uitgesloten is dat hierop
onder bijzondere omstandigheden een uitzondering moet worden gemaakt, ook dan wanneer
het niet gaat om een vernietiging wegens strijd met de wet. Het Hof is derhalve van een juiste
maatstaf uitgegaan".

(299) H.R., 31 mei 1991, NJ, 1993, 112, m.nt. BRUNNER. Zie ook de bespreking van het arrest
in TP.R., 2-92, p. 581-584 (LANKHORST).
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In beginsel is met de vemietiging door de administratieve rechter niet aileen

de omechtmatigheid, maar ook de schuld van de overheid gegeven. Zelfs
wanneer de overheid geen verwijt kan worden gemaakt, vindt toerekening
aan baar plaats. Lid 3 van art. 6:162 B.W. geeft biervoor een duidelijk
handvat: toerekening krachtens de verkeersopvattingen. Dit betekent dus
dat de burgerlijke rechter niet opnieuw naar het overheidsbesluit kijkt en
zelfstandig een oordeel over de omechtmatigheid en de toerekening geeft.
De burgerlijke rechter richt zich naar het oordeel van de adminstratieve
rechter. Daar is veel voor te zeggen. In de motivering van de Hoge Raad zijn
onder meer bet argument dat dubbel werk moet worden voorkomen en bet
gevaar van tegenstrijdige beslissingen terug te vinden. De Hoge Raad laat
weliswaar ruimte voor een uitzondering in geval van bijzondere omstandigheden, maar op heden is zij in de rechtspraak van de Hoge Raad nog niet
aangenomen. In een tweetal arresten(300), waarin respectievelijk de positie
van een bedrijfsvereniging en van de fiscus in het geding is, heeft de overheid
een beroep gedaan op 1. bet grate aantal beslissingen dat zij moet nemen; 2.
de complexiteit van de in bet geding zijnde wetgeving en 3. bet verlammend
effect van een vergaande aansprakelijkheid. Tevergeefs(301):
,Dat geldt reeds aanstonds voor het argument dat het voor bedrijfsverenigingen, die dagelijks
zeer vele bes1issingen moeten nemen, zelfs met inachtneming van de grootst mogelijke
zorgvu1digheid in rede1ijkheid niet valt te vermijden dat zij beslissingen nemen die in beroep
worden vemietigd en dat daarom te dien aanzien voormelde regels niet zouden behoren te
ge1den, daar a1s gevolg van die regels een verlamming van de besluitkracht van de bedrijfsverenigingen moet worden gevreesd. Datze1fde argument geldt voor andere overheidslichamen
als in voorrnelde rechtspraak bedoe1d maar is ten aanzien van zu1ke lichamen niet doorslaggevend geoordeel<i Evemnin kan als zodanig worden aanvaard het argument dat bedrijfsverenigingen 'min of meer als ondernemingen' functioneren en daarom de financiele lasten
van toepassing van meerbedoelde regels 'in vergelijkbare mate als de getroffen burger'
voelen".

De hierop volgende overweging van de Hoge Raad werpt enig licht op de
grondslag van deze strenge aansprakelijkheid van de overbeid:
,lmmers, ook voor bedrijfsverenigingen geldt dat het redelijker is de schade voortvloeiend uit
een in het kader van een wettelijke taak genomen beslissing waarvan de onjuistheid later door
de rechter wordt vastgesteld, voor rekening te brengen van de collectiviteit dan om haar te laten
voor rekening van de individuele burger jegens wie die onjuiste beslissing werd genomen".

Deze formulering brengt annotator BRUNNER tot de conclusie dat de uitzondering die de Hoge Raad zelf mogelijk acht waarschijnlijk gezocht moet
worden in de sfeer van door de belanghebbende zelf verstrekte onjuiste
informatie(302). Hoe dan ook, uit de rechtspraak van de Hoge Raad valt
af te leiden dat de burgerlijke rechter niet snel uitzonderingen op de regel uit
Van Gog!Nederweert zal aannemen.
(300) De zaken van 12 juni 1992 en 1 juli 1993.
(301) Zo blijkt uit H.R., 12 juni 1992, N.J., 1993, 113.
(302) In zijn noot bij H.R., 31 mei 1991, N.J., 1993, 112.
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Uit het an·est ·van 22 apri11994 volgt dat het leerstuk van de eigen schuld op dit
terrein ook verlichting voor de overheid kan brengen. In deze zaak gaat het om
een projectontwikkelaar die reeds gebruik maakt van een bouwvergunning op
het moment dar de vergunning wordt vernietigd naar aan1eiding van bet
bezwaar van een derde-belanghebbende. Het nemen van de eerdere beslissing
is met de Van Gog/Nederweert-doctrine in de hand onrechtmatig jegens de
projectontwikkelaar. Toch krijgt hij zijn schade niet vergoecL
,.De houder van een bom"'Vergunrung die (.. .)reeds met bouwen begint voordat definitief is
komen vast te strum dat de vergunning niet meer kan worden vemietigd op grondslag van een
door een belanghebbende krachtens de wet tegen de verlening van de vergunning ingesteld
bezwaar ofberoep,handelt op eigenrisico enkannietnaderhand de gemeente waarvanB en VI'
de verguuning afgaven, aanspreken uit omechnnatige daad, wanneer een ingesteld bezwaar of
beroep tot vemietiging van de vergunning heeft geleid. Dit is slechrs anders als van de zijde van
de gemeeme bij de vergunninghouder het gerechivaardigd vert:rouwen is gewekt dat een
ingesreld of nog in te stellen bezwaar of beroep niet tot vemietiging zalleiden".

In casu betekent dit:
,(... ) dm de schade van GE vol!edig het gevolg is van omstandigheden die haar of haar
rechtsvoorgangsters moeten worden toegerekend. zodat GE de schade geheel zelf zal hebben te
dragen en, in het licht van de in art. 6: I 0 l BV\1 geformuleerde primaire maatstaf, een verdeling
van de schade over beide partijen niet in aanmerking komt".

88. FORMELE RECHTSKR.J.\.CHT
Verwant aan de Van Gog/Nederweert-doctrine is de leer van de formele
rechtsla:acht(303). Ook bier is sprake van een duidelijke taakverdelingtussen
bmgerlijke rechter en zijn administratieve collega. De Van Gog/Nederweertrechtspraak: heeft betrekking op de gevallen waarin de burgerlijke rechter tot
oordelen wordt geroepen wanneer de administratieve rechter het overheidsbesluit heeft vernietigd. In beginsel, zo is hiervoor gebleken, richt de burgerlijke rechter zich dan naar dat oordeel van de administratieve rechter. De leer
van de formele rechtsla:acht, die eigenlijk teruggaat op het arrest Heesch/Van
den Akk.er(304), heeft betrekking op die situaties waarin de administratieve
rechter juist niet is ingeschakeld, terwijl dat wel mogelijk was, en op situaties
waarin de administratieve rechter wel is ingeschakeld, doch hij het overheidsbesluit in stand laat. In beide gevallen gaat de burgerlijke rechter
volgens een gestage stroom van anesten(305) uit van de geldigheid van
het besluit en beoordeelt hij derhalve niet zelf de rechtmatigheid van bet

(303) Zie over beide leren zeer uitvoerig MoK en TJIITES, RM Themis, 1995, p. 383 e.v.
(304) H.R., 16 mei 1986, N.J., 1986, 723, m.nt. SCHELTE!vlA.
(305) Zie in de verslagperiode bijvoorbee1d H.R., 16 oktober 1992, N.J., 1993, 638, m.nt
SCHELTEMA, H.R., 13 november 1992, N.J., 1993, 639, m.nt. SCHELTEMA, H.R., 14 mei 1993,
N.J., 1993,641, m.nt. SCHELTEMA, H.R., 18juni 1993,NJ., 1993, 642, m.nt. SCHELTEMA, H.R.,
27mei 1994,N.J., 1997, 158, m.nt. SCHELTEMA,H.R, 8 september 1995,NJ., 1997, 159, m.nt
SCHELTEMA, H.R., 15 november 1996, NJ., 1997, 160, m.nt. SCHELTEMA en H.R, 3 november
1995, N.J., 1997, 161, m.nt. SCHELTEMA.
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besluit. Ook hier is een uitzondering mogelijk. Zij wordt bijvoorbeeld
aangenomen wanneer de overheid zelf erkent een verkeerde beslissing te
hebben genomen(306). Overigens staat de leer van de formele rechtskracht
niet in de weg aan een onrechtmatige daadsvordering terzake van het geven
van onjuiste inlichtingen door de overheid v66r het nemen van bepaalde
besluiten(307). De leer van de formele rechtskracht heeft slechts betrekking
op de geldigheid van de betrokken besluiten.
89. TOEKOMSTIGE ONTWIKKELINGEN
Ret lijkt er veel op dat de burgerlijke rechter in de toekomst steeds minder zal
oordelen over de aansprakelijkheid van de overheid terzake van vernietigde
beschikkingen. In de eerste plaats heeft de invoering van Hoofdstuk 8 van de
Algemene Wet Bestuursrecht (A.W.B.) per 1 januari 1994 een algemene
bevoegdheid opgeleverd voor de administratieve rechter om zelf schadevergoeding toe te kennen (art. 8:73 A.W.B.). Dat houdt in dat de in het gelijk
gestelde burger niet langer genoodzaakt is om na vernietiging door de
administratieve rechter vervolgens een civiele procedure te starten inverband met de schadevergoeding. Zij kan nu ook door de administratieve
rechter worden toegekend. In de tweede plaats is er op dit moment sprake
van ontwikkelingen rond de rechtsbescherming tegen zogenaamde zuivere
schadebesluiten. Een zuiver schadebesluit is een beslissing van de overheid
op een verzoek om toekenning van vergoeding van schade in verband met
een overheidshandeling. Naarmate de adminstratieve rechters meer rechtsbescherming gaan verlenen tegen dergelijke besluiten, krimpt het terrein
voor de burgerlijke rechter in. Als een burger zich dan namelijk tot de
burgerlijke rechter wendt, ligt het voor de hand dat deze hem niet ontvankelijk verklaart nu de burger bij de overheid eerst een zuiver schadebesluit kan
uitlokl(en en vervolgens tegen dat besluit bescherming kan zoeken bij de
administratieve rechter. Op dit moment is de precieze stand van zaken niet
duidelijk. In het bijzonder de rechtspraak van een van de belangrijkste
adminstratieve rechters, de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van
State, lijkt op dit punt nog niet uitgekristalliseerd(308).

90. STRAFVORDERLIJK OPTREDEN
H.R., 1 oktober 1993, NJ, 1993, 761 (D.J./Staat)
H.R., 29 april 1994, NJ, 1995, 727 (S./Staat), m.nt. BRUNNER en ALKEMA
H.R., 23 december 1994, NJ, 1995, 512 (Staat/J.), m.nt. CaRSTENS
H.R., 1 december 1995, NJ, 1996, 180 (D./Staat)
H.R., 22 december 1995, NJ, 1996, 301 (Mr Osse q.q./Staat)
Reeds in de vorige verslagperiode zijn belangrijke arresten gewezen met
betrekking tot de aansprakelijkheid van de overheid voor schade veroorzaakt
(306) Zie bijvoorbeeld H.R., 18 juni 1993, NJ., 1993, 642, m.nt. ScHELTEMA.
(307) Zie bijvoorbeeld H.R., 1 oktober 1994, NJ., 1997, 174, m.nt. SCHELTEMA.
(308) Zie in dit verband VAN BUUREN, NJ.B., 1997, p. 759 e.v.
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bij strafvorderlijk optreden(309). In een zaak waarin huiszoeking werd gedaan, waarbij de politie toegang tot het pand had geforceerd en schade aan
woning en eigendommen van de bewoner had toegebracht, oordeelt de Hoge
Raad dat het handelen van de overheid weliswaar gerechtvaardigd kan zijn
toen het plaatsvond, maar achteraf gezien wel degelijk onrechtmatig kan
zijn(310):
,3.4 Aldus verstaan komt 's bofs oordeel er op neer dat bet acbteraf ongefundeerd blijken van
de aanvankelijke rechtvaardigingsgrond voor bet politieoptreden dat optreden voor zover bet
scbade toebracbt onrecbtmatig doet zijn, met bet gevolg dat de Staat verplicbt is de door dat
optreden veroorzaakte scbade- die als door zijn scbuld veroorzaakt moet worden aangemerkt
omdat de Staat met de mogelijkheid van bet acbteraf ongefundeerd blijken van de rechtvaardigingsgrond rekening bad te bouden- te vergoeden. Dit oordeel is juist, wat er ook zij van de
overigens door bet bof daarvoor gegeven motivering".

In de redenering van de Hoge Raad vormt de verdenking een rechtvaardigingsgrond. De Staat moet echter rekening houden met de mogelijkheid dat
de verdenking ongegrond zal blijken te zijn. De rechtvaardigingsgrond
vervalt, wanneer de verdenking inderdaad ongegrond blijkt.
Wanneer vervalt de aansprakelijkheid nu precies? De Hoge Raad is op dit
punt terughoudend. De rechtvaardigingsgrond valt niet weg wanneer twijfel
blijft bestaan over de (on)schuld(311 ). Uit de resultaten van het strafrechtelijk onderzoek moet blijken dat de verdenking_lffi_onrechte heeft bestaan.
Daarvoor is niet vol<ioellileoaChetOpenbaar Ministerie tot sepot is overgegaan. Ook uit het enkele feit van een vrijspraak volgt de onschuld
niet(312). Mocht de onschuld niet blijken, dan kan een vordering tot vergoeding van schade overigens nog wel op andere feiten worden gegrond(313):
,Tevens vloeit bieruit voort dat degene wiens onscbuld niet uit het strafvorderlijk onderzoek
blijkt, een vordering uit onrechtmatige daad tegen de Staat voor de burgerlijke recbter zal
moeten gronden op andere feiten dan bet enkele gebruik van een dwangmiddel op grond van
een verdenking die acbteraf ongefundeerd is gebleken. Dergelijke andere feiten kunnen zijn
ge1egen zowel in een gebruik van het dwangmiddel in strijd met regels van gescbreven of
ongescbreven recbt, waaronder begrepen bet geval dat de toepassing van bet dwangrniddel in
de gegeven omstandigbeden zo disproportionee1 was dat zij daarom in strijd met de aan de
Staat betamende zorgvuldigheid kwam, a1sook in een gedraging die in het gebeel niet als het
gebruik van enig dwangmiddel kan worden opgevat, zoals de aan de Staat ven•teten gedragingen, biervoor bedoeld in 3.2 onder g, b, i, k en 1".

(309) Zie in dit kader BoLT en SPIER, De uitdijende reikwijdte van de aansprakelijkheid uit
omecbtmatige daad, preadvies Nederlandse Juristenvereniging, Zwolle 1996, p. 288 e.v.
(310) H.R., 26 januari 1990, N.J., 1990, 794, m.nt. BRUNNER en in dezelfde zin H.R.,
23 november 1990, N.J., 1991, 92.
(311) H.R., 23 december 1994, NJ, 1995, 512. In dezelfde zin H.R., 22 december 1995, N.J.,
1996, 301 en H.R., 20 december 1996, N.J., 1997, 278.
(312) H.R., 29 apri11994, N.J., 1995, 727, m.nt. BRUNNER en ALKEMA en H.R., 1 december
1995, N.J., 1996, 180.
(3 13) H.R., 23 december 1994, N.J., 1995, 512, m.nt. CORSTENS.
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In casu was onder meer spralee van een actief optreden van politie enjustitie
in het leader van de publiciteit en had politie een rondschrijven doen uitgaan
aan relaties en clii!nten van de verdachte ten behoeve van het inwinnen van
informatie.
Dezelfde lijn geldt oole het ondergaan van voorlopige hechtenis. In dit leader
geven de artileelen 89 en 90 van het Wetboele van Strafvordering de mogelijkheid de rechter een vergoeding te vragen wanneer de strafzaak niet tot een
veroordeling leidt. Omdat in dit kader doorgaans vrij lage vergoedingen
worden toegekend, doet men pogingen om via de burgerlijke rechter volledige vergoeding te krijgen. Daarbij stuit men op de gegeven benadering
van de Hoge Raad(314):
,3.5.2. Voorlopige hechtenis is omechtmatig indien zij is ondergaan ingevolge een bevel dat is
verleend in strijd met de wet (bijv. wanneer de gronden voor voorlopige hechtenis niet
aanwezig waren) dan wel met veronachtzaming van fundamentele vereisten, zoals het horen
van de verdachte waar dat is voorgeschreven (vgl. HR 12 februari 1993, NJ 1993, 524). Buiten
deze gevallen is voorlopige hechtenis in beginsel rechtmatig, omdat zij wordt gerechtvaardigd
door het bestaan van verdenking, dat wil zeggen dat uit feiten of omstandigheden een redelijk
verrnoeden van schuld aan enig feit voortvloeit".

Vervolgens volgt de inmiddels bekende redenering:
,Zulks is slechts anders indien achteraf uit het strafdossier- uit de einduitspraak of anderszins
- blijkt dat de verdenking ten onrechte heeft bestaan (vgl. HR 26 januari 1990, NJ 1990, 794
en HR 23 november 1990, NJ 1991, 92). De enkele omstandigheid dat de verdachte is
vrijgesproken van het feit ter zake waarvoor hij voorlopige hechtenis heeft ondergaan, is
daartoe echter onvoldoende: alsdan blijkt immers in de regel- zoals ook in deze zaak- uit de
veelal niet nader gemotiveerde einduitspraak niet dat de verdachte het feit niet heeft begaan,
maar slechts dat niet wettig en overtuigend is bewezen dat hij het feit heeft begaan. Dit laatste
geldt evenzo voor andere in art. 89 Sv bedoelde gevallen waarin de zaak eindigt zonder
oplegging van straf of maatregel: ook daarbij kan in de regel niet worden gezegd dat uit het
strafdossier blijkt dat de (voormalige) verdachte het feit ter zake waarvan hij voorlopige
hechtenis heeft ondergaan, niet heeft gepleegd".

Pogingen de Hoge Raad tot een ander oordeel te verleiden, slagen niet:
,3.5.3. Voor de door het middel verdedigde opvatting kan geen steun worden gevonden in
art. 6 lid 2 EVRM. Aan deze verdragsbepaling kan een vrijgesprokene die overeenkomstig de
daarop betrekking hebbende voorschriften voorlopig was gehecht, niet een recht op schadevergoeding ontlenen (EHRM 25 augustus 1993, Serie A no 266-A; NJ 1994, 1). Deze bepaling
wettigt evenrnin de opvatting dat gebruik van strafvorderlijke dwangmiddelen, ook wanneer
aan alle damtoe in de wet gestelde voorwaarden is voldaan, door de verdachte weliswaar moet
worden geduld, maar jegens hem alleen dan niet omechtmatig is in de zin van art. 6:162 BW
indien het vermoeden dat hij onschuldig is, onherroepelijk wordt doorbroken door zijn
veroordeling, welke opvatting impliceert dat de Staat het risico draagt schade te moeten
vergoeden, indien de strafvervolging ten slotte, om welke reden dan ook, niet tot zulk een
veroordeling leidt. Ook ove1igens kan niet als juist worden aanvaard dat het toepassen van
strafvorderlijke dwangmiddelen in die zin voor risico komt van de Staat dat deze jegens de
(voormalige) verdachte steeds tot schadevergoeding is gehouden wanneer de strafvervolging

(314) H.R., 29 apri\1994, NJ., 1995,727.
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om welke reden dan ook anders eindigt dan met een veroordeling, behoudens ingeval de Staat
aanvoert en zonodig bewijst dat de verdenking ook achterafbezien gerechtvaardigd was of dat
toepassing van de desbetreffende dwangmiddelen (mede) aan de (voormalige) verdachte kan
worden toegerekend in de zin van art. 6:101 BW. Nog daargelaten in hoeverre een onderzoek
naar deze vragen nadat de strafzaak is geeindigd in overeenstemming valt te brengen met het
beginsel art. 6 lid 2 EVRM, kleeft aan deze opvatting het bezwaar dat zij de burgerlijke rechter
in de regel ertoe zou nopen in een daarop niet toegesneden procedure vragen onder ogen te zien
tot het beantwoorden waarvan bij uitstek de strafrechter is toegerust en geroepen, en die deze,
in geval van vrijspraak, veelal reeds bij gewijsde heeft beantwoord".

De Hoge Raad houdt voet bij stuk:
,AI deze bezwaren kleven niet aan de hiervoor onder 3.5.2 aanvaarde opvatting die meebrengt
dat, tenzij sprake is van onrechtmatige toepassing van verzekering of voorlopige hechtenis als
daar omschreven, uitsluitend de strafrechter (op de voet van art. 89 Sv) beziet of, indien de
strafzaak eindigt zonder oplegging van straf of maatregel of met zodanige oplegging, doch op
grond van een feit waarvoor voorlopige hechtenis niet is toegestaan, grond bestaat om aan de
(voormalige) verdachte ten laste van de Staat een vergoeding toe te kennen".

De overheid is aansprakelijk wanneer de rechtvaardigingsgrond voor het
strafvorderlijk optreden achteraf gezien ontbreekt. Ook hier kan het Ieerstuk
van de eigen schuld (art. 6:101 BW) de overheid nog verlichting brengen.
Dat blijkt bijvoorbeeld in de zaak Joemman/Staat. De politie trad met geweld
bij vader Joemman binnen, toen zijn auto betrokken was geraakt bij een
dodelijk ongevaLAchterafbleek zijn-mindeijarige zoon buiten -zijn niedeweten met de auto gereden te hebben. Daarmee was in beginsel aansprakelijkheid van de Staat voor de schade van vader Joemman gegeven(315). Het
Hof nam na verwijzing echter volledige eigen schuld aan, onder meer
vanwege het feit dat vader Joemman regelmatig de sleutel van zijn auto
aan zijn zoon afgaf en uit de verplaatsing van de auto kon afleiden dat zijn
zoon die sleutel ook daadwerkelijk gebruikte om met de auto te rijden. Het
cassatieberoep tegen deze beslissing van het Hof faalde(316).
AFDELING 5

(T.

HARTLIEF)

ONRECHTMATIGE DAAD JEGENS DE OVERHEID

91. lNLEIDING
Een aantal arresten van de Hoge Raad heeft betrekking op de vraag of de
overheid bij de handhaving van publiekrechtelijke voorschriften gebruik
mag maken van de onrechtmatige daadsactie. Verder heeft de Hoge Raad
een oordeel gegeven over de vraag of de overheid langs privaatrechtelijke
weg kosten kan verhalen die zij maakt bij de uitvoering van haar taken.

(315) H.R., 23 november 1990, NJ, 1991, 92.
(316) H.R., 1 oktober 1993, N.J., 1993, 761. Zie voor een succesvol beroep van de Staat op
art. 6:101 B.W. ook H.R., 22 december 1995, NJ, 1996, 301.
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92. HANDHAVING

~------

VAN PUBLIEKRECHTELIJKE VOORSCHRIFTEN LANGS PRIVAAT-

RECHTELIJKE WEG

H.R., 22 oktober 1993, NJ, 1995, 717 (Staat/Magnus), m.nt. ScHELTElvlA
H.R., 18 februari 1994, NJ, 1995, 718 (Staat/Kabayel), m.nt. SCHELTEMA
H.R., 7 oktober 1994, NJ., 1995, 719 (Van Schaik c.s./De Gemeente), m.nt.
SCHELTEMA
Mag de overheid gebruik maken van het privaatrecht bij de behartiging van
publieke belangen? In dit kader geldt de doorkruisingsleer van het Windmillarrest(317). Deze doorkruisingsleer is in de verslagperiode in de rechtspraak
van de Hoge Raad aan de orde geweest. Zo heeft de Hoge Raad in de zaal~
Staat/Magnus moeten oordelen over de vraag of de Staat op grond van
omechtmatige daad verwijdering uit Nederland van bepaalde afvalstoffen
kon vorderen, terwijl de Wet Chemische Afvalstoffen voor dat geval een
regeling gaf. De Hoge Raad geeft aan dat in dit kader de Windmill-criteria
beslissend zijn:
,3.3 De in cassatie aan de orde gestelde vraag of de Staat langs privaatrechtelijke weg de
verwijderiog van de partijen zinkresidu kan afdwingeu, moet worden beantwoord aau de hand
van de maatstaven die zijn aanvaard in FIR 26 jan. 1990, NJ 1991, 393 (Windmill). Dit brengt
mee dat, wanneer de desbetreffende publiekrechtelijke regeling niet in beanrwoording van die
vraag voorziet, beslissend is of het volgen van de privaatrechtelijke weg die regeling op
onaanvaardbare wijze doorkrnist, waarbij onder meer van belang is of de overheid door
gebruikmaking van de publiekrechtelijke regeling een vergelijkbaar resultaat kan bereiken
als door gebmikmaking van de privaatrechtelijke weg".

Vervolgens geeft de Hoge Raad aan welk tijdstip beslissend
beoordeling van het vergelijkbaar resultaat:

1s

voor de

,Bij de beoordeling van een en ander moet worden uitgegaan, zoats het hof ook terecht heeft
gedaan, van de stand van de wetgeving ten tijde van het instelten van de onderhavige vorderiog. Met name dient de vraag of de Staat ontvankelijk is in zijn vordering niet beoordeeld te
worden naar de stand van de wetgeving na de hierboven at aangestipte invoering per 27 sept.
1990 van de mogelijkheid dat, kort gezegd, een overheidsorgaan dat bevoegd is bestuursdwang
toe te passen, bepaalt dat de overtreder een door het orgaan vastgestelde dwangsom verbeurt.
De bevoegdheid om in het kader van bestuursdwang een zodanige dwangsom op te leggen zal
meebrengen dat de overheid over een instrnment voor het bereiken van het beoogde resnltaat
beschikt, dat in de regel gelijkwaardig is- met name wat betreft de daarmee gemoeide tijd en
inspanning, alsmede het daaraan verbonden kostemisico - aan een in kort geding verkregen
bevel, versterkt met een privaatrecbtelijke dwangsom. Dan zal- behoudens de mogelijkheid
van uitzonderingen die hier in het midden kan blijven - het volgen van de weg van het
privaatrechtelijke kort geding in beginsel een onaanvaardbare doorkrnising van de dan voor
gevalten als de onderhavige getdende pubtiekrechtelijke regeling opleveren".

In deze overweging die gedeeltelijk ten overvloede is, valt te lezen dat
wanneer de overheid op grond van publielaechtelijke regels de mogelijkheid
(317) H.R., 26 januari 1990, NJ, 1991, 393, m.nt. ScHELTEMA. Zie in dit kader TAK, De
overheid in het burgerlijk recht, Den Haag 1997, p. 409 e.v. en voonil BEURSKENS, De Hoge
Raad en de twee-wegenleer, Nijmegen 1997. Zie tevens de bespreking van het arrest in T.P.R.,
2-92, p. 574-576 (SCHELTEMA).
J
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heeft haar vordering met een dwangsom te versterken, niet van de privaatrechtelijke weg van de onrechtmatige daad gebruik kan worden gemaakt. Nu
een dergelijke publiekrechtelijke dwangsommogelijkheid in steeds meer
wetten is neergelegd, betekent dit dat de overheid steeds minder gebruik
kan maken van het privaatrecht.
Verder heeft de Hoge Raad duidelijkheid gegeven over het vereiste van een
door art. 6:162 B.W. beschermd belang. In het oudere Limmen/Houtkooparrest had de Hoge Raad beslist dat het algemene belang dat voor elk
overheidslichaam betroldcen is bij de naleving van de door dat lichaam
uitgevaardigde voorschriften, niet behoort tot de belangen die door
art. 6:162 B.W. worden beschermd(318). Daarop stuitte toen een vordering
tot nakoming van een bestemmingsplan af. In de jaren negentig is de
betekenis van dit door art. 6:162 B.W. beschermd belang eigenlijk geminimaliseerd. Zo had de Hoge Raad al beslist dat het stellen van een dergelijk
belang niet vereist is, wanneer de overheid schadevergoeding vordert(319).
Ben tweetal arresten in de verslagperiode heeft betrekking op een verbods- of
bevelsvordering. In de zaak Staat/Kabayel gaat het om de vraag of de
overheid langs privaatrechtelijke weg ontruiming van een asielzoekerscentlum lean vorderen van een asielzoeker die zonder recht oftitel in dat centrum
verblijft. Met een beroep op het Limmen/Houtkoop-arrest neemt het Hof aan
dat de overheid niet ontvankelijk is. De Hoge Raad denkt daar anders over:
,Ret onderdeel klaagt erover dat het hof aldus van een onjuiste rechtsopvatting is uitgegaan.
De klacht treft doe!. De Staat heeft aan zijn vordering ten grondslag gelegd dat Kabayel c.s.
jegens hem onrechtmatig handelen doordat zij zonder recht oftitel verblijven in de bij hen in
gebruik zijnde (woon-)ruimten van het asielzoekerscentrum 'Moorheide'. Daarmee was de
bevoegdheid van de burgerlijke rechter gegeven, nu het hier om een 'schuldvordering' in de zin
van art. 112 Gr.w gaat. Noch voor deze bevoegdheid, noch voor de ontvankelijkheid van de op
art. 6:162 BW gegronde vordering strekkende tot het ver!aijgen van een bevel, is vereist dat de
Staat aan die vordering een 'civielrechtelijk belang' ten grondslag legt. Nodig is slechts dat
voldaan is aan de eis van een voldoende belang, zoals deze eis tot uiting is gebrachtin art. 3:303
BW".

Nodig is slechts een voldoende belang in de zin van art. 3:303 B.W. In casu is
daarvan sprake:
,Een voldoende belang is gegeven met het in de onderhavige vordering naar zijn aard besloten
liggende belang van de Staat bij het wederom ter beschikking komen van de door Kabayel c.s.
in het asielzoekerscentrum gebruikte ruimten, waarop zij naar de stellingen van de Staat geen
aanspraak op grond van de ROA meer hebben en die anders niet ter beschikking zouden
kunnen worden gesteld van andere asielzoekers, die aan de ROA jegens de Staat wei een
aanspraak op opvang kunnen ontlenen".

Deze lijn van de Hoge Raad wordt bevestigd in het arrest Van Schaik c.s./De
Gemeente waarin de vraag aan de orde is of de overheid langs privaatrechte-

(318) H.R., 9 november 1973, NJ, 1974, 91, m.nt. PRINs.
(319) H.R., 9 februari 1990, NJ, 1991, 462, m.nt. BRUNNER.
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lijke weg naleving van een bestemmingsplan kan afdwingen. In dat kader
hoeft de overheid geen civielrechtelijk belang te stellen. Daarmee heeft
het arrest Limmen/Houtkoop eigen1ijk geen betekenis meer. Dat betekent
niet dat de overheid geen obstakels meer op haar weg vindt. Dat is we1
degelijk het geval. De eerder genoemde door1cruisingsleer zal namelijk in de
regel aan handhaving langs privaatrechtelijke weg in de weg staan, althans
wanneer de overheid beschikt over het instrument van de publiekrechtelijke
dwangsom:
,Bij de beoordeling van de vergelijkbaarheid van bet resultaat van de toepassing van de
privaatrechtelijke dan wei publiekrechtelijke regeling, had bet Hof uit te gaan van de stand van
de wetgeving ten tijde van bet instellen van de onderhavige vordering. Uitgangspunt diende
derhalve te zijn dat de Gemeente niet beschikte over de (publiekrechtelijke) bevoegdheid tot
bet opleggen van een dwangsom, zoals deze thans is neergelegd in de artikelen 136-137 van de
op 1 januari 1994 in werking getreden nieuwe Gemeentewet, welke bevoegdheid meebrengt
dat de gemeente over een instrument voor het bereiken van bet beoogde resnltaat beschikt, dat
in de regel gelijkwaardig is aan een in kort geding verkregen bevel, versterkt met een
privaatrechtelijke dwangsom (HR 22 oktober 1993, RvdW 1993, 211)".

Ook de eerder beschreven lijn van het arrest Staat/Magnus wordt derha1ve
bevestigd. W anneer de overheid beschikt over de mogelijkheid een publiekrechtelijke dwangsom op te leggen, zal het gebruik maken van de privaatrechtelijke weg in beginsel een onaanvaardbare doorkruising van het publiekrecht inhouden.
93. KOSTENVERHAAL DOOR DE OVERHEID
H.R., 11 december 1992, NJ, 1994, 639 (Brandweer), m.nt. SCHELTEMA

Een vergelijkbare problematiek doet zich voor in het kader van pogingen van
de overheid de kosten verbonden aan de uitoefening van haar taken te
verhalen. Naar aanleiding van een onder meer op onrechtmatige daad gebaseerde vordering tot vergoeding van kosten die de gemeente Vlissingen bij
het blussen van een brand aan boord van een schip had gemaakt, geeft de
Hoge Raad een algemeen recept:
,3.5. De onderde1en 2c, 3, 4 en Sa stellen de vraag aan de orde of een overheidslichaam dat bij
de nitoefening van een hem bij een publiekrechtelijke regeling opgedragen pnblieke taak
kosten heeft gemaakt, deze kosten langs privaatrechtelijke weg kan verhalen. In deze zaak
zijn, zoals nit bet hiervoor overwogene blijkt, de volgende vier grondslagen aan de orde:
overeenkomst (in het bijzonder een overeenkomst als bedoeld in de zevende titel van het
Tweede Boek van bet Wetboek van Koophandel), art. 552 (ond) K, zaakwaameming en
omechtmatige daad. Deze vraag moet worden beantwoord aan de hand van soortgelijke
maatstaven als die welke zijn aanvaard in HR 26 jan. 1990, NJ 1991, 393 (Windmill). Wanneer
de publiekrechtelijke regeling niet in beantwoording van de vraag voorziet, is beslissend of
kostenverhaal via bet privaatrecht die regeling op onaanvaardbare wijze doorkrnist. Daarbij
moet onder meer worden gelet op de inhond en strekking van de regeling (die ook kan blijken
nit haar geschiedenis), zulks mede in verband met de aard van de taak en de aard van de kosten.
Van belang hierbij is dat, wanneer verhaal van kosten langs publiekrechtelijke weg is nitgesloten, znlks een belangrijke aanwijzing is dat verhaal van kosten langs privaatrechtelijke weg
ook is nitgesloten".
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De Hoge Raad sluit aan bij de criteria uit het Windmill-arrest, doch ze zijn
niet identiek(320). Zo is hier het ontbreken van een publiekrechtelijke
verhaalsmogelijkheid een aanwijzing dat verhaal langs privaatrechtelijke
weg evenmin mogelijk is.
Wat betekent roepassing van deze criteria nu voor het verhaal van brandweerkosten?
,3.6 (... )De Brandweerwd 1985 bevat op het onderhavige punt geen regel1ng. Uit de in de
couclusie OM. uoot 26. vermelde passages nit de wetsgeschiedeuis blijkt dat de wetgever van
oordeei was dat het nier aangaat kosten van de hier aan de orde zijnde publieke taakuitoefening
langs een publiekrechtelijke weg a an burgers in rekeniug te brengen. Zulks vindt bevestiging in
de couclusie OM, nr. 2.35, geciteerde circulaire van 19 aug. 1985 van de staatssecretaris van
Binnenlandse Zaken. Voorts is nag van belang, dat- zoals in deze circulaire wordt aangestipt
- verhaal van kosten ertoe zou kunnen leiden dat bij de burger een drempel zou kunnen
ontstaan om tot alarmering over te gaan, hetgeen uit een oogpunt van openbaar be!ang
onwanselijk is. Tenslotte valt erop te wijzen dat het bier gaat om een kemtaak van de overheid,
welke van oudsher door haar is uitgeoefend zonder dat kosten in rekening werden gebracht. Uit
eeu en ander volgt dat verhaal langs publiekrechtelijke weg van kosten als de onderhavige is
uitgesloten".

De Hoge Raad wil zelfs niet weten van een uitzondering m bijzondere
omstandigheden:
,3.7. Nu verhaallangs publiekrechtelijke weg is uitgesloten op

voorm~lde_aanhet openbaarbelang ontleende gronden. zou kostenverhaal lllligs privaatrechtell}ke weg neerkomen op een
onaanvaardbare doorkmising van deze publiekrechte!ijke regeling. Tegen deze achtergrond is
er oak geen reclen h.ierbij een uitzonclering te maken voor gevallen waarin de brand te wijten is
aan opzet of grove schuld".

AFDELING

6 (J.P. JoRDAANS)

VERKEERSAANSPRAKELIJKHEID

94. INLEIDING
In Nederland is over het meest wenselijke systeem van verkeersaansprakelijkheid nog altijd een discussie gaande. Risicoaansprakelijkheid, verkeersverzekering, andersoortige stelsels: vele mogelijkheden zijn de afgelopen
jaren de revue gepasseerd(321 ). De strijd zou beslecht kunnen worden in het
voordeel van een 1isicoaansprakelijkheid: een ontwerpregeling van het Ministerie van Jusititie, tot stand gekomen in overleg met de verzekeraars, is in

(320) Zie voor een geval waarin de publiekrechtelijke regeling- in casu de Wrakkenwetzich niet tegen kostenverhaal verzet H.R., 14 oktober 1994, N.J., 1995, 720 (Staat/De Meijer
B.V.), m.nt. SCHELTEMA.
{321) Zie hier.·oor o.a.: HARTUEF & TJJTTES, N.TB.R., 1992/4, biz. 115; BOUMAN & VAN
WASSENAER VAN CATWUCK, V.R., 1993, biz. 221, alsmede het onlangs verschenen preadvies
van HARTLIEF, De zwakke verkeersdeelnemer, TP.R., 4-96, biz. 1271. Al!e hierna behandelde
arresten (en nag veel meer) komen in dit preadvies aan de orde, zodat ik het wat betreft de
verwijzing daarnaar in beginsel bij deze inleiding houd.
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de Ministerraad besproken. Volgens dit voorstel(322), dat voorts voorziet in
een verplichte W.A.M.-inzittendenverzekering voor passagiers, zou de bezitter ofhouder van een motorrijtuig(323) aansprakelijk zijn voor schade die
ten gevolge van een verkeersongeval wordt toegebracht aan een ongemotoriseerde verkeersdeelnemer, behoudens opzet ofbewuste roekeloosheid van de
laatste. Deze regeling behelst een verdergaande aansprakelijkheid dan op
grond van het huidige art. 185 W.V.W.(324) is ontwikkeld, nu zij de
verzwaring van de aansprakelijkheid die reeds bestaat ten opzichte van
slachtoffers onder de veertienjaar ten dienste stelt van alle ongemotoriseerde
verkeersdeelnemers, ongeacht hun leeftijd. Maar zij trekt in haar verdergaande consequenties wel de jurisprudentiele lijn door die in het vorige
rechtspraakoverzicht(325) is geschetst.
Uit dat overzicht blijkt dat in de afgelopen jaren door de Hoge Raad, bij
gebreke van nieuwe wetgeving, op drie fronten is gewerkt aan de bescherming van de ongemotoriseerde verkeersdeelnemer. De mogelijkheid voor de
automobilist een beroep te doen op overmacht werd beperkt, het slachtoffer
werd in steeds mindere mate zijn onvoorzichtige gedrag als eigen schuld in
de zin van art. 6:101 B.W. toegerekend door eenruimhartige toepassing van
de daarin verwoorde ,billijkheidscorrectie", en de spiegelbeeldige schadevergoedingsvordering van de automobilist op het slachtoffer werd op grond
van reflexwerking eveneens beperkt.
In het bijzonder voor ongemotoriseerde verkeersdeelnemers van jonger dan
veertien jaar werd deze bescherming vrijwel absoluut: met de arresten inzake
Ingrid Kolkman(326) en Marbeth van Uitregt(327) ontwikkelde de Hoge
Raad op basis van art. 31 W.V.W. (oud) een stelsel van verkeersaansprakelijkheid dat jegens deze jeugdige slachtoffers een risicoaansprakelijkheid(328) behelsde voor de automobilist.
Maar ook oudere verkeersslachtoffers profiteerden van deze ontwik:keling:
weliswaar kon de automobilist zich nog in beperkte mate beroepen op

(322) Zie voor een uitvoeriger beschrijving van de inhoud van d1t voorstel: HARTLIEF,
preadvies De zwakke verkeersdee1nemer, T.P.R., 4-96, blz. 1283-1285.
(323) Hiema gemakshalve te noemeu: de automobilist.
(324) Met de invoering per 1 januari 1995 van de nieuwe Wegenverkeerswet (W.V.W.) 199''
is de tot dan geldende civ1ele aansprakelijkbeidsbepaling, art. 31 W.V.W., m emgszius (maar
niet wezenlijk) aangepaste vom1 ondergebracht in art. 185. Zie anders VAN WASSENAER VAN
CATWJJCK, V.R., 1995, blz. 197-198, die van mening is dat art. 185 W.V.W. een mimer bereik
heeft, met name ook situalies omvat waarin een ongeval plaatsvindt zonde; dat van fysiek
contact tussen motorrijtuig en zwakke verkeersdeelnemer sprake is. Ret komt mii voor dat een
dergelijke situalie ook al onder art. 31 W.V.W. (oud) viet.
(325) T.P.R .. 2-92, blz. 597 e.v. (JORDAANS).
(326) H.R., 1 juni 1990, NJ., 1991, 720. T.P.R., 2-92, biz. 599 onder b (JORDAANS).
(327) H.R., 31 mei 1991, N.J, 1991, 721. T.P.R., 2-92, biz. 602 (JoRDAii.NS).
(328) Waarnit slechts een ontsnapping voor de automobilist mogelijk was, ind[en hel slachtoffer opzet of daaraan grenzende roeketoosheid kon worden verweten. Gedacht kan daarbii
worden aan pogingen tot zelfmoord (opzet) of het speien van gevaarli_ike spelletjes zoals het
v1ak voor naderend verkeer oversteken.
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overmacht jegens deze slachtoffers, in het arrest inzake I.Z.A./Vrerinlc(329)
bepaalde de Hoge Raad dat, billijkheidshalve, hun eigen onvoorzichtig
gedrag in het leader van eigen schuld (art. 6:101 B.W.) in beginsel(330)
nog slechts voor maximaal 50% kon leiden tot een vermindering van de
vergoedingsplicht van de automobilist.
In de onderhavige verslagperiode heeft de Hoge Raad op enlcele punten op de

hierboven uitgezette lijn verfijningen aangebracht. Ten eerste is de zogenaamde 50%-regel, zoals geYntroduceerd in het arrest I.Z.A./Verink, in het
arrest Anja Kellenaers (hierna te bespreken in nr. 95) van een verrassende
uitleg voorzien. Bovendien deed de Hoge Raad in dat arrest een uitspraak
over de vraag, of en op welke wijze rekening leon worden gehouden met een
bij de leeftijd van het kind achterblijvende lichamelijke of geestelijke ontwildceling.
Een tweede aspect van de beschermingsjurisprudentie dat nog uitwerking
behoefde, betrof de vraag naar de positie van de regresnemende verzekeraar
van het jeugdige verkeersslachtoffer. Hierover deed de Hoge Raad een
uitspraak in het arrest Marloes de Vos (m. 96).
Daarnaast heeft de Hoge Raad nog een aantal arresten gewezen waarin de
beperkte mogelijkheid, jegens s1achtoffers van ouder dan veertien een beroep
te doen op ovennacht in de zin van art. 31 W.V.W. (oud), werd bevestigd.
Deze arr_esten, A.B.P~!Winterthuren-Plomp/Ketelaar, verdienen, nu hierin
s1echts een bevestiging van eerder verwoorde gezichtspunten valt te lezen,
slechts een korte gezamenlijke bespreking (nr. 97).
95. EIGEN SCHULD VAN DE VOLWASSEN FIETSER OF VOETGANGER
H.R., 24 december 1993, NJ., 1995, 236 (Anja Kellenaers), m.nt. BRUNNER(331)
In deze zaak betreft het, evenals bij I.Z.A.Nrerink, een verkeersongeluk
tussen een automobilist en een ,volwassen" voetganger namelijk een kind
van veertien jaar en 8 maanden oud. Aan de orde is ten eerste de vraag of de
leeftijdsgrens van veertien jaar uit Ingrid Kolkman en Marbeth van Uitregt
een ,vaste" is. Met andere woorden: kunnen op grond van de omstandigheden van het geval de regels inzake eigen schuld die de Hoge Raad heeft
aanvaard voor verkeersslachtoffers (voetgangers/fietsers) onder de veertien
jaar oud, ook worden toegepast op (iets) oudere slachtoffers (zoals in casu)?
(329) H.R., 28 februari 1992, NJ, 1993, 566, m.nt. BRUNNER. Besproken in TP.R., 2-92, biz.
604 (JORDAANS). Het aJTest is ook besproken door HARTLIEF en TJJTTES, NTB.R., 1992, biz.
117; HilMA, A.A., 1992, blz. 502; JORDAANS, Advocatenblad, 1992, blz. 278; VAN DEN HEUVEL,
VR., 1992, blz. 211; WANSINK, Vr.b., 1992, b]z. 26 en VAN WASSENAER VAN CATWIJCK onder
VR., 1993, nr. 137.
(330) Dat wil zeggen: behoudens opzet of daaraan grenzende roekeloosheid van het slacht·
offer.
(331) Zie over dit arrest tevens o.a.: Du PERRON/VERDUYN, VR., 1994, blz. 3; HARTLIEF,
NJB., 1994, blz. 353; HIJMA,A.A., 1994, blz. 445; JORDAANS,Advocatenblad, 1994, biz. 432;
STOLKER, Vr.b., 1994, biz. 9; VAN WASSENAER VAN CATWIJCK, onder VR., 1994, ill'. 52.
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Voorts maakt de Hoge Raad van de gelegenheid gebruik om uit te leggen hoe
de ,50%-regel" uit I.Z.ANrerink ,moet worden verstaan".
De casus is als volgt Op 5 juli 1985 komt automobilist Sikes met een
snelheid van ongeveer 50 km per uur in botsing met de hem tegemoetkomende fietser Anja Kellenaers (veertienjaar en acht maanden oud), die op
haar fiets vanuit de oprit van haar ouderlijk huis rechtsaf de weg was
opgereden. Ter plaatse gold voor Sikes een maximumsnelheid van 80 km
per uur. Kellenaers wordt door de aanrijding ernstig gewond. Als wettelijk
vertegenwoordiger vordert de moeder van Anja bij de Rechtbank schadevergoeding op grond van art. 31 W.V.W. (oud) subsidiair art. 1401 (oud)
B.W.
In hoger beroep verwerpt het Hof 's-Hertogenbosch het beroep van Sikes op
overmacht: Sikes had immers ten tijde van het ongeluk anders moeten rijden
dan hij heeft gedaan, namelijk meer rechts in plaats van op het midden van de
weg, terwijl hij wist dat het kinderrijke gezin Kellenaers aan de weg woonde.
Zodoende kan hem rechtens verwijt worden gemaakt van zijn wijze van
rijden en komt hem een beroep op overmacht niet toe. Het Hof is voorts van
mening dat de gedragingen van Anja niet kunnen leiden tot vermindering van
de vergoedingsplicht van Sikes, nu hier niet kan worden gesproken van opzet
of daaraan grenzende roekeloosheid. Anja was weliswaar ouder dan veertien
jaar, maar zij onderscheidde zich niet wezenlijk geestelijk en!oflichamelijk
zodanig van klasgenootjes die jonger dan veertien jaar waren. Daarom
vormde Anja een met die groep als zodanig herkenbare groep verkeersdeelnemers.
In het oordeel van het Hof inzake het ontbreken van overmacht bij Sikes kan
de Hoge Raad zich vinden. Het Hof heeft bij de beoordeling van de overmachtvraag terecht en op juiste wijze de maatstaf aangelegd zoals die
volgens vaste jurisprudentie geldt bij aanrijdingen tussen een motorrijtuig
en een voetganger of fietser van veertien jaar of ouder(332).
Uit de overwegingen van het Hof terzake van het afwijzen van eigen schuld
aan de zijde van Anja blijkt echter, dat het Hof hiervoor beslissend acht dat
Anja's gedragingen geen opzet of daaraan grenzende roekeloosheid opleveren. Het Hof heeft daarmee de regel toegepast zoals geldt voor kinderen
jonger dan veertienjaar(333). Hiervoor geldt immers dat de gedragingen van
het kind, zowel in het kader van de overmachtsvraag als in dat van de vraag
naar vermindering van de vergoedingsplicht wegens eigen schuld, slechts
van belang zijn wanneer zij opzet of daaraan grenzende roekeloosheid
opleveren. Ret gaat hierbij echter, aldus de Hoge Raad, om een ,vaste

(332) Conform bet geldende overmachtsbegrip, door de Hoge Raad kort voor bet onderhavige
arrest bevestigd in bet hierna in nr. 97 nog te bespreken H.R., 22 mei 1992, N.J, 1992, 527
(A.B.P ./Winterthur).
(333) Zoals bekend uit de zaken Ingrid Kolkman en Marbeth van Uitregt.
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regel", die slechts toepassing kan vinden bij de groep van kinderen onder de
veertienjaar(334). Het is dus niet mogelijk deze regel bij oudere kinderen toe
te passen, ook al zou bet kind in kwestie zich qua ontwikkeling niet wezenlijk van deze groep onderscheiden. Dat wil overigens, aldus de Hoge Raad,
niet zeggen dat aan deze omstandigheid in bet geheel geen betekenis toekomt. Zij kan namelijk een rol spelen bij de vraag, in hoeverre er plaats is
voor vermindering van de vergoedingsplicht van de automobilist op grond
van eigen schuld van de fietser.
Mijn verwachting(335) dat dit, wat resultaat betreft, onder deze bijzondere
omstandigheden heel wel kan leiden tot dezelfde uitkomst, namelijk dat de
automobilist voor bet gehele schadebedrag aansprakelijk is, is inrniddels
bevestigd(336). Het Hof 's-Hertogenbosch overwoog onlangs, na verwijzmg:
,2.6 In casu gaat het om een meisje van 14 jaar en 8 maanden dat zich qua ontwikkeling niet
wezenlijk onderscheidt van een kind beneden de leeftijd van 14 jaar en dat vanwege haar
impulsieve en onberekenbare verkeersdeelname - de wijze waarop Anja zonder te stoppen
vanuit de uitrit van haar ouderlijk huis, welke uitrit door de terzijde daarvan staande coniferen
slechts een beperkt uitzicht bood, de openbare weg is opgereden spreekt boekdelen- daanran
meer gevaar te duchten heeft als een volwassen verkeersdeelnemei. Gelet op deze omstandigheden en gezien het feit dat Anja als gevolg van de aamijding ernstig blijvend letsel heeft
opgelopen eist de billijkheid dat de schade geheel ten laste van Sikes kornt".

Ret maakt eohter natuurlijk wel-vefsCliil. of hiervoor simpelweg geconstateerd kan worden dat bet kind geen opzet of daaraan grenzende roekeloosheid kan worden verweten (zoals bet Hof in eerste instantie met toepassing
van de ,Kolkman-Van Uitregt" -regels trachtte te doen), of dat bijzondere
omstandigheden nodig zijn(337) die het billijk maken dat het kind helemaal
Diets boe:ft bij te dragen (zoals in bet kader van de I.Z.A./Vrerinlaegel nodig
is).
Een verweer van de strekking dat - in bet omgekeerde geval - de
bijdrageplicht ten opzichte van een jonger dan veertienjarig slachtoffer,
gezien diens ,voorlijke" geestelijke en/of licbamelijke ontwikkeling moet
worden beoordeeld aan de hand van de I.Z.A./Vrerink-regeL zodm de automobilist niet automatisch (bij het ontbreken van opzet of daaraan grenzende
roekeloosbeid) voor 100% aansprakelijk is, is hiermee mijns inziens ook
afgesneden. De ,vaste" regellaat dit niet toe. Gezien de absoluutheid van
deze l;:Dlkman-Van Uitregt-jurisprudentie (automobilist altijd voor het geheel aansprakelijk, tenzij opzet of daaraan grenzende roekeloosheid bij bet

(334'! Voor de motivering hiervan is ondermeer beslissend de parallel mer art. 6:164 B.W-.
waann ooi: een vaste leefrijdsgrens van veenien Jaar lo vastgesrelci terzake van aansprakebjkheid voor omechtmatige gedragingen van bet kind zelf.
(335) JORDAAN~, Advocarenblad, 1994, blz. 432.
(336) Hof ·s-Henogenbosch, 22 Januari 1997, F.R., 1997, m. 63.
(337) Of natuurlijk een 100-procentige causal!teitsbijdrage van de automobilist, wat in d:rt
soon gevallen ruer zo vaak speelt.
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-I
kind) zit zelfs een ,meewegjng" van een zodanige eventuele , voorlijkheid"
er niet in.
De Hoge Raad legt vervolgens uit hoe de afweging in het kader van eigen
schuld (art. 6:101 B.W.) in dit geval dient te geschieden:
,3.-+.4. 1... ) Volgens HR 28 febr. 1992, NJ 1993, 566 (I.Z.A.!Vrerink, JPJ), zal daarbij op grand
van de in art. 6:10llid 1 BW bedoelde billijkheid ten minste 50% van de schade ten laste van
Sikes moeten worden gebracht. Tngevolge dat arrest- zoals dit moet worden verstaan- zal
vervolgens nog moeten worden nagegaan of wellicht naar de maatstaven van die bepaling meer
dan 50% van de schade ten laste van Sikes moet worden gebracht, hetzij omdat zijn gedragingen in verhouding tot die vanAnja voor meer dan 50% tot de schade hebben bijgedragenwat in de vaststaande ornstandigheden weinig voor de hand ligt-, hetzij orndat de in art. 6: 10 l
lid l bedoelde billijkheid, in het licht van aile ornstandigheden van het geval, een zodanige
verdeling eist dan wel eist dat de schade geheel ten laste van Sikes kornt. Bij deze billijkheidsafweging dient ook te worden gelet op de voormelde door het hof vastgestelde ornstandigheid betreffende de ontwikkeling van Anja".

De Hoge Raad vindt kennelijk een verduideliiking van de regel uit I.Z.A./
Vrerink noodzakelijk. Daartoe herhaalt hij eerst de 50%-regel: in het kader
van billijkheid moet op voet van art. 6: l<h lid 1 B.W., ongeacht de werkelijke causaliteitsverhoudingen, ten minste 50% van de schade ten laste van de
automobilist blijven. Dit gedeeite brengt op zichzelf niets nieuws, het is de
,aansprakelijkheidsfranchise" uit I.Z.A.Nrerink. Vervolgens zal, naar de
maatstaven van art. 6:101 B.W., moeten worden nagegaan of er omstandigheden zijn die rechtvaardigen dat meer dan 50% ten laste van de automobilist
moet blijven. Ook deze mogelijkheid was op grond van I.Z.A.Nrerink
bekend.
Hiema geeft de Hoge Raad echter, anders dan tevoren, aan in welke twee
gevallen een hogere vergoedingsplicht voor de automobilist gei:ndiceerd kan
zijn.
Ten eerste indien de causale bijdrage van de automobilist hoger is dan 50%.
De causaliteitsverhouding beheerst volgens de Hoge Raad niet aileen de
tweede helft van het schadebedrag, maar blijft van invloed op het gehble
bedrag. Deze uitleg was door vrijwel(338) geen van de annotatoren van het
I.Z.A./Vrerink-arrest voorzien. Immers, volgens r.o. 3.7 uit dat arrest (,ten
aanzien van de andere helft(339) is in beginsel beslissend, in hoeverre de
foutieve gedragingen van de eigenaar en de fietser of voetganger tot de
schade hebben bijgedragen") zou de causaliteitsverhouding slechts op deze
tweede helft van toepassing zijn. Bij een causale verhouding van bijvoorbeeld 20% (automobilist) en 80% (fietser) zou dan een bijdrageplicht van
60% gelden (eerste helft op grond van de billijkheid + tweetiende van de
tweede helft). Maar volgens deze nieuwe overweging mag slechts tot meer

(33 8) Hoewel ik hem rninder waarschijnlijk achtte, had ik deze uitleg wel voorzien;
Advocatenblad, 1992, biz. 179, voetnoot 10.
(339) Cursivering van rnij.

JORDAANS.
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dan 50% worden besloten, indien de automobilist ook meer dan 50% heeft
bijgedragen (tenzij de billijkheid anders dicteert, hierover straks meer). In
het voorbeeld zou de automobilist dus niet 60%, maar slechts 50% hoeven bij
te dragen. Met de verhoging van 20 naar 50% is dan kennelijk in beginsel de
,billijkheidskoek" op en is een verdere berekening niet nodig. Daarmee
maakt de Hoge Raad de toepassing van de I.Z.A.Nrerink-regel eenvoudiger
dan zij leek op grond van de (achterafbezien wat ongelukkige) formulering
in dat arrest. In feite bepaalt de wederzijdse causaliteit steeds in eerste
instantie de bijdrageplicht van de automobilist. Ligt deze ecbter onder de
50%, dan moet op grond van de billijkheid een verhoging tot 50% plaatsvinden. Ligt de causale bijdrage op zicbzelf al op 50% of boger, dan blijft
deze aldus gevonden bijdrageplicht in stand.
Een tweede reden om de bijdrageplicbt van de automobilist vast te stellen op
meer dan 50%, kan zijn gelegen in de billijkheid, in bet licht van aile
omstandigheden van bet geval. Hiermee wordt de naar aanleiding van
I.Z.A.Nrerink voorspelde mogelijkbeid van een verdere billijkbeidscorrectie(340) bevestigd. Niet aileen dwingt de billijkheid reeds tot een minimale
vergoedingsbijdrage van 50%, onder omstandigheden is een nog bogere
bijdrageplicbt mogelijk. Dat kan zelfs met zicb meebrengen dat uiteindelijk
de automobilist voor het gehele schadebedrag aansprakelijk is, aldus de
Hoge Raad expliciet in rechtsoverweging 3.4.4.
Daarmee diewm ~ich twee situaties-aaU:is de-causale bijdrage van de
automobilist lager dan 50%, dan vindt ophoging tot 50% plaats op grond
van een algemene billijkheidscorrectie, gebaseerd op overwegingen omtrent
gevaarzetting en kwetsbaarheid in het algemeen. Een verdere verhoging van
de bijdrageplicht van de automobilist vereist dan bijzondere billijkheidsargumenten. In casu kunnen die gevonden worden in de bij een jongere
leeftijd passende lichamelijke of geestelijke ontwikkeling. Deze extra billijkheidscorrectie kan ook van nut zijn, om de bescberming van verkeersdeelnemers tussen de veertien en achttien jaar oud geleidelijk te Iaten
afnemen van 100% (net geen veertien) tot 50% (juist achttien).
In geval de causale bijdrage van de automobilist reeds boger is dan 50%, zal
een billijkheidscorrectie mijns inziens een wat ruimer bereik kunnen hebben(341). In dit geval zijn immers de algemene billijkheidsoverwegingen
nog niet , verbruikt", nu een standaardverhoging tot 50% bier niet aan de
orde is. Bij een verhoging van de bijdrageplicht van de automobilist kunnen
dan derhalve zowel algemene als bijzondere billijkheidsargumenten nog een
rol spelen.

(340) Zie o.a. HARTLIEF & Tl!TTES, NT.B.R., 1992, biz. 117, HIJMA,A.A., 1992, biz. 502-503
en JORDAANS, Advocatenblad, 1992, biz. 279.
(341) Ook HilMA, A.A., 1994, biz. 445, zit op deze lijn.
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96. DE POSITIE VAN DE REGRESNEMENDE VERZEKERAAR
H.R., 2 juni 1995, R.v.d. W, 1995, 118 C (Marloes de Vos)
H.R., 2 juni 1995, R.v.d. W, 1995, 119 C (Quafa El Ayachi)
H.R., 2 juni 1995, R.v.d. W., 1995, 120 C (Pierre Wildiers)(342)
Dit arrest(343) betreft een aanrijding tussen automobilist De Groot en de 12jarige Marloes de Vos, die op haar fiets linksaf een kruising op rijdt, daarbij
de bocht naar links sterk afsnijdend. De kruising is door struikgewas slecht te
overzien en De Groot komt met een snelheid van 30 tot 40 km per uur van
links aanrijden. Marloes raakt emstig gewond. De daardoor ontstane kosten
worden door haar ziektekostenverzekeraar I.Z.A. Friesland voldaan, welke
vervo1gens verhaal zoekt(344) op Klaverblad, de maatschappij waarbij De
Groot verzekerd is.
In cassatie klaagt Klaverblad over de beslissing van het Hof te Leeuwarden,
waar bet de verhaalsvordering van I.Z.A. geheel toewijst onder toepassing
van de 100%-regel uit Ingrid Kolkman en Marbeth van Uitregt. Deze regel
acht bet Hof ook van toepassing ten gunste van de regresnemende verzekeraar.
Nu speelden regresacties al eerder een rol in verkeersrechtelijke arresten van
de Hoge Raad. In 1978 liet hij- in bet arrest Ebele Dillema 1(345)- de
regresnemende verzekeraar van het jeugdige verkeersslachtoffer volledig
profiteren van de aansprakelijkheidsverruimende billijkheidscorrectie, maar
dit arrest leek inmiddels te zijn ingehaald door zijn recentere arresten inzake
Ingrid Kolkman en Marbeth van Uitregt (respectievelijk 1990 en 1991), waar
de Hoge Raad dit punt nadrukkelijk in bet midden had gelaten. Onduidelijk
was derhalve, of de verzekeraar in zijn vordering ook kon ,subrogeren in
zieligheid"(346), met andere woorden of de billijkheidsargumenten op
grand waarvan het slachtoffer zijn schade voor 100% vergoed kreeg, ook
ten dienste stonden aan diens verzekeraar. Een begin van antwoord kwam in
1992 met het arrest I.Z.A.Nrerink, waar de Hoge Raad bepaalde dat de
daarin geformuleerde 50%-regel niet voor de regresnemende verzekeraar
kan gelden, nu deze regel gebaseerd is op billi:jkheidsargumenten in de
(342) Zie over de arresten tevens: BoUMAN, onder V.R., 1995, nrs. 145-147; HARTLIEF &
TJITTES, N.T.B.R., 1996/1, biz. 31; HARTLIEF, N.J. B., 1996, biz. 1047 en V.r.b., 1995-5, biz. 66;
HIJMA, A.A., 1996, b1z. 35 en W.P.N.R., 6216 (1996), b1z. 199; SPIER, A&V, 1995/5, biz. 119 en
Regresrechten, W.E.J. Tjeenk. Willink, Deventer 1996, blz. 35-44.
(343) Hieronderwordt s1echts het eerste arrest, inzake Marloes de Vos, besproken. De andere
twee arresten, op dezelfde dag gewezen, betreffen vrijwel identieke problematiek en behoeven
als zodanig geen aparte bespreking. Op het arrest inzake Pierre Wildiers is inrniddels een
vervolgarrest gewezen door het Hof Arnhem. Zie daarvoor de voorlaatste voetnoot bij dit
nurnmer.
(344) Op grond van art. 31 W.V.W. (oud)j" art. 2 VerhaalswetOngevallenAmbtenarenj" art. 6
W.A.M.
(345) H.R., 30 juni 1978, N.J., 1978, 658, m.nt. ScHOLTEN.
(346) Zoals SPIER dit in zijn dissertatie Overeenkomsten met de overheid (Leiden 1981,
stelling 4) uitdrukte naar aanleiding van het arrest Ebele Dillema I. VAN DAM, Kwartaalbericht
Nieuw B. W., 1990, blz. 129-130 betoogt echter dat het beschermen van kwetsbare verkeersslachtoffers niets te rnaken heeft met zieligheid.
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verhouding tussen het slachtoffer en de {verplicht verzekerde) automobilist,
welke argumenten hun gewicht verliezen als het slachtoffer reeds door zijn
verzekeraar schadeloos is gesteld. Bovendien werd daarin ook gewezen op
het feit, dat ook de wetgever van het in 1992 ingevoerde nieuwe B.W. een
dergelijk onderscheid maakt. In art. 6:197 B.W. is namelijk vastgelegd dat
regresnemers niet profiteren van de uitbreiding van het aansprakelijkheidsrecht die het nieuwe B.W. met zich mee heeft gebracht (met name enkele
nieuwe risicoaansprakelijkheden).
De Hoge Raad memoreert de hierboven geschetste rechtsontwikkeling in r.o.
3.3. en 3.5, en acht vervolgens het cassatiemiddel met vrucht voorgesteld:
,3.6. (... ) Zowel de hiervoor onder 3.5 bedoelde, tot beschenning van fietsers en voetgangers
beneden de Ieeftijd van veertien jaar strekkende regel (de 100%-regel), als de bij voormeld
arrest van 1992 aanvaarde regel, die bescherming van volwassen tletsers en voetgangers op het
oog heeft (de 50%-regel), berust op de billijkheid in de verhouding van de tegen aansprakelijkbeid verzekerde of verzekeringsplicbtige deelnemer aan bet gemotoriseerde verkeer ten opzichte van de fietser of voetganger die slacbtoffer van dat verkeer werd en die anders zijn
scbade, voor zover niet door eigen verzekering gedekt, persoonlijk zou moeten dragen.
Ten aanzien van deze beide categorieen van fietsers en voetgangers verliest dit billijkheidsargument zijn gewicht ingeval de scbade van het slachtoffer ten laste van een verzekeraar is
gekomen, omdat bet risico aan de zijde van het slacbtoffer, zij het tegen betaling van premie,
reeds door middel van een verzekering was gespreid. Mede in aanmerking genomen dat beide
regels de resultante zijn van dezelfde rechtsontwikkeling (vgl. het arrest van 1992, rov. 3.7),
bestaat voor een uiteenlopend regilrl~ teii ill!nzien __ van_regresvorderingen --dan ook- geen·
genoegzanie rechtvaardigin~(':

Deze overweging komt niet als een verrassing. Naar aanleiding van de
argumentatie uit I.Z.A.Nrerink werd in de literatuur reeds het sterke vermoeden uitgesproken, dat een gelijke redenering zou geld en voor de 100%regeJ bij s1achtoffers onder veertienjaar. Dat wil niet zeggen dat deze aanpak
toegejuicht moet worden. Tegen de verschillende behandeling van de vordering van het slachtoffer en die van zijn verzekeraar zijn diverse praktische en
dogmatische bezwaren in te brengen(34 7). Ik ben evenmin van mening da_t
de aanpak van de Hoge Raad logisch is: dat een dergelijk verschil is gemaakt
bij toepassing van de 50%-regel, wil niet zeggen dat voor de 100%-regel een
gelijke uitkomst verdedigd moet worden(348). Tussen beide stelsels bestaat
mijns inziens wei degelijk een principieel onderscheid(349): in 50%-zaken
grijpt de billijkheid slechts in op de omvang van de aansprakelijkheid van de
automobilist, terwijl toepassing van de 100%-regel (tevens) de vestigingsfase
regardeert.
Bovendien doen de bezwaren die reeds bestonden naar aanleiding van de
regresvorderingen in een 50%-geval, zich sterker gel den in een 100%-

(347)
1991,
(348)
Hof).
(349)

Zie hierover VAN DAtvr, Kwartaalbericht Niemv B.W., 1990/4, biz. 129; HrJMA, A.A.,
biz. 64; JORDAANS, Advocatenblad, 1992, biz. 277.
Ook het Hof Leeuwarden zag ruimte voor een verschillende aanpak (r.o. 7.9 van het
Anders:
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HilMA,

A.A., 1996, biz. 38, die er s1echts een gradueel verschil in ziet.

situatie. Immers, de consequentie is dat in de regresvordering een beroep op
overmacht van de automobilist kan worden gehonoreerd zodat deze (of zijn
verzekeraar) niets is verschuldigd omdat aansprakelijkheid ontbreekt, waar
deze ter zake van de vordering van bet slachtoffer zelf, bij gebreke aan een
beroep op overmacht, volledig aansprakelijk zou zijn gehouden. Dat mag
toch minstens ongerijmd worden genoemd. De verzekeraar van bet slachtoffer heeft er aldus belang bij, dat bet slachtoffer zelf de schade voor zijn
rekening neemt en deze vervolgens zelfstandig probeert te verhalen op de
automobilist of diens verzekeraar. Is bet slachtoffer jonger dan veertienjaar,
dan is succes welhaast gegarandeerd, zodat de verzekeraar van bet slachtoffer niets meer hoeft te betalen (bet slachtoffer heeft immers geen schade
meer). Zou bet slachtoffer er daarentegen voor kiezen zijn schadeclaim eerst
in te dienen bij zijn verzekeraar (en wie kan hem dat beletten?), dan zou deze,
bet slachtoffer betaald hebbend, in zijn regresvordering tegen de (verzekeraar van de) automobilist wei eens bot kunnen vangen zo deze laatste een
geslaagd beroep op overmacbt doet. Ben en ander kan slechts worden
voorkomen, door ook in de procedure waar bet slachtoffer zelf als eiser
optreedt, geen billijkheidscorrecties toe te passen indien de geleden schade
verzekerd is. Maar dat dwingt weer tot vragen omtrent uitleg van de polis,
uitsluitingen enz., terwijl ook ontduiking in de hand wordt gewerkt: de
verzekeraar zou kunnen procederen op naam van bet slachtoffer.
Hoe het ook zij, zo hangt de vlag er inmiddels bij. Enige troost kunnen
regresnemers nog putten uit de richtlijnen die de Hoge Raad vervolgens
meegeeft aan bet Hof waamaar de zaak wordt teruggewezen, hoewel de
praktische consequenties alleen maar bezwaarlijker worden:
,3.7 (... ) Na verwijzing client alsnog te worden beoordeeld het door Klaverblad gedane beroep
op overmacht aan de zijde van de bestuurder en, zo dit beroep mocht falen, in hoeverre de
vergoedingsplicht van de bestuurder van de auto moet worden verrninderd.
Zodanige verrnindering dient te geschieden door toepassing van de prirnaire maatstaf van
art. 6:101lid 1 B.W. Dezetoepassinghoudt een causaliteitsatWeging in, die in eengeval als het
onderhavige daarop neerkomt, dat moet worden beoordeeld in welke mate enerzijds het
weggedrag van het kind en anderzijds de wijze van rijden van het motorrijtuig gevaar voor
het ontstaan van de aanrijding in het leven heeft geroepen.
Bij deze beoordeling komt het derhalve niet aan op de mate van verwijtbaarheid van een en
ander. Weliswaar zal, naarrnate een gedraging gevaarlijker is, de mate van haar verwijtbaarheid doorgaans toenemen, maar noodzakelijk is dit niet. Met name ten aanzien van jeugdige
lcinderen kan het geval zich zeer wel voordoen dat sprake is van hoogst gevaarlijk weggedrag,
dat aan het kind nochtans niet kan worden verweten, gezien zijn- aan zijn leeftijd eigenbeperkt inzicht in het aan zijn gedragingen verbonden gevaar en zijn beperkt verrnogen zich
naar dit inzicht te gedragen.
Beoordeling van de mate van verwijtbaarheid komt eerst aan de orde bij de toepassing van de in
art. 6:1011id 1 tevens vervatte billijkheidscorrectie. Niet uirgesloren is dat ook in geval/en als
het onderhavige voor zodanige toepassing grand bestaar(350)~.

(350) Cursivering niet in origineel.
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Een tweetal opmerkingen over deze richtlijnen. Ten eerste geeft de Hoge
Raad niet aan, aan de hand van welke maatstafhet beroep op overmacht moet
worden getoetst. Ik: neem aan dat het overmachtsbegrip zoals dit geldt voor
aanrijdingen met een ,verkeersvolwassen"(351) verkeersslachtoffer (bierover meer in nr. 97) dient te worden toegepast(352). Deze versie kennen we
al vanaf 1986(353). De latere iets strengere versie die opgeld deed ten
opzichte van slachtoffers jonger dan veertien jaar(354) moet al tot de
,beschermingsjurisprudentie"(355) gerekend worden, zodat deze variant
niet op zijn plaats is. Nu de belangen van bet kind in regresacties (waar
algemeen bescbermende billijkheidsnoties volgens de Hoge Raad buiten de
orde zijn) niet meer betrokken zijn, kan mijns inziens zowel in kinder- als in
volwassenenzaken eenzelfde overmachtsbegrip worden gehanteerd. Dat
biedt, hoewel gering, nog enige mogelijkheid voor de regresnemer om
overmacht aan te tonen en zo, praktisch gezien, dezelfde bescherming als
zijn verzekerde te genieten.
Ten tweede geeft de Hoge Raad enig houvast voor toepassing van de
causaliteitsafweging van art. 6:101 B.W. In eerste instantie wordt bij de
schadeverdeling slechts een zuiver causale verdeling(356) gemaakt, waarbij
de leeftijd van bet kind geen rol speelt. Beslissend is, in hoeverre de
gedragingen over en weer gevaar voor het ontstaan van de aanrijding in
het leven hebben geroepen. De verwijtbaarheid van de gedragingen mag
daarbij geen roLspelen. Die-komt pas aan de-orde bij een eventlleel te
verrichten billijkheidscorrectie op de eerder gevonden verdeelsleutel. Daarbij speelt immers volgens art. 6:101 B.W. ,de ernst van de wederzijds
gemaakte fouten" een rol.
Met name bij kinderen zullen causale gevaarzetting en de verwijtbaarheid
daarvan niet steeds parallel lopen. Denkbaar is, dat het verkeersgedrag van
het jeugdige kind in zeer sterke mate heeft bijgedragen aan het ontstaan van
het gevaar, maar dat van verwijtbaarheid van dat gedrag in veel mindere
mate kan worden gesproken. Het kind heeft immers slechts een beperkt
inzicht in het gevaar van zijn gedragingen en mist bovendien, voor zover dat
inzicht wel aanwezig is, dikwijls de vaardigheid zich overeenkomstig dit
(351) Dat wil zeggen: ouder dan veertienjaar; term van STOLKER, Vr.b., 1994, blz. 10.
(352) Zie in gelijke zin HARTLIEF & TmTES, Verzekering en aansprakelijkheid, Kluwer,
Deventer 1994, blz. 114 en NT.B.R., 1996/1 blz. 31/32; HARTLIEF in zijn preadvies (T.P.R.,
4-96, blz. 1315).
(353) H.R., 24 januari 1986, NJ, 1986,377 (Tulp/Habing); besproken in T.P.R., 1987-nr. 1-2,
blz. 828 (ENGELEN).
(354) Gelntroduceerd in H.R., 23 mei 1986, NJ, 1987,482 (Frank van Holsteijn), zie T.P.R.,
1987-nr. 1-2, blz. 599 (ENGELEN).
(355) Immers, Marbeth van Uitregt komt rechtstreeks voort uit Ingrid Kolkrnan, waarin al
werd verwezen naar de argumentatie uit Marcel Woestenburg (H.R., 20 februari 1987, NJ,
1987, 483; zie mijn bespreking in T.P.R., 2-92, blz. 598-604). Daarin werden gelijke argumenten gehanteerd als in Frank van Holsteijn. Aangenomen kan derhalve worden, dat de
billijkheidsjurisprudentie reeds een aanvang nam met dit laatst genoemde arrest, zodat bet
overmachtsbegrip in regresacties uit de daaraan voorafgaande arresten moet komen.
(356) Conform de Parlementaire Geschiedenis Boek 6, blz. 352.
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inzicht te gedragen(357). In dit verband speelt de leeftijd(358) van het kind
derhalve wel een rol. Dat betekent met name, dat op grond van deze
verwijtbaarheidsmaatstaf een billijkheidscorrectie mogelijk is ten gunste
van de regresnemende verzekeraar van het kind. De Hoge Raad acht dat
(zie het gecursiveerde deel van r.o. 3.5) niet uitgesloten. Mijn inschatting is,
dat een dergelijke billijkheidscorrectie bij jeugdige kinderen zeker geen
uitzondering zal zijn(359).
Concluderend kan worden gesteld, dat de regresnemende verzekeraar niet
profiteert van ,de" billijkheidscorrectie uit de arresten Kolkman en Van
Uitregt gebaseerd op de algemene noties van kwetsbaarheid van het kind in
het verkeer, maar dat ,een" billijkheidscorrectie gebaseerd op de uiteenlopende ernst van de wederzijds gemaakte fouten zeker tot de mogelijkheden
behoort. Dat zal te meer een rol spelen, indien de leeftijd van het kind lager
is, omdat juist in die gevallen het kind over zijn (weliswaar causaal zwaar
meewegende) gedragingen in mindere mate een verwijt valt te maken.
Wanneer regresnemers van, deze billijkheidscorrectie profiteren, worden
juist allerlei persoonlijke aspecten aan de zijde van het slachtoffer in de
regresprocedure gei:ncorporeerd. Dit valt moeilijk te rijmen met de motivering uit I.Z.A.!Vrerink, waarin de Hoge Raad uitsprak dat billijkheidsargumenten terug te voeren op slachtofferbescherming in de regresprocedure hun
gewicht verliezen. Het onderscheid dat de Hoge Raad reeds in dat arrest
maakte tussen de actie van het slachtoffer en de regresvordering van diens
verzekeraar, blijkt met het onderhavige arrest nog moeizamer uit te paldcen
dan al was gevreesd(360).

(357) Ret zogenaamde ,kennen en kunnen" -criterium, zoals dit onder het oude recht gold
voor de vraag, of gedragingen waardoor het kind schade toebrengt aan een derde, aan het kind
kunnen worden toegerekend (R.R., 9 december 1966, N.J., 1967, 69, m.nt. ScHOLTEN). Onder
het huidige B.W. bepaalt art. 6:164 dat dergelijke gedragingen een kind niet kunnen worden
toegerekend indien het jonger is dan veertien jaar. Maar deze bepaling ziet niet op toerekening
op grand van eigen schuld van gedragingen die schade aan het kind ze1f hebben toegebracht.
Daarvoor geldt art. 6:101 B.W. Ret is aardig om te zien, dat binnen dat kader tach een onder
oud recht ontwikkeld criterium zijn dienst kan bewijzen.
(358) Ofbijvoorbeeld een aanwezige geestelijke oflichamelijke handicap, waardoor het kind,
nag minder dan zijn leeftijdsgenootjes, in staat is tot inzicht of de vaardigheid zich dienovereenkomstig te gedragen.
(359) In gelijke zin RUMA, WP.N.R. 6216 (1996), blz. 199 en HARTLIEF, N.J.B., 1996, blz.
1047. Onlangs heeft het Gerechtshof Amhem, belast met de afdoening na verwijzing door de
Rage Raad in de zaak Pierre Wildiers (een van de zusterarresten van het arrest Marloes de
Vos), in zijn arrest van 3 september 1996, V.R., 1997, blz. 15, inderdaad gebruik gemaakt van
de door de Rage Raad geschetste mogelijkheid tot het toepassen van een billijkheidscorrectie
ten behoeve van de regresnemende verzekeraar. De causale bijdrage van de automobilist werd
op eenderde gesteld. Omdat het impulsieve gedrag van de 6-jarige Pierre hem maar beperkt
vie! te verwijten, terwijl de automobilist dit gedrag had moeten voorzien, is op basis van de
uiteenlopende ernst van de wederzijds gemaakte fouten een billijkheidscon·ectie toegepast,
zodat de regresnemende verzekeraar de helft van de schadevergoeding kan verhalen.
(360) Eveneens zeer kritisch: RARTLIEF, N.J.B., 1996, blz. 1047, die in regresacties pleit voor
een zuiver causale verde ling zonder enige billijkheidscorrectie, desnoods op basis van brancheafspraken tussen W.A.-verzekeraars en regresnemers.
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97. OVERMACHT
H.R., 22 mei 1992, NJ, 1992, 527; VR., 1992, 94 (A.B.P./Winterthur)
H.R., 16 februari 1996, NJ, 1996, 393; VR., 1996, 195 (Plomp!Ketelaar)
In de zaak A.B.P./Winterthur gaat het om een aanrijding tussen een motorrijtuig (i.e. een bromfiets) en een volwassen voetganger; de procedure betreft
de regresvorderingen van de verzekeraars. De Hoge Raad stelt nog eens
buiten twijfel, dat een beroep op overrnacht in de zin van art. 31 W.V.W
(oud) in zo'n geval nog steeds tot de mogelijkheden behoort(361). Daartoe
overweegt hij:
,Ret beroep van de eigenaar op overmacht gaat slechts op als hij aannemelijk maakt dat aan de
bestuurder van het motorrijtuig ter zake van de wijze waarop hij aan het verkeer heeft
deelgenomen, voor zover van belang voor de veroorzaking van het ongeval, rechtens geen
enkel verwijt kan worden gemaakt. Daarbij zijn eventuele fouten van andere weggebruikers daaronder begrepen het slachtoffer zelf- aileen van belang, indien zij voor de bestuurder van
het motorrijtuig zo onwaarschijnlijk waren dat deze bij het bepalen van zijn verkeersgedrag
met die mogelijkheid naar redelijkheid geen rekening behoefde te houden".

Deze, beperkte, mogelijkheid voor de automobilist een beroep op overmacht
te doen jegens een volwassen verkeersslachtoffer brengt op zich niets
nieuws: al in 1986 besliste de Hoge Raad in gelijke zin(362).
Het interessante van deze zaak zit ten eerste in de overweging die de Hoge
Raad_wijdt aan stelplicht-en-bewijslastverdeling. Tegen hetberoep op overmacht van de bromfietser heeft het slachtoffer zich namelijk beroepen op het
feit, dat de bromfietser gebreken vertoonde, namelijk ondeugdelijke remmen, geen verlichting en geen bel had, en dat deze te snel had gereden. In dat
geval, aldus de Hoge Raad, dient de eigenaar aannemelijk te maken hetzij dat
er geen sprake was van gebreken of een te hoge snelheid, hetzij dat deze niet
causaal waren, dat wil zeggen dat het ongeval ook zonder deze omstandigheden zou hebben plaatsgehad of dezelfde gevolgen zou hebben gehad.
Interessant is voorts, dat dit de eerste regresprocedure is waarin de Hoge
Raad zich moet uitspreken over de daar geldende nom1en, na het arrest
I.Z.A.Nrerink waarin hij bepaalde dat regresnemers geen ,billijkheidsbehandeling" konden venvachten. Het ,oude" beroep op ovemmcht blijkt niet
onder die noemer te vallen, zodat deze mogelijld1eid ook voor regresnemers
blijft bestaan, inclusief bovengenoemde regels over de bewijslastverdeling.
De zaak Plomp!Ketelaar laat zien hoe een en ander in de praktijk kan
uitwerken. In deze zaak raakt de 49-jarige fietser Plomp blijvend invalide
als hij, het rode verkeerslicht negerend, in botsing komt met de door Ketelaar
(361) Later eveneens in H.R., 20 november 1992, NJ., 1993, 137 (A.Z./Royal) en H.R.,
15 januari 1993, NJ., 1993, 568 (Puts/Ceha). Zie bovendien HARTLIEF, preadvies De zwakke
verkeersdeelnemer, T.P.R., 4-96, biz. 1295 voor voorbeelden en vindplaatsen uit de lagere
rechtspraak waarin een succesvol beroep op overmach t werd gedaan.
(362) H.R.,24 januari I986,NJ., 1986,377 (Tulp/Habing); besprokenin T.P.R., 1987-m. l-2,
blz. 828 (ENGELEN).
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bestuurde bus. Deze reed met een snelheid van 30-35 km/uur en was bezig
zijn snelheid nog verder te verminderen teneinde vlak: na de kruising bij de
halte tot stilstand te komen. Plomp en Ketelaar waren voor elkaar pas op het
allerlaatste moment zichtbaar, omdat Plomp van links achter een andere bus
vandaan kwam, die kort tevoren de kruising vanuit de andere kant was
overgestoken en bij zijn halte stilstond.
De Hoge Raad kan zich vinden in het oordeel van het Hof, dat Ketelaar van
zijn wijze van rijden geen enkel verwijt kon worden gemaakt, zodat sprak:e is
van overmacht in de zin van art. 31 W.V.W. (oud). Immers, aldus de Hoge
Raad,
,3.2 ( ...) het (was) voor Ketelaar zo onwaarschijnlijk dat een volwassen fietser als Plomp,
ondank.s het voor hem rode licht en het belemmerde uitzicht over de busbaan, deze busbaan,
vlak achter de stilstaande bus zou overstek.en, dat Ketelaar met deze fout geen rekening
behoefde te houden door - bijvoorbeeld- de k.ruising stapvoets te naderen".

Van een fout aan de zijde van Ketelaar is voorts niet gebleken, nu hij in ieder
geval niet met onverminderde snelheid de kruising is opgereden; vast staat
immers dat hij zijn bus bij de halte achter de kruising tot stilstand wilde
brengen. Daarmee is het aannemen van overmacht in de zin van art. 31
W.V.W. (oud) voldoende onderbouwd: aanKetelaar kanrechtens geen enkel
verwijt worden gemaakt van zijn wijze van rijden, en met deze onwaarschijnlijke fout van Plomp behoefde hij geen rekening te houden.
In cassatie wordt tevens, mogelijk naar aanleiding van de bewijsregels uit
A.B.P ./Winterthur, geklaagd over het feit, dat het Hof niet is ingegaan op de
vraag of het ongeval ook zou hebben plaatsgevonden indien Ketelaar stapvoets of minder snel zou hebben gereden. Deze vraag behoeft het Hof echter
niet te beantwoorden, nu hij al heeft vastgesteld, dat Ketelaar in gegeven
omstandigheden niet te snel had gereden.
Ten slotte verdient nog opmerking, dat ook in deze zaak eenzelfde overmachtsbegrip wordt toegepast, zowel wat betreft de vordering van het
slachtoffer Plomp, als de regresvordering van zijn invaliditeitspensioenverzekeraar A.B.P.
AFDELING

7 (H.D.

PLOEGER)

ANDERE BIJZONDERE AANSPRAKELIJKHEDEN

98. lNLEIDING
In het vorige rechtspraak:overzicht(363) werd een overzicht gegeven van de
kwalitatieve aansprak:elijkheden in Boek 6, titel 3, afdeling 3 van het toen
nog kersverse B.W. 1992 en een vergelijking getrokken met de regeling in
het B.W. van 1838 en de daarmee overeenstemmende bepalingen van het
Belgisch B.W. Zoals toen reeds opgemerkt zijn de door de afdeling 6.3.3

(363) TP.R., 2-92, p. 587 e.v.

(PLOEGER).
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gevestigde aansprakelijkheden tevens risico-aansprak:elijkheden, op
art. 6:169lid 2 na (schuldaansprakelijkheid met omgekeerde bewijslast voor
ouders ofvoogden voor een fout van een kind tussen de 14 en 16 jaar).
Inmiddels hebben de in 1992 ingevoerde artikelen gezelschap gekregen van
de art. 175, 176, 177 en 178 betreffende de risico-aansprakelijkheden voor
gevaarlijke stoffen, verontreiniging door een stortplaats en uitstroming van
delfstoffen uit een boorgat (,blow out").
Wat betreft de laatste aansprakelijkheid van de mijnexploitant zij opgemerkt
dat in het huidig B.W. geen bijzondere voorziening is getroffen voor schade
die veroorzaakt wordt in de vorm van grondzakk:ingen; de ,mijnschade" in
zijn traditionele zin. Dergelijke schade wordt nog altijd beheerst door art. 15
Mijnwet 181 0(364). Volgens oude jurispmdentie verwijst dit artikel naar de
reguliere aansprakelijk:heid uit onrechtmatige daad ex art. 1401 B.W. (oud),
het huidige art. 6:162 B .W., met dien verstande dater sprake zou zijn van een
vermoeden van schuld bij de mijnexploitant(365). In een recent rapport
opgesteld door de Rotterdamse hoogleraar VAN DUNNE voor de Gedeputeerde Staten van de Provincie Friesland, een provincie die getroffen wordt
door bodemdalingen als gevolg van aardgaswinning, zouden de getroffen
eigenaren zich zelfs in een nog gunstiger positie bevinden tegenover de
mijnexploitant. Zijns inziens zou bij een inbreuk op het eigendomsrecht in de
vorm van (bovengrondse) bodemverzakk:ingen en_ aardyersJ;huiyingen_in de
jurispmdentie-van-de Hoge Raad spral(e zl]n van een zogenaamde ,pseudorisico-aansprakelijkheid"(366). VAN DUNNE doet voor zijn ~ overigens
zeker niet onbestreden ~ conclusie een beroep op de lijn in jurispmdentie
vanaf de vorige eeuw tot heden(367).
Naast de rechtspraak van de Hoge Raad van de afgelopen vijf jaren die in
verband kan worden gebracht met de kwalitatieve aansprakelijkheden van de
(364) Inderdaad geldt in Nederland nog altijd de antieke Napoleontische ,Loi concernant les
Mines, Minit'~res et du Carrieres du 21 avril1810, Bulletin des lois no 285", later aangevuldmet
de Mijnwet 1903 en het Mijnreglement 1964. Herziening van de mijnwetgeving voor het
Nederlands territoir is reeds vele malen aangekondigd, doch een nieuwe mijnwet is niet meer
voor de 21e eeuw te ve1wachten.
(365) Zie hierover AssER-MIJNSSEN-DAVIDS-VAN VELTEN, 3, II, Zakenrecht, 1996, nr. 95,
wellc handboek overigens een aansprakelijkheid op grond van art. 6:174 B.W. (gebrekkige
opstal) niet uitsluit.
(366) VAN DUNNE, Bodemdaling in Friesland: aansprakelijkheidsvragen, Instituut voor Milieuschade, Erasmus Universiteit, Rotterdam 1996.
(367) VAN DUNNE stelt dat de grondeigenaar zich lean beperken tot een beroep op schending
van zijn eigendomsrecht, zonder dat hij schuld van de exploitant behoeft te bewijzen. Dit
laatste zou besloten liggen in het feit dater schade is ontstaan als gevolg van de mijnexploitatie.
Het causaal verband tussen de mijnbouwactiviteiten en de schade kan worden verondersteld
omdat de exploitant doorgaans een veiligheidsnorm zal hebben ove1treden, een veiligheidsnorm die bijvoorbeeld ligt besloten in het Mijnreglement 1964. Aldus zal de mijnexploitant
aansprakelijk zijn voor schade aan de bovengrond, ook als deze niet voorzienbaar was. Voor
een beroep op overmacht door de mijnexploitant ziet VAN DUNNE weinig of geen ruimte. De
oudste door VAN DUNNE aangehaalde rechtspraak zijn twee arresten inzake een verzakking van
een spoordijk H.R., 8 april1881, W., 4663 (Van Heemskerk/Staat) en H.R., 23 juni 1882, W.,
4791 (StaatNan Heemskerk, revisie). Een recente uitspraak die zijn leer zou bevestigen betreft
H.R., 4 november 1988, NJ., 1989, 854 (Schols/Heijnen), m.nt. BRUNNER.
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afdeling 6.3.3, worden in dit onderdeel wegens hun bijzondere, naar risicoaansprakelijkheid neigend, karakter, ook een tweetal uitspraken gesignaleerd
betreffende de aansprakelijkheid van de werkgever voor schade die geleden
wordt door zijn werknemer, hoewel bet hierbij niet gaat om een aansprakelijkheid uit onrechtmatig handelen, maar om een contractuele aansprakelijkheid uit hoofde van een arbeidsovereenkomst.
Op bet gebied van de kwalitatieve aansprakelijkheden verschenen sinds 1991
de volgende werken: KLAASSEN, Risicoaansprakelijkheid. De afdelingen
6.3.2 en 6.3.3 NBW, alsmede art. 31 Wegenverkeerswet, diss. Nijmegen
1991, Zwolle 1991; STERK, Verhoogd gevaar in het aansprakelijkheidsrecht.
Een rechtsvergelijkend onderzoek naar aansprakelijkheid voor zaken, stoffen en motorrijtuigen, diss. Tilburg 1994, Deventer 1994; SPIER en STERK,
Aansprakelijkheid voor gevaarlijke stoffen, Deventer 1995.
V oorts no em ik de preadviezen voor de N ederlandse Juristen-Vereniging
voor de j aarvergadering van 1996 van de hand van BoLT en SPIER, onder de
titel ,De uitdijende reikwijdte van de aansprakelijkheid uit onrechtmatige
daad".
99. AANSPRAKELIJKHEID VOOR ONDERGESCHIKTEN; MATERIELE WERKGEVER; BEWIJSLAST
H.R., 3 mei 1996, N.J., 1996, 642 (Daalimpex/Heeringa), m.nt. STEIN
Los havenarbeider Heeringa, in dienst bij Jelle Norder, wordt ingeschakeld
bij bet beladen van een zeeschip in de haven van Beverwijk. Op de werkzaamheden wordt toezicht gehouden door een walbaas van Daalimpex, het
bedrijf dat bet personeel van Noorder heeft ingehuurd.
Na bet afronden van de werkzaamheden wordt een vorkheftruck uit bet ruim
getakeld. Doordat de heftruck op onoordeelkundige wijze aan de takels is
vastgemaakt, stort deze weer in bet ruim. Hee1inga raakt hierbij emstig
gewond. Het komt vast te staan dat kraanmachinist Hooiveld, die in dienst
is bij Europa Kranen, door te verzuimen voor het takelen de hijsband(fn
waaraan de heftruck was bevestigd te controleren, een fout heeft gemaakt
waarvoor hij jegens Heeringa uit onrechtmatige daad aansprakelijk is.
Heeringa spreekt onder meer Daalimpex aan voor schadevergoeding en stelt
dit bedrijf aansprakelijk voor de fout van de laaanrnachinist, omdat deze
door Daalimpex is ,ingeleend". Het Hof leest hierin dat Heeringa Daalimpex aansprakelijk stelt voor een fout van een ondergeschikte (art. 1403 B.W.
(oud), vgl. bet huidige art. 6:170 B.W.).
Centraal staat de vraag of er voldoende feiten zijn om aan te nemen dat voor
de toepassing van art. 1403 B.W. (oud) Hooiveld aangemerkt kan worden als
een ondergeschikte van Daalimpex. Dit is immers niet aileen bet geval
wanneer er sprake is van een formeel dienstverband, maar ook als de persoon
die de fout heeft begaan de instructies van de door de gelaedeerde aangesproken persoon diende op te volgen (de materiele werkgever, zie H.R.,
31 mei 1968, N.J., 1968, 323).
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Het Hof stelt vast dat tussen Daalimpex en Europa Kranen, de formele
werkgever van de kraanmachinist, een overeenkomst tot het verrichten van
enkele diensten is gesloten. Op grand van deze rechtsverhouding komt echter
niet vast te staan dat de voor de toepassing van art. 1403 B.W. (oud) vereiste
ondergeschiktheidsverhouding tussen Daalimpex en het personeel van Europa Kranen aanwezig is, aldus het Hof. Ret Hofneemt echter aan dat in het
geval als het onderhavige, waar Heeringa, als door Daalimpex ingehuurde
kracht, een emstig ongeval is overkomen door een fout bestaande in het niet
in acht nemen van de vereiste zorg voor zijn veiligheid, begaan door een
persoon die eveneens werkzaamheden verricht voor Daalimpex, juist op
Daalimpex de plicht rust op te stellen en te bewijzen dat de persoon die de
fout heeft gemaakt niet haar ondergeschikte was. Dit houdt concreet in dat
Daalimpex dient aan te tonen dat de overeenkomsten met Norder en Europa
Kranen haar niet de bevoegdheid verschaften instructies te geven aan de haar
ter beschikking gestelde arbeiders. In casu meent het Hof aan dat Daalimpex
in dit bewijs niet is geslaagd.
Het beroep in cassatie van Daalimpex tegen deze verdeling van de bewijslast
wordt door de Hoge Raad verworpen. Hierbij wordt uitdrukkelijk verband
gelegd met art. 7A:1638x B.W., (sinds 1 april 1997: art. 7:658 B.W.) een
bepaling uit het arbeidsrecht die op de (formele) werkgever de plicht legt om
de veiligheid op de werkplek te waarborgen.
,( ... ) het Hof [heeftJ klaarblijkelijk in aanrnerking genomen dat het in een situatie als de
onderhavige, waarin ten behoeve van Daalimpex naast haar eigen werknemers ook werknemers van andere werkgevers werkzaam waren, voor iemand als Heeringa niet goed mogelijk
is achteraf gegevens te verkrijgen waaruit kan blijken of en in hoeverre Daalimpex de
bevoegdheid had Hooiveld, met name ten aanzien van de werkzaarnheden waarbij de font is
gemaakt, instructies te geven, en dat Daalimpex bij uitstek in staat is hieromtrent opheldering
te geven, zodat bet op haar weg Iigt te stellen, en bij betwisting te bewijzen, dat zij niet de
bevoegdheid had Hooiveld ter zake over deze werkzaarnheden instructies te geven.
Aldus begrepen geeft 's Hofs gedachtengang, mede tegen de achtergrond van hetgeen op grand
van art. !638x omtrent stelplicht en bewijslast geldt, niet blijk van een onjuiste rechtsopvatting".

Hoewel art. 7A:1638x B.W. (7:658 B.W.) op de onderhavige situatie niet
rechtstreeks van toepassing is omdat het de zorgplicht voor de veiligheid op
de formele werkgever legt, heeft de bepaling dus wat de verdeling van
stelplicht en bewijslast betreft wei een uitstraling voor die gevallen waarin
een werknemer een vordering stoelt op art. 6:170 B.W.
100.

AANSPRAKELIJKHEID VOOR ZAKEN EN NIET-ONDERGESCHIK.TEN; GEEN ANTI-

CIPATIE OP B.W. 1992

H.R., 19 februari 1993, NJ., 1996, 318 (Kube & Kubenz/Freriks)
Op een door expediteur Freriks gehuurde trailer wordt een lading hout van
Zweden naar Nederland getransporteerd. In Zweden zelf wordt het vervoer
over de weg naar de haven van Oslo verzorgd door een zelfstandig ondervervoerder, Whittington, aan wie dit deel van bet transport door Freriks is
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uitbesteed. Op de uitvoering van bet vervoer door Whittington heeft Freriks
geen invloed.
Ondanks bet feit dat er geen sprake is van uitzonderlijk slecht weer tijdens de
oversteek van Oslo naar Rotterdam gaat aan boord van bet schip bet bout op
de trailer schuiven. Hierdoor raakt een tankoplegger, eigendom van Kube &
Kubenz, beschadigd. Bij onderzoek blijkt dat de sjorring van bet bout op de
trailer ontoereikend was. De sjorring is verricht door personeel van de
ondervervoerder Whittington.
Kube & Kubenz spreken Freriks aan voor de geleden schade. Zij baseren
zich hierbij op art. 1403 B.W. (oud), in bet bijzonder op lid 1 (aansprakelijkheid voor zaken die men onder zijn toezicht heeft (vergelijk art. 1384 Belg.
B.W.). De Rechtbank wijst de vordering af. Nude sjorring een menselijk
handelen is, kan de aansprakelijkheid voor zaken buiten beschouwing blijven. Ook art. 1403 B.W. lid 3 (oud), de aansprakelijkheid voor daden van
ondergeschikten, kan Kube & Kubenz niet baten nu de sjorring is verricht
door personeel van de ondervervoerder Whittington, en Freriks op de uitvoering van dit deel van bet transport geen invloed heeft gehad.
In cassatie wordt gesteld dat degene die een zaak onder zijn toezicht heeft
ook verantwoordelijk is voor fouten van personen aan wie hij de zorg voor de
zaak heeft uitbesteed of overgelaten, ongeacht de aard van de met hen
bestaande rechtsverhouding.
De Hoge Raad houdt, zoals te verwachten was, vast aan de vaste jurisprudentie rond art. 1403 B.W. (oud)(368). Het eerste lid van dit artikel mist
zelfstandige betekenis en moet slechts als een inleiding op de volgende leden
worden gelezen. V oor aansprakelijkheid voor schade toegebracht door zaken
gelden aldus de normale vereisten van art. 1401 B.W. (oud), dus bet bewijs
van onrechtmatigheid en schuld. Voor de kwalitatieve aansprakelijkheid
voor andere personen moet voldaan zijn aan de eisen van art. 1403 lid 2-5
B.W. (oud). Voor de bestaande rechtsverhouding tussen Freriks en (bet
personeel van) Whittington geeft dit artikel geen regeling. Er is volgens de
Hoge Raad geen reden om terug te komen op deze uitleg van art. 1403 B.W.
(oud), juist niet in bet licht van de nieuwe regeling in bet B.W. 1992. Hierbij
wordt met name genoemd art. 6:171 B.W. (aansprakelijkheid voor daden van
niet-ondergeschikten), waarin sprake is van een tegenover bet B.W. 1838
,niet onaanzienlijk verruimde aansprakelijkheid", die zich daarom niet leent ·
voor anticipatie.
101. PRODUCTENAANSPRAKELIJKHEID; ALTERNATIEVE CAUSALITEIT
H.R., 9 oktober 1992, N.J, 1994, 535 (Des)
De Des-zaak heeft grote aandacht getrokken, zowel binnen als buiten de

(368) Zie ook het vorige rechtspraakoverzicht, T.P.R., 2-92, p. 588

(PLOEGER).
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juridische wereld(369). Des (diethylstilbesterol) werd in de jaren '53 en '60
tijdens de zwangerschap gebruikt als middel ter voorkoming van miskraam.
In 1971 werd door de medische wetenschap verband gelegd tussen het
gebruik van Des door de moeders en het v66rkomen van een bepaalde vorm
van kanker bij hun dochters (,Des-dochters").
In 1985 werd door zes Nederlandse slachtoffers een procedure aangespannen
tegen tien producenten van het middel. Omdat het gaat om de aansprakelijkheid voor een product dat v66r 1985 in het verkeer is gebracht - de
betreffende moeders hebben het middel gebruikt tussen 1953 en 1967zijn de regeling van de EEG-richtlijn productenaansprakelijkheid en de
hierop gebaseerde regeling in het Nederlandse B.W. (de huidige art. 6:185193 B.W.) niet van toepassing.
Het grote probleem bij het verhaal van de schade die het gevolg zou zijn van
het gebruik van Des, is dat het middel goedkoop en eenvoudig te vervaardigen was. Het middel is aldus door een groot aantal producenten, zowel
kleine (apothekers) als grote (de farmaceutische industrie, als Bayer en
Duphar) in het verkeer gebracht(370). Mede door het tijdsverloop tussen
het gebruik van het middel door de moeders en het ontstaan en ontdeld<ing
van de schade bij de dochters, is het voor de gelaedeerden onmogelijk aan te
tonen wie de producent is geweest van het juist door de moeder gebruikte
Des. De gelaedeerden hebben aldus een aantal producenten aangesproken.
Primair is de stelling dat de producenten hoofdelijk aansprakelijk zi]nvoor
de door elke Des-dochter geleden schade op grond van de regel van altematieve causaliteit zoals deze in art. 6:99 van het huidige B.W. is verwoord:
,Kan de schade een gevolg zijn van twee of meer gebemtenissen voor elk waarvan een andere
persoon aansprakelijk is, en staat vast dat de schade door ten minste een van deze gebeurtenissen is ontstaan, dan rust de verplichting om de schade te vergoeden op ieder van deze
personen, tenzij hij bewijst dat deze niet het gevolg is van een gebeurtenis waarvoor hijzelf
aansprakelijk is".

Deze bepaling regelt die gevallen waarin twee of meer personen een onrechtmatige daad hebben venicht jegens het slachtoffer, maar niet kan worden
aangetoond welk van deze daden nu juist de schade heeft veroorzaakt. Het
klassieke voorbeeld van altematieve causaliteit is het geval van een groep
schietende jagers die een voorbijganger raken.

(369) Van het zeer groot aantal commentaren op dit arrest geefik slechts een selectie: HIJMA,

A.A., 1993, biz. 123; SPIER, NTB.R., 1992, p. 194; lNGELSE, NJ.B., 1992, p. 1403; VoMMERING-VAN RONGEN, WP.NR., 1993 (6089), p. 273; VAN, Rechtsfilosofie en Rechtstheorie,
1993, p. 102; KLAASSEN en VANROSSUM, R.M Themis, 1994, p. 4.
(370) De schattingen over het werkelijk aantal producenten in Nederland !open sterk uiteen.
Een eerder in de procedure gemaakte schatting dater sprake zou zijn van 200 grote fabrikanten,
9 groothandelsbedrijven, 37 grossiers en 880 apothekers wordt door DoMMERING-VAN RoNGEN, WP.NR., 6089 (1993), biz. 276 naar het rijk der fabelen ve1wezen. Er zou haars inziens
voor Nederland sprake zijn van tien tot twintig producenten. Door de Des-dochters waren er
tien aangesproken.
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De vordering van de Des-dochters wordt door het Hof afgewezen. Hoewel
het Hof aanvaardt dat art. 6:99 B.W. ook het geldend recht weergeeft ten
tijde van het in het verkeer brengen van het middel Des door de producenten
moet volgens het Hof voor de toepassing van deze regel precies vaststaan wie
tot de kring van aansprakelijke personen behoort. Voorts moet een concrete
gedraging van elk van deze personen, bijvoorbeeld de verkoop van Des door
een of meer bedrijven aan telkens een van de moeders, worden aangetoond.
In cassatie boeken de dochters echter succes. Primair wordt verdedigd dat het
Hof ten onrechte de toepassing van de altematieve causaliteit heeft verworpen. Subsidiair wordt een aansprakelijkheid naar rato van het marktaandeel
van elke producent voorgestaan. Marktaandeelaansprakelijkheid is echter in
feitelijke instanties niet met zoveel woorden door de Des-dochters aangevoerd. De klacht is dat het Hof ten onrechte heeft nagelaten met betrekk:ing
tot de door de Des-dochters aan hun vordering ten grondslag gelegde stellingen de rechtsgronden in deze zin aan te vullen.
Hoewel Advocaat-Generaal HARTKAMP concludeert tot vemietiging van het
arrest van het Hof, wil hij toepassing van art. 6:99 B.W. in een geval als dit
niet aanvaarden. Aan een geval van massaschade is bij het opstellen van dit
artikel niet gedacht. Hij bepleit de marktaandeelaansprakelijkheid. Dit zou
kunnen worden gebaseerd op het leerstuk van toerekening naar redelijkheid
(art. 6:98 B.W.).
De Hoge Raad gaat echter veel verder en concludeert inderdaad tot een
hoofdelijke aansprakelijkheid van de aangesproken producenten.
Allereerst wordt vastgesteld dat de in het Des-arrest neergelegde regel, die is
ontleend aan art. 6:99 B.W., reeds voor 1992 bekend zou zijn en geldend
recht zou zijn(371):
,Het artikel was inners in een op aansprakelijkbeid uit onrechtmatige daad toegespitste, maar
overigens niet wezenlijk verschillende formulering als art 6.3.3. opgenomen in het Ontwerp
Meijers voorBoek 6, dat in 1961 is verschenen. Hetvormde zo de neers1agvan de toen reeds in
ons land ge1dende rechtsopvattingen. Het artikel is dan ook noch in noch buiten het parlement
bestreden".

Een conclusie die ovengens m de literatuur niet zonder meer 1s aanvaard(372).

(371) Met dien verstande dat de regel onder het B.W. 1838 niet inleidde tot een hoofdelijke
aansprakelijkbeid zoals het huidige art. 6:102 B.W. is bepaald, maar tot een samenlopende
aansprakelijkbeid. Aangenomen werd irnrners dat er sprake was van een toevallig samenlopende verbintenis. Ook in dit geval geldt echter dat de prestatie (in casu de schadevergoeding) in het geheel kan worden gevorderd van elk van de schuldenaren. De wettelijke
voorschriften betreffende interessen, kwijtschelding, vermenging, verjaring (art. 1322, 1324,
1473 lid 3, 1476 lid 2, 1976, 2020 B.W. (oud)) golden echter slechts voor de ,echte"
hoofdelijke aansprakelijkbeid. Zie hierover AssER-HARTKAMP, 4, I, Verbintenissenrecht, nr.
98a en 459.
(372) Hierover SPIER, preadvies N.J.V., 1996, p. 340.
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De Hoge Raad beroept zich voor de toepasselijkheid van deze regel op het
concrete geval op de tekst en de strekking van art. 6:99 B. W. en tot slot, maar
zeker niet minder onbelangrijk, het onaanvaardbare resultaat van een andere
opvatting voor het slachtoffer:
,'s Hofs oordeel dater te dezen geen plaats is voor toepassing van de·regel van art. 99 geeft
blijk van een onjuiste rechtsopvatting.
Er is aanleiding bij de uitleg van deze regel acht te slaan op de tekst, de strekking en de
parlementaire geschiedenis van bet artikel.
De situatie die zich bier voordoet valt onder de tekst: veronderstellenderwijs moet worden
aangenomen dat de bedrijven die in de relevante peri ode Des in bet verkeer hebben gebracht,
elk hiervoor wegens hun fout aansprakelijk zijn, dat de gehele schade van elke benadeelde door
elk van deze ,gebeurtenissen" - het in het verkeer brengen- kan zijn ontstaan en dat de
schade ten minste is ontstaan door een van deze ,gebeurtenissen". Wanneer bet hof ( ...) als
vereiste stelt dat er een ,concrete gedraging" moet zijn gesteld, stelt bet een vereiste waarvoor
in de tekst van art. 99 geen steun is te vinden.
Toepassing van het artikel in een situatie als de onderhavige strookt ook met de strekking
hiervan. Het artikel wil de onbillijkheid wegnemen dat de benadeelde de schade zelf moet
dragen, omdat hij niet kan bewijzen wiens handeling causaal voor zijn schade is. Zo een
bewijsnood voor de benadeelden doet zich bier voor.
Weliswaar word! in de Toelichting Meijers en de parlementaire stukken niet gesproken over
een situatie als zich bier( ...) voordoet, maar aannemelijk is dat die situatie destijds buiten bet
gezichtsveld heeft gelegen. Aan het niet bespreken hiervan mag dus niet de conclusie worden
verbonden dat in deze situatie bet artikel geen toepassing kan vinden.
Verder is belangrijk dat het door het hof aanvaarde stelsel tot een onaanvaardbaar resultaat
leidt.
Hoewel hier-veronderstellenderwijs ervan moet worden uitgegaan dar de pharmaceutische
bedrijven elk een fout hebben gemaakt door bet in het verkeer brengen van Des en dat de Desdochters door bet Des-gebruik door hun moeder emstig Ietsel hebben opgelopen, blijven in dit
stelsel de Des-dochters niettemin verstoken van een aanspraak op schadevergoeding als gevolg
van de enkele omstandigheid dat zij niet kunnen aangeven van wie de Des-tabletten afkomstig
waren, die hun moeders hebben gebruikt".

Ret arrest van het Hof schiet nog op een ander punt tekort. Hoewel het Hof
had aangenomen dat de eiseressen konden volstaan met slechts enkele
plegers van de onrechtmatige daad te dagvaarden, had het wei geoordeeld
dat toepassing van art. 6:99 B.W. vereist dat de Des-dochters in elk geval
moeten aangeven wie tot de kring van aansprakelijke personen behoren, dus
aile producenten die Des in het verkeer hebben gebracht en daarvoor aansprakelijk zijn, k:unnen identificeren. Ten onrechte, zo oordeelt de Hoge
Raad:
,Het hofheeft aangenomen dat bet niet noodzakelijk is aile plegers van de onrechtmatige daad
te dagvaarden. ( ...) 's Hofs oordeel op dit punt is overigens juist. Aangenomen moet worden dat
een benadeelde kan volstaan met dagvaarding van een der aansprakelijke personen.
Evenmin kan worden geeist dat de benadeelde stelt- en dat vast komt te staan- wie tot de
kring van de aansprakelijke personen behoort".

Door de cassatierechter wordt hierbij opgemerkt dat de opvatting van het Hof
al tot een onredelijke resultaat zal Ieiden in het klassieke geval van de
altematieve causaliteit (het eerder genoemde schietend gezelschap van jagers), maar dat dit nog meer geldt nu identificatie van aile producenten die
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Des in het verkeer hebben gebracht in de relevante periode vrijwel onmogelijk zal zijn.
Op te merken valt dat deze uitspraak niet over de aansprakelijkheidsvraag
zelf gaat. Bij het lezen van het arrest dient men zich te realiseren dater steeds
sprake is van de veronderstelling dat de producenten jegens eiseressen
onrechtrnatig gehandeld hebben door het in het verkeer brengen van dit
rniddel. Dit dient in het vervolg van de procedure echter nog aangetoond te
worden. De Hoge Raad formuleert wel de volgende regels ten aanzien van de
stelplicht en bewijslast. Elk van de gelaedeerden kan ten aanzien van elk van
de farmaceutische bedrijven volstaan te stellen:
1. dat het betrokken bedrijf in de relevante periode Des in het verkeer heeft
gebracht en daarvoor wegens een fout aansprakelijk is;
2. dat er nog een of meer andere producenten zijn die Des in het verkeer
hebben gebracht en daarvoor eveneens wegens een fout aansprakelijk
zijn. Deze andere producenten behoeven niet mede in het geding betrokken te zijn;
3. dat de eiseres schade heeft geleden en dat de schade het gevolg is van
Des-gebruik door de moeder, maar dat niet meer vast te stellen is van wie
het gebruikte rniddel afkomstig is.
De bewijslast rust hierbij in beginsel op de Des-dochter.
Tot slot besteedt de Hoge Raad aandacht aan de kans dat het schade
toebrengende Des in het verkeer kan zijn gebracht door producenten die
daarvoor wegens het ontbreken van een fout niet aansprakelijk zijn. Men kan
hierbij denken aan een kleine producent (de apotheker) die niet zelfstandig
een op de markt toegelaten middel behoeft te onderzoeken op eventuele
schadelijke gevolgen.
Deze kans ontheft de producenten die wel een fout hebben gemaakt niet van
hun aansprakelijkheid voor de gehele schade:
,tenzij zo een aansprakelijkheid in de gegeven omstandigheden, waaronder de grootte van de
kans dat de schade van de betrokken Des-dochter door Des van een niet aansprakelijke
producent is veroorzaakt, naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar
zou zijn".

In hoeverre de producenten - uitgaande van de gedachte dat zij inderdaad
aansprakelijk zullen zijn voor de door Des veroorzaakte schade - van deze
ontsnappingsweg gebruik kunnen maken valt te bezien. Gelet op de omstandigheid dat de dochters niet meer konden aantonen van welke producent het
door hun moeder gebruikte middel afkornstig is, lijkt het onwaarschijnlijk
dat de fabrikant wei aannemelijk kan maken dat er een grote kans bestaat dat
de moeder de Des juist wel heeft betrokken van een niet aansprakelijke
producent.

1671

102.

ARBEIDSOVEREENKOMST; AANSPRAKELIJKHEID WERKGEVER VOOR BE-

ROEPSZIEKTEN; ASBEST

H.R., 25 juni 1993, NJ., 686 (Erven Cijsouw/De Schelde), m.nt. STEIN(373)
De kwa1ijke gevolgen van dit ooit zeer populaire isolatiemateriaal zijn de
ziekten asbestose (stoflong), longkanker en mesothelioom (een vorm van
kanker van het longvlies)(374). Drie ziekten waarvan het verband met asbest
in verschillende perioden is komen vast te staan(375).
Cijsouw was van 1949 tot 1967 in dienst bij de scheepswerfDe Schelde. In
de eerste periode van zijn loopbaan komt hij als scheepsbeschieter intensief
in contact met asbest. Vanaf 1961 is hij werkzaam in een administratieve
functie. Meer dan twintig jaar later, in 1988, openbaren zich longklachten.
Het blijkt dat Cijsouw lijdt aan de ziekte mesothelioom, een gevolg van de
blootstelling aan asbeststof dat zich inderdaad pas na lange tijd (tussen de
tien en veertigjaar) openbaart. Een halfjaar later is Cijsouw aan de gevolgen
van de ziekte overleden.
Reeds voor zijn overlijden heeft Cijsouw zijn voormalige werkgever aangesproken voor de door hem geleden en nog te lijden schade. De procedure
wordt na 1989 voortgezet door de erven.
De aansprakelijkheid van de werkgever voor bedrijfsongevallen en beroepsziekten van zijn werknemers berust op art. 7A:1638x B.W., welk artikel
sinds 1 april 1997 bij de hercodificatie van het_Q_riva9-trechtelijk_arbeidsrecht
is vervangen door art. 7:658-B.W. Ret hetreft een contractuele aansprakelijkheid, namelijk uit de arbeidsovereenkomst(376).
Uit hoofde van genoemd artikel rust op de werkgever de plicht om veilige
werkomstandigheden voor zijn werknemers te waarborgen. Indien de werkgever tekortschiet in deze plicht en de werknemer hierdoor schade lijdt, moet
de werkgever deze schade vergoeden, tenzij er sprake is van overmacht aan
de zijde van de werkgever, of het ongeval te wijten is aan grove schuld van
de werknemer(3 77).
Er is in de grond dus sprake van een schuld-aansprakelijkheid van de werkgever. De toepassing van art. 7A:1638x B.W. neigt echter steeds meer naar

(373) Het arrest is ook geannoteerd door BIER, NT.B.R., 1993, blz. 209 en HIJMA,A.A., 1994,
blz. 109.
(374) Zie over de gevolgen van asbest en de aansprakelijkheid hiervoor de bundel Asbest en
aansprakelijkheid (red. VAN DUNNE), Amhem 1994.
(375) SwusTE, geeft op blz. 11 in de bundel Asbest en aansprakelijkheid (zie vorige noot) de
volgende jaartallen voor het bestaan van consensus over de verbanden tussen asbest en
asbestziekten in Nederland. Asbestose: 1942, Longkanker: 1968; Mesothelioom: 1969. De
eerste maatregelen tegen blootstelling aan asbest werden reeds in 1938 in de vakliteratuur
_genoemd (voorkomen stofontwikkeling, gebruik van stofinaskers).
(376) Het artikel is dan ook niet van toepassing buiten de privaatrechtelijke arbeidsovereenkomst.
(377) Dit begrip ,grove schuld" dat art. 7A:1638x lid 2 B.W. noemt is door de Hoge Raad
uitgelegd als ,opzet ofbewuste roekeloosheid" en als zodanig ook gecodificeerd in het huidige
art. 6:658 B.W.
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een risico-aansprakelijkheid(378). Men denke hierbij in het bijzonder aan de
invulling van de zorgvuldigheidsverplichting met betrekking tot de te nemen
veiligheidsmaatregelen en de verdeling van de stelplicht en bewijslast (zie
hieronder). De strekking van het artikel, bescherming van de werknemers
tegen de gevaren op de werkplek, een bescherming waartegen de gemiddelde
werknemer in belangrijke mate afhankelijk is van maatregelen van de kant
van de werkgever, is daar niet vreemd aan.
De werkgever dient als een goed huisvader voor de veiligheid van de werknemers te zorgen. Hij dient zodanige maatregelen te nemen als, mede gelet
op de aard van de arbeid, redelijkerwijze van hem gevergd lean worden. Ret
niveau van de veiligheidsmaatregelen hangt zo sterk af van de omstandigheden van het concrete geval.
Een grote rol speelt in dit verband de kenbaarheid van de gevaren die de
werknemer loopt. Een kenbaarheid die in belangrijke mate wordt geobjectiveerd: het gaat niet uitsluitend om de gevaren die deze betreffende werkgever, met zijn kennis van zaken, kende, maar ook om de gevaren die hij
gelet op de stand van de wetenschap en techniek redelijkerwijze had kunnen
kennen. De zorgplicht wordt voor een belangrijk deel inhoud gegeven door
de op dat moment geldende veiligheidswetgeving. De werkgever moet ten
minste de wettelijke voorschriften naleven, maar in de rechtspraak is een
ontwikkeling te zien naar een steeds verdergaande zorgplicht.
De stelplicht en bewijslast rust in art. 7A:l638x B.W. in beginsel op de
werknemer. De werlmemer is echter in de loop der tijd op dit punt door de
rechtspraak in bescherming genomen. In het huidige art. 7:658 B.W. is de
verdeling van de bewijslast ten gunste van de werknemer omgekeerd.
De vordering van Cijsouw wordt daarop gebaseerd dat de werkgever bekend
was met de aan het werken met asbest verbonden gevaren en dat hij
desondanks nagelaten heeft de veiligheidsmaatregelen te nemen die op grond
van art. 7A: 1638x B.W. redelijkerwijze konden worden geeist, zoals ventilatie van de werkruimten, het gebruik van stofmaskers of zelfs het overschakelen op andere materialen.
De Rechtbank stelt echter vast dat het niet voor 1960 aan de werkgever
bekend kon zijn dat blootstelling aan asbeststof mesothelioom lean veroorzaken. Maatregelen om zijn werknemers tegen dit gevaar te beschem1en
zouden dan ook pas na dit jaar van de werkgever vereist kunnen worden. Ret
is juist in deze periode dat de aard van de werkzaamheden van Cijsouw
veranderen, namelijk van arbeid waarin hij regelmatig aan asbeststof is
blootgesteld schakelt hij over naar een administratieve functie. Ret gaat hier
voorts om een bijzondere situatie: Cijsouw leed aan een ziekte die niet
slechts lean ontstaan na een langdurige blootstelling aan de giftige stof, maar
zijn oorzaak lean hebben in een enkele blootstelling aan het gevaar, namelijk
het inademen van een asbestkristal. Mede door de lange incubatietijd van de

(378) BoLT, preadvies N.J.V., 1996 blz. 87. Zie ook KLoss£, N.J.B., 1993, blz. 1608 e.v.
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ziekte mesothelioom is echter niet aan te geven wanneer het fatale asbestkristal is ingeademd. De Rechtbank meent daarom de vordering van de erven
Cijsouw afte moeten wijzen. De Schelde lean wat betreft de afwezigheid van
beschermende maatregelen tegen het gevaar van mesothelioom voor 1960
geen ve1wijt worden gemaalet en het is uitgesloten dat eisers ,met aan
zeleerheid grenzende waarschijnlijkheid" kunnen bewijzen dat het dodelijke
asbestleristal juist in de periode 1960-1967 in de longen van Cijsouw is
binnengedrongen.
Dit oordeel wordt met succes in cassatie bestreden. Weliswaar was mesothelioom een aan de werkgever onbekend gevaar van asbest, doch in de
gehele periode dat Cijsouw bij De Schelde werkzaam was (1949-1967),
waren andere gevaren van dit materiaal (namelijk het verband tussen asbest
en asbestose ), wei reeds bekend, althans moesten deze aan de werkgever
bekend zijn. De scheepswerf was daarom reeds uit dezen hoofde gehouden
enige maatrege1en tegen het inademen van asbeststof te nemen. De Hoge
Raad gaat in dit arrest uit van de veronderstelling dat De Schelde in de
periode vanaf de indiensttreding van Cijsouw heeft nagelaten de veiligheidsmaatregelen te treffen we Ike met het oog op de destijds aan de werkgever wel
bekende gevaren waren vereist, zoals het gebruile van stofmasleers. Als dit het
geval is, is De Schelde ook aansprakelijk voor de onbekende gevaren, indien
het verzuim van maatregelen tegen de bekende gevolgen de leans dat Cijsouw
een kristal zou binnenkrijgendatmesothelioom zou-veroorzaleen aanmerke:..
lijle heeft-verhoogd: - ·
,Indien, zoals bier veronderstellenderwijs tot uitgangspunt dient, De Schelde in de periode
1949-1967 te kort is geschoten in haar verplichting om a! die veiligheidsmaatregelen te nemen
welke waren vereist met het oog op de haar bekende gevaren van het werken met asbest en dit
verzuim de kans dat Cijsouw een tot een mesothelioom leidend asbestlasital zou binnenlaijgen,
in aanmerkelijke mate heeft verhoogd, is De Schelde ingevolge art. 1638x voor de daaruit
voortvloeiende schade aansprakelijk, ook a! heeft die nalatigheid geleid tot de verwezenlijking
van een haar toen niet bekend gevaar (mesothelioom)".

Aan de vestiging van de aansprakelijkheid voor beroepsziekten staat dus niet
in de weg dat de werkgever slechts voor een deel van de periode waarin zijn
werlmemer deze ziekte lean hebben opgelopen is tekortgeschoten in zijn
plicht om de redelijke1wijs vereiste veiligheidsmaatregelen tegen deze bepaalde zielete te treffen(379).
De Schelde kan slechts aan aanspraleelijkheid ontkomen als zij aannemelijk
maalet dat het nemen van de destijds vereiste veiligheidsmaatregelen tegen
de gevaren van asbest, de ziekte mesothelioom waarschijnlijk niet had
kunnen voorleomen. De werknemer behoeft dus niet te stellen dat de ziekte
(in casu mesothelioom) door de toenmalig benodigde veiligheidsmaatregelen (tegen asbestose) voorkomen had kunnen worden. Ret is juist aan de
werkgever om aan te tonen dat dit niet het geval is.
(3 79) In de literatuur wordt voor dergelijke gevallen we! een proportionele vergoeding bepleit,
zie FRENK, NJB., 1995, blz. 482 e.v. en HJJMA, A.A., 1994, blz. 114.
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Een probleem dat in deze procedure niet speelde, maar niet ondenkbaar is, is
de situatie dat het slachtoffer bij verschillende werkgevers heeft gewerkt en
bij al deze werkgevers als gevolg van de afwezigheid van veiligheidsmaatregelen is blootgesteld aan het gevaar. VAN DUNNE suggereert dat voor deze
gevallen de regel van het hierboven besproken Des-arrest moet worden
toegepast: de alternatieve causaliteit van art. 6:99 B.W. redt het slachtoffer
uit de bewijsnood. Een van de werkgevers kan door het slachtoffer worden
aangesproken voor de volledige schade. Het is aan deze werkgever om aan te
tonen dat de ziekte niet in zijn bedrijf is opgelopen(3 80).
Tot slot bevat het arrest een instructieve overweging over de wijze waarop de
rechter het bestaan van de plicht voor de werkgever tot het nemen van
maatregelen tegen de gevaren die zijn werknemers lopen moet vaststellen.
Zoals hierboven opgemerkt had de Rechtbank ten aanzien van de bekendheid
van het verband tussen as best en mesothelioom de cesuur gelegd bij het j aar
1960. Hierbij is aangesloten bij het feit dat in elk geva1 in de medische
wetenschap tot dat jaar het bestaan van het verband tussen asbeststof en de
ziekte niet was gelegd. Dit oordeel wordt door De Schelde in het incidenteel
cassatiemiddel met succes bestreden. De Hoge Raad stelt voorop dat het van
de omstandigheden af hangt wanneer de verplichting ontstaat tot het treffen
van veiligheidsmaatregelen:
,daarbij zal onder meer van belang zijn welke mate van zekerheid in de medische wetenschap
omtrent bedoeld verband ontstaat, of het gaat om een stof waarvan al andere schadelijke
werkingen bekend zijn en de ernst van het gevaar, te1wijl vomts rekening valt te houden met
enig tijdsverloop, gemoeid met het door de werkgever ter zake te verrichten onderzoek".

De Rechtbank kon aldus niet zonder nadere motivering ervan uit gaan dat De
Schelde reeds vanaf 1960 maatregelen tegen mesothelioom moest treffen.

103. ARBEIDSOVEREENKOMST; AANSPRAKELIJKHEID WERKGEVER VOOR SCHADE
AAN ZAKEN VAN DE WERKNEMER
H.R., 16 oktober 1992, N.J, 1993, 264 (Bruinsma/Schuitmaker), m.nt.
STEIN(381)
Schuitmaker, verkoper in dienst van Bruinsma, brengt in opdracht van zijn
werkgever een pakje weg. Bij gebreke van een bedrijfsauto maakt hij hierbij
gebruik van zijn prive auto. Onderweg vindt een aanrijding plaats die aan de
schuld van Schuitmaker is te wijten. Zijn auto raakt total-loss (schade
f 3 500). Bruinsma vergoedt zijn werknemer aanvankelijk een deel van de
schade, namelijk f 2 000. Later wordt Bruinsma door zijn (inmiddels ex-)
werknemer in rechte aangesproken tot betaling van de resterende f 1 500. In
reconventie vordert Bruinsma terugbetaling van de f 2 000.
De Rechtbank oordeelt Bruinsma jegeris Schuitmaker aansprakelijk voor de
(380) VAN DUNNE, in: Asbest en aansprakelijkheid, 1994, blz. 27. Aldus ook in dezelfde
bundel, SPIER, blz. 43-44.
(381) Zie ook de annotatie van V ALK, N. T.B.R., 1993, blz. 172.
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schade die zijn werknemer geleden heeft door de aanrijding. De werknemer
heeft in opdracht van zijn werkgever het pakj e weggebracht. Voorts betaalde
Bruinsma aan zijn werknemer een autokostenvergoeding van f 100 per
maand voor deze werkzaamheden als ,koerier". Hieruit leidt de Rechtbank
af dat deze werkzaamheden mede tot de taak van Schuitmaker behoorden.
Aldus moet, zo concludeert de Rechtbank, Bruinsma als werkgever aansprakelijk worden gehouden voor de gevolgen van de fouten die Schuitmaker
als werknemer in de vervulling van zijn taak beging.
In cassatie wordt dit vonnis bestreden met de stelling dat het vonnis een
deugdelijke motivering mist nu door de Rechtbank geen rechtsgrond voor de
beslissing is gegeven, en een dergelijke rechtsgrond voor aansprakelijkheid
van de werkgever voor onder deze omstandigheden door de werknemer
geleden schade ook niet zou bestaan in het Nederlandse recht.
Het cassatiemiddel lijkt sterk. De wet geeft slechts regelingen voor de
werknemer die schade toebrengt aan een derde (art. 6:170 B.W.), de werknemer die schade toebrengt aan de werkgever (art. 7A:1639da B.W., nu
art. 7:661 B.W.) en de schade die de werlmemer oploopt op de werkplek
(art. 7A:1638x B.W., nu art. 7:658 B.W.). De schade van Schuitmaker valt
buiten deze regelingen(382). Desondanks faalt het beroep in cassatie van
Bruinsma.
De Hoge Raad stelt voorop dat er inderdaad geen rechtsregel is die me~
brengLdatdewerkgever-aansprakelijk is voor schade aan de zaken
de
werknemer indien hij deze zaken bij het verrichten van zijn taak gebruik, dit
in het bijzonder niet wanneer deze schade - zoals bij de aanrijding van
Schuitmaker - is ontstaan door de schuld van de werknemer. Op deze
hoofdregel wordt echter een niet onbelangrijke uitzondering gemaakt voor
een bijzonder geval als hier:

van

,Dit geval wordt hierdoor gekenmerkt dat het gebruik dat de werknemer krachtens zijn
verplichtingen uit de arbeidsovereenkomst bij het verrichten van zijn taak van zijn eigen zaak
maakt, naar de aard van die zaak, zoals zich in het bijzonder voordoet bij een auto, risico's van
ernstige beschadigingen van die zaak meebrengt, niet aileen door eventuele fouten van derden,
maar ook in samenhang met ( ... ) het ervaringsfeit dat de dagelijkse omgang met dergelijke
zaken de gebruiker daarvan licht ertoe zal brengen niet steeds aile voorzichtigheid in acht te
nemen dieter voorkoming van ongevallen geraden is".

Ter onderbouwing van deze aldus geformuleerde rechtsregel verwijst de
Hoge Raad naar ,het stelsel van het arbeidsrecht", in het bijzonder art. 6:170
lid 3 B.W.: bij schade toegebracht door een fout van een ondergeschikte
behoeft de ondergeschikte in de onderlinge verhouding met zijn werkgever
niet in de schadevergoeding bij te dragen, tenzij de schade het gevolg is van
opzet ofbewuste roekeloosheid, en art. 7A:1639da B.W. (sinds 1 april1997
art. 7:661 B.W.): de werknemer die tijdens de uitvoering van de arbeids-

(382) Zie ook Advocaat-Generaal
van de Rechtbank.
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overeenkomst schade toebrengt aan de werkgever of een derde, is niet jegens
de werkgever aansprakelijkheid tenzij de schade een gevolg is van opzet of
bewuste roekeloosheid.
,Met de aard van dit stelsel strookt en in verband daannee vloeit naar de aard van de
arbeidsovereenkomst uit de eisen van redelijkheid en billijkheid ( ... ) voort dat de werkgever
ook in geval de auto ten tijde van het ongeval aan de werknemer zelftoebehoorde, in beginsel
de daaraan ontstane schade heeft te dragen, behoudens het geval dat deze is ontstaan door opzet
of bewuste roekeloosheid van de werknemer".

Men lette op het feit dat deze regel weer ,in beginsel" geldt. Uit een beding
tussen werkgever en werknemer kan anders voortvloeien. Hierbij wordt met
name gedoeld op een eventuele regeling van een autokostenvergoeding voor
de werknemer, waaruit zou kunnen volgen dat partijen de aansprakelijkheid
van de werkgever hebben uitgesloten. Dit zal het geval zijn als blijkt dat de
vergoeding van deze kosten aan de werknemer er mede toe strekt om
eventuele schaden aan zijn auto of de premie om dit risico te verzekeren
te vergoeden. Dat hiervan sprake zou zijn in de relatie Bruinsma/Schuitmaker heeft de Rechtbank echter niet vastgesteld, zo concludeert de Hoge
Raad.
AFDELING

8 (M.W. SCHELTEMA)

OVERIGE VERBINTENISSEN UIT DE WET

104. INLEIDING
In deze paragraaf komt een viertal belangrijke arresten op het gebied van de
onverschuldigde betaling en ongerechtvaardigde verrijking aan de orde(383). Op dit terrein zijn de afgelopen jaren de nodige belangwekkende
uitspraken gedaan. Achtereenvolgens zal ik twee uitspraken op het gebied
van de onverschuldigde betaling en twee op het terrein van de ongerechtvaardigde verrijking behandelen.
105.

0NVERSCHULDIGDE BETALING

a. Driepartijenverhoudingen
H.R., 27 november 1992, N.J., 1993, 570 (Aegon/Ontvanger), m.nt. SNIJDERS
Het instellen van een vordering uit onverschuldigde betaling- geregeld in de
artt. 6:203-211 B.W.- in driepartijenverhoudingen leidt vaak tot complicaties, zoals in het algemeen veelal van driepartijenverhoudingen kan worden
gezegd. Art. 6:203 B.W. stelt in zijn algemeenheid dat een prestatie die
zonder rechtsgrond is verricht als onverschuldigd betaald kan worden teruggevorderd. Als een prestatie wordt in de artt. 6:203 en 6:210 B.W. omschreven hetgeen naar zijn objectieve strekking als zodanig lean worden aange(383) Zie voor een uitspraak op het gebied van de zaakwaarneming, maar vooral in de sleutel
van kostenverhaal door de overheid, de bespreking in m. 93 van deze bundel (HARTLIEF).
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merkt. Daaronder kan vallen het geven van een goed en het geven van geld,
maar ook het verrichten van een andersoortige prestatie zoals het verlenen
van een dienst. Een prestatie is zonder rechtsgrond (onverschuldigd) verricht
indien daaraan een objectieve rechtvaardiging- die bijvoorbeeld kan liggen
in een rechtsgeldige verbintenis- ontbreekt(384).
In de casus Aegon/Ontvanger heeft de Hoge Raad zich gebogen over een
geval van een onverschuldigde betaling in een driepartijenverhouding. Aegon had - vanwege dreiging met derdenbeslag onder haar - een bestaande
(belasting)schuld van een van haar verzeleerden betaald aan de Ontvanger
van de Rijksbelastingen. Achteraf bleele echter geen schuld van Aegon aan
haar verzekerde te bestaan, waardoor Aegon niet aan de Ontvanger had
hoeven betalen. Derhalve trachtte Aegon het aan de Ontvanger gepresteerde
als onverschuldigd betaald terug te vorderen. Deze zaale lijkt op een geval
van oudere datum, Delta Lloyd/Ontvanger(385), waarin sprake was van een
vergelijkbare casuspositie. Verschillag aileen hierin dat Aegon in tegenstelling tot Delta Lloyd- vanwege de dreiging van de Ontvanger met derdenbeslag onder haar- een verklaringsprocedure had gevoerd, terwijl door Delta
Lloyd ooit aileen een buitengerechtelijke verlelaring in de zin van art. 476a
Rv. was afgelegd.
In beginsel lean volgens art. 6:30 B.W. - of volgens art. 1418 lid 2
B.W.(oud) - een derde de schuld van een ander rechtsgeldig betalen.
Zolang de schuld van die ander aan-zi_jn crediteuf oes1aat, zal een betaling
door een derde niet onverschuldigd zijn verricht. Hierop wordt echter een
uitzondering gemaakt indien onder druk van omstandigheden is betaald,
omdat dan volgens de wetgever niet vrijwillig de schuld van een ander wordt
geleweten. In dat geval lean een betaling door de betaler toch van de crediteur
worden teruggevorderd(386).
Op grond van het feit dat onder drule werd betaald kon Delta Lloyd ondanks
art. 6:30 B.W. haar betaling van de Ontvanger met een actie uit onverschuldigde betaling terugvorderen. Aegon lukte dat echter niet. De Hoge Raad
motiveerde deze beslissing als volgt:
,Ook de in het middel aangevoerde omstandigheden dat Aegon slechts onder druk van de
schuldeiser tot betaling is overgegaan op grond van het door deze onder haar gelegde
executoriaal derdenbeslag en daaruit voor Aegon voortvloeiende verplichtingen, brengt in
het voorgaande geen verandering. Uit die omstandigheid volgt wei dat artikel 1418 lid 2
BW(oud) [artikel 6:30 BW; MWS)] hier toepassing zou missen (HR 22 april 1983, NJ 1984,
726), maar niet dat de rechter aan het in de verklaringsprocedure gewezen vonnis geen gezag
van gewijsde zou behoren toe te kennen".

(384) Zie Toelichting Meijers en Memorie van Antwoord II, Parlementaire Geschiedenis
Boek 6, blz. 804 en 805; ASSER-HARTKAMP III, nrs. 321 en 322; SCHELTEMA, Onverschu!digde
betaling, diss. Leiden 1997, Deventer 1997, blz. 30-32.
(385) H.R., 22 aprill983, NJ, 1984, 726 (Delta Lloyd/Ontvanger), m.nt. BRUNNER.
(386) Zie Toelichting Meijers, Parlementaire Geschiedenis Boek 6, blz. 806; AssER-HARTKAMP III, nr. 330.
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De betaling aan de Ontvanger was door Aegon derhalve niet onverschuldigd
verricht. Er is echter opgemerkt dat dit gezag van gewijsde niet de werkelijke
reden is geweest om de vordering uit onverschuldigde betaling afte wijzen.
Veel waarschijnlijker is het dat de bescherming van de Ontvanger op grand
van art. 3:36 B.W. tegen gebreken in de verhouding tussen Aegon en haar
verzekerde het argument is geweest om een actie uit onverschuldigde betaling af te wijzen.

b. Onverschuldigde betaling in het publiekrecht
H.R., 25 oktober 1991, NJ, 1992, 299 (Comelissen/Groningen), m.nt.
VRANKEN

Bij terugvordering van op grand van het pub1iekrecht onverschuldigd verrichte betalingen door de overheid is lange tijd de vraag geweest of deze- net
zoals voor privaatrechtelijke betalingen geldt- k:unnen worden teruggevorderd.
Deze vraag heeft de Hoge Raad in het arrest Comelissen/Groningen beantwoord. Daarin ging het om het terugvorderen van een bijstandsuitkering aan
de hand van art. 6:203 B.W., nu terugvordering op grand van de Algemene
Bijstandswet onmogelijk bleek. De Hoge Raad stelde(387):
,Ingevo1ge artike1 1395 BW(oud) -en ook ingevo1ge artike1 6:203 BW- is de gene die zonder
rechtsgrond heeft betaa1d, gerechtigd tot terugvordering. Deze voorsclniften geven uitdrukking
aan een beginse1 dat voor het he1e recht ge1dt. Dit brengt mee dat zij ook toegepast dienen te
worden op beta1ingen van pub1iekrechte1ijke aard, voor zover uit de wet niet het tegendee1
voortv1oeit".

In dit geval achtte hij terugvordering op grand van art. 6:203 B.W. mogelijk.
Tach zal tegenwoordig bij het ongedaan maken van publielaechtelijke
betalingen door de overheid veelal niet meer middels art. 6:203 B.W. kunnen
worden teruggevorderd(388). Weliswaar is ook een beginsel van publiekrecht dat een onverschuldigd verrichte betaling kan worden teruggevorderd,
maar dit beginsel kan botsen met andere beginselen zoals het publiekrechtelijke vertrouwensbeginsel. Bovendien kan middels de privaatrechtelijke
vordering uit onverschuldigde betaling de rechtsbescherming, die een burger
ten aanzien van publielaechtelijke terugvorderingsmogelijkheden geniet,
worden omzeild. Veelal zal een privaatrechtelijke vordering uit onverschuldigde betaling op grand van art. 6:203 B.W. derhalve zijn uitgesloten indien
een betaling, die door de overheid onverschuldigd is verricht op grand van

(387) Zie ook SIMON, diss. Amsterdam (V.U.) 1993, Zwolle 1993, b1z. 198, 262 en 263;
BLOEMBERGEN, WPNR., 6074 (1992), b1z. 1001 en 1002; ScHELTEMA, a.w., b1z. 270.
(388) Zie Afdeling bestuursrechtspraak Raad van State 21 oktober 1996, A.H, 1996, 496
(Nanne/Staat); SCHELTEMA, a"w., b1z. 281-299.
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het publiekrecht, wordt teruggevorderd. Dit zal met name gelden indien een
dergelijke betaling bemst op een administratiefrechtelijke beschilddng(389).
106. 0NGERECHTVAARDIGDE VERRIJKING
H.R., I5 maart I996, R.v.d. W I997, 74 (Vander Tuuk Adriani/Batelaan)
H.R., 29 januari I993, NJ, I994, I72 (Vermobo!Van Rijswijk), m.nt. VAN
SCHILFGAARDE

De Hoge Raad heeft onder het oude recht - in tegenstelling tot het huidige
B.W. waarin een dergelijke actie is opgenomen in art. 6:2I2 lid I B.W. geen algemene actie uit ongerechtvaardigde verrijking erkend. Slechts wanneer een actie uit ongerechtvaardigde verrijking paste in het stelsel van de
wet en aansloot bij wei in de wet geregelde gevallen, Icon deze worden
toegewezen, aldus de Hoge Raad in het arrest Quint/Te Poel(390). Voor het
toewijzen van een vordering uit ongerechtvaardigde verrijking is in het
huidige recht volgens art. 6:2I2 lid I B.W. noodzakelijk dat er sprake is
van een verrijking, een verarming, dat de venijking ongerechtvaardigd is en
tussen de venijking en de verarming causaal verband bestaat. Als aan deze
vereisten is voldaan, zal de verrijkte, voor zover dat redelijk is, tot schadevergoeding aan de verannde gehouden zijn. In de casus Van der Tuuk
Adriani/Batelaan - welke speelde onder het oude recht en waarin derhalve
moest worden onderzocht of een actie uit ongerechtvaardigde verrijking
paste in het stelsel van de wet en aai:tsloot bij de wei in de wet geregelde
gevallen - oefende Batelaan een huisartsenpraktijk uit waaraan ook een
apotheek was verbonden(391). Van der Tuuk Adriani vestigde zich als
apotheker in dezelfde plaats en heeft met Batelaan onderhandeld over de
overname van zijn apotheek, welke onderhandelingen echter op niets zijn
uitgelopen. Vervolgens verzoelct Van der Tuuk Adriani de overheid enige
tijd later om de apothekersvergunning van Batelaan in te treldcen, hetgeen
gebeurt. De vraag was vervolgens of Vander Tuuk Adriani door het intrekken van de vergunning van Batelaan, waardoor hij nog als enige een apotheek overhield, ongerechtvaardigd was verrijkt. Hierbij was onder andere de
vraag of niet alleen de overheid, nu zij de vergunning van Batelaan had
ingetroldcen, tot compensatie verplicht zou zijn. De Hoge Raad overweegt
daaromtrent:
,Het Hof heeft ( ... ) terecht betekenis toegekend aan publiek:rechtelijke wetgeving waarbij een
vergoeding wordt toegekend voor schade ontstaan door in die wetgeving voorziene en in bet
algemeen belang nodig geachte overheidsbesluiten, in het bijzonder aan die wetgeving waarbij
schade die bet gevolg is van intreldcing van een vergunning, ten laste wordt gebracbt van
andere ondernemers die door het uitvallen van de concurrent die zijn vergunning verloor, meer
mogelijkheden krijgen tot het maken van winst en daardoor derhalve gebaat zijn. Aan de

(389) Zie Afdeling bestuursrechtspraak Raad van State 21 oktober 1996, A.B., 1996, 496
(Nanne/Staat).
(390) H.R., 30 januari 1959, NJ., 1959, 548 (Quint/Te Poe!), m.nt. VEEGENS.
(391) Zie ten aanzien van deze casus ook HIJMA, A.A. 1997, biz. 102-108; ScHOORDIJK,
NTB.R., 1996, biz. 247-253.
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betekenis die in dit verband aan zodanige wetgeving toekomt, doet niet af dat in publiekrechtelijke wetgeving een verplichting tot vergoeding van nadeel uitzonderlijk is en dat, zo zij
voorkomt, het in de regel de overheid is, die gehouden is tot nadeelscompensatie en niet de
concurrenten".

Derhalve lean Van der Tuuk Adriani tot schadevergoeding zijn gehouden.
Verder is een probleem of een verrijking die op de wet bemst- in casu het
op grond van de wet door de overheid bevoegdelijk intreld(en van een
vergunning- ongerechtvaardigd lean zijn. Van der Tuuk Adriani had betoogd
dat het laatste niet het geval lean zijn. Daaromtrent overweegt de Hoge Raad:
,Ret subonderdeel faalt. De enkele omstandigheid dat de overgang van de bevoegdheid tot
geneesmiddelenvoorziening, waardoor Batelaan inkomsten heeft verloren en Van der Tuuk
Adriani inkomsten heeft verworven, steunt op de wet, brengt niet mee dat Van der Tuuk
Adriani de daarin gelegen verrijking mag behouden zonder gehouden te zijn de schade van
Batelaan, voor zover dat redelijk is te vergoeden.
In aanmerking genomen dat Van der Tuuk Adriani zich op eigen initiatief in het verzorgingsgebied van Batelaan heeft gevestigd, en door een daattoe strekkend verzoek heeft bewerkstelligd dat aan Batelaan diens vergunning om een apotheek te houden, werd ontnomen,
alsmede de omstandigheid dat ( ... ) niet alleen de beroepsinstanties van a1tsen, maar ook die
van apothekers een door de apothekers in gevallen als de onderhavige te betalen vergoeding
redelijk heeft geoordeeld, geeft 's Hofs oordeel, dat geen enkele redelijke grand aanwezig is,
waarom Van der Tuuk Adriani de geneesmiddelenvoorziening kosteloos van Batelaan zou
kunnen overnemen ( ... ), niet blijk van een onjuiste rechtsopvatting".

In de casus van VermoboNan Rijswijk- die eveneens speelde onder het
oude recht- kwam de hoogte van de te betalen schadevergoeding op grond
van een ongerechtvaardigde verrijking, welke in het huidige recht mede
wordt bepaald door art. 6:212 leden 2 en 3 B.W., aan de orde. De casus is
vergelijkbaar met die in Quint/Te Poel. Een aannemer had op de grond van
vader Van Rijswijk een varkensstal gebouwd in opdracht en voor rekening
van zoon Van Rijswijk met wie een overeenkomst was aangegaan. De zoon
ging failliet en de aannemer sprak de vader aan (onder andere) uit ongerechtvaardigde verrijking.
De Hoge Raad anticipeert in deze uitspraak op art. 6:212 leden 2 en 3 B.W.
De vader had gesteld dat hij zijn zoon voor de varkensstal had betaald omdat
hij door natrekking eigendom van de stal verkreeg en dat de zoon dit geld
naar de aannemer had moeten doorsluizen. De vader stelde derhalve dat hij
niet meer was verrijkt. Indien de vader in dit bewijs zou slagen, hoeft hij
volgens de Hoge Raad op grond van art. 6:212leden 2 en 3 B.W.- die ook
al het voor 1992 geldende recht weergeven - geen schadevergoeding te
betalen. Onduidelijk is echter of de Hoge Raad van mening is dat de verrijking van de vader is verminderd in een periode dat hij redelijkerwijs met een
verplichting tot schadevergoeding geen rekening behoefde te houden of in
een periode dat hij daarrnee wel rekening had moeten houden. In het eerste
geval zou hij - als hij in zijn bewijs zou slagen - volgens art. 6:212 lid 3
B.W. zonder meer van een schadevergoedingsverplichting zijn bevrijd, in het
tweede op grond van art. 6:212 lid 2 B.W. aileen indien hij erin zou slagen
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aan te tonen dat de vermindering van de verrijking het gevolg is van een
omstandigheid die niet aan hem lean worden toegerekend.
Als de vader niet in zijn bewijs van een vermindering van zijn verrijking
slaagt (en hij derhalve geen beroep kan doen op art. 6:212leden 2 en 3 B.W.),
is de vraag of een vordering uit ongerechtvaardigde verrijking kan worden
toegewezen. Er zal dan niet geanticipeerd worden op art. 6:212lid 1 B.W. en
er moet worden beoordeeld of deze actie in dit geval past in het stelsel van de
wet en aansluit bij de wei in de wet geregelde gevallen(392).
Er kunnen echter de nodige problemen ten aanzien van het toelaten van een
vordering uit ongerechtvaardigde verrijking in eeri driepartijenverhouding
als in Vermobo/Van Rijswijk rijzen(393).

HoOFDSTUK VI

BIJZONDERE CONTRACTEN
AFDELING 1 (B.J. BROEKEMA-ENGELEN EN H.B. KRANS)

KOOP EN VERKOOP

107. lNLEIDING
Per 1 januari 1992, de aafivangsdamm van dit rechtspraakoverzicht, is het
huidige B.W. in werking getreden. Koop en verkoop zijn geregeld in titel 1
van hoek 7 B.W. Nieuw is met name de regeling inzake consumentenkoop
(art. 7:5 B.W.), welke in hoofdzaak dwingendrechtelijk van aard is (art. 7:6
B.W.). Onlangs is, per 11 juli 1997, in werking getreden afdeling 7.1.10A
inzake de koop van rechten van gebruik in deeltijd van onroerende zaken(394); dit ter implementatie van de Europese richtlijn met betrekking
tot ,timesharing"(395). In de pijplijn zitten nog twee wetsvoorstellen die in
titel 7.1 zullen worden ingepast. Beide voorstellen zijn inmidde1s bij de
Eerste Kamer der Staten Generaal aangeland en beide beogen bijzondere
bescherming van de particu1iere koper. Het betreft lmop van onroerende
zaken enerzijds (23 095) en huurkoop van onroerende zaken anderzijds
(24212).
Aan een oordeel over de toepassing van titel 7.1 is de Hoge Raad gedurende
de verslagperiode niet toegekomen. Hoewel de onderstaande jurisprudentie

(392) Zie H.R., 17 september 1993, NJ, 1993, 740; H.R., 15 maart 1996, R.v.d. W, 1997, 74
(Van der Tuuk Adriani/Bate1aan); ASSER-HARTKAMP III, nr. 352.
(393) Zie daarvoor SCHOORD!JK, WP.NR., 6247 (1996), b1z. 861-866. Verge1ijk BRANDSMA,
R.M Themis, 1994, b1z. 257 en 258; SCHELTEMA, a.w., b1z. 144. Zie tevens H.R., 17 mei 1985,
NJ, 1986, 760 (Curac,;ao/Boye), m.nt. BRUNNER en KLEIJN; ASSER-HARTKAMP III, nr. 51 b.
(394) Wet van 26 maart 1997, Stb. 1997, 147. Zie voor de definitieve nunrmering van de
wetsartike1en Stb. 1997, 287, de inwerkingtreding Stb. 1997, 288 en voor nadere rege1s het
Gegevensbes1uit rechten van gebruik in dee1tijd, Stb. 1997, 289.
(395) Richtlijn nr. 94/47/EG, PbEG L 280.
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dan ook gewezen is naar oud B.W., blijft zij niettemin haar waarde onder het
nieuwe recht grotendeels behouden.
108. TEKORTKOMING, NON-CONFORMITEIT EN WANPRESTATIE
R.R., 15 april 1994, N.J., 1995, 614 (Schirmeister/De Reus), m.nt.
BRUNNER(396)
Rij die een tekortkoming pleegt, is op grond van art. 6:74 B.W. in beginsel
schadeplichtig. Iedere prestatie die in enig opzicht bij de overeenkomst ten
achter blijft, vormt een tekortkoming. Voor de koop wordt dit, wat betreft
feitelijke gebreken, nader uitgewerkt in art. 7:17 B.W.: het afgeleverde moet
aan de overeenkomst beantwoorden. Deze zogenaamde ,conformiteit" ontbreekt als de zaak niet de eigenschappen heeft die de koper op grond van de
overeenkomst mocht verwachten. Wat de koper precies mag verwachten,
hangt af van de omstandigheden van het geval. Afhankelijk van de situatie
kunnen zowel op de verkoper als op de koper onderzoeks- en mededelingsplichten rusten. De verkoper heeft met andere woorden veel in eigen hand:
door een adequate voorlichting kan hij de verwachtingen van een koper
wezenlijk temperen.
In het Oldtimer-arrest ging het in essentie om de conformiteit: welke eigenschappen mocht de koper in dit geval ve1wachten? Schirmeister en De Reus
zijn heiden enthousiast voor het bezitten van en het rijden in oude Citroens.
Schirmeister koopt begin 1988 van De Reus een 22 jaar oude Citroen DS
break. De twee deskundigen die Schirmeister voor de aankoop naar de auto
heeft laten kijken, oordelen deze in uitstekende staat. Schinneister vraagt een
Nederlands kentekenbewijs aan, hetgeen- na keuring- wordt afgegeven.
Bij een A.P.K.-keuring ruim een jaar later blijkt echter dat de kokerbalken
van de Citroen op verschillende plaatsen zijn doorgeroest, welk euvel zo
geraffineerd is gecamoufleerd dat het tevoren door geen van de deslcundigen
is opgemerkt.
Schirmeister daagt De Reus in rechte, zich - voorzover in cassatie nog van
belang- beroepend op dwaling en wanprestatie. Rij stelt onder meer dat De
Reus heeft beweerd dat de auto ,tadellos" was, ook qua chassis en carrosserie in ,showroomconditie" respectievelijk , 100% technische conditie"
verkeerde, dat een en ander ,keihard" was, dat ,er niet aan gerommeld was"
respectievelijk ,dat de auto in originele staat verkeerde" en de mooiste was
die hij ooit had gezien. Rechtbank en Rof beschouwen deze uitlatingen
slechts als ,algemene aanprijzingen welke niet het karakter hadden van
een garantie van bepaalde eigenschappen".
De Roge Raad stelt voorop dat indien een (tweedehands) auto wordt gekocht
om daarmee, naar de verkoper bekend is, aan het verkeer deel te nemen, als
regel zal moeten worden aangenomen dat de auto niet beantwoordt aan de
overeenkomst, indien als gevolg van een eraan klevend gebrek dat niet op
(396) Dit arrest is ook bekend onder de naam ,Oldtimer". Zie tevens de annotaties van HilMA,
A.A., 1994, blz. 821 en VANRossUM, N.T.B.R., 1994/9, blz. 224.
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eenvoudige wijze lean worden ontdekt en hersteld, zodanig gebruik van de
auto gevaar voor de verkeersveiligheid zou opleveren. Niet uitgesloten is dat
deze regel uitzondering lijdt, bij voorbeeld wanneer de koper het risico van
zodanig gebrek had aanvaard. Hierbij valt, wanneer het gaat om een transactie en een auto als de onderhavige, onder meer te denken aan de situatie dat
voor de koper de authentieke staat van de carrosserie belangrijker was dan de
verkeerstechnische conditie van de auto. Daarbij dient er echter rekening
mee te worden gehouden dat uitlatingen van de verkoper over die conditie,
afhankelijk van hun inhoud, aan het aannemen van een dergelijke aanvaarding van het risico in de weg kunnen staan.
In dit licht oordeelt de Hoge Raad 's Hofs oordelen onbegrijpelijk:
,De gedingstukken Iaten geen andere conclusie toe dan dat Schirmeister de auto (mede) heeft
gekocht om ermee aan het verkeer dee! te nemen, en dat dit voor De Heus duidelijk is geweest.
(... ) Schirmeister (heeft) uitdrukkelijk gesteld dat het gecamoufleerde, door hem en de door
hem ingeschakelde deskundigen niet ontdekte gebrek aan de kokerbalken bij deelname aan het
verkeer gevaar voor de verkeersveiligheid opleverde. Indien de juistheid van die stelling zou
komen vast te staan, en voorts zou komen vast te staan dat De Heus zich met betrekking tot de
technische staat van de auto had uitgelaten op een wijze als door Schirmeister gesteld, laat
zulks geen andere conclusie toe dan dat de auto niet de eigenschappen bezat welke een koper
als Schinneister op grand van de koopovereenkomst mocht verwachten".

De Hoge Raad komt de teleurgestelde koper tegem()et dDQf _een algt::~ne-=
zij bet zeer strikt geformuleerde - regel.
W aar Rechtbank en Hof voor wat betreft de gestelde uitlatingen van De He us
een tweedeling lijken te maken tussen garanties - waarover hierna meeren algemene aanprijzingen die de verwachtingen van de koper niet behoren
te bei"nvloeden, wordt veelal aangenomen dat er nog een tussencategorie
bestaat: serieuze inlichtingen die wei degelijk van invloed zijn op die
verwachtingen(397). De Hoge Raad behoefde in cassatie daaromtrent geen
standpunt in te nemen nu het ging om de vraag of er sprake was van nonconformiteit en zowel serieuze inlichtingen als garanties de verwachtingen
van de koper zullen en mogen bei"nvloeden. Terzijde: mochten de stellingen
van Schirmeister juist blijken, dan zal zijn beroep op (wederzijdse) dwaling
eveneens slagen, aldus de Hoge Raad. Ook bij het oordeel over een berpep op
dwaling spelen de wederzijdse onderzoeks- en mededelingsplichten een
cruciale rol. Of een beroep op dwaling eerder zal slagen dan een beroep
op non-conformiteit, zoals wei wordt beweerd, lean in deze in het midden
blijven(398).
Gegeven de tekortkoming of non-conformiteit heeft de verkoper slechts
geringe mogelijkheden om aan aansprakelijkheid te ontkomen. Uitgangspunt
van art. 6:74 B.W. is aansprakelijkheid wegens een toerekenbare tekortkoming (wanprestatie). Weliswaar is de verkoper niet schadeplichtig indien de
(397) Zie met name HilMA en VAN RossuM in hun geciteerde annotaties.
(398) Zie Verbintenissemecht I (BROEKEMA-ENGELEN), art. 74, aant. 57.1 en art. 77, aant. 17.
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teleortleoming hem niet lean worden toegerekend (overmacht), maar het is aan
hem om dit aannemelijle te maleen. Daartoe is gebrek aan schuld niet
voldoende: ook mag de teleortleoming niet krachtens wet, rechtshandeling
of verleeersopvattingen voor zijn releening leomen (art. 6:75 B.W.). Dit alles
was onder het oude recht niet wezenlijk anders, zij het dat de rechten van een
leoper van een speciszaak ten gevolge van de verborgen-gebreken-regeling
(art. 1540 e.v. B.W. (oud)) in hoge mate leonden worden beperlet.
De verkoper die op de hoogte is van de non-conformiteit dan wel dat behoort
te zijn, zal zijn beroep op overmacht zien mislukk:en: zo hem al geen schuld
lean worden aangewreven, zal de tekortleoming in elk geval op grond van de
verleeersopvattingen voor zijn releening leomen(399). Ligt dit anders indien
de verleoper te goeder trouw is? In de parlementaire geschiedenis wordt hier
nader op ingegaan. Stelde men aanvankelijle dat de verkoper zich alsdan op
overmacht kan beroepen, in de loop van de tijd is die visie verlaten: thans
meent de wetgever dat de verkoper te goeder trouw op grond van de verkeersopvattingen in beginsel wel aansprakelijle is(400).

109. GARANTIES; INLEIDING
Het begrip garantie wordt in velerlei betekenis gebruikt(401). In deze en de
volgende paragrafen gaat het om de zogenaamde garantieverbintenis.
Krachtens art. 6:75 B.W. kan een teleortkoming de schuldenaar worden
toegerekend, niet alleen wegens schuld of op grond van de verkeersopvattingen, maar ook krachtens rechtshandeling: bij overeenkomst kan het beroep
op overmacht worden uitgesloten of beperkt of, met andere woorden, de
toerekenbaarheid van de tekortkoming worden uitgebreid tot gevallen waarin
de verkoper normaal gesproken niet aansprakelijle zou zijn. Men kan het
intreden of juist het uitblijven van bepaalde gebeurtenissen, feiten of handelingen garanderen, bij voorbeeld door in het contract op te nemen dat
uitvoer wordt gegarandeerd.
De garantieverbintenis wordt veelal gezien als een ,gewone" verbintenis.
Indien het gegarandeerde niet plaatsvindt (of juist uitblijft), is er spralee van
een teleortkoming in de nakoming van een verbintenis, zodat de schuldenaar/
garant op grond van art. 6:74 B.W. in beginsel schadeplichtig is. Er is echter
een belangrijk verschil met een gewone (resultaats)verbintenis: de schuldenaar/garant kan zich niet op overmacht beroepen, althans indien de oorzaak
van de tekortleoming gelegen is in het feit dat de gegarandeerde gebeurtenissen, handelingen of feiten zijn uitgebleven (dan wel zich hebben voorgedaan).

(399) Vergeiijk ook art. 7:24 lid 2 onder a B.W.
(400) Zie Parlementaire Geschiedenis Boek 7 (Inv. 3, 5 en 6), T.C., biz. 160 enerzijds en Nota
van Wijzigingen 3, biz. 180, Nota II, biz. 190 e.v. en Memorie van Antwo01·d I, biz. 236 e.v.
anderzijds.
(401) Zie het overzicht in AsSER-HARTKAMP I (1996), nr. 21.
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Wat betreft een tekortkoming van een verkoper, daaruit bestaande dat het
geleverde niet aan de gerechtvaardigde verwachtingen van de koper voldoet,
hebben we in de vorige paragraaf gezien dat een beroep op overmacht toch al
weinig kans van slagen heeft. Wat is alsdan nog de functie van een garantie?
Die was bijzonder groot in geval van speciskoop. Daarop was in beginsel de
oude verborgen-gebreken-regeling van art. 1540 e.v. B.W. (oud) van toepassing. De koper kon zich in zo'n geval niet beroepen op de gewone rechten
terzake van wanprestatie en de verkoper was uitsluitend binnen krappe
grenzen schadeplichtig. Met een garantie werd de verborgen-gebreken-regeling echter buiten spel gezet(402).
Ook onder het huidige recht blijft- hoewel de verborgen-gebreken-regeling
is geschrapt- een garantie een rol spelen in non-conformiteitsgevallen. Zij
bevestigt datgene wat de koper in elk geval mocht verwachten: ontbreekt een
gegarandeerde eigenschap of kwaliteit, dan is de non-conformiteit gegeven.
Uit de hiema te bespreken arresten volgt bovendien dat een garantie in
beginsel prevaleert hoven een algemene exoneratie(403).
l10. DE TOTSTANDKOMING VAN EEN GARANTIE
H.R., 9 olctober 1992, NJ, 1994, 287 (Gemeente Maassluis/Pakwoningen
B.V. of Steendijkpolder)
H.R., 9 oktober 1992, NJ, 1994, 289 (Pakwoningen B.V.!Van Heiden c.s.,
VanBergen c.s., Van Kianen c.s. en Van Koppen c.s. of Steendijkpolder)
m.nt. BRUNNER(404)
H.R., 25 juni 1993, NJ, 1994, 291 (Gerards/Vijverberg) m.nt. BRUNNER(405)
Zoals elke rechtshandeling is ook een garantie in beginsel vormvrij: art. 3:37,
lid 1 B.W. Garanties kunnen derhalve zowel mondeling als schriftelijk,
zowel uitdruldcelijk als stilzwijgend worden verleend. Of al dan niet sprake
is van een garantie, is een kwestie van uitleg van de overeenkomst tussen
partijen. Daarbij spelen vanzelfsprekend aile omstandigheden van het geval
een rol, waarbij door de diverse auteurs steeds meer de nadruk wordt gelegd
op de wederzijdse deskundigheid, de hoedanigheid van partijen en de daarmee samenhangende wederzijdse onderzoeks- en mededelingsplichten(406).

(402) H.R., 10 mei 1963, NJ, 1963, 288 (Van den Hoek/Smit [of: ,Vouwapparaat"]), m.nt.
HUMANS VANDEN BERG en H.R., 1 december 1972, NJ, 1973, 103 (Hogerheide/Oiivetti), m.nt.
SCHOLTEN.
(403) Voor uitgebreide jurisprudentie- en 1iteratuuroverzichten inzake het rechtskarakter, de
totstandkoming en de inhoud van een garantie zij verwezen naar Verbintenissenrecht I
(BROEKEMA-ENGELEN), art. 75, aant. 40 e.v.
(404) Zie over deze arresten ook de annotaties van BROEKEMA-ENGELEN, B.R., 1993, biz. 366
c.q. 450; HIJMA, A.A., 1993, biz. 648; KLIK, M. en R., 1994, 16b en d, onder m. 20;
KOTTENHAGEN, TMA., 1993, biz. 59; VAN NEER-VAN DEN BROEK, B.b., 1992, blz. 229 e.v.;
RAN RossuM, WP.NR., 6075 (1993), blz. 3 e.v.
(405) Zie ook de annotaties van VANRossUM, NTB.R., 1994/2, biz. 38 en RIJKEN, Tv.C.,
1993, blz. 321.
(406) Zie Verbintenissenrecht I (BROEKEMA-ENGELEN), art. 75, aant. 43.
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Door middel van uitleg moet worden vastgesteld of een bepaalde uitlating
door de wederpartij als een garantie mocht worden opgevat. Dat oordeelden
Rechtbank en Hof in het hierboven besproken Oldtimer-arrest niet het
geval(407). Ook de vraag of er sprake is van een stilzwijgende garantie is
een kwestie van uitleg. W aar de Hoge Raad zich dienaangaande tot voor kort
terughoudend opstelde, lijkt daarin gedurende de verslagperiode enige kentering te zijn gekomen, met name ten aanzien van de (ver)koop van verontreinigde grond en tweedehands auto's.
a. Bouwgrond

De beide arresten van 9 oktober 1992 inzake de Steendijkpolder handelen
over vervuilde bouwgrond. De echtparen Van Bergen, Van Belden, Van
Kranen en Van Koppen hebben in de periode 1976-1982 van Pakwoningen
grond gekocht in de Steendijkpolder te Maassluis; tegelijkertijd werd met
deze projectontwikkelaar een aannemingsovereenkomst gesloten met betrekking tot op de grond te bouwen opstallen. Pakwoningen had de grond tevoren
van de gemeente Maassluis gekocht als bouwgrond met een bouwverplichting. De grond werd rechtstreeks door de gemeente aan de bewoners geleverd
en vervolgens door Pakwoningen bebouwd. In 1983 bleek definitief dat de
grond verontreinigd was. De oorzaak van de verontreiniging is bekend: de
gemeente Rotterdam heeft de Steendijkpolder in de periode 1962-1964
krachtens een overeenkomst met Maassluis opgehoogd met (verontreinigd)
havenslib. De bewoners hebben in de door hen tegen Pakwoningen en
Maassluis aangespannen hoofdprocedures vergoeding gevorderd van de
schade wegens waardedaling van het gekochte. Pakwoningen heeft onder
meer Maassluis in vrijwaring geroepen.
In de procedure tussen Pakwoningen en Maassluis (NJ, 1992, 287) overweegt de Hoge Raad dat het Hof niet heeft blijk gegeven van een onjuiste
rechtsopvatting door op grond van de omstandigheden dat Maassluis de
grond als bouwgrond aan Pakwoningen heeft verkocht en daarbij een bouwverplichting heeft opgelegd, te oordelen dat Maassluis jegens Pakwoningen
ervoor moest instaan dat de grond geschikt was voor woningbouw.
Het Hof behoefde zich volgens de Hoge Raad van dat oordeel niet te laten
weerhouden door de tussen Maassluis en Pakwoningen overeengekomen
bedingen, welke kort samengevat inhielden dat het verkochte voor rekening
en risico van Pakwoningen was en dat het werd geleverd in de staat waarin
het zich bevond en zonder dat werd ingestaan voor eventuele verborgen
gebreken. Kennelijk heeft het Hof de geschiktheid van de grond voor het
daarop bouwen van woningen, waarin men ook uit het oogpunt van volksgezondheid en milieu veilig zou kunnen wonen en verblijven, als een zo
wezenlijke eigenschap beschouwd dat bedingen als evenvermeld vorenbe(407) H:R., 15 aprill994, N.J, 1995, 614. Vergelijk ook H.R., 28 oktober 1994, N.J., 1995,
153 (Bouman/F.J.H.) over de (ver)koop van een tweedehands motorboat.
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doelde garantieverplichting niet uitsluiten. Ook indien, zoals het Hof nog bij
wege van veronderstelling heeft vermeld, Pakwoningen gezien haar deskundigheid wellicht had kunnen vermoeden dat aan de woonfunctie wat schortte,
behoefde het Hof hieraan niet de gevolgtreldcing te verbinden dat Maassluis
tegenover Pakwoningen niet ervoor behoefde in te staan dat de grond
geschikt was voor woningbouw.
Indien Maassluis verplicht was in te staan voor de geschiktheid van de grond
voor woningbouw, volgt daaruit dat de verborgen-gebreken-regeling van de
art. 1540 e.v. B.W. (oud) niet van toepassing is, aldus vervolgt de Hoge
Raad.
Het onderdeel waarin wordt betoogd dat bet Hof ten onrechte bet beroep op
bet voormelde exoneratiebeding terzijde heeft gescboven wordt tevergeefs
voorgesteld:
,Het hofheeft voor zijn o01·deel dat Maassluis zich niet op dat beding lean beroepen, mede in
aanmerking genom en dat een beding van deze strekking 'standaard' voorkomt in vrijwel iedere
koopovereenkomst ( ... )De gedacbtengang van het hof moet ( ...) klaarblijkelijk aldus worden
verstaan dat de door bet hof aangenomen garantieverplichting een zo wezenlijke eigenschap
betreft dat de redelijkheid zich ertegen verzet aan het bedoelde beding, dat in algemene termen
een instaan voor verborgen gebreken uitsluit en naar zijn strekk:ing als standaardbeding is te
beschouwen, de betekenis toe te kennen dat het die garantieverplichting uitschak:elt, en dat dit
niet anders is omdat Pakwoningen als projectontwikk:elaar een professionele wederpartij van
Maassluis is. Kennelijk heeft het hof hierbij ook meegewogen datn~tl'akwoningenmaar
Maassluis de grand met het verontreinigd havenslib heeft do en ophogen en als bouwgrond, met
een bouwverplicbting heeft uitgegeven.
Met een en ander beeft bet hof niet blijk gegeven van een onjuiste rechtsopvatting. 's Hofs
gedachtengang is niet onbegrijpelijk en tot nadere motivering op dit punt was bet hof niet
verplicht".

In de procedure tussen de bewoners en Pakwoningen (NJ, 1992, 289) heeft
bet Hof geoordeeld dat aan de betrokken bewoner een bouwverplichting
werd opgelegd, betgeen impliceert dat het onderhavige perceel als bouwgrond werd verkocbt en geleverd en dat Pakwoningen ervoor instond dat de
aldus geleverde grond in alle opzichten gescbikt zou zijn om daarop woningen te bouwen; dit staat in de weg aan een beroep op de verborgen-gebrekenregeling van art. 1540 e.v. B.W. (oud).
De Hoge Raad overweegt dat moet worden vooropgesteld dat een garantieverplichting als door het Hof aangenomen niet wordt uitgesloten door de
omstandigheden dat de overeenkomst niet met zoveel woorden een zodanige
verplichting tot uitdruldcing brengt en bovendien een beding bevat dat iedere
vrijwaring voor zichtbare en verborgen gebreken uitsluit. De Hoge Raad
benadrukt vervolgens dat het bier niet gaat om koop in het algemeen en ook
niet om eenvoudige koop en verkoop van onroerende zaken, maar om koop
en verkoop van specifiek voor woningbouw bestemde percelen waarop
woningen moesten worden gebouwd krachtens een daartoe door de verkoper
opgelegde verplicbting. Door in de gegeven omstandigheden een garantieplicht als voormeld aan te nemen heeft het Hof niet blijk gegeven van een
onjuiste rechtsopvatting, aldus de Hoge Raad.

1688

I -

De klachten tegen 's Hofs oordeel dat Pakwoningen zich in redelijkheid niet
kan beroepen op de contractuele uitsluiting van iedere vrijwaring falen: het
Hof heeft voldoende en begrijpelijk gemotiveerd waarom het heeft geoordeeld dat Pakwoningen een ernstig verwijt treft door op grote schaal woonpercelen aan de man te brengen zonder eerst een onderzoek in te stellen naar
de geschiktheid van die percelen voor woningbouw, hoewel daar ampele
aanleiding toe was.
De professionele verkoper die bouwgrond in het verkeer brengt met een
bouwplicht, dient ervoor in te staan dat de grond ook voor bewoning geschikt
is, zo moge uit beide arresten worden afgeleid. Een algemene exoneratie doet
aan die specifieke, stilzwijgende garantie niet af. Dat resultaat is dogmatisch
gesproken op twee manieren te verklaren. Enerzijds door middel van de
derogerende werking van de redelijkheid en billijkheid (art. 6:248, lid 2
B.W.), waarmee het beroep op de exoneratie wordt afgesneden en anderzijds
door middel van uitleg van de overeenkomst: men kan nu eenmaal niet
enerzijds een bepaald feit garanderen en zich daarvoor tegelijkertijd exonereren(408).
De deskundigheid van Pakwoningen had een rol kunnen spelen bij de vraag
of er sprake is van een tekortkoming of van een stilzwijgende garantie van de
gemeente Maassluis. Had Pakwoningen, als professioneel en gegeven alle
publiciteit in de pers, niettemin op schone grond mogen rekenen? Volgens de
Hoge Raad wel. Daar valt ook wel iets voor te zeggen. Op een gemeente
rusten, als overheid, meer plichten dan op een gewone verkoper; zij dient te
waken over algemene belangen als volksgezondheid en veiligheid en zij
dient rekening te houden met de belangen van burgers, zoals de uiteindelijke
afnemers(409). Bovendien heeft Maassluis de vervuiling mede veroorzaakt,
zodat van haar meer waakzaamheid verlangd kan worden dan van de
commerciele projectontwikkelaar.
Niet uitgesloten is overigens dat de deskundigheid van een koper in een later
stadium, te weten bij de vaststelling van de omvang van de schadevergoeding, wordt meegewogen in het kader van het leerstuk van de eigen schuld
(art. 6:101 B.W.)(410).
b. Tweedehands auto's
Ret arrest Gerards/Vijverberg betreft de (ver)koop van een tweedehands
auto. De door Vijverberg van Gerards gekochte auto blijkt tweemaal zoveel
kilometers gereden te hebben als de teller aangaf. Rechtbank en Hof honoreren Vijverbergs beroep op dwaling.
Ret Hof heeft daartoe geoordeeld dat het aantal met de auto gereden kilo(408) Zie hieromtrent in verschillende zin de geciteerde annotaties.
(409) Zie H.R., 25 april1986, NJ., 1986, 714 (Vander Meer/gemeente Smilde), m.nt. VAN
DER GRINTEN.
(410) Zie het overzicht in Verbintenissenrecht I (BROEKEMA-ENGELEN), art. 75, aant. 45.3.
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meters essentieel is voor de koper en dat de verkoper stilzwijgend garandeert
dat de stand van de kilometerteller overeenstemt met het aantal kilometers
dat ten tijde van de verkoop met de auto is gereden. Daarin ligt besloten dat
Gerards ervoor instond dat de kilometerteller niet was teruggedraaid. Het
Hof heeft voorts aangenomen dat Gerards te goeder trouw was en dat het
grote verschil tussen de stand van de kilometerteller en het werkelijk met de
auto gereden aantal kilometers ook voor hem als een verrassing kwam.
Vervolgens heeft het Hof overwogen dat zulks niet wegneemt dat de koper
een beroep op dwaling lean doen in een situatie zoals die zich hier voordoet.
De Hoge Raad overweegt dat het Hof zich van zijn oordeel dat Vijverberg
met succes een beroep op dwaling lean doen niet behoefde te laten weerhouden door het in de koopovereenkomst opgenomen beding: ,Koper koopt de
auto op eigen bate en schade".
,De gedachtengang van het hof moet 1daarblijkelijk a1dus worden verstaan dat de door het hof
aangenomen garantie door Gerards, dat de ki1ometerteller ten tijde van de verkoop het met de
auto gereden aanta1 kilometers juist weergaf als een zo wezenlijk onderdeel van de koopovereenkomst moet worden beschouwd, dat de redelijkheid zich ertegen verzet aan het beding, dat
in algemene termen het instaan voor verborgen gebreken uits1uit (lees:) en, nu zij voorkomt in
de gedmkte tekst van de koopovereenkomst, a1s een standaardbeding is te beschouwen, de
betekenis toe te kennen dat het de door het hof aangenomen garantie en daarmee het beroep op
dwaling, uitsluit (lees:) uitschake1t",

aldus het college,-dafveivolgt dat het Hof daarmee niet heeft blijk gegeven
van een onjuiste rechtsopvatting.
Het bleek al min of meer uit het hierboven besproken Oldtimer-arrest(411 ):
ten gevolge van een (kwaliteits)garantie zal een beroep op dwaling door de
koper, zo het gegarandeerde zich niet heeft gerealiseerd, al snel slagen(412).
111. DE INHOUD VAN EEN GARANTIE
H.R., 22 december 1995, NJ, 1996, 300 (A.B.P. c.s./F.G.H. en Breevast)(413)
Met de vaststelling dat, zo het gegarandeerde niet (of juist wei) intreedt, de
schuldenaar/garant in beginsel schadeplichtig is, is duidelijk dat het bijzonder belangrijk is wat er precies is gegarandeerd. Is het zo dat degene die een
(schriftelijke) garantie verstrekt ook- tenzij een nadruldcelijk voorbehoud
wordt gemaakt- instaat voor alles? Een (schriftelijke) garantie behoeft
zoals elke rechtshandeling uitleg. Doorslaggevend is het bekende Haviltexcriterium(414): de vraag hoe in een schriftelijk contract de verhouding van
partijen is geregeld en of dit contract een leemte laat die moet worden
aangevuld, lean niet worden beantwoord op grond van aileen maar een zuiver
(411) H.R., 15 apri11994, NJ., 1995,614.
(412) Zie voor een systematisch overzicht van de rechtsgevo1gen van een garantie Verbintenissenrecht I (BROEKEMA-ENGELEN), art. 75, aant. 45.
(413) Zie ook de annotatie van BROEKEMA-ENGELEN, B.b., 1996, biz. 37.
(414) H.R., 13 maart 1981, NJ., 1981, 635, m.nt. BRUNNER.
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taalkundige uitleg van de bepalingen van het contract, aldus de Hoge Raad.
Voor de beantwoording van die vraag komt het immers aan op de zin die
partijen in de gegeven omstandigheden over en weer redelijkerwijs aan de
bepalingen van het contract mochten toekennen en op hetgeen zij te dien
aanzien redelijkerwijs van elkaar mochten verwachten, waarbij mede van
belang kan zijn tot welke maatschappelijke kringen partijen behoren en
welke rechtskennis van zodanige partijen kan worden verwacht. Uitleg
dus, in het licht van de gehele rechtsverhouding tussen partijen en inclusief
het vertrouwensbeginsel van art. 3:35 B.W.
In het arrest A.B.P. c.s./F.G.H. en Breevast wordt dit criterium expliciet
toegepast op een garantie. Hoog Catharijne B.V. (hiema: H.C.) had in het
kader van de ovemame van het Hoog Catharijne-complex door A.B.P. c.s.
zich jegens deze laatsten onder meer verplicht ,er voor in te staan" alle
informatie te hebben verstrekt die van belang was voor de beoordeling van de
waarde van de ondememing alsmede volledige gegevens te hebben verschaft
omtrent de voorwaarden en overeenkomsten die van toepassing zijn op het
erfpacht/opstalrecht. Vast staat dat A.B.P. c.s. zich bij de dure en gecompliceerde ovemame van het Hoog Catharijne-complex hebben laten bijstaan
door een werkgroep van bij uitstek deskundigen, terwijl H. C. dit- kenbaar
voor A.B.P. c.s. en hun werkgroep- achterwege liet: zij heeft zich beperkt
tot het openstellen van haar archief en administratie. Waar A.B.P. c.s. zich
achteraf geconfronteerd zien met, met het erfpacht/opstalrecht verband
houdende, hen niet bekende schulden aan de gemeente Utrecht, stellen zij
zich op het standpunt dat H.C. haar verplichtingen niet is nagekomen. Een
andersluidend oordeel van het Hof wordt in cassatie tevergeefs aangevochten. De Hoge Raad overweegt:
,Anders dan het onderdeel verdedigt, komt aan het begrip 'instaan voor' niet steeds eenzelfde,
door 'vast juridisch spraakgebruik' bepaalde betekenis toe in die zin dat degeen die instaat,
daarmee in beginsel aansprakelijkheid aanvaardt voor (de schadelijke gevolgen van) het
uitblijven van gebeurtenissen, handelingen of feiten, voor het intreden of uitblijven waarvan
hij instaat. Ook voor de betekenis van een be grip als hier aan de orde komt het aan op de zin die
partijen bij de overeenkomst in de gegeven omstandigheden over en weer redelijkerwijs aan
het begrip en de bepaling waarin het is gehanteerd, mochten toekennen, en hetgeen zij te dien
aanzien redelijkerwijs van elkaar mochten vetwachten.
Ret Hofheeft geoordeeld dat de reikwijdte van de verplichtingen van HC als verkoper om ABP
c.s. aile informatie te verschafferi, mede wordt bepaald door hetgeen HC aan onderzoeksinspanningen mocht vetwachten".

De omstandigheden die het Hof vervolgens in aanmerking heeft genomen,
waaronder de omstandigheid dat de deskundige werkgroep een onderzoek in
het archief en de administratie van H.C. had ingesteld en naar aanleiding
daarvan het zogenoemde Groene Boek had samengesteld, zodat H. C. mocht
verwachten dat A.B.P. c.s. na bestudering van dit Groene Boek zouden
aangeven of en op welke punten zij behoefte aan nadere informatie hadden,
en de daarop steunende conclusies geven volgens de Hoge Raad geen blijk
van een onjuiste rechtsopvatting of van een onbegrijpelijke uitleg.
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Nu H.C. c.s., ondanks de letterlijke garantie van volledigheid van balans en
overige infonnatie, in deze toch niet spontaan alle gegevens behoefden te
verstrekken, biedt deze uitspraak partijen en de door hen ingeschakelde
deskundigen bij fusies en ovemames en dergelijke belangrijke stof tot
overwegmg.
AFDELING

2 (Y.A.M.

JACOBS)

HUUR

112. lNLEIDING
Alvorens in te gaan op enige belangrijke beslissingen van de Hoge Raad op
het terrein van het huurrecht, is het noodzakelijk een zeer summiere schets
van de huidige huurwetgeving te geven.
Allereerst zijn er de algemene bepalingen van het Burgerlijk Wetboek. Bij de
invoering van het Nieuw Burgerlijk Wetboek op 1 januari 1992 hebben de
bestaande huurrechtbepalingen hun gelding behouden en zijn opgenomen in
Boek 7A, titel 7, afdelingen 1, 2 en 3. Titel 7.4 (huurrecht) van het Ontwerp
B.W. 1972 is thans in bewerking. De hier genoemde algemene bepalingen
van het Burgerlijk Wetboek zijn in beginsel op alle huurovereenkomsten van
toepassing. In art. 1584 lid 1 B.W. wordt een definitie gegeven van wat een
huurovereenkomst is.
Daamaast :Zijn er drie ,huurrechtstelsels" te onderscheiden, die elk bepalingen bevatten voor een bepaalde, in de wet gedefinieerde, categorie woon- of
bedrijfsruimte. Deze drie stelsels vormen geen consistent geheel, hetgeen het
huurrecht, niet alleen voor de huurder, nodeloos ingewild<eld maakt.
Het eerste huurrechtstelsel betreft regels met betreldcing tot huur en verhuur
van woonruimte, de art. 1623a-o B.W. Deze bepalingen, die de huurder een
degelijke bescherming bieden tegenover de verhuurder, zijn ingevoerd op
1 juli 1979.
Het tweede stelsel bevat in de art. 1624-1636b B.W. speciale bepalingen met
betreldcing tot huur en verhuur van bedrijfsruimte, zoals gedefinieerd in
art. 1624 lid 2 B.W. Deze regeling is op 1 mei I979 in werking getreden
en met de overgangsbepalingen ingaande I augustus I981 in de huidige
versie veranderd.
Het laatste stelsel tenslotte bestaat uit bepalingen opgenomen in de Huurwet
(1950) en betreft regels met betreldcing tot de ,huurprijzen van onroerende
zaken en de bescherming van de huurders". De Huurwet geldt voomamelijk
als vangnet voor bedrijfsruimte die niet onder de art. I 624 e.v. B.W. valt. De
bescherming die de Huurwet de huurder biedt is beperkt. Vandaar ook dat de
huurder van bedrijfsruimte in eerste instantie zal proberen, indien er twijfel
bestaat over de aard van het gehuurde, de overeenkomst onder de werking
van het B.W. te brengen.
Thans is in de Tweede Kamer een wetsontwerp ,Wijziging van de bepalingen betreffende huur en verhuur van bedrijfsruimte en intreldcing van de
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Huurwet"(415) in behandeling. Met dit wetsontwerp wordt beoogd de twee
hierboven genoemde soorten bedrijfsruimte onder een regeling te brengen.
De bestaande regeling van de art. 1624-1636b B.W. wordt daartoe aangepast:
het werkingsgebied wordt uitgebreid en de bescherming van de huurder
wordt op enkele punten, waaronder de duur van de overeenkomst en de
nadere huurprijsvaststelling, ingeperkt.
Naast deze drie huurrechtstelsels in het B.W. kent de Nederlandse huurwetgeving enkele bijzondere wetten: de Huurprijzenwet woonruimte, waarin
de vrijheid van partijen om voor woonruimte een bepaalde huurprijs af te
spreken sterk aan banden wordt gelegd; de Wet op de huurcommissies waarin
vooral hun taak (nl. het geven van adviezen en het doen van uitspraken met
betrekking tot huurprijzen van woonruimte en andere bedingen die daarmee
samenhangen), alsmede de samenstelling en de werkwijze geregeld worden
(beide wetten zijn in werking getreden op 1 juli 1979).
Dam·naast kennen we de Huisvestingswet, in werking sinds 1 juli 1993, welke
wet regels geeft ten aanzien van een evenwichtige en rechtvaardige verde ling
van goedkopere woningen. Vervolgens is er de Leegstandwet (in de volksmond ook wel Anti-laaakwet genoemd), welke slechts gedeeltelijk is ingevoerd, namelijk: bepalingen omtrent tijdelijke huur en verhuur van leegstaande woningen en gebouwen (in werking sinds 1 januari 1986) en regels
met betrekking tot het anoniem of naamloos dagvaarden van laakers (in
werking sinds 1 januari 1987). Tenslotte is er nog de Woningwet, herzien in
1991, waarin ondermeer regels opgenomen zijn omtrent het aanschrijven
door de gemeente van een eigenaar van een woning tot het aanbrengen van
(onderhouds-)voorzieningen en bepaalde verbeteringen, alsmede regels omtrent het onbewoonbaar verklaren van woningen.
Tot zover in vogelvlucht de diverse verspreide huurrechtbepalingen( 416).

113. HUUR VAN BEDRIJFSRUIMTE; DEFINITIE ART. 1624 B.W.; VEREISTE VAN EEN
VERKOOPPUNT TEN OPZICHTE VAN RET PUBLIEK
H.R., 18 juni 1993, N.J., 1993, 614 (Rietveld/Geminiziekenhuis)
H.R., 4 oktober 1996, N.J, 1997, 103 (De Louwere!Veldkamp)
Zoals in de inleiding van deze afdeling al vermeld is, kent het Nederlandse
huurrecht twee stelsels van bepalingen waaronder huur van bedrijfsruimte
kan vall en. Voor de bescherming van de huurder en de processuele gang van
zaken is het van belang dat duidelijk is onder welk regime het gehuurde valt:
art. 1624 e.v. B.W. of de Huurwet( 417). Hier gaat het om het stelsel van de
art. 1624 e.v. B.W.

(415) Tweede Kamer 1994-1995, 24 150.
(416) Voor een systematische behandeling van het huun·echt wordt verwezen naar Dozy/
JACOBS, Hoofdstukken Huurrecht voor de praktijk (1994).
(417) Zie Dozy/JAcoBs a.w., p. 293 e.v.
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In het rechtspraakoverzicht uit 1992 is ingegaan op de door de Hoge Raad in
de zaak Tanke/Jawiki(418) gegeven invulling van het in art. 1624lid 2 B.W.
genoemde vereiste voor het zijn van 1624-bedrijfsruimte, namelijk de aanwezigheid van een voor het publiek toegankelijk lokaal voor de rechtstreekse
levering van roerende zaken of voor dienstverlening. De Hoge Raad komt in
dit arrest tot de conclusie dat aan dit vereiste is voldaan indien ,er een
verkooppunt ten opzichte van het publiek is" en dat dit verkooppunt geen
bijzondere inrichting vereist.
Is dit oordeel van de Hoge Raad toegespitst op de hoedanigheid van het
verkooppunt, in de twee hier te behandelen arresten gaat de Hoge Raad in op
de vraag welke eisen gesteld kunnen worden aan de omvang van het publiek
en de mate waarin dit het verkooppunt door het publiek wordt bezocht.
In het arrest Rietveld/Geminiziekenhuis stond ondermeer de vraag centraal
of aan de omvang van het publiek bijzondere eisen gesteld kunnen worden.
In casu huurde Rietveld in het Geminiziekenhuis een in de centrale hal van
dit ziekenhuis gelegen ruimte, bestemd voor de verkoop van consumpties en
andere artikelen. In het cassatiemiddel werd aangevoerd dat geen sprake zou
zijn van een voor het publiek toegankelijk lokaal, omdat de verkoop uitsluitend geschiedt aan patienten, bezoekers en medewerkers van het ziekenhuis. De Hoge Raad is het echter met het oordeel van de Rechtbank eens dat
de kring van (potentiele) ldanten van de winkel en de koffiebat zo ruim is, dat
moet worden gesprolcen-van een voor het publiek toegankelijk lokaal in de
zin van art. 1624 lid 2 B.W.
In de zaak De LouwereNeldkamp kwam de vraag aan de orde of van een
voor het publiek toegankelijk lokaal slechts gesproken lean worden indien het
publiek zich ook daadwerkelijk in relevante mate bij dit verkooppunt vervoegt. In casu werd het gehuurde gebruikt als drukkerij voor handels- en
reclamedrukwerk, terwijl 20% van de bedrijfsactiviteit uit familiedmkwerk
bestond. In het cassatiemiddel stelde de verhuurder dat de huurder niet door
publiek ter plaatse wordt bezocht. Voor het bespreken van de opdrachten tot
het vervaardigen van handels- en reclamedrukwerk begeeft de huurder zich
naar zijn klanten. Drukproeven worden ten huize van zijn ldanten besproken
en communicatie vindt verder plaats per telefoon en per post. Het familiedrukwerk is ondergeschikt aan ander werk. De Hoge Raad is het niet eens
met de verhuurder en overweegt dat het voor het aannemen van ,een voor het
publiek toegankelijk lokaal voor rechtstreekse levering van roerende zaken
of voor dienstverlening" voldoende is dat een verkooppunt voor het publiek
aanwezig is. En de Hoge Raad vervolgt:
,Tekst, geschiedenis, noch streld<ing van de bepaling (art. 1624 lid 2 B.W.-YJ) wettigen om
daarenboven te vergen dat het publiek zich ook daadwerkelijk bij dat verkooppunt vervoegt,
laat staan de met de rechtszekerheid onverenigbare vomwaarde te stellen dat zulks 'in ook in
verhouding tot de overige bedrijfsactiviteiten relevante mate' doet. Het stellen van eerstvermelde eis zou aan een beginnend ondememer gedurende een zekere aanloopperiode de door de
(418) H.R., 6 februari 1987, NJ, 1987, 979; TP.R., 2-92, biz. 626
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(JACOBS).

bepalingen omtrent de huur van bedrijfsruimte voorziene bijzondere bescherming onthouden.
Om misbruik te keren is voldoende te aanvaarden dat, indien overigens aan de eisen van
voormelde bepaling is voldaan, eerst dan niet van de aanwezigheid van een verkooppunt in
voormelde zin sprake is, wanneer komt vast te staan dat elke bedoeling van de ondernemer het
aan het publiek mogelijk te maken hem in het gehuurde op te zoe ken ontbreekt".

Conclusie: niet alleen aan de inrichting van het verkooppunt, maar ook aan
de mate waarin het publiek dit verkooppunt bezoekt, mogen geen bijzondere
eisen gesteld worden.
Bij deze jurisprudentie verdient nog opmerking dat in het hierboven vermelde wetsontwerp inzake wijziging van de bepalingen van huur en verhuur
van bedrijfsruimte het criterium van een voor het publiek toegankelijk lokaal
verdwijnt, omdat de (gewijzigde) regels van toepassing zullen zijn op alle
gebouwde onroerende zaken of gedeelten daarvan, bestemd voor de uitoefening van een beroep of bedrijf. Omdat de nieuwe regels echter niet van
toepassing zijn op ten tijde van inwerkingtreding lopende huurovereenkomsten behouden deze uitspraken vooralsnog hun belang.
114. HUUR

VAN BEDRIJFSRUIMTE; ART.

1635

B.W.; INDEPLAATSSTELLING; BE-

DRIJFSOVERDRACHT

H.R., 8 mei 1992, NJ, 1992, 690 (Schuitema)
H.R., 16 juni 1995, NJ, 1995, 582 (Andelbeek!Tjordman)
Voor art. 1624-bedrijfsruimte geldt een mogelijkheid tot indeplaatsstelling,
neergelegd in art. 1635 B.W., welk artikel als volgt luidt:
, 1. De huurder die het in het gehuurde uitgeoefende bedrijf aan een ander wenst over te
dragen, kan, ongeacht enig andersluidend beding, vorderen dat hij gemachtigd wordt om die
ander in zijn plaats als huurder te stellen.
2. De rechter beslist met inachtneming van de omstandigheden van het geval, met dien
verstande dat hij de vordering slechts kan toewijzen, indien de huurder een zwaarwichtig
belang heeft bij de overdracht van het bedrijf en dat hij haar steeds afwijst, indien de
voorgestelde huurder niet voldoende waarborgen biedt voor een richtige nakoming van de
huurovereenkomst en een behoorlijke bedrijfsvoering.
3. De rechter kan aan de machtiging voorwaarden verbinden of daarbij een last opleggen".

In de regel wordt van dit artikel gebruik gemaakt door de huurder, die zijn
bedrijf wil verkopen aan een derde en daarbij aan die derde ook de rechten uit
de huurovereenkomst wil overdragen.
De zaak die leidde tot de uitspraak van 8 mei 1992 (Schuitema) betrof een
supermarkt, aanvankelijk gehuurd door ene Veldhof, die ook de exploitant
was. Veldhof heeft op enig moment zijn bedrijf, alsmede de huurovereenkomst overgedragen aan Schuitema Zuid B.V., terwijl Veldhof zelf de
supermarkt bleef exploiteren. Schuitema Zuid B.V. heeft het bedrijf direct
doorverkocht aan Van Eerd Groothandel B.V. De verhuurder weigert toestemming te verlenen tot verhuur aan Van Eerd, waama Schuitema Zuid
B.V. indeplaatsstelling bij de Kantonrechter vordert van Van Eerd in haar
plaats. Zowel de Kantonrechter als de Rechtbank wijzen de vordering tot
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indeplaatsstelling af op dezelfde grond: art. 1635 B.W. ziet aileen op indeplaatsstelling door de huurder die het bedrijf daadwerkelijk uitoefent. En in
dit geval was Veldhof degene die het bedrijf uitoefende, Schuitema Zuid
B.V. was aileen de eigenaar ervan. De Hoge Raad heeft een ander oordeel:
, Voor de opvatting van de Rechtbank is in de tekst van het artikel geen steun te vinden. Ook de
geschiedenis biedt daarvoor geen argument: weliswaar wordt zowel in de memorie van
toelichting als in de memorie van antwoord op het artikel (... ) nitgegaan van de zich doorgaans
voordoende sitnatie dat de huurder zelf in het gehuurde een bedrijf uitoefent, maar de situatie
waarin dit anders is, is in het geheel niet onder ogen gezien. Tegen de beperkte opvatting van de
Rechtbank pleit ook dat, zoals in de conclusie van het Openbaar Ministerie onder 8 wordt
uiteengezet, de bedrijfsuitoefening in de detailhandel zich thans in vele verschillende vormen
voordoet en het moeilijk te rijmen is met de streldcing van het artikel- een huuroverdracht in
verband met de overdracht van het bedrijf mogelijk te maken - dat bij sommige van die
vormen het artikel geen toepassing zou kunnen vinden. Tenslotte is van belang dat de rechter,
wanneer hij op de voet van het tweede lid van art. 1635 moet beslissen, rekening kan houden
met de omstandigheid dat de hnurder niet zelf in het gehuurde een bedrijf uitoefent.
Op grond van a! het vorenstaande moet worden aangenomen dat ook de huurder die niet zelf in
het gehuurde een bedrijf uitoefent, een vordering op de voet van art. I 635 lean instellen".

In de uitspraak van 16 juni 1995 (Andelbeek/Tjordman) lag de zaak iets
anders. Tjordman huurt van Andelbeek een bedrijfsruimte, waarin de onderhuurder Gabay een pizzeria exploiteert. Op enig moment vordert Tjordman
dat Den Hartog Investment B.V. in zijn plaats worc1t g~teld, Het is_ de
bedoeling dat Gabay ool<:_n_a--ae overdracht van de huurovereenkomst zijn
bedrijf blijft uitoefenen in het gehuurde. Andelbeek stelt dat indeplaatsstelling riiet mogelijk is, omdat Tjordman niet zelfhet bedrijfuitoefent en Gabay
de pizzeria geheel voor eigen rekening en risico drijft; Tjordman wil slechts
zijn positie als huurder overdragen. Dat kan we!, overweegt de Rechtbank, en
zij vetwijst naar het hierboven behandelde Schuitema-arrest, waarin is
aangegeven dat huurder niet zelf het bedrijf in het gehuurde hoeft uit te
oefenen. De Hoge Raad oordeelt anders:
,De Rechtbank heeft niet vastgesteld dat de in het gehuurde uitgeoefende onderneming aan
Tjordman toebehoort of dat hij met betrekking tot die onderneming anderszins beschikkingsbevoegd is, dan we! of de ondememing aan de exploitant Gabay toebehoort, zoals door
Andelbeek was aangevoerd. Hetgeen de Rechtbank heeft vastgesteld kan het bestreden oordeel
niet dragen, zodat dit niet naar de eis der wet met redenen is omkleed".

Conclusie: voor toepasselijkheid van art. 1635 B.W. is weliswaar niet nodig
dat de huurder zelf in het gehuurde een bedrijf uitoefent, doch wei vereist is
dat de onderneming aan de huurder toebehoort of dat hij in enige mate
beschikkingsbevoegd daarover is.
In het (hierboven vermelde) wetsontwerp inzake wijziging van de bepalingen van huur en verhuur van bedrijfsruimte is in het overigens geheel
ongewijzigd overgenomen art. 1635 B.W. opgenomen dat indeplaatsstelling
ook mogelijk is indien ,een ander" het bedrijf in het gehuurde uitoefent.
Hiermee is de uitspraak van de Hoge Raad in het Schuitema-arrest gecodificeerd. Eveneens is aan het artikel toegevoegd dat het een overdracht ,door
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de huurder" moet betreffen, waarmee ook het Andelbeek/Tjordman-arrest
verwerkt is in dit artikel.

1697

JURISPRUDENTIEREGISTER
(Venvezen wordt naar de nummers)

Hoge Raad
Datum

Vindplaats (naam); nummer

25-10-1991, NJ, 1992, 299 (Comelissen/Groningen); 105
14-02-1992, NJ, 1993, 623 (Love Love); 30
21-02-1992, NJ, 1992, 337 (Xerox Antilliana N.V./Proexport Mercantil
A.S.); 74
20-03-1992, NJ, 1993, 547 (Bussluis); 78
27-03-1992, NJ, 1992, 377 (Van Meurs/Ciba-Geigy); 62
27-03-1992, NJ, 1992, 378 (Arel TradingNan de Stolpe); 74
27-03-1992, NJ, 1993, 188 (Meijer/S.); 82
03-04-1992, NJ, 1993, 286; 2
24-04-1992, NJ, 1992, 461 (Carreau Gaschereau/Sunresorts N.V.); 36
24-04-1992, NJ, 1993, 610 (Van Olmen/Mr Van Dooren q.q.); 49
24-04-1992, NJ, 1993, 190 (Kuyt/M.E:A.S.); 54
24-04-1992, NJ, 1993, 643 (Van Wijngaarden/Staat); 84
24-04-1992, NJ, 1993, 644 (Staat/Akzo); 84
08-05-1992, NJ, 1992, 690 (Schuitema); 114
22-05-1992, NJ, 1992, 527 (A.B.P./Winterthur); 97
22-05-1992, NJ, 1993, 381 (Insteekcylindergrendel); 72
12-06-1992, NJ, 1993, 113 (Bedrijfsvereniging/Boulogne); 87
26-06-1992, NJ, 1993, 449 (Rabobank/Visser); 43
10-08-1992, NJ, 1992, 715 (Lensink/Koppenhagen); 73
09-10-1992, NJ, 1994, 287 (Gemeente Maassluis/Pakwoningen B.V. of
Steendijkpolder); 110
09-10-1992, NJ, 1994, 289 (Pakwoningen B.V.Nan Heiden c.s., Van
Bergen c.s., Van Kranen c.s. en Van Koppen c.s. of
Steendijkpolder);
09-10-1992, NJ, 1994, 535 (Des); 101
16-10-1992, NJ, 1993, 264 (Bruinsma/Schuitmaker); 103
27-11-1992, NJ, 1993, 287 (Felix/Aruba); 54
27-11-1992, NJ, 1993,317 (Ontvanger/Rabobank); 32
27-11-1992, NJ, 1993, 570 (Aegon/Ontvanger); 105
11-12-1992, NJ, 1994, 639 (Brandweer); 93
18-12-1992, NJ, 1994, 91 (Franken/H.); 82
18-12-1992, NJ, 1994, 139 (Kuunders/Natuur en Milieu); 85
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Datum

Vindplaats (naam); nummer

15-01-1993,
29-01-1993,
29-01-1993,
19-02-1993,
02-04-1993,
07-05-1993,
14-05-1993,
18-06-1993,
25-06-1993,
25-06-1993,
01-07-1993,
01-07-1993,
17-09-1993,
24-09-1993,
24-09-1993,
01-10-1993,
22-10-1993,
22-10-1993,
26-11-1993,
10-12-1993,
24-12-1993,
24-12-1993,
31-12-1993,
31-12-1993,

N.J,
N.J,
N.J.,
N.J,
N.J,
N.J.,
N.J,
N.J,
N.J,
N.J,
N.J,
N.J,
N.J,

21-01-1994,
04-02-1994,
18-02-1994,
18-02-1994,
18-02-1994,
25-02-1994,
18-03-1994,

N.J., 1994,
N.J, 1994,
N.J, 1994,
N.J, 1994,
N.J., 1995,
N.J., 1994,
N.J, 1995,
22, 35
N.J, 1994,
N.J., 1994,
N.J, 1995,
NJ, 1995,
N.J., 1994,
N.J., 1995,
N.J., 1997,
NJ, 1995,
NJ., 1994,
N.J, 1995,

15-04-1994,
15-04-1994,
15-04-1994,
15-04-1994,
22-04-1994,
22-04-1994,
22-04-1994,
29-04-1994,
20-05-1994,
20-05-1994,

1993, 193 (Oosterhuis/Buitenhuis); 74
1994, 171 (MrVan Schaikq.q./A.B.N. Amro); 40,45
1994, 172 (VermoboNan Rijswijk); 106
1996, 318 (Kube & Kubenz/Freriks); 100
1995, 94 (Cattier/Waanders); 69
1993, 404 (Van Dongen/Corver); 50
1993, 457 (Smorenburg c.s.Nan der Gronde); 81
1993, 614 (Rietveld/Geminiziekenhuis); 113
1993, 686 (Erven Cijsouw/De Schelde); 102
1994,291 (GerardsNijverberg); 110
1993, 688 (Bouma/Cavo); 64
1995, 150 (Staat/N.C.B.); 87
1994, 373; 3
N.J., 1994, 173 (Hydro Agri Sluiskil/Gerritse); 56
N.J, 1994, 174 (Hol/E.I.M); 66
N.J, 1993, 761 (D.J./Staat); 90
N.J, 1994, 65; 2
N.J., 1995, 717 (Staat/Magnus); 92
N.J., 1994,260 (Kaat/Ortgies); 26
N.J, 1994, 686 (Fraser/Bruinisse); 66
N.J, 1994, 303 (Credit Lyonnais Bank/Notaris T.); 54
N.J., 1995, 236 (Anja Kellenaers); 95
N.J, 1994, 275 (K./A.B.N. Amro Bank); 82
N.J, 1994, 317 (Abbas/Woningbouwvereniging
's-Gravenhage); 73
335; 37
366 en 367; 17
368 (Schepers/De Bruijn); 80
463 (Rensing/Polak); 23
718 (Staat/Kabayel); 92
437 en 438; 7
410 (Van Tholen-Kemna/Nationale Nederlanden);
576; 11
608; 5
614 (Schirmeister/De Reus of Oldtimer); 108
640 (Middendorf/Kouwenberg); 74
624 (Taxus); 78
560 (BouwmeesterNan Leeuwen); 41
396 (G.E./De Gemeente); 87
727 (S. Staat); 90
626; 7
691 (De 9e van OMA); 70
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Datum

Vindplaats (naam); nummer

03-06-1994,
17-06-1994,
09-09-1994,
17-09-1994,
23-09-1994,
30-09-1994,
30-09-1994,
30-09-1994,
30-09-1994,
07-10-1994,
07-10-1994,
14-10-1994,
28-10-1994,
28-10-1994,
04-11-1994,
25-11-1994,
02-12-1994,
09-12-1994,
23-12-1994,
23-12-1994,
23-12-1994,

NJ,
NJ,
NJ,
NJ,
NJ,
NJ,
NJ,
NJ,
NJ,
NJ,
NJ,
NJ,
NJ,
NJ.,
NJ,
NJ,
NJ,
NJ,
NJ,
NJ,
NJ,

13-01-1995,
20-01-1995,
17-02-1995,
07-03-1995,
24-03-1995,
24-03-1995,
07-04-1995,
12-05-1995,
16-05-1995,
19-05-1995,
02-06-1995,
02-06-1995,
02-06-1995,
16-06-1995,
23-06-1995,
15-09-1995,
29-09-1995,
29-09-1995,
20-10-1995,
24-11-1995,
01-12-1995,
08-12-1995,

NJ, 1997, 175 (De Heel/Staat, A.B.P. en Korver); 77
NJ, 1995, 326; 19
NJ, 1996,471 (Mulder/Credit Lyonnais); 46
NJ, 1996, 499; 38
R.v.d.W, 1995,75 (Belien/Brabant); 52
NJ, 1996, 158 (Kuikenbroederij); 31, 42
NJ, 1996, 486 (Vossen/Swinkels); 23
NJ, 1996, 118 (De Stichting/Unive); 78
NJ, 1996, 119 (Keereweer/Sogelease); 48
R.v.d. W, 1995, 112 C (Bink!Van Lanschot); 60
R.v.d.W, 1995, 118 C (Mar1oes de Vos); 96
R.v.d.W, 1995, 119 C (Quafa El Ayachi); 96
R.v.d.W, 1995, 120 C (Pierre Wildiers); 96
NJ, 1995, 582 (Andelbeek/Tjordman); 114
NJ, 1996, 17; 13
NJ, 1996, 629 (E./Curatoren en ex-curatoren T.H.B.); 82
R.v.d. W, 1995, 193 C (A.B.N. Amro Bank!Hendriks); 61
NJ, 1996, 89 (Van den Bas/Provincial); 71
NJ, 1996, 174; 6
NJ, 1996, 160 (Tromp-Franca/Regency Residence N.V.); 73
NJ, 1996, 180 (D./Staat); 90
NJ, 1996, 405; 2
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1997, 287 (Direktbank/Breda); 60
1994,671 (Gie1kens/Gie1kens); 33
1995, 285 (Trouwborst/Tollenaar & Wegener); 66
1994, 173 (Gerritse/H.A.S.); 66
1995, 26 (Dinjens/Vissers); 74
1996, 196 (Staat/Sheil); 84
1996, 197 (Staat/Duphar); 84
1996, 198 (Staat/Passon); 84
1996, 199 (Brink/Staat); 84
1995, 61; 17
1995, 719 (Van Schaik c.s./De Gemeente); 92
1995,447 (SpaarbankRivieren1and/Mr Gispen q.q.); 47
1995, 96 (Buitentoi1et); 32
1995, 261; 2
1995, 249; 3
1995, 299; 18
1995, 288 (Poot/A.B.P.); 76
1996, 403 (Werink/Hudepoh1); 77
1995, 512 (Staat/J.); 90
1996, 62? ((::uratorenT.H.B./V,); 82
1996, 628 (M./Curatoren en ex-curatoren T.H.B.); 82
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Datum

Vindplaats (naam); nummer

22-12-1995, N.J., 1996, 300 (A.B.P. c.s./F.G.H. en Breevast); 111
22-12-1995, N.J., 1996, 301 (Mr Osse q.q./Staat); 90
22-12-1995, N.J., 1996, 419; 15
12-01-1996,
19-01-1996,
26-01-1996,
26-01-1996,
16-02-1996,
15-03-1996,
22-03-1996,
12-04-1996,
26-04-1996,
03-05-1996,
03-05-1996,
10-05-1996,
14-06-1996,
20-09-1996,
04-10-1996,
04-10-1996,
04-10-1996,

N.J., 1996, 683 (Kroymans/Sun Alliance); 57
N.J., 1996, 617; 23
N.J., 1996, 355; 14
N.J., 1996, 607 (H./Franken); 82
N.J., 1996, 393 (P1omp/Ketelaar); 97
R.v.d. W, 1997, 74 (Vander Tuuk Adriani/Batelaan); 106
N.J., 1996, 710; 38
N.J., 1997, 56; 18
N.J., 1997, 119; 20
N.J., 1996, 501 (Huizing/N.S.A.W.); 50
N.J., 1996, 642 (Daalimpex/Heeringa); 99
N.J., 1996, 692; 28
N.J., 1997, 481 (De Ruiterij/M.B.O.); 53
N.J., 1996, 747 (Beurskens/maatschap B. Notarissen); 82
R.v.d. W, 1996, 192 C (Holding Van Stiphout/S.); 82
N.J., 1997, 65 (Combinatie/Staat); 53
N.J., 1997, 103 (De LouwereNeldkamp); 113

17-01-1997, R.v.d. W, 1997, 23 C (Haas/Postma); 25
16-05-1997, R.v.d.W, 1997, 125 (Consumentenbond/EnergieNed en
Vewin); 67
31-01-1997, R.v.d. W, 1997, 35 C; 27, 58
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