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Hoofdstuk I 

RECHTSPERSONEN EN PERSONENVENNOOTSCHAPPEN 

I. RECHTSPERSONEN (N.V., B.V., VERENIGING, COOPERATIE, 

ONDERLINGE WAARBORGMAATSCHAPPIJ, STICHTING, KERKGENOOT
SCHAP) 

1. NIETIGHEID VENNOOTSCHAP 

HR 24 april 1987, NJ 1987, 660, Ubbink Isolatie B.V. tegen Dak- en 
Wandtechniek B.V. 
HR 7 april1989, NJ 1989, 630, noot MAEIJER, Ubbink Isolatie B.V. tegen 
Dak- en Wandtechniek B. V. 

Hoe nietig is een niet opgerichte B. V.? 

In 1980 zijn de besloten vennootschappen Ubbink Nederland B. V. en Isetco 
B. V. overeengekomen een besloten vennootschap op te richten met als 
naam Ubbink Isolatie B.V. In het handelsregister hebben zij een vennoot
schap onder firma metals naam Ubbink Isolatie B.V. in oprichting (i.o.) 
ingeschreven; tot inschrijving in het handelsregister van de besloten ven
nootschap Ubbink Isolatie B.V. is het niet gekomen. Ubbink Isolatie B.V. 
i.o. nam in een aantal gevallen aan het maatschappelijk verkeer deel onder 
de naam Ubbink Isolatie B. V. (dus zonder ,i.o. "). Als zodanig ging zij ook 
een overeenkomst aan met Dak- en Wandtechniek B. V. (hierna: Wandtech
niek). Wandtechniek heeft Ubbink Isolatie B.V. gedagvaard en ontbinding 
van deze overeenkomst gevorderd met veroordeling van Ubbink Isolatie 
B.V. tot betaling van schadevergoeding. Ubbink Isolatie B.V. heeft tegen 
deze vordering verweer gevoerd en harerzijds in reconventie veroordeling 
van Wandtechniek tot betaling van schadevergoeding gevorderd. Nadat de 
rechtbank een inlichtingen- en schikkingscomparitie had bepaald stelde 
Ubbink Isolatie B.V. hoger beroep in. Zij meende dat de rechtbank ten 
onrechte had geoordeeld dat Ubbink Isolatie B. V. bestaat en kan worden 
gedagvaard en een vordering in reconventie in kan stellen. Primair stelde 
Ubbink Isolatie B.V. dat Wandtechniek niet Ubbink Isolatie B.V. maar de 
vennootschap onder firma Ubbink Isolatie B.V. i.o. had moeten dagvaar
den omdat die vennootschap onder firma in het handelsregister was inge
schreven en Wandtechniek door raadpleging van het handelsregister daar
van op de hoogte had kunnen zijn. Subsidiair beriep Ubbink Isolatie B.V. 
zich erop dat zij een nietige rechtspersoon is en op die grond niet gedagvaard 
had kunnen worden. Zij deed dit beroep steunenop artikel182Boek 2 B.W. 
dat in lid 1 bepaalt dat een besloten vennootschap op verzoek van een 
belanghebbende of op vordering van het Openbaar Ministerie door de 
rechtbank nietig wordt verklaard indien van de in dat lid bedoelde omstan-
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digheden sprake is. Deze omstandigheden zijn: er is gehandeld onder de 
naam van een besloten vennootschap terwijl die vennootschap niet in het 
handelsregister is ingeschreven en zonder dat er een door een notaris 
ondertekende akte van oprichting is of zonder dat de Minister van Justitie 
op het antwerp van die notariele akte van verklaring van geen bezwaar heeft 
verleend. Het hof steunde Ubbink Isolatie B.V. in geen van haar grieven 
en bekrachtigde het vonnis van de rechtbank. 
De Hoge Raad stelde dat artikel182 Boek 2 B. W. voor de besloten vennoot
schap hetzelfde regelt als artikel71 Boek 2 B. W. voor de naamloze vennoot
schap. Beide bepalingen zijn in de Nederlandse wetgeving opgenomen bij 
de uitvoering van de Eerste Richtlijn van de Raad van Ministers van de 
Europese Gemeenschappen tot coordinatie van het vennootschapsrecht 
vastgesteld op basis van artikel 54 lid 2 sub g van het EEG-Verdrag (Richt
lijn 68/151/EEG, Pb 1968 L65/8). Naar de mening van de Hoge Raad heeft 
de wetgever met deze regeling volledig willen beantwoorden aan de bedoe
lingen van de Eerste Richtlijn en moet artikel 182 dan ook worden uitgelegd 
met inachtneming van de strekking van afdeling III, in het bijzonder de 
artikelen 11 en 12, van die Richtlijn. Terzake stelde de Hoge Raad aan het 
Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen enkele prejudiciele 
vragen. Deze vragen strekten ertoe te vernemen of en wanneer een besloten 
vennootschap in een tegen haar aangespannen procedure als bestaand moet 
worden aangemerkt zolang haar nietigheid niet is uitgesproken in een 
afzonderlijke procedure tot nietigverklaring als bedoeld in artikel 182 
Boek 2 B.W. 

Bij arest van 20 september 1988 verklaarde het Hof van Justitie van de 
Europese Gemeenschappen voor recht dat de regeling inzake de nietigheid 
van vennootschappen in de Richtlijn niet van toepassing is, indien is 
gehandeld onder de naam van een besloten vennootschap waarvan het 
bestaan niet blijkt uit het openbare register, omdat de door het nationale 
recht voorgeschreven oprichtingsformaliteiten niet zijn vervuld. 

In zijn hieropvolgend arrest van 7 april1989 wees de Hoge Raad op het feit 
dat de artikelen 71 en 182 Boek 2 B.W. voor de toepasselijkheid van de 
regeling inzake de nietigverklaring van vennootschappen de voorwaarde 
stellen dat de vennootschap niet in het handelsregister is ingeschreven. Deze 
voorwaarde was niet opgenomen in artikel 36/ W.v.K., de bepaling die in 
1971 als voorganger van de artikelen 71 en 182 ter uitvoering van het 
bepaalde in de Richtlijn was ingevoerd. Dit betekende naar de mening van 
de Hoge Raad dat, gelet op het arrest van het Hof van Justitie, de regeling 
zoals deze thans geldt niet meer kan worden aangemerkt als een uitwerking 
van het bepaalde in afdeling III van de Richtlijn en dat voor de vaststelling 
van het bepaalde in artikel 182 niet bij het gemeenschapsrecht te rade kan 
worden gegaan. 

De Hoge Raad gaf nu zelf een antwoord op de stellingen van Ubbink Isolatie 
B.V. Hij was van mening dat de aard en strekking van de in artikel 182 
vervatte regeling, die op bescherming van derden is gericht en daartoe aan 
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de nietigverklaring bepaalde gevolgen verbindt, met zicb meebrengt dat 
wanneer zicb een situatie voordoet waarin artikel 182 toepassing kan 
vinden, de nietigbeid of bet niet-bestaan van de besloten vennootscbap 
onder de naam waarvan is gebandeld, slechts kan worden vastgesteld in een 
procedure als voorzien in dat artikel, en met de recbtsgevolgen als voorzien 
in dat artikel. Hieraan voegde de Hoge Raad toe dat artikel 182 evenzeer 
toepassing vindt in gevallen waarin derden door inzage in bet bandelsregis
ter badden kunnen vaststellen dat degene die onder de naam van een 
besloten vennootschap met hen beeft gebandeld, dit deed in bet kader van 
een onderneming die in een andere rechtsvorm (hier: een vennootscbap 
onder firma) wordt gedreven. 
Blijkens dit laatste arrest is ook een niet in bet bandelsregister ingescbreven, 
niet opgericbte, gebeel fictieve vennootscbap niet nietig, maar bestaat zij 
tot aan baar nietigverklaring. Dit in weerwil van de oprichtingsvereisten 
notariele akte en ministeriele verklaring van geen bezwaar! In zijn noot acbt 
Maeijer bet resultaat van deze uitleg van de HR niet passend in onze 
recbtssystematiek, leidend tot boogst onwerkelijke recbtssituaties en onbe
vredigend voor de recbtspraktijk. Z.i. heeft de Nederlandse wetgever inder
tijd te zeer uit bet oog verloren dat het stelsel van de Ricbtlijn vooral was 
afgestemd op bet gegeven dat de meeste Europese stelsels bet verkrijgen van 
recbtspersoonlijkbeid, anders dan in bet Nederlandse recbt, afhankelijk 
stellen van de inscbrijving in bet register. 

2. STORTING OP AANDELEN 

HR 18 november 1988, NJ 1989, 699, noot MAEIJER, C.M.C.M. Jacobs 
tegen Mr. J .A. Velenturf, curator in bet faillissement van Biggles Grootban
del B.V. 
HR 25 november 1988, NJ 1989, 159, H.J. Wolters tegen H. Wildeman 

a. Dubieuze volstorting van aandelen voordat B. V. is opgericht 

Wie een aandeel in een B.V. neemt, moet daarop minstens 250Jo van bet 
nominate bedrag storten, in geld of anderszins. Bovendien is bet gestorte 
kapitaal gebonden aan een algemeen wettelijk minimum: vroeger 
!35.000,-, en sinds 1986f40.000,- (zie de artt. 191, 191a en 178 Boek 2 
B.W.). 
Is nu aan de algemene eis van storting van het wettelijk minimum voldaan 
als de opricbters voordat de B. V. is opgericbt bet minimumbedrag (toen: 
j35.000,-) bijscbrijven op de rekening van die ,B.V. in opricbting" maar 
bet terzelfder tijd uitlenen aan een andere B.V., onder bet beding dat 
eerstgenoemde B.V., eenmaal opgericbt, dit bedrag te allen tijde renteloos 
in rekening-courant zou mogen teruglenen? 
Deze wat ingewikkelde kwestie was bet onderwerp van bet eerste van 
bovenstaande arresten. Hoewel de toepasselijke wettelijke bepalingen intus-
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sen enige wijzigingen hebben ondergaan (zie bijvoorbeeld de artt. 203 en 
203a Boek 2 B.W.), is de gestelde vraag ook naar huidig recht van belang. 
In de onderhavige zaak oordeelde de curator van Biggles Groothandel B. V. 
dat - gelet op de hierboven geschetste gang van zaken - op de aandelen 
van deze B.V. het wettelijk vereiste bedrag vanj35.000,- niet rechtsgeldig 
was gestort. Hij eiste dat de oprichter en tevens voormalig enig aandeelhou
der, Jacobs Sr., alsnog f35 .000,- zou storten. Recht bank en hof stelden 
de curator in het gelijk. 
De HR geeft allereerst blijk starting op aandelen voordat de B.V. is 
opgericht mogelijk te achten. Verder brengt de HR een element naar voren 
waaraan het hof was voorbijgegaan: de bekrachtiging door de B.V. van 
genoemde met de starting verband houdende rechtshandelingen: ,De ten 
tijde van de oprichting van de vennootschap geldende wettelijke bepalingen 
stonden er niet aan in de weg dat ( ... ) het aldus ontvangen bedrag door de 
B.V. i.o. werd gebruikt en daartoe weer van de rekening werd opgenomen 
(alles op voorwaarde van bekrachtiging door de B.V.)". Macht het hof op 
grand van de omstandigheden van het geval hebben geoordeeld dat oprich
ter Jacobs niet aan zijn volstortingsplicht had voldaan, dan was dat oordeel 
zonder nadere motivering niet begrijpelijk, aldus de HR. Letterlijk over
woog het college in dit verband o.a.: ,De omstandigheid dat het gestorte 
bedrag door de vennootschap in oprichting op de in het arrest van het hof 
vermelde voorwaarden is uitgeleend aan Jacobs B.V. en dat als resultaat 
daarvan de vennootschap ten tijde van de oprichting slechts een naar het 
oordeel van het hof niet opeisbare vordering op Jacobs B.V. met een 
kredietfaciliteit had, is ( ... ) evenmin redengevend. Onduidelijk is immers 
zonder nadere motivering waarom deze wijze van gebruik van haar vermo
gen door de vennootschap in oprichting leidt tot de conclusie dat geen 
volstorting van de aandelen heeft plaatsgevonden". 
De HR vernietigt het arrest van het hof en verwijst de zaak naar een ander 
hof. 
Dit arrest is in Ars Aequi 1989 p. 683 e.v. uitvoerig besproken door Prof. 
mr. M.J.G.C. Raaijmakers, die eveneens van oordeel is dat het zowel 
binnen het vroegere als het nieuwe wettelijke stelsel past. 
In zijn noot keert Maeijer zicht tegen een in de literatuur wel bepleit 
absoluut verbod voor de vennootschap gestorte gelden terug te lenen aan 
aandeelhouders ten laste van het gebonden vermogen. Zijns inziens gaat het 
erom of de vennootschap haar vermogen bij het verstrekken van de lening 

. zakelijk aanwendt, onder zakelijke voorwaarden, en zo nodig een zeker
heidsstelling bedingt. 

b. Bestuurdersaansprakelijkheid in verband met starting op aandelen 

Artikel 180 lid 2 (oud) Boek 2 B.W. bepaalde o.a. dat zolang niet het in 
artikel178 lid 2 (oud) Boek 2 B.W. genoemde bedrag {{35.000,-) was 
gestort, iedere bestuurder voor een rechtshandeling waardoor hij de ven-
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nootschap verbond, naast de vennootschap hoofdelijk aansprakelijk was. 
Het huidige artikel180 lid 2 houdt een vergelijkbare, zelfs nag verscherpte 
regeling in. 

In de tweede van bovenbedoelde zaken had Wolters schilderswerkzaamhe
den verricht en verf en andere artikelen geleverd aan Caravanbouw Apel
doorn B. V. Dit op grand van een door de directeur van die B. V., Wildeman, 
in zijn hoedanigheid met Wolters gesloten overeenkomst. De B. V. betaalde 
het in rekening gebrachte bedrag vanf17.700,- niet en werd op 19 maart 
1981 failliet verklaard. Vervolgens sprak Wolters Wildeman persoonlijk 
aan op grand van het reeds genoemde artikel180 lid 2 (oud) Boek 2 B.W. 
Wildeman voerde als verweer dat het geplaatste kapitaal van de B.V. 
!35.000,- bedroeg en dat dit bedrag bij de oprichting was gestort. 

De rechtbank wees de vordering af. Zij achtte bewezen dat aan de stortings
plicht was voldaan op grand van: 1. een uittreksel uit het handelsregister 
waaruit bleek dat de toenmalige bestuurder van de B.V. had opgegeven: 
,Maatschappelijk kapitaal !175.000, geplaatst en gestort f35.000" en 
2. een verklaring van de toenmalige boekhouder van de B.V.: ,Bij de 
oprichting d.d. 14 aug. 1979 is door de oprichters een bedrag per kas 
voldaan, zijnde de starting op de aandelen conform oprichtersakte". 

Het hof in Arnhem droeg na een com pari tie van partijen Walters bij 
tussenarrest ambtshalve het bewijs op dat door de oprichters van de 
vennootschap op de door hen bij de oprichting genomen aandelen niet het 
bedrag van !35.000,- was gestort. 

Strikt genomen leverde Walters dit bewijs. Vast kwam namelijk te staan dat 
niet door de beide oprichtersf35.000,- in geld was voldaan, maar dat hun 
aandelen terstond na de oprichting waren overgenomen door een zekere 
Lammers, die de starting daarop had verricht door inbreng van zijn bedrijf. 
Het hof nam dit nieuwe feit voor lief en verbond er de konsekwentie aan 
dat Wolters niet was geslaagd ,in het bewijs van het door hem tot grondslag 
van zijn vordering gestelde''. 

Dit gaat de HR te ver. Hij acht het oordeel van het hof in bepaald opzicht 
onbegrijpelijk: ,'s Hofs oordeel gaat er immers van uit dat Wildeman zich 
heeft verweerd met de stelling dat de starting op de aandelen heeft plaats 
gehad door inbreng van het bedrijf van Lammers, welk uitgangspunt zich 
niet verdraagt met's Hofs voormelde opvatting van Wildemans verweer in 
het tweede tussenarrest, te weten dat de starting is geschied in geld". De 
HR verwijst de zaak naar een ander hof en geeft daarbij concreet aan wat 
moet worden onderzocht, o.a.: is Wolters geslaagd in het bewijs waartoe 
hij was toegelaten? 

In deze procedure speelden de huidige artikelen 203a en 204a Boek 2 B.W. 
geen rol. Tot waarborg dat aan de stortingsplicht voorzover geld betreffen
de wordt voldaan, bepaalt artikel203a (voor de N.V.: art. 93a) dat aan de 
akte van oprichting een of meer verklaringen worden gehecht van een bank 
of giro-instelling waaruit de realiteit van de starting blijkt. Dat kan betref-
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fen een zogenaamde a-verklaring (art. 203a lid 1 onder a): de bedragen 
zullen terstond na de oprichting ter beschikking staan van de vennootschap, 
of een zogenaamde b-verklaring (art. 203a lid onder b): de bedragen ston
den binnen vijf maanden voor de oprichting op een afzonderlijke rekening, 
die na de oprichting uitsluitend ter beschikking van de vennootschap zal 
staan. 

Artikel 204a Boek 2 B. W. vereist als waarborg voor de realiteit van het 
gestorte voorzover dat iets anders is dan geld, o.a. een accountantsverkla
ring omtrent de waarde van deze inbreng. 

3. INSCHRIJVING IN HET HANDELSREGISTER VAN VENNOOTSCHAPPEN 
NAAR VREEMD RECHT? BESTUURDERSAANSPRAKELIJKHEID? 

HR 11 november 1988, NJ 1989, 606, noot MAEDER, Oliehandel Klaas de 
Boer B.V. tegen A. Vander Knaap 

Ook in deze zaak speelde artikel 180 lid 2 Boek 2 B.W. een rol. 

Eiseres in cassatie (Oliehandel) had gasolie geleverd voor een schip van een 
Deense vennootschap. Schipper daarop was Vander Knaap die in Neder
land zijn huisadres had. Toen de rekening gedeeltelijk onbetaald bleef, werd 
Vander Knaap door Oliehandel gedagvaard tot betaling. Deze actie was 
gebaseerd op de stelling dat de Deense vennootschap, die via het huisadres 
van Vander Knaap zich in Nederland actief met visserijzaken bezig hield, 
dus in Nederland een ondernerning uitoefende en de plicht had deze onder
neming in te schrijven in het handelsregister. Dit laatste was niet gebeurd. 
Vervolgens wees Oliehandel op artikel 69 lid 2 en 180 lid 2 Boek 2 B.W. 
luidende: 

,De bestuurders zijn naast de vennootschap hoofdelijk aansprakelijk voor 
elke tijdens hun bestuur verrichte rechtshandeling waardoor de vennoot
schap wordt verbonden in het tijdvak voordat: a) de opgave ter eerste 
inschrijving in het handelsregister, vergezeld van de neer te leggen afschrif
ten, is geschied". 

De rechtbank beschouwde Van der Knaap als bestuurder van de Deense 
vennootschap en volgde de redenering van Oliehandel. In hoger beroep was 
Vander Knaap fortuinlijker: het hof meende dat de Deense vennootschap 
in Nederland geen nevenvestiging of handelsagent had, zodat zij niet 
inschrijvingsplichtig was (zie art. 1 lid 1 onder b en c Handelsregisterwet) 
en wees de vordering van Oliehandel af. 

In cassatie verloor Oliehandel opnieuw, maar de HR bezigt een wat andere 
motivering dan het hof. Zij komt op het volgende neer. Ook al zou uit de 
Handelsregisterwet voor de Deense vennootschap een inschrijvingsplicht 
voortvloeien, dan nog zouden de artikelen 69lid 2 en 180 lid 2 Boek 2 B.W. 
niet van toepassing zijn. Vennootschappen als deze Deense behoeven im
mers niet als vennootschap (dat is iets anders dan: als onderneming) in het 
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handelsregister te worden ingeschreven. Verder zegt de HR: ,oak overigens 
kunnen de art. 2:69 en 2:180 B.W. te dezen geen toepassing vinden; deze 
bepalingen zijn immers uitsluitend geschreven voor Nederlandse vennoot
schappen en voor analogische toepassing van de daarin vervatte, vergaande 
sanctie is ten aanzien van de bestuurders van vennootschappen naar vreemd 
recht geen plaats, oak niet indien een dergelijke vennootschap zich, zoals 
de Rb. het ten aanzien van voormelde Deense vennootschap heeft uitge
drukt, ,binnen de Nederlandse rechtssfeer heeft begeven". 

4. CERTIFICERING VAN AANDELEN 

HR 1 juli 1988, NJ 1989, 226, noot MAEIJER, M.P. Drukker tegen Stichting 
tot gemeenschappelijk bezit, beheer en administratie van familie-eigendom 
N.W.E. Drukker, e.a. 

Aanvallen op de geldigheid 

Certificering van aandelen geniet tegenwoordig vooral belangstelling als 
beschermingsconstructie tegen een zogenaamde ,overval". Het gaat erom 
dat de aandelen in een N. V. of B. V. in hand en komen van een administratie
kantoor (A.K.) dat zelfvaak een N.V., B.V. of stichting is. Het A.K. heeft 
dan dus de aan die aandelen verbonden zeggenschap. Daartegenover geeft 
het A.K. certificaten uit aan de kapitaalverschaffers. Die certificaten kun
nen royeerbaar ( = omwisselbaar tegen aandelen), beperkt royeerbaar en 
niet royeerbaar zijn. Deze laatste vorm biedt natuurlijk relatief de grootste 
bescherming tegen een overval. Het komt vaak voor dat het bestuur of de 
raad van comrnissarissen invloed hebben op de samenstelling van het 
bestuur van het A.K. Maar: de Vereniging voor de Effectenhandellaat geen 
niet-royeerbare certificaten toe op de beurs als het bestuur van de vennoot
schap de dienst uitmaakt in het A.K. 

In de door de HR op 11 juli 1988 besliste zaak had N. W .E. Drukker zijn 
aandelen in Nic. Drukker N. V. overgedragen aan verweerster in cassatie (de 
stichting, het A.K.) tegen afgifte van certificaten. 

Na de dood van N.W.E. Drukker vocht eiseres in cassatie (een van zijn 
kinderen) de overdracht van de aandelen aan. Zij meende op verschillende 
gronden dat deze overdracht nietig was en oak dat de overdracht inbreuk 
maakte op de legitieme partie die haar als erfgenaam volgens de wet 
toekwam. 

Voorzover de HR, oud wettenrecht toepassend, daarbij tot beslissingen 
kwam die naar thans geldend recht van minder belang zijn, zullen ze buiten 
beschouwing worden gelaten. 

Het hof verwierp de stelling van eiseres in cassatie dat de certificering slechts 
een schijnhandeling was. Oak indien het N.W.E. Drukkers uitsluitende 
bedoeling was geweest met de certificering na zijn dood aan zijn kinderen 
het stemrecht op de aandelen te ontnemen, maakte dat de certificeringsover-
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eenkomsten nog niet tot schijnhandelingen, aldus bet hof. De HR achtte 
dit geen onjuiste rechtsopvatting. Ook de stelling dat certificering van 
aandelen in een besloten familievennootschap, waarbij de certificaten niet 
royeerbaar zijn, maatschappelijk onaanvaardbaar is, vond geen gehoor. 
Die stelling, oordeelde de HR, ,kan in haar algemeenheid niet als juist 
worden aanvaard". Leverde de certificering dan misschien een ongeoor
loofde ontduiking op van de wettelijke bepalingen omtrent bet wettelijk 
erfdeel (de legitieme), omdat de certificerende vader in wezen zou beogen 
de aandelen onder testamentair bewind te stellen, maar wilde voorkomen 
dat de kinderen zich daartegen zouden kunnen keren met bet wapen van 
hun wettelijk erfdeel? Rechtbank en hof verwierpen deze visie en oordeel
den dat certificering tijdens bet Ieven van de erflater met het doel de 
continui:teit in bet bestuur en de zelfstandigheid van de door hem beheerste 
vennootschap te waarborgen, niet met de wet of het recht in strijd was. De 
HR verwierp bet hiertegen gerichte cassatiemiddel. 

Pogingen om de geldigheid van de overdracht van de aandelen aan bet A.K. 
(de stichting) aan te vechten met het betoog dat een daaraan ten grondslag 
liggend besluit van bet bestuur van de stichting ontbrak, faalden eveneens. 
Het tot medio 1976 geldenderecht toepassend oordeelde de HR dat ,derden 
zich in beginsel, behoudens uitzonderingen waarvan te dezen geen sprake 
is, niet kunnen beroepen op bet ontbreken van een statutair voorgeschreven 
bestuursbesluit wanneer bet gaat om een rechtshandeling verricht door 
iemand die krachtens de statuten van de betrokken rechtspersoon bevoegd 
is die rechtspersoon te vertegenwoordigen". Annotator Maeijer wijst er 
terecht op dat bet onder bet sindsdien geldende recht niet anders is getuige 
lid 3 van de artikelen 45, 130, 240 en 292 Boek 2 B.W. 

Ben voorbeeld van een door de HR bedoelde uitzondering op de door hem 
geformuleerde regel biedt het geval van de bestuurder, die in principe niet 
alleen het hem door zijn B.V. gegeven ontslag kan aanvechten, maar ook 
het daaraan ten grondslag liggende besluit van het bevoegde orgaan, vgl. 
HR 26 oktober 1984, NJ 1985, 375 (J.H.J. Sjardin tegen Sjartec B.V.). 

5. TOETSING VAN BESLUITEN VAN ORGANEN VAN VERENIGINGEN EN STICH

TINGEN AAN DE GOEDE TROUW 

HR 8 juli 1987, NJ 1988, 79, G.A. Janovitz tegen de stichting ,Stichting 
Pensioenfonds voor Huisartsen" 

HR 9 januari 1987, NJ 1987, 959, noot MAEDER, Cooperatieve Melk
leveringsverenigingen Vecolac BA tegen Cooperatieve Stoomzuivelfabriek 
Juliana 
HR 15 maart 1985, NJ 1986, 191, noot MAEDER, P.C. Pesulima tegen bet 
Kerkgenootschap Molukse Evangelische Kerk 

Artikel11lid 1 Boek 2 B. W. noemt onder a tot en met c een drietal gronden 
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voor vernietiging van besluiten van de algemene vergadering van een 
rechtspersoon. Deze gronden zijn achtereenvolgens: strijd met de wettelijke 
bepalingen die de bevoegdheid van de algemene vergadering en de wijze van 
totstandkoming van besluiten regelen, strijd met de statuten, en strijd met 
de goede trouw (dat is: de redelijkheid en billijkheid). Op grond van artikel 
13 Boek 2 B.W. is deze regeling van overeenkomstige toepassing op beslui
ten, genomen door andere organen van rechtspersonen, met dien verstande 
dat het besluit nietig is indien het orgaan niet bevoegd was het besluit te 
nemen. De c-grond, vernietiging wegens strijd met de goede trouw, is de 
grond die het meest wordt ingeroepen. Op deze grond is vernietiging. van 
besluiten mogelijk zowel wegens fouten die zijn gemaakt in de procedure 
die leidde tot het uiteindelijke besluit als wegens inhoudelijke gebreken van 
het besluit. In rechtspraak en literatuur wordt veelal aangenomen dat de 
rechter de inhoud van een besluit slechts marginaal mag toetsen. Hieraan 
ligt ten grondslag het argument dat de rechter, door aileen in te gaan op 
de vraag of het besluitnemend orgaan in redelijkheid tot een besluit met deze 
inhoud had kunnen komen, geen inbreuk maakt op de benodigde beleids
vrijheid van het orgaan. 

In de jaren 1986-1988 zijn op het terrein van het verenigingen- en stichtin
genrecht drie arresten van de Hoge Raad gepubliceerd die inzicht geven in 
de wijze waarop de Hoge Raad aankijkt tegen toetsing van besluiten van 
organen van verenigingen en stichtingen aan de goede trouw. In de eerst 
weergegeven uitspraak vond geen toetsing plaats aan de in artikel 11 lid 1 
sub c Boek 2 B.W. genoemde goede trouw strictu sensu: getoetst werd de 
(al dan niet) redelijke toepassing van een bepaling in een reglement. De 
tweede uitspraak is wei een voorbeeld van toetsing van artikel11lid 1 sub c; 
de derde uitspraak is een geval van analogische toepassing van deze wets be
paling. 

a. Redelijke toepassing van een bepaling in een reglement 

Thans de eerste van de uitspraken van de Hoge Raad. De Wet van 29 juni 
1972 betreffende verplichte deelneming in een beroepspensioenregeling 
(Staatsblad 1972, 400) schept de mogelijkheid beoefenaren van bepaalde 
beroepen te verplichten deelnemer te worden in een pensioenfonds. Aan 
deze wet is ten aanzien van huisartsen toepassing gegeven bij besluit van de 
staatssecretaris van Sociale Zaken van 6 maart 1973 (Staatscourant 1973, 
50). Op grond hiervan was G .A. J anovitz, die in Amsterdam een huisartsen
praktijk hield, verplicht deelnemer in het pensioenfonds van de Stichting 
Pensioenfonds voor Huisartsen. De door J anovitz verschuldigde premie 
werd door het bestuur van het fonds berekend aan de hand van maatstaven 
die waren neergelegd in een reglement. In deze procedure, doorlopen in de 
instanties kantonrechter, rechtbank en Hoge Raad, voerde J anovitz aan dat 
het bestuur ten aanzien van hem ten onrechte geen gebruik had gemaakt 
van de bevoegdheid de prernie lager vast te stellen op grond van artikel 42 
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van het reglement dat het bestuur (onder meer) het recht gaf in bijzondere 
gevallen ten gunste van een deelnemer af te wijken van de bepalingen van 
het reglement (een zogenoemde hardheidsclausule). De procedure had be
trekking op de jaren 1979-1982; dit is van belang omdat het reglement in 
1984 was gewijzigd in die zin dat de premie van huisartsen met een kleine 
praktijk vanaf 1 januari 1984 gunstiger werd berekend. Janovitz had, oak 
v66r 1984, een kleine praktijk. 
De rechtbank stelde voorop dat de in het reglement neergelegde methode 
van berekening van de pensioenpremie op zichzelf niet ter beoordeling van 
de rechter stand. Hieruit vloeide naar het oordeel van de rechtbank voort 
dat het enkele feit dat de berekeningsmethode per 1 januari 1984 was 
gewijzigd ten voordele van huisartsen met een kleine praktijk op zichzelf 
niet betekende dat het bestuur van het pensioenfonds v66r die datum artikel 
42 van het reglement ten aanzien van Janovitz had moeten toepassen. Wat 
de (niet-)toepassing van dit artikel zelf betreft overwoog de rechtbank dat 
hetgeen J anovitz omtrent zijn financiele positie had aangevoerd niet de 
conclusie wettigde dat zijn geval dermate bijzonder was dat het bestuur in 
redelijkheid niet had kunnen beslissen dater geen aanleiding hestand om 
ten gunste van hem van het reglement af te wijken. 
In cassatie voerde J anovitz aan dat artikel 42 in wezen twee beslissingsmo
menten kent: het besluit of er sprake is van een bijzonder geval en het 
daaropvolgend besluit of de hardheidsclausule oak inderdaad moet worden 
toegepast. Hij meende dat het eerste beslissingsmoment een volledige rech
terlijke toetsing vergde, en het tweede beslissingsmoment slechts een margi
nate. De Hoge Raad achtte deze opvatting onjuist en formuleerde dat voor 
wat betreft de gehele beslissing van het bestuur slechts ter beoordeling van 
de rechter staat of het bestuur, rekening houdend met de omstandigheden 
van het geval en met de tekst en strekking van het pensioenreglement, tot 
zijn beslissing is kunnen komen. 

De beslissing van de HR lag reeds opgesloten - de HR merkt dit zelf op 
-in zijn uitspraken van 5 december 1980, NJ 1982, 199 en 200, met noten 
van Brunner en Alkema. 

b. Toetsing van een besluit aan de goede trouw 

Dan de tweede uitspraak van de Hoge Raad. De Cooperatieve Melkleve
ringsverenigingen Vecolac B.A. was een cooperatie waarvan de leden negen 
cooperatieve zuivelfabrieken waren; een van hen was de Coperatieve 
Stoomzuivelfabriek Juliana. Leden van de negen cooperaties waren veehou
ders. Het doel van Vecolac was het exploiteren van de bedrijven van haar 
leden voor hun gemeenschappelijke rekening. Hiertoe had Vecolac ten 
opzichte van haar leden in haar statuten neergelegde bevoegdheden, onder 
meer om aanwijzingen te geven in welk bedrijf de melk die de leden van 
de veehouders ontvingen moest worden aangewend en om aan een lid 
aanwijzing te geven zijn fabriek geheel of gedeeltelijk stil te leggen. In 1978 
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heeft Vecolac fusiebesprekingen gevoerd met Coberco, eveneens een coope
ratie. 

In dit geding, behandeld in de instanties rechtbank, hof en Hoge Raad, 
komt Juliana op tegen twee samenhangende en met haar tegenstem gena
men besluiten van de algemene ledenvergadering van Vecolac: het besluit 
tot het aangaan van een samenwerkingsovereenkomst met Coberco en het 
daarmee een onverbrekelijk geheel vormende besluit tot wijziging van de 
statuten van Vecolac. Beide besluiten leidden er, naar het hof vaststelde, 
toe dat Vecolac en haar leden een algehele en fundamentele verandering van 
identiteit ondergingen. Zij strekten ertoe dat Vecolac lid werd van Coberco 
en zou bevorderen dat haar !eden (de negen cooperaties) eveneens van 
Coberco lid zouden worden. Anderzijds zou Coberco toetreden als lid tot 
Vecolac en op den duur, als enig overgebleven lid, besluiten tot ontbinding 
van Vecolac. Vecolac en haar !eden zouden de door hen geexploiteerde 
bedrijven ter beschikking stellen van Coberco en de !eden van Vecolac 
zouden de aan hen geleverde melk doorleveren aan Coberco. Het werd de 
!eden van Vecolac uiterst moeilijk gemaakt zich aan dit scenario te onttrek
ken omdat de gewijzigde statuten van Vecolac de bepaling bevatten dat 
uittreding of ontzetting van een lid leidde tot de verplichting een schadeloos
stelling te betalen die niet aileen van aanmerkelijke omvang was, maar ook 
veel hoger uitkwam dan onder de oude statuten, tenzij het uittredende lid 
op voorgeschreven voorwaarden tot Coberco toetrad. 

Het hof vernietigde de besluiten tot het aangaan van de samenwerkingsover
eenkomst en tot statutenwijziging in hun geheel wegens strijd met de goede 
trouw. Het vervolgens door Vecolac ingestelde cassatieberoep faalde. De 
Hoge Raad parafraseerde eerst het oordeel van het hof: dit moet aldus 
worden verstaan dat de beide besluiten te zamen een vorm van samenwer
king in het leven roepen welke zodanig ver gaat en van die krachtens de oude 
statuten van Vecolac zo wezenlijk verschilt, dat zij, welk gewicht ook 
toekomt aan de belangen welke de meerderheid met die samenwerking 
beoogde te dienen, naar eisen van redelijkheid en billijkheid aan een zich 
daartegen verzettende minderheid niet had mogen zijn opgelegd. De Hoge 
Raad oordeelde vervolgens dat voor zover het cassatiemiddel erover klaagde 
dat het hof had nagelaten de belangen van de meerderheid van acht leden 
tegenover die van de minderheid van een lid af te wegen, het rniddel uitging 
van een verkeerde lezing van de uitspraak van het hof. 

c. Analogische toepassing van artikel 11 lid 1 sub c Boek 2 B. W. 

Tenslotte de derde uitspraak van de Hoge Raad. P .C. Pesulima was sedert 
1966 als predikant van de Molukse Evangelische Kerk werkzaam in de 
gemeenten Gennep, Venray en Cuijk. In 1977 nam het synodebestuur van 
de Kerk het besluit Pesulima te ontheffen van zijn ambt als predikant in 
deze gemeenten; dit besluit was ingegeven door de omstandigheid, dat 
Pesulima, die een andere werkkring had aanvaard, te weinig tijd zou hebben 
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om zijn ambt naar behoren te vervullen. Pesulima behield de mogelijkheid 
bepaalde assistentiewerkzaamheden te verrichten. Omdat Pesulima zich 
niet wenste neer te leggen bij dit besluit ontstond een gespannen situatie die 
aanleiding gaf tot een tweede besluit van het synodebestuur in 1980 waarbij 
Pesulima oneervol werd ontheven van zijn functie van predikant en waarbij 
zijn rang van dominee werd ingetrokken. Pesulima zocht vernietiging van 
dit besluit we gens strijd met de goede trouw. 
Zowel de rechtbank als het hof verklaarden Pesulima niet-ontvankelijk in 
zijn vordering. Zij baseerden zich daarbij op artikel 18 Boek 2 B.W. dat 
luidt: 

,De artikelen 10-17 van dit Boek zijn niet van toepassing op kerkgenoot
schappen en hun zelfstandige onderdelen en andere genootschappen op 
geestelijke grondslag". 
Beide instanties waren van oordeel dat dit artikel ook in de weg staat aan 
analogische toepassing van de artikelen 10-17 Boek 2 B. W. op besluiten van 
organen van kerkgenootschappen. De Hoge Raad, zich beperkend tot de 
in artikel lllid 1 sub c Boek 2 B.W. geregelde vernietiging van besluiten 
wegens strijd met de goede trouw, oordeelde echter dat de tekst van deze 
bepaling analogische toepassing niet uitsluit en dat de wetsgeschiedenis laat 
zien dat de bedoeling is geweest ruimte te Iaten voor die analogische 
toepassing. Dit is naar het oordeel van de Hoge Raad anders indien 
analogische toepassing niet te verenigen is met het statuut van het kerkge
nootschap of de aard van de onderlinge verhoudingen. 

6. DE ONDERNEMINGSRAAD (O.R.) 

HR 27 september 1985, NJ 1986, 339, De Groepsondernemingsraad verbon
den aan de Sociale eenheid van VMF-Stork tegen De Koninklijke Machine
fabriek Stork B.V. 
HR 7 oktober 1988, NJ 1989, 335, noot STEIN, IBM Nederland N.V. tegen 
Centrale Ondernemingsraad van IBM Nederland N.V. 

HR 27 juni 1987, NJ 1987, 505, noot MAEIJER, De ondernemingsraad van 
de Stichting Huize Boldershof tegen Stichting Huize Boldershof 

Iedere ondernemer die een onderneming in stand houdt waarin in de regel 
tenminste 100 personen werkzaam zijn, hetzij tenminste 35 personen meer 
dan een derde van de normale arbeidstijd werkzaam zijn, moet een onderne
mingsraad instellen, artikel2 Wet op de ondernemingsraden (W.O.R.). Als 
een ondernemer twee of meer ondernemingen in stand houdt waarvoor een 
O.R. is ingesteld kan een centrale O.R. (C.O.R.) worden ingesteld (art. 33 
W.O.R.). Ook is het mogelijk voor een groep van de betrokken onderne
mingen een groepsondernemingsraad (G.O.R.) in te stellen, bijvoorbeeld 
bij grote concerns een G.O.R. voor produktieondernemingen en een voor 
verkoopondernemingen. C.O.R. en G.O.R. houden zich aileen bezig met 
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aangelegenheden die van gemeenschappelijk belang zijn voor aile of voor 
de meerderheid van de ondernemingen waarvoor zij zijn ingesteld (art. 35 
W.O.R.). 
In de praktijk rijzen herhaaldelijk vragen in verband met de - soms zeer 
belangrijke- bevoegdheden die de wet aan de O.R. (en C.O.R. en G.O.R.) 
toekent (a) en in verband met de verplichtingen die de wet de ondernemer 
oplegt om deze instanties het werken mogelijk te maken (b). De eerste twee 
van bovengenoemde HR-uitspraken bieden voorbeelden van de eerste cate
gorie en de derde HR-uitspraak een voorbeeld van de tweede categorie. 

a. Nietigheid van ondernemersbesluiten 

Artikel 27 W .O.R. bepaalt dat de ondernemer de instemming van de O.R. 
behoeft voordat hij een aantal in het artikel opgesomde besluiten kan nemen 
(deze verplichting geldt niet als de betrokken aangelegenheid is geregeld in 
een collectieve arbeidsovereenkomst). Lid 5 van deze bepaling verklaart een 
besluit dat genomen is zonder de vereiste instemming van de O.R. nietig en 
voegt daaraan toe: ,De nietigheid geldt uitsluitend, indien de onderne
mingsraad binnen een maand nadat hem gebleken is dat de ondernemer 
uitvoering of toepassing geeft aan het besluit, tegenover de ondernemer 
schriftelijk een beroep op de nietigheid heeft gedaan. Is de ondernemer van 
oordeel, dat het beroep op de nietigheid ten onrechte is gedaan, dan kan 
hij binnen een maand aan de kantonrechter bij verzoekschrift een beslissing 
ter zake vragen". Artikel 35 verklaart artikel 27 van toepassing op de 
C.O.R. en de G.O.R. 
In de zaak die de HR op 27 september 1985 besliste had Stork B.V. een 
besluit genomen tot wijziging van de vergoedingsregeling die bestond voor 
het woon-werkverkeer. Instemming van de G.O.R. was hiervoor niet 
verkregen en nadat de nieuwe reisgeldregeling op 1 januari 1982 was 
ingevoerd, deed de G.O.R. tegenover Stork schriftelijk beroep op de 
nietigheid van het betrokken besluit. Bij de kantonrechter vorderde de 
G.O.R. vervolgens conform artikel36 W.O.R. dat de ondernemer zich zou 
onthouden van handelingen strekkende tot uitvoering of toepassing van een 
nietig besluit als bedoeld in artikel 27 lid 5 W.O.R. Er was aanvankelijk 
strijd over de vraag of dit besluit wei door artikel 27 werd bestreken, maar 
in cassatie spitste de zaak zich toe op de volgende twee vragen: 
1) vloeit uit artikel 27 lid 5 W.O.R. voort dat, als de ondernemer niet 
binnen een maand na het inroepen van de nietigheid van het betreffende 
besluit door de O.R., een verzoekschrift als daar bedoeld heeft ingediend, 
hij de geldigheid van dit besluit niet meer kan staande houden? 
2) is de in artikel27lid 5 genoemde termijn van 1 maand door de G.O.R. 
in acht genomen? 
Ad 1) Zoals ook A.-G. Franx opmerkt, berust het middel op de stelling dat 
de ondernemer geen verweer toekomt in een door de G.O.R. op grond van 
artikel 36 W.O.R. ingeleide procedure. De ondernemer zou maar twee 
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mogelijkheden hebben als de G.O.R. (of O.R. of C.O.R.) schriftelijk 
tegenovei." hem een beroep op de nietigheid van het desbetreffende besluit 
had gedaan: Of de nietigheid aanvaarden Of binnen een maand aan de 
kantonrechter een beslissing over de nietigheid vragen. 
De HR verwerpt deze stelling, die z.i. noch in de tekst van de wet noch in 
de wetsgeschiedenis duidelijk steun vindt. Het college overweegt met betrek
king tot de stelling verder: ,Zij zou voorts tot het onaannemelijke resultaat 
leiden dat ieder beroep van de ondernemingsraad op de nietigheid van een 
besluit van de ondernemer tot gevolg zou hebben dat dit besluit bij gebreke 
van een tijdig ingediend verzoekschrift als voormeld krachteloos zou zijn, 
ook in de gevallen waarin dit beroep niet op de wet steunt, bijvoorbeeld 
omdat het besluit geen betrekking heeft op een van de in artikel 27 lid 1 
bedoelde onderwerpen, of waarin het beroep door de ondernemingsraad 
zelf niet binnen de in artikel27 lid 5 tweede zin bedoelde termijn is gedaan. 
Dit laatste gevolg is bovendien niet te verenigen met de bewoordingen van 
de aanhef van die zin (,De nietigheid geldt uitsluitend, indien ... ")". 
Ad 2) Het is duidelijk dat de termijn van een maand door de G.O.R. -
die op 27 januari 1982 actie ondernam- in acht is genomen indien men 
de invoering van de nieuwe reisgeldregeling op 1 januari 1982 als aan
vangsmoment kiest. Dat was in dit geval echter niet het in artikel 27 lid 5 
W.O.R. bedoelde startpunt. De HR stelt vast dat de Rb. heeft geoordeeld 
dat reeds v66r 27 december 1981 aan de G.O.R. genoegzaam is gebleken 
dat Stork uitvoering gaf aan het onderhavige besluit. Het college oordeelt 
vervolgens dat dit met de feiten verweven oordeel van de rechtbank geen 
blijk geeft van een onjuiste rechtsopvatting. De G.O.R. was dus te laat met 
zijn inroeping van de nietigheid en dientengevolge werd ook de onder 2 
genoemde vraag in zijn nadeel beslist. 
Ben ander probleem met betrekking tot artikel 27 W.O.R. deed zich voor 
in de zaak die eindigde met de uitspraak van de HR van 7 oktober 1988. 
Ben van de onderwerpen die volgens artikel 27 lid 1 de instemming van de 
O.R. (of G.O.R. of C.O.R., art. 35) behoeft is de vaststelling, wijziging of 
intrekking van een reglement ,als bedoeld in artikel 1637j B.W.". Bij de 
vraag wanneer · er van een reglement als daar bedoeld sprake is, helpt dit 
laatste wetsartikel ons niet verder en in de literatuur bestaat er veel verschil 
van mening over. In de onderhavige zaak streden partijen over de vraag of 
de autokostenregeling die bij IBM in 1984 gold en die IBM had besloten 
te wijzigen, een reglement als bedoeld in artikel27 W.O.R. oplevert zodat 
de instemming van de centrale ondernemingsraad nodig was. De kwestie, 
wei een reglement (in deze zin) of niet, is nog om andere redenen van belang, 
bijvoorbeeld omdat een verklaring van een werknemer waarbij hij zich bij 
voorbaat akkoord verklaart met elke toekomstige wijziging van het regle
ment, nietig is (art. 1637 I B.W.). 
Het antwoord op de vraag of de genoemde autokostenregeling een regle
ment was in de zin van art. 27 W.O.R. werd bemoeilijkt omdat niet was 
voldaan aan twee vereisten die in artikel1637j B.W. voor de verbindendheid 
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van een reglement voor de werknemers worden gesteld: nederlegging ter 
griffie van het kantongerecht en ophanging in het arbeidslokaal. 

De HR liet zich inspireren door de subjectieve leer verdedigd door Van der 
Grin ten en door deze laatste als volgt omschreven (Arbeidsovereenkomsten
recht 1987 p. 44): ,Het reglement is een door de werkgever vastgestelde 
regeling met betrekking tot door hem gesloten of te sluiten arbeidsovereen
komsten. Daarnaast is vereist dat de werkgever deze regeling als reglement 
in de zin der wet heeft bedoeld". Er kan sprake zijn van een reglement als 
bedoeld in artikel1637j B.W. (en dus als bedoeld in art. 27 W.O.R.), aldus 
de HR, oak al is niet voldaan aan alle vereisten voor verbindendheid 
daarvan voor de werknemers. Het college voegt daaraan toe: ,Dit zal met 
name het geval zijn, wanneer er goede grand is om aan te nemen dat de 
werkgever een verbindendheid voor werknemers heeft beoogd op de voet 
van een reglement in de zin van art. 1637j en niet op de voet van in
corporering van de regeling in hun individuele arbeidsovereenkomsten, 
als bedoeld in HR 4 mei 1956, NJ 1956, 299". Uit de stukken van het geding 
leidde de HR af dat IBM een dergelijke verbindendheid bij wijze van 
reglement niet had beoogd en daarmee verloor de centrale ondernemings
raad van IBM het proces. 

b. Voorziening die ondernemer aan O.R. moet verstrekken? 

Stichting Huize Boldershof exploiteerde een inrichting voor de verzorging 
van geestelijk gehandicapten; haar inkomsten waren geheel afkomstig uit 
de verpleeggelden. Zij had een ondernemingsraad ingesteld. In 1982 nam 
de stichting de kosten van het secretariaat van de ondernemingsraad voor 
haar rekening voor een bedrag van f2.500, - per jaar per ondernemings
raadslid. Dit maakte secretariele bijstand van de ondernemingsraad gedu
rende 20 uur per week mogelijk. Nadat het Centraal Orgaan Tarieven 
Gezondheidszorg had bepaald dat in de verpleeggelden nag slechts 
f1.250,- per jaar per ondernemingsraadslid voor het secretariaat van de 
ondernemingsraad mocht worden ingecalculeerd berichtte de stichting aan 
de ondernemingsraad de secretariaatskosten nag slechts voor dat bedrag 
voor haar rekening te willen nemen. Toen in 1983 de gemaakte kosten dat 
bedrag dreigden te overschrijden berichtte de stichting aan de onderne
mingsraad dat zij de secretariele ondersteuning zou beeindigen. 

De ondernemingsraad vorderde voor de kantonrechter, en in hager beroep 
voor de rechtbank, dat de stichting zou worden veroordeeld om aan de 
ondernemingsraad een secretaresse ter beschikking te stellen tot een maxi
mum van 20 uur per week en de daarmee verband houdende kosten voor 
haar rekening te nemen. Zowel de kantonrechter als de rechtbank wezen 
de vordering af. 
In cassatie ging het om de uitleg van de eerste volzin van artikel 17 lid 1 
W.O.R. Deze volzin luidt: · 

, ,De ondernemer is verplicht de ondernemingsraad en de commissies van 
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die raad het gebruik toe te staan van de voorzieningen waarover hij als 
zodanig kan beschikken en die de ondernemingsraad en de commissies 
van die raad voor de vervulling van hun taak redelijkerwijze nodig heb
ben". 

Artikel17 lid 1 voegt hieraan nog toe dat de bedrijfscommissie bij bezwaar 
van de ondernemer tegen het gebruik van een bepaalde voorziening beslist. 
Naar het oordeel van de Hoge Raad zijn in artikel 17 lid 1 eerste volzin 
W .O.R. twee voorwaarden verwoord, gescheiden door het woord ,en", die 
beide vervuld moeten zijn wil de ondernemingsraad een bepaalde aanspraak 
kunnen doen gelden. De beslissing van de bedrijfscommissie heeft uitslui
tend betrekking op de tweede voorwaarde; dit volgt uit de formulering van 
artikel 17 lid 1 en uit de wetsgeschiedenis. Bijgevolg heeft artikel 17 lid 1 
niet de strekking aan de bedrijfscommissie mede de beslissing op te dragen 
omtrent de vraag of de ondernemer een bepaalde, niet in de onderneming 
aanwezige voorziening ten behoeve van de ondernemingsraad dient aan te 
schaffen, respectievelijk een reeds in de onderneming aanwezige (mede) 
door de ondernemingsraad gebruikte voorziening mag afstoten. W at betreft 
de eerste in artikel 17 lid 1 neergelegde voorwaarde gaf de Hoge Raad aan: 
,Beslissend is niet of de ondernemer over een bepaalde 'voorziening' zou 
kunnen beschikken, maar enkel of hij er in feite over beschikt". Dit 
betekent dat aan deze voorwaarde niet meer is voldaan wanneer een 
ondernemer een voorziening die hem ter beschikking staat afstoot. In dit 
verband gaf de Hoge Raad het oordeel van de rechtbank aldus weer dat de 
rechtbank de stichting was gevolgd in haar opvatting dat zij zich genood
zaakt had gezien de secretariele ondersteuning van de ondernemingsraad te 
beeindigen, en aldus een hem ter beschikking staande ,voorziening" af te 
stoten omdat hij de kosten daarvan niet Ianger in de verpleeggelden kon 
doorberekenen. Deze zuiver feitelijke beslissing van de rechtbank was naar 
het oordeel van de Hoge Raad niet onbegrijpelijk zodat het door de 
ondernemingsraad ingestelde cassatieberoep faalde. 

Van belang is een overweging ten overvloede waarin de Hoge Raad erop 
wijst dat ingeval een ondernemingsraad aanspraak maakt op gebruik van 
een voorziening die niet in. de onderneming aanwezig is en die de onderne
mer niet bereid is ten behoeve van de ondernemingsraad aan te trekken, 
artikel22lid 1 W.O.R. van toepassing is. Dit artikel brengt ,de kosten van 
de ondernemingsraad" ten laste van de ondernemer. De Hoge Raad inter
preteert de geciteerde term als: ,de redelijkerwijs noodzakelijke kosten van 
de ondernemingsraad". 

7. VERTEGENWOORDIGING VAN RECHTSPERSONEN 

HR 20 februari 1987, NJ 1987, 558, P.C.T.A. Product Controle Transport 
Amsterdam B.V. en H.C. de Jong tegen Planex B.V. 
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Een echtelijk onderonsje 

De bevoegdheidsverdeling in de vennootschappen Plan ex B. V. en P. C. T .A. 
was in hoge mate een onderonsje tussen bet echtpaar De Jong-Widosuwito. 
Hij was bestuurder van Plan ex B. V. en zij bestuurder van P. C. T .A., terwijl 
zij bovendien behoudens een korte onderbreking enig aandeelhoudster was 
van zowel P.C.T.A. als Planex B.V. Op 9 januari 1984 had de algemene 
vergadering van aandeelhouders van Planex B.V. - voorgezeten door 
mevrouw De Jong-Widosuwito - een gedelegeerd commissaris benoemd 
en tevens besloten dat financiele transacties die een bedrag van /5000,
te boven gingen de toestemming van de gedelegeerd commissaris behoefden. 

Enige maanden later sloten Planex B.V., vertegenwoordigd door DeJong, 
en P.C.T.A., vertegenwoordigd door diens vrouw, een huurovereenkomst 
ten bedrage van meer dan/5.000,- en zonder dat de vereiste toestemming 
van de gedelegeerd commissaris was verkregen. 

De bevoegdheidsbeperking van de bestuurder van Planex kan op grond van 
artikel 240 Boek 2 B. W. niet aan derden worden tegengeworpen. Dit volgt 
uit de leden 2 en 3 van dat artikel. Op grond van artikel 240 lid 2 komt de 
bevoegdheid tot vertegenwoordiging van de vennootschap mede toe aan 
ieder der bestuurders, maar kunnen de statuten bepalen dat deze bevoegd
heid slechts berust bij een of meer bestuurders, hetzij afzonderlijk hetzij 
gezamenlijk hetzij met een of meer anderen. Lid 3 voegt hieraan toe dat op 
andere beperkingen van de vertegenwoordigingsbevoegdheid van bestuur
ders dan die in lid 2 zijn bedoeld door of tegen derden geen beroep kan 
worden gedaan voorzover het niet uit de wet voortvloeiende beperkingen 
betreft. 
Omdat de bevoegdheidsbeperking van haar bestuurder een ,andere" is dan 
in artikel 240 lid 2 bedoeld, kon Planex, als de regel werd toegepast, de 
overschrijding van de/5.000,- grens niet aan P .C.T .A. tegenwerpen (vgl. 
art. 240 lid 3) metals resultaat dat P.C.T.A. Planex aan de overeenkomst 
kon houden. Het hof formuleerde echter in bet onderhavige geval een 
uitzondering op deze regel door te oordelen dat mevrouw DeJong-Widosu
wito deze bevoegdheidsbeperking, die op haar voorstel en mede door haar 
als aandeelhoudster van Planex tot stand was gekomen, bewust had gene
geerd. Dit bracht bet hof tot de conclusie: ,Onder deze omstandigheden 
kan P.C.T.A., aan welke vennootschap de kennis en het voormelde opzet 
van De Jong-Widosuwito moeten worden toegerekend, er niet te goeder 
trouw een beroep op doen dat de huurovereenkomst Planex bindt". 

Omdat bet cassatieberoep op andere gronden dan die met het bovenvermel
de oordeel van bet hof samenhangen strandde, kwam de Hoge Raad niet 
toe aan een beoordeling van dit oordeel. 
Het oordeel van het hof is volstrekt juist en wordt door A.-G. Franx en in 
de literatuur onderschreven. Als zelfs in dit geval de goede trouw (redelijk
heid en billijkheid) niet beperkend zou kunnen werken op artikel 240 lid 3 
Boek 2 B. W., wanneer dan wei? 
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8. RET RECHT VAN ENQUETE, FORMELE ASPECTEN 

HR 1 oktober 1986, NJ 1987, 914, S. B.V. tegen W. 
HR 4 november 1987, NJ 1988, 578, noot MAEIJER, X te P tegen Ate P. 

De bepalingen verband houdende met het recht van enquete (art. 344 e.v. 
Boek 2 B.W.) zijn van toepassing op de cooperatie, de onderlinge waar
borgmaatschappij, de N.V. en de B.V. Wie aan bepaalde vereisten voldoet 
kan tot de Ondernemingskamer (O.K.) van het hof te Amsterdam het 
verzoek richten een onderzoek te doen instellen naar het beleid en de gang 
van zaken van een der genoemde rechtspersonen. De O.K. wijst het verzoek 
slechts toe , wanneer blijkt van gegronde redenen om aan een juist beleid 
te twijfelen" (art. 2:350). Als uit het rapport van de aangewezen onderzoe
ker(s) van wanbeleid is gebleken, kan de O.K. op verzoek van de oorspron
kelijke verzoeker voorzieningen treffen die niet mis zijn. Bijvoorbeeld 
ontslag van een of meer bestuurders en commissarissen, tijdelijke afwijking 
van statutaire bepalingen en zelfs ontbinding van de rechtspersoon. 
De formele aspecten die in bovengenoemde uitspraken aan de orde komen, 
hebben respectievelijk betrekking op de volgende twee fasen: a) die waarin 
de indiening van het verzoek centraal staat en b) die waarin het rapport door 
de onderzoeker(s) reeds is uitgebracht en waarin de O.K. om voorzieningen 
wordt gevraagd. 
Op formele gronden trachtte de verweerder in de eerste zaak te ontkomen 
aan een enquete (fase a) en die in de tweede fase aan de gevolgen van de 
enquete (fase b). 

a. Formele vereisten waaraan verzoekers moeten voldoen 

De wet kent een aantal formele vereisten waaraan zij die tot de O.K. van 
het Amsterdamse gerechtshof het verzoekschrift tot enquete richten, moe
ten voldoen. Deze vereisten betreffen bijvoorbeeld de bevoegdheid der 
indieners (artt. 2:346 en 347), de eis dat de bezwaren eerst aan het bestuur 
en de raad van commissarissen moeten worden voorgelegd (art. 2:349lid 1) 
en de meer algemene eis dat het verzoekschrift een duidelijke omschrijving 
van het verzoek en de gronden waarop het berust moet bevatten (art. 429d 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering). 
In de zaak die eindigde met het arrest van 1 oktober 1986 stelde de 
oorspronkelijke verzoeker dat deB. V. in haar cassatieberoep niet ontvanke
lijk was omdat zij bij voorbaat in de enquete zou hebben bewilligd. De HR 
oordeelde echter dat zelfs indien dit laatste waar zou zijn, deze bewilliging 
niet aan de ontvankelijkheid van het cassatieberoep in de weg zou staan. 
Van haar kant bestookte de B.V. het enquete-verzoek met enige niet in de 
wet genoemde formele bezwaren: a) de schriftelijke kenbaarmaking van 
bezwaren aan bestuur en commissarissen zou op straffe van niet-ontvanke
lijkheid van het enquete-verzoek gepaard moeten gaan met een verzoek die 
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bezwaren te onderzoeken en naar aanleiding daarvan maatregelen te nemen. 
De HR was van oordeel dat deze eis geen steun vindt in genoemde bepaling; 
b) het hof zou hebben miskend dat er een stemovereenkomst tussen de 
aandeelhouders van de B.V. was, zodat een uitweg uit de impasse voorhan
den was. De HR las het arrest van het hof echter zo, dat oorzaken van de 
impasse mede waren: de meningsverschillen en het gebrek aan samenwer
king tussen de beide directeuren van de B.V. Tegen dit euvel hood de 
stemovereenkomst geen soelaas. 

b. Openheid van de systematiek: is na een verzoek om voorlopige voorzie-
ningen een verzoek om dejinitieve voorzieningen mogelijk? 

Vooraf moet worden medegedeeld dat de O.K. niet ambtshalve bevoegd is 
voorzieningen te treffen. 
In de tweede van bovengenoemde zaken had de verzoeker, die tevens 
directeur van de vennootschap was, aanvankelijk om voorlopige voorzie
ningen gevraagd, omdat tussen de strijdende partijen onderhandelingen op 
gang waren gekomen. De O.K. honoreerde dit verzoek en stelde o.a. voor 
een jaar een registeraccountant aan als commissaris (met Speciale bevoegd
heden). Toen de onderhandelingen op niets uitliepen, wendde de verzoeker 
zich opnieuw tot het hof en verzocht om het ontslag van zijn mede-directeur. 
De O.K. gaf ook aan dit verzoek gehoor. In cassatie betoogde de ontslagen 
directeur dat een verzoek om voorzieningen (als bedoeld in art. 356 Boek 2 
B.W.) op grand van artikel 355 lid 2 slechts kon geschieden binnen twee 
maanden na nederlegging ter griffie van het verslag van de tot enqueteurs 
benoemde deskundigen. Die termijn was toen de verzoeker zijn definitieve 
verzoek deed reeds verre overschreden. 
De HR onderschreef echter het oordeel van de O.K. en stelde voorop: ,De 
regeling vervat in de art. 2:355 tim 2:358 strekt ertoe om, indien uit het 
verslag van het verrichte onderzoek van wanbeleid blijkt, de OK ruime 
bevoegdheden te verschaffen ten einde haar in staat te stellen aan dat 
wanbeleid een einde te maken en de eruit voortgevloeide gevolgen zoveel 
mogelijk ongedaan te maken en te beperken". Hij wees er verder op dat 
de wetgever blijkens de artikelen 2:355 lid 5 en 2:357 is uitgegaan van de 
mogelijkheid dat de uitoefening van deze bevoegdheden door de O.K. zich 
over een zekere tijdsruimte uitstrekt. Ook in de wetsgeschiedenis vond de 
HR een argument voor zijn opvatting dat ,indien door de O.K. op de 
grondslag van het onderzoeksverslag getroffen voorlopige voorzieningen 
niet toereikend zijn gebleken om aan het wanbeleid een einde te maken, 
alsnog definitieve voorzieningen kunnen worden verzocht en toegewezen". 

9. DE JAARREKENING 

HR 26 juni 1985, NJ 1986, 307, noot MAEIJER, N.V. Gemeenschappelijke 
Kernenergiecentrale Nederland tegen o.a. De vereniging ,Stop Dode
waard" 
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HR 20 mei 1987, NJ 1987, 973, noot MAEIJER, B.V. Koninklijke Maat
schappij ,De Schelde" tegen Dirk Meijer 
HR 23 december 1987, NJ 1988, 680, R.N.A. Dreesmann tegen o.a. Vede 
B.V. 
HR 3 februari 1988, NJ 1989, 225, noot MAEIJER, De Stichting Onderzoek 
Bedrijfs Informatie SOBI e.a. tegen NABA Beheer B.V. 
HR 26 juni 1985, NJ 1986, 243, noot MAEIJER, Credit Lyonnais Bank 
Nederland N.V. tegen Stichting SOBI en De Nederlandsche Bank N.V. 

In de Nederlandse rechtspraktijk wordt herhaaldelijk een rechtsvordering 
ingesteld tot wijziging van de inrichting van een jaarrekening. Grond 
hiervoor is met name dat de jaarrekening niet beantwoordt aan de voor
schriften van titel 8, thans titel 9 Boek 2 B.W.: ,De jaarrekening en het 
jaarverslag". Voor het instellen van een dergelijke eis stelt artikel 999 van 
het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering (tot 1 januari 1984: art. 337 
Boek 2 B.W.) de eis dat de eiser ,belanghebbende" bij de desbetreffende 
jaarrekening is. 
De eerste vier arresten gaan over de vraag wie zoal ,belanghebbenden" zijn 
in de zin van deze bepaling. Bij de beantwoording hiervan bieden wet en 
wetsgeschiedenis nauwelijks steun. 
Ook in het vijfde van bovengenoemde arresten ging het over een verzoek 
tot wijziging van de inrichting van de jaarrekening, maar de rechtsvragen 
waren hier geheel andere dan die in de vier reeds genoemde HR-uitspraken. 
Daarom zal dit arrest na deze vier worden behandeld. 
Nu dus eerst de vraag: wie is volgens de wet ,belanghebbende" bij het 
instellen van een vordering tot wijziging van de inrichting van de jaarreke
ning? 

a. Is vereniging (actiegroep) ,,belanghebbende"? 

In het geval dat eindigde met het arrest van 26 juni 1985 had de vereniging 
,Stop Dodewaard" G.K.N. gedagvaard voor de Ondernemingskamer van 
het hof in Amsterdam, eisende dat G.K.N. zou worden veroordeeld haar 
jaarrekening over 1982 aan te vullen met de post kosten van ontmanteling 
van de (in Dodewaard gevestigde) kerncentrale. Was de vereniging ,Stop 
Dodewaard" belanghebbende in de zin van artikel 999 Rv. en dus in haar 
vordering ontvankelijk? Deze vereniging had als statutair doel en ook als 
feitelijke werkzaamheid ,het gebruik van kernenergie voor vreemde doel
einden tegen te gaan". 
G .K.N. bestreed dat de vereniging belanghebbende was, maar kreeg van de 
Ondernemingskamer ongelijk. Deze oordeelde dat een voorziening voor 
ontmantelingskosten ,een factor kan zijn bij de beoordeling van de vraag 
of een economische noodzaak bestaat tot toepassing van kernenergie'' en 
dat ,het achterwege Iaten van een dergelijke voorziening de vereniging 
(kon) benadelen in het verwezenlijken van haar doelstelling". 
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Bij de HR vond deze nogal gekunstelde redenering geen genade. Het college 
maakt allereerst onderscheid tussen hen die zonder meer , behoren tot de 
kring van bij de onderneming betrokkenen ter bescherming van wier belan
gen de jaarrekeningsprocedure in het Ieven is geroepen" en hen die niet 
zonder meer tot die kring behoren. Opgemerkt kan worden dat degenen die 
deel uitmaken van de eerste groep (bijvoorbeeld aandeelhouders) veel 
eerder, ja, vaak zonder meer, ,belanghebbende" zullen zijn. In deze zin 
ook annotator Maeijer die spreekt van de tweekringenleer van de HR. 
In welke gevallen is nu een vereniging als , ,Stop Dodewaard'', niet behorend 
tot de eerste groep, belanghebbende? Volgens de HR heeft zij (cursivering 
van ons) ,slechts dan het vereiste belang wanneer de door haar verlangde 
wijziging van de jaarrekening ertoe kan leiden dat een specifiek en cone reef 
nadeel, voor haar in haar betrekkingen tot de onderneming verbonden aan 
de wijze waarop de jaarrekening op het aangevochten punt is ingericht, 
wordt ongedaan gemaakt of verminderd''. 
Als zo'n nadeel kon niet worden aangemerkt, aldus de HR, de omstandig
heid dat het ontbreken van een voorziening voor ontmantelingskosten in de 
jaarrekening van G.K.N. ,Stop Dodewaard" verhindert aan zo'n voorzie
ning een economisch argument te ontlenen bij haar voorlichting. 

b. Werknemer? 

Het arrest van 20 mei 1987 betrof een werknemer (tevens lid van de 
ondernemingsraad) die op grond van hetzelfde artikel 999 Rv. vorderde dat 
zijn werkgever zou worden veroordeeld een nieuwe jaarrekening en een 
nieuw jaarverslag over 1984 op te stellen. Is een werknemer ,belanghebben
de"? De werkgever meende dat dit slechts in bijzondere, hier niet aanwezige 
omstandigheden kon worden aangenomen en dat in de eerste plaats de 
ondernemingsraad de kwaliteit van belanghebbende toekwam. 
De Ondernemingskamer had zich kennelijk Iaten inspireren door het zojuist 
behandelde arrest van de HR inzake ,Stop Dodewaard" en oordeelde dat 
een werknemer reeds uit hoofde van zijn dienstbetrekking behoort tot de 
kring van de bij de onderneming betrokkenen wier belangen de rechtsple
ging inzake jaarrekeningen enjaarverslagen moet worden geacht te bescher
men en dat een werknemer ,derhalve" belanghebbende bij de jaarrekening 
en het jaarverslag was. 
De HR achtte deze uitspraak te ongenuanceerd en casseerde. Hij was het 
wel met de Ondernemingskamer eens dat de werknemer tot genoemde kring 
van betrokkenen behoorde en achtte de werknemer uit dien hoofde in 
-beginsel , , belanghebbende''. Volgens de HR is de werknemer dat echter niet 
, ,indien zijn wederpartij in de procedure stelt, en in geval van betwisting 
bewijst, dat achterwege blijven van de door hem verlangde wijziging in de 
inrichting der stukken, gelet op de omstandigheden van het geval, geen 
nadeel voor hem in zijn betrokkenheid als werknemer bij de onderneming 
kan opleveren". 
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De HR verwierp ook de in cassatie aangevoerde stelling dat werknemer 
Meijer in ieder geval niet ontvankelijk was als hij niet eerst de hem als 
ondernemingsraadslid openstaande mogelijkheden had benut om zijn be
zwaren tegen de jaarstukken aan zijn werkgever voor te leggen. 

c. Voormalige aandee/houder? 

Dan de zaak die eindigde met het arrest van de HR van 23 december 1987. 
Hier was de vraag of een voormalige aandeelhouder ,belanghebbende" is 
in de zin van artikel 999 Rv. Biser meende dat o.a. de jaarrekening over 
1984-1985 van Vede B.V., waarin hij aandelen had gehad, niet beantwoord
de aan de wet (titel 8 van Boek 2 B.W.). Hij verzocht de Ondernemingska
mer te Amsterdam het besluit van de algemene vergadering van aandeelhou
ders waarbij deze jaarrekening was vastgesteld, te vernietigen. Ook vorder
de hij inrichting van de jaarrekening overeenkomstig bij rechterlijk bevel 
gegeven aanwijzingen. Kon hij wat dit laatste betreft als , , belanghebbende'' 
worden aangemerkt? Biser meende van wel, omdat de verkoop en levering 
van zijn aandelen zijns inziens niet rechtsgeldig waren en een bekend 
hoogleraar in het recht (Prof. Wolfgang Wiegand) hem in de door hem 
terzake aangespannen processen goede kansen gaf. 
Ondernemingskamer en HR stelden hem echter in het ongelijk. 
De HR stelt voorop ,dat de houder van een of meer aandelen in een 
onderneming reeds uit hoofde van dat aandeelhouderschap behoort tot de 
kring van de bij die onderneming betrokkenen ter bescherming van wier 
belangen de jaarrekeningprocedure in bet Ieven is geroepen''. Maar het feit 
dat een ex-aandeelhouder de rechtsgeldigheid van de verkoop en de levering 
van zijn aandelen aan een derde aanvecht, Ievert volgens de HR geen 
toereikende grond op om te oordelen dat hij nochtans van bedoelde kring 
deel uitmaakt. 
De HR overwoog ook nog: ,Anders dan bet middel in onderdeel 3 aan
voert, is de Ondernemingskamer in zodanig geval niet gehouden om margi
naal en bij wijze van voorlopig oordeel te toetsen of de eiser op redelijke 
gronden stelt aandeelhouder te zijn (gebleven)". 
Dit laatste, door de HR verworpen, stand punt was in de literatuur verdedigd 
door de oud-president van de Ondernemingskamer Mr. IJsselmuiden. De 
HR wilde er niet aan omdat de Ondernemingskamer anders zou moeten 
treden in de verhouding aandeelhouder (verkoper) en een derde (koper) 
uitsluitend om vast te stellen of de eiser als aandeelhouder tot bovengenoem
de kring moest worden gerekend en dit onderzoek bovendien teveel tijd zou 
kosten. 

d. Crediteur? 

Tenslotte het HR-arrest van 3 februari 1988. De eis tot wijziging van de 
inrichting van de (groeps)jaarrekening was bier ingesteld door Sobi - in 

797 



Nederland bekend als zeer actieve, ook wel eens mis prikkende horzel voor 
ondernemingen met hun jaarrekeningen - voor zichzelf en als vertegen
woordiger van een groot aantal crediteuren in bet faillissement van Hurks 
Bouwbedrijf Amsterdam B. V. (H.B.A.), een lOOOJo dochter van verweerster 
in cassatie Naba. 
De Ondernemingskamer verklaarde de eisers niet ontvankelijk in hun 
vorderingen. Met toepassing van de tweekringenleer werd geoordeeld dat 
eisers niet behoorden tot de kring van bij de onderneming van Naba 
betrokkenen ter bescherming van wier belangen de jaarrekeningprocedure 
in het leven is geroepen. Ook was gesteld noch gebleken dat eisers een 
,specifiek en concreet nadeel" hadden als omschreven door de HR in de 
Dodewaard-zaak (zie hierboven onder a). 
De HR verwerpt allereerst het met een beroep op de vierde E.E.G.-Richtlijn 
en de daaruit voortvloeiende Aanpassingswet van 7 december 1983 gehou
den betoog van eisers dat het begrip ,belanghebbende" in de zin van artikel 
999 Rv. ,iedere derde die enig belang aannemelijk weet te maken", om vat. 
Voor dit betoog bieden richtlijn noch wet noch hun ontstaansgeschiedenis 
steun, aldus de HR. Hoe ziet hij de positie van crediteuren? Zij kunnen 
,mede gelet op de belangen van de onderneming" (dit is nieuw) niet louter 
uit hoofde van hun hoedanigheid van crediteur tot de eerste kring worden 
gerekend. 
Ook het betoog dat de eisers 2 tot en met 15 eenjuist ingerichte jaarrekening 
van Nab a nodig hadden om te bepalen welke vordering zij tegen Nab a en/ of 
haar bestuurders zouden instellen, faalde. Volgens de HR gaf het oordeel 
van de Ondernemingskamer (geen specifiek en concreet nadeel etc.), waar
van de motivering in het cassatiemiddel niet werd bestreden, geen blijk van 
een onjuiste rechtsopvatting en was het verweven met waarderingen van 
feitelijke aard die in cassatie niet op hun juistheid konden worden getoetst. 
Met een vergelijkbare motivering deed de HR af het betoog van Sobi dat 
zij ,belanghebbende" was omdat Naba bij de Officier van Justitie in 
Amsterdam tegen haar een strafklacht wegens laster en smaad - gegrond 
op de stelling dat Sobi had beweerd dat Naba haar jaarrekeningen had 
vervalst - had ingediend en zij behoefte had aan een op juiste en volledige 
wijze ingerichte jaarrekening van Naba teneinde zich tegen deze strafklacht 
te kunnen verweren. 
Opmerking verdient nog dat de HR doet uitkomen dat de vraag wie 
belanghebbende is bij de vordering tot openbaarmaking van de jaarrekening 
(art. 394 Boek 2 B.W.) met betrekking tot crediteuren niet op identieke 
wijze wordt beantwoord als de vraag wie belanghebbende is bij de vordering 
tot wijziging van de inrichting van de jaarrekening. 

e. Rechtsvragen in verband met artikel 8 W. v.K. en 1001 Rv. 

Dan nu de laatste, los van de vier eerdere HR-uitspraken staande beslissing 
betreffende de jaarrekening (NJ 1986, 243). 
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In deze zaak had alweer Sobi eiseres tot cassatie, toenmaals genaamd N.V. 
Slavenburg's Bank, gedagvaard voor de Ondernemingskamer. De eis was 
dat Slavenburg zou worden bevolen haar jaarrekening over 1981 aldus in 
te richten dat een toevoeging van f125.000.000,- aan de voorziening 
algemene risico's niet zou worden afgeboekt op de algemene reserve, maar 
zou worden geleid over de winst- en verliesrekening. 

Het belang van de zaak schuilt in de volgende twee rechtsvragen. Ten eerste: 
kan een door de Ondernemingskamer tot een partij (bier Slavenburg) 
gericht verzoek om inlichtingen worden gebaseerd op artikel 8 W etboek van 
Koophandel? Dit artikel geeft de rechter de bevoegdheid ieder der partijen 
de openlegging te bevelen , , van de boeken, bescheiden en geschriften, welke 
zij ingevolge de wet moeten houden, maken of bewaren, teneinde daarvan 
inzage of een uittreksel te doen nemen, voorzooveel hij dit noodig acht in 
verband met bet punt in geschil". 

De HR beantwoordt deze eerste rechtsvraag ontkennend en motiveert dit 
aan de hand van de tekst van artikel 8 lid 1 als volgt (cursivering van ons): 
,dat die bepaling slechts bet oog heeft op een bepaalde wijze van bewijsvoe
ring en beperkt is tot bet openleggen van boeken, bescheiden en geschrif
ten". 

De tweede rechtsvraag betreft de verhouding in jaarrekeningzaken tussen 
enerzijds de Ondernemingskamer en anderzijds De Nederlandsche Bank 
N.V. (D.N.B.). Artikel 1001 lid 7 Wetboek van Burgerlijke Rechtsvorde
ring (vroeger: art. 342a Boek 2 B.W.) bepaalt dat in gevallen als deze, 
waarbij een bank partij is, door de Ondernemingskamer geen beslissing tot 
herziening van de jaarrekening kan worden gegeven ,welke De Nederland
sche Bank N. V. volgens haar uitdrukkelijke verklaring niet verenigbaar acht 
met een gezond bankbeleid". Hoever gaat dit wettelijk vetorecht? De HR 
stelt voorop dat deze bepaling (art. 342a Boek 2 B.W.) aan D.N.B. voor 
zover bet haar aldus toekomende vetorecht in bet geding is, een eigen recht 
geeft om beroep in cassatie in te stellen, maar hij voegt daar vervolgens aan 
toe: ,doch de reikwijdte van deze bepaling gaat niet zover dat zij de 
Ondernemingskamer beperkt in bet nemen van beslissingen die niet een 
bevel inhouden waarbij aanwijzingen worden gegeven met betrekking tot 
de inrichting van een jaarrekening". 

10. CONCERNS 

HR 13 september 1985, NJ 1987, 98, noot BRUNNER, Albada Jelgersma 
Holding B.V. tegen Ad van Geloven Snacks B.V. 

HR 19 februari 1988, NJ 1988, 487, noot VAN DER GRINTEN, Albada 
Jelgersma Holding B. V. tegen Intercooperatieve Zuivelfabriek van Antwer
pen 

HR 2 november 1984, NJ 1985, 446, noot MAEIJER, E. Blok B.V. tegen 
Aannemersbedrijf M. de Haan B.V. en M. de Haan 
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HR 16 januari 1987, NJ 1987, 970, noot MAEIJER, Buro-Advertising B.V. 
en Norman Craig en Kummel (Netherlands) B.V. tegen A.F.M. van Tiel 

HR 9 mei 1986, NJ 1986, 792, noot VANDER GRINTEN, Bouwmaatschappij 
Keulen B.V. tegen Bouwfonds voor Limburgse Gemeenten 

Ben dochter-B.V. is een zelfstandige vennootschap, ook al maakt zij deel 
uit van een concern. Maar niet zelden bemoeit de moeder zich intensief met 
de dochter en bepaalt er in feite het beleid. Als zo'n dochter vervolgens 
failliet gaat, proberen haar crediteuren langs verschillende wegen de vorde
ringen die zij hebben op de dochter te verhalen op de moeder. Men kan 
hierbij onderscheid maken tussen a) de contractuele weg inclusief door de 
moeder gewekte schijn en b) de weg van de onrechtmatige daad. Ook heeft 
een ontslagen directeur van een dochter wei geprobeerd de moeder aan te 
spreken uit onrechtmatige daad (zie de vierde van bovengenoemde zaken). 
Tenslotte komt de onrechtmatige daad problematiek ook aan de orde in 
publiekrechtelijk getinte verhoudingen (de vijfde zaak). 

a. De garantiebrief van de moeder 

Naast bovengenoemde eerste zaak Albada Jelgersma (A.J. 1) uit 1985 
waren er twintig andere bij de HR aanhangig die als twee druppels water 
op de zaak A.J. 1 leken. Hier wordt aileen de eerste zaak behandeld. 

Ben crediteur van Wijnalda Kuntz B.V. (W.K.) zag zich met het faillisse
ment van W .K. geconfronteerd en sprak voor zijn vordering de moeder van 
W.K. aan: A.J. Daartoe stelde hij o.a. dat hij vertrouwd had op de door 
A.J. gewekte schijn dat deze zich garant verklaarde voor de schulden die 
haar dochter tegenover leveranciers had aangegaan na 12 september 1980. 
Van deze datum was de brief die A.J. aan de betrokken leveranciers had 
gestuurd. Daarin stand o.a. het volgende: ,Ben belangrijke. voorwaarde 
( ... ) is dat W.K. verzekerd kan zijn en blijven van uw leverantie. In dat 
kader delen wij u mede dat wij, voor zover u per 12 september 1980 nog 
leverantievorderingen op W .K. heeft, u garanderen dat deze volledig zullen 
worden voldaan, op voorwaarde dat u niet tot onmiddellijke opeising van 
uw vordering overgaat doch ons de gelegenheid geeft interne maatregelen 
bij W .K. te nemen ter versterking van de liquiditeitspositie waardoor uw 
vorderingen geheel kunnen worden voldaan. Wij rekenen gelet op onze 
toezeggingen op uw medewerking. Wij vertrouwen erop datu uw leveranties 
weer zult hervatten; betaling daarvan zal op normale wijze geschieden''. 

Macht de betrokken leverancier van de dochter deze brief van de moeder 
z6 opvatten dat de daarin vervatte garantieverklaring ook gold voor lever
anties van na 12 september 1980 (vertrouwensleer?) 

Het hof beantwoordde deze vraag op grand van de omstandigheden van het 
geval bevestigend en oordeelde dat nu de leverancier het in de brief vervatte 
garantie-aanbod had aanvaard door zijn leveranties aan W .K. te hervatten, 
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een overeenkomst tussen die leverancier en moeder A.J. was tot stand 
gekomen en wei een overeenkomst om baat (onder bezwarende titel). 
De HR verwierp het cassatieberoep en dat was te verwachten nu het hof op 
niet onbegrijpelijke marrier de vertrouwensleer had toegepast en de waarde
ring van de feiten aan het hof was voorbehouden. De HR onderschreef het 
oordeel van het hof dat hier sprake was van een overeenkomst om baat en 
behandelde als volgt de poging van A.J. om het vertrouwensbeginsel te 
ondergraven met behulp van de leer van het zogenaamde negatief belang: 
, ,dat nu er sprake is van een overeenkomst om baat, niet van belang is of 
de leverancier aldan niet in een ongunstigere positie is komen te verkeren". 

b. Onrechtmatige daad 

In de tweede van bovengenoemde zaken was de processuele wederpartij van 
A. J. een Belgische leverancier, verder te noemen Inza. Deze sprak A. J. aan 
uit onrechtmatige daad. De contractuele weg was in dit geval niet begaan
baar omdat Inza op het moment dat de brief van 12 september 1980 (zie 
onder a) werd rondgestuurd, nog geen leverancier van Wijnalda Kuntz B.V. 
(W.K.) was en zij daarom deze brief niet had ontvangen. 
Inza verweet moeder A.J. dat deze rustig had toegezien hoe dochter W.K. 
na Kerstmis 1980 op grote schaal goederen van Inza bleef betrekken, terwijl 
A.J. uit een accountantsrapport van 23 december 1980 wist dat W.K. ten 
do de opgeschreven was. 
Het hof achtte A.J. aansprakelijk - volvoerde aldus de bekende ,door
braak" in het concernrecht: moeder aansprakelijk voor schulden van de 
dochter - en wei op grond van de door de HR als volgt samengevatte 
overwegingen: ,Toen A.J. eind augustus/begin september 1980 de aande
len-W.K. overnam was de financiele positie van W.K. zorgelijk; zij genoot 
geen of onvoldoende leverancierskrediet. Na de overname heeft A.J. zich 
intensief en indringend met W .K. bemoeid. Zij had zeggenschap over de 
bedrijfsvoering van W .K., met name ook op het terrein van de inkopen. 
In aanmerking genomen dat A.J. op grote schaal ruchtbaarheid aan de 
overname heeft gegeven, waarna bij leveranciers van W .K. de verwachting 
bestond dat A.J. geleidelijk aan erin zou slagen W.K. weer gezond te 
maken, was A.J. gehouden maatregelen te nemen, toen zij voorzag of 
behoorde te voorzien dat Inza bij voortzetting van haar omvangrijke 
leveranties van melkprodukten -die snel en met winst door W .K. doorver
kocht werden- benadeeld zou worden door gebrek aan verhaal". 
De HR verwierp het cassatieberoep, oordelend dat het hof door op grond 
van de vastgestelde feiten een onrechtmatige daad van A.J. aan te nemen, 
geen rechtsregel had geschonden. 
De HR zegt niet dat aile opgesomde omstandigheden aanwezig moeten zijn 
wil er van een onrechtmatige daad van de moeder sprake zijn. Ook geeft 
hij niet aan welk gewicht iedere omstandigheid heeft. Een belangrijk facet 
- ook annotator Van der Grinten wijst daarop - is de constatering dat 
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A.J. zich ,intensief en indringend" met W .K. bemoeide en in feite zeggen
schap had over de bedrijfsvoering van W.K., met name ook op het terrein 
van de inkopen. 

Evenals het bekende Osby-arrest van 25 september 1981, NJ 1982, 443 
houdt dit arrest een waarschuwing in aan het adres van concernmoeders. 

Aan de andere kant is het niet zo dat de HR gemakkelijk aansprakelijkheid 
aanneemt van de moeder - of een ander die in concernverband de lakens 
uitdeelt - voor schulden van de dochter. Dit blijkt uit het derde arrest 
(Blok-De Haan). In dat geval was een zekere M. de Haan directeur en enig 
aandeelhouder van twee B.V.'s: Aannemersbedrijf M. de Haan· B.V. en 
Baggerbedrijf M. de Haan B.V. Met deze laatste B.V. had E. Blok B.V. 
een overeenkomst gesloten. Zij beleefde daar echter weinig plezier aan: 
Baggerbedrijf ging failliet en bood geen verhaal. Toen sprak E. Blok B.V. 
M. de Haan en Aannemersbedrijf aan. 

Het hof wees de vorderingen af. Het achtte o.a. niet bewezen dat de Haan 
ten tijde van het sluiten van de overeenkomst wist of er niet aan behoefde 
te twijfelen dat Baggerbedrijf niet aan haar verplichtingen zou voldoen. 
Evenmin werd bewezen geacht dat Baggerbedrijf ten behoeve van M. de 
Haan functioneerde als ,stroppenmaatschappij", dat wil zeggen een waar
in de meest riskante transacties worden ondergebracht. 

In cassatie was met name interessant de stelling van E. Blok B.V. dat 
oprichting van en continuering van exploitatie van Baggerbedrijf door de 
Haan onder de omstandigheden van het geval , ,in de risicosfeer'' van de 
Haan lagen. Deze stelling verplaatst de strijdvraag of doorbraak van 
aansprakelijkheid moet plaatsvinden van het terrein van de onrechtmatige 
daad naar het veel ruimere van de risico-aansprakelijkheid. 

De HR moet hiervan echter niets hebben: ,De stelling ( ... ) dat onder de 
gegeven omstandigheden oprichting en continuering van exploitatie van 
Baggerbedrijf door de Haan in de risicosfeer van de Haan liggen, zulks 
in de - kennelijk daaraan gehechte - zin dat de Haan jegens Blok 
aansprakelijk zou zijn voor de gevolgen van het onvermogen van Baggerbe
drijf om haar eventuele schulden aan Blok te voldoen, vindt geen steun in 
het recht". 

De conclusie is dus dat van een doorbraak van aansprakelijkheid - zoals 
hier beoogd ten laste van M. de Haan en het, ,zusterbedrijf" Aannemersbe
drijf - slechts sprake kan zijn indien wordt aangetoond dat door de 
aangesprokene een onrechtmatige daad is gepleegd. 

De vierde zaak. Euro-Advertising B. V. (hierna: E.A.) was een onderneming 
die in grote financiele moeilijkheden verkeerde. In 1980 verwierf Norman, 
Craig en Kummel (Netherlands) B.V. (hierna: N.C.K.) aile aandelen E.A. 
N.C.K., enig aandeelhoudster en daarmee algemene vergadering van E.A., 
ontsloeg vervolgens de bestuurder van E.A., A.F.M. van Tiel. Deze dag
vaardde zowel E.A. als N.C.K. Van Tiel stelde dat het dienstverband tussen 
hem en E.A. na de overname stilzwijgend met N.C.K. was voortgezet en 
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vorderde N.C.K. te veroordelen dit dienstverband voort te zetten. Subsidi
air vorderde hij o.a. E.A. en N.C.K. te veroordelen hem ter zake van zijn 
ontslag, dat hij als kennelijk onredelijk in de zin van artikel 1639s B.W. 
betitelde, schadevergoeding te betalen. Uiterst subsidiair vorderde hij E.A. 
en N.C.K. te veroordelen wegens - zoals hij het uitdrukte- ,schuldig 
onrechtmatig gebruik van rechtspersoonlijkheid met betrekking tot de 
beeindiging van (zijn) dienstbetrekking''. 

Deze zaak ontleent haar belang aan de vraag of de toewijzing door het hof 
van de uiterst subsidiaire vordering tegen enig aandeelhoudster N.C.K. 
terecht was. Deze toewijzing had het hof op een vijftal omstandigheden 
gebaseerd: 

N.C.K. heeft in het kader van een fusie aile aandelen in E.A. verworven 
en een dee! van het bedrijf van E.A. voortgezet met vrijwel het gehele 
personeel; N.C.K. heeft Van Tiel ,achtergelaten" in E.A.; het is aan 
N.C.K. te wijten dat E.A. Van Tiel heeft ontslagen; terzake van dit ontslag 
is E.A. schadevergoeding aan Van Tiel verschuldigd; E.A. biedt Van Tiel 
geen verhaal. 

Het hof oordeelde dat het handelen van N.C.K. in deze omstandigheden 
in strijd met de zorgvuldigheid die N.C.K. in het maatschappelijk verkeer 
jegens Van Tiel betaamde en daarmee onrechtmatig was. N.C.K. had zich 
de belangen van Van Tiel dienen aan te trekken in plaats van hem door E .A. 
kennelijk onredelijk te doen ontslaan, waaraan niet afdeed dat N.C.K. zelf 
zware verliezen leed. Het hof veroordeelde N.C.K. aan Van Tiel de schade 
te vergoeden die het gevolg was van haar onrechtmatige daad: deze schade 
had hetzelfde beloop als de schadevergoeding die E.A. aan Van Tiel diende 
te voldoen. 

E.A. en N.C.K. stelden beroep in cassatie in. Volgens de HR kwam het 
oordeel van het hof hierop neer dat de enige aandeelhouder van een besloten 
vennootschap die in het kader van een fusie aile aandelen van de vennoot
schap heeft verworven en in dat kader een dee! van het bedrijf van de 
vennootschap heeft overgenomen en vrijwel haar gehele personeel doch niet 
een van haar directeuren in dienst heeft genomen, jegens die directeur 
onrechtmatig handelt indien vervolgens de directeur wordt ontslagen en de 
vennootschap wegens kennelijke onredelijkheid van het ontslag een schade
vergoeding aan de directeur verschuldigd wordt doch terzake aan de direc
teur geen verhaal biedt. Naar de mening van de Hoge Raad kon dit oordeel 
in zijn algemeenheid niet als juist worden aanvaard. Wei zouden bijzondere 
omstandigheden kunnen meebrengen dat in een geval als het onderhavige 
het handelen van de nieuwe aandeelhouder in strijd is met de zorgvuldigheid 
die hem in het maatschappelijk verkeer jegens de directeur van de overgeno
men vennootschap betaamt. Als zodanig kan bijvoorbeeld gelden de invloed 
van deze aandeelhouder op het ontstaan van het ontbreken van verhaal. lets 
dergelijks was door het hof echter niet aan zijn oordeel ten grondslag gelegd. 
De Hoge Raad wees de vordering van Van Tiel jegens N.C.K. alsnog af. 
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Tenslotte de vijfde zaak. Hier sprak een mede-crediteur een publiekrechte
lijke rechtspersoon aan. In 1969 was opgericht de Stichting Werkgroep 
Eigen Woningen (hierna: de Stichting). Haar doel was werkzaam te zijn in 
het belang van de volkshuisvesting en meer in het bijzonder van het eigen 
woningbezit. Het Bouwfonds voor Limburgse Gemeenten (hierna: het 
Bouwfonds) financierde de activiteiten van de Stichting. Het Bouwfonds 
was een publiekrechtelijke rechtspersoon tot stand gekomen ingevolge de 
Wet Gemeenschappelijke Regelingen als samenwerkingsverband tussen een 
aantal gemeenten. De Stichting was in feite een projectontwikkelaar en het 
Bouwfonds haar bankier. 

In 1978 weigerden Gedeputeerde Staten van Limburg goedkeuring te verle
nen aan een besluit van het Bouwfonds tot het sluiten van een rekening 
courant-overeenkomst voor dat jaar met de Stichting, omdat kredietver
strekking niet binnen de doelstellingen van het Bouwfonds paste. Deze gang 
van zaken dwong de Stichting tot liquidatie over te gaan. Daartoe sloten 
de Stichting, het Bouwfonds en een derde (Polyzathe/Eurowoningen) een 
overeenkomst krachtens welke Polyzathe/Eurowoningen de activiteiten van 
de Stichting zou overnemen. De prijs die de Stichting in het kader van deze 
overname van Polyzathe/Eurowoningen ontving was echter niet voldoende 
om al haar schuldeisers voor lOOOJo te kunnen voldoen. De schuldeisers 
ontvingen, nate hebben ingestemd met een hun door de Stichting aangebo
den akkoord, 65% van hun vordering. Het Bouwfonds had echter al eerder 
volledige betaling ontvangen. Bouwmaatschappij Keulen B.V. (hierna: 
Keulen), een schuldeiser van de Stichting, sprak het Bouwfonds aan ter zake 
van de resterende 35% van haar vordering op de Stichting. De rechtbank 
wees de vordering tegen het Bouwfonds toe op grond van een onrechtmatige 
daad van het Bouwfonds, hierin bestaande dat zij haar vordering op de 
Stichting integraal had doen honoreren zonder voldoende rekening te 
houden met de belangen van de andere schuldeisers. Het hof wees de 
vordering tegen het Bouwfonds af. Keulen stelde beroep in cassatie in. 

De Hoge Raad constateerde op grond van de vaststaande feiten een zodani
ge verwevenheid van het Bouwfonds met de Stichting dat het Bouwfonds 
geacht moet worden in belangrijke mate invloed te hebben kunnen (doen) 
uitoefenen op de gang van zaken bij de Stichting en geheel op de hoogte 
te zijn geweest of te hebben kunnen zijn van de vermogenspositie van de 
Stichting. Vervolgens gaf de Hoge Raad de redenering van het hof weer. 
Het hof had in het bijzonder beslissend geacht of het Bouwfonds ten tijde 
van de opzegging van het rekening courant-krediet aan de Stichting en het 
zich volledig Iaten voldoen van zijn vordering op de Stichting begin 1979 
ernstig rekening had moeten houden met de mogelijkheid dat de overige 
schuldeisers van de Stichting, die toen doende waste liquideren, uiteindelijk 
niet of slechts ten dele voldaan zouden kunnen worden; het hof was tot de 
slotsom gekomen dat dit niet het geval was. Door deze maatstaf beslissend 
te achten gaf het hof naar de mening van de Hoge Raad geen blijk van een 
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onjuiste rechtsopvatting. Dit werd volgens het hoge college niet anders door 
de omstandigheden'dat het Bouwfonds een publiekrechtelijk lichaam is en 
dat er tussen het Bouwfonds en de Stichting een grote mate van verweven
heid bestond. Tenslotte overwoog de HR dat het Bouwfonds zich niet 
financieel uit de Stichting had mogen terugtrekken als het op dat moment 
reeds ernstig met de mogelijkheid van een tekort bij de Stichting rekening 
had moeten houden in die zin dat er toen voor die mogelijkheid concrete 
aanwijzingen waren. Het hof had echter vastgesteld dat ten tijde van die 
terugtrekking nog verwacht mocht worden dat aile schuldeisers van de 
Stichting uit haar vermogen voldaan zouden kunnen worden. 

11. RECHTSPERSOON, (ZELFSTANDIG ONDERDEEL VAN BEN) KERKGE
NOOTSCHAP? 

HR 30 oktober 1987, NJ 1988, 392, noot MAEDER, J.M.L.G.C. de Locht 
e.a. tegen Stichting Sint Laurensziekenhuis 

HR 31 oktober 1986, NJ 1987, 173, noot VANVEEN, ,De Kloosterorde der 
Zusters van Sint Walburga, Sectie Nederland" tegen de Staat der Nederlan
den (Ministerie van Justitie) 

Boek 2 B.W. regelt de verschillende privaatrechtelijke rechtspersonen. Dit 
zijn de vereniging, de cooperatie, de onderlinge waarborgmaatschappij, de 
naamloze en de besloten vennootschap, en de stichting (art. 3 Boek 2 
B.W.). Cooperaties en onderlinge waarborgmaatschappijen zijn verenigin
gen die als cooperatie, respectievelijk als onderlinge waarborgmaatschappij 
zijn opgericht (art. 53 leden 1 en 2 Boek 2 B.W.). Overeenkomstig artikel 
2 Boek 2 B.W. bezitten ,kerkgenootschappen, alsmede hun zelfstandige 
onderdelen'' rechtspersoonlijkheid (lid 1) en worden zij geregeerd door hun 
eigen statuut, voor zover dit niet in strijd is met de wet (lid 2). De grens 
tussen met name verenigingen en stichtingen enerzijds, en kerkgenootschap
pen of zelfstandige onderdelen daarvan anderzijds, is niet altijd even 
scherp. Procedures waarin het probleem va:ttafbakening tussen deze rechts
figuren aan de orde was hebben twee maal tot een cassatieberoep geleid. 

a. De betekenis van het standpunt van het betrokken kerkgenootschap 

De eerste uitspraak van de Hoge Raad. De in 1910 opgerichte Stichting Sint 
Laurensziekenhuis wenste over te gaan tot de verkoop van een gedeelte van 
het haar in eigendom toebehorende landgoed, Valkrust". Ditlandgoed was 
haar in 1917 gelegateerd; de erflaatster had bepaald dat het landgoed steeds 
zou moeten worden gebezigd tot het doel waarvoor de stichting was opge
richt (de stichting was werkzaam op het gebied van de gezondheidszorg) en 
had als haar verlangen te kennen gegeven dat het landgoed niet zou worden 
vervreemd. Omdat de stichting vreesde dat de gedeeltelijke verkoop van het 
landgoed geen genade zou kunnen vinden in de ogen van de erfgenamen van 
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de toenmalige erflaatster (De Locht c.s.), dagvaardde zij de erfgenamen en 
vorderde een verklaring voor recht dat zij, zonder daarmee te handelen in 
strijd met de voorwaarden waaronder het landgoed aan haar was gelega
teerd, bevoegd was zelfstandig aile rechtshandelingen ten aanzien van het 
landgoed te verrichten. De Locht c.s. voerden aan dat de stichting moest 
worden beschouwd als een zelfstandig onderdeel van het kerkgenootschap 
de Rooms-Katholieke Kerk; hieruit vloeide naar het oordeel van de erfgena
men voort dat de kerkelijke autoriteiten (mede) zeggenschap over het 
landgoed toekwam. Dit standpunt was voor de erfgenamen van belang 
omdat uit de bepalingen van het legaat op zichzelf niet volgde dat de 
stichting niet tot verkoop bevoegd was (zie art. 931 B.W.). 

Zowel de rechtbank als het hof stelden de stichting in het gelijk. De Locht 
c.s. stelden beroep in cassatie in tegen het oordeel van het hof dat de 
stichting geen zelfstandig onderdeel van het Rooms-Katholieke Kerkge
nootschap was. De Hoge Raad stelde voorop dat niet als een onderdeel van 
een kerkgenootschap kan worden aangemerkt een instelling die door het 
kerkgenootschap zelf niet als onderdeel wordt beschouwd; beslissend kan 
dan ook niet zijn of het betrokken kerkgenootschap die instelling als 
onderdeel had behoren te beschouwen. Het hof had juist gehandeld door 
een onderzoek in te stellen naar de vraag of het Rooms-Katholieke Kerkge
nootschap de stichting als een zelfstandig onderdeel beschouwde en door 
daarbij te !etten op de binnen dat kerkgenootschap omtrent de erkenning 
van onderdelen daarvan geldende regels en op het standpunt van de betrok
ken bisschop. 

b. De aard van de activiteiten van het betrokken kerkgenootschap 

De tweede uitspraak van de Hoge Raad. Artikel123 Wetboek van Strafvor
dering geeft een regeling omtrent het betreden van ,bijzondere plaatsen". 
Het artikel, aanhef en sub 2 bepaalt: 
,In de gevallen waarin krachtens dit wetboek het betreden van plaatsen is 
toegelaten, geschiedt dit, buiten het geval van ontdekking op heeter daad, 
niet: 2. in de lokalen voor den godsdienst bestemd, gedurende de gods
dienstoefening". 

De ,Kloosterorde der Zusters van Sint Walburga, Sectie Nederland", 
dagvaardde de Staat der Nederlanden in kort geding en vorderde de Staat 
te veroordelen zich te onthouden van het geven van opdrachten aan politie
ambtenaren tot het doen van regelmatig routinematig onderzoek in het 
klooster van Sint Walburga te Amsterdam. Zowel de rechtbank als het hof 
onderzochten of de Kloosterorde ontvankelijk was in haar vordering. 
Daarvoor was van belang dat zij rechtspersoonlijkheid bezat. Naar haar 
eigen mening was de Kloosterorde een zelfstandig onderdeel, en daarmee 
rechtspersoon, van de Kerk van Satan. Het hof oordeelde dat ten aanzien 
van een kerkgenootschap de eis moet worden gesteld dat het om godsdienst 
gaat en dat de aanhangers een gestructureerde organisatie hebben; beide 

806 



- -- =-:_: __ :_:J ~l-_ 

waren onvoldoende komen vast te staan. Oak stand de aard van de 
activiteiten eraan in de weg dat de Kloosterorde zou kunnen gelden als een 
zelfstandig onderdeel van een kerkgenootschap. Weliswaar was het hof van 
oordeel dat het feit dat in het klooster commerciele activiteiten werden 
ontwikkeld er niet toe leidde dat de Kloosterorde geen zelfstandig onderdeel 
van een kerkgenootschap zou kunnen zijn, maar bij de in het klooster 
uitgevoerde activiteiten viel geen enkele religieuze ervaring aan te geven nu 
sprake was van sexuele shows, het vertonen van pornofilms en het op ruime 
schaal consumeren van alcohol. 

De Kloosterorde was tach ontvankelijk in haar vordering, maar op een 
andere grand. Er was sprake van een samenwerkingsverband van personen 
die volgens regels en voor een doel door hen gesteld willen samenwerken 
en deze samenwerking had niet ten doel de winst onder hen te verdelen oak 
al ontvingen zij een uitkering voor levensonderhoud. De rechter bepaalt of 
zo'n samenwerkingsverband een vereniging met beperkte rechtsbevoegd
heid is, oak al heeft zij zelf - zoals in casu het geval was - uidrukkelijk 
gesteld dat zij geen vereniging is, aldus het hof. 

Het college wees de vordering overigens af omdat de activiteiten van Sint 
Walburga meebrachten dat het klooster niet was aan te merken als een 
lokaal bestemd voor de godsdienst als bedoeld in artikel 123, aanhef en 
sub 2 Wetboek van Strafvordering; in cassatie oordeelde de Hoge Raad dat 
het hof hiermee geen blijk had gegeven van een onjuiste rechtsopvatting. 

12. DE ONTVANKELIJKHEID VAN EEN RECHTSPERSOON ALS ElSER IN EEN 
PROCEDURE VOOR DE BURGERLIJKE RECHTER: ZOGENOEMDE GROEPS
ACTIES 

HR 27 juni 1986, NJ 1987, 743, noot HEEMSKERK, Contact Milieubescher
ming Noord-Holland, Vereniging Milieudefensie en De Oeverlanden Blij
ven tegen de Gemeente Amsterdam 

HR 11 december 1987, RvdW 1987, 237, de Staat der Nederlanden (Ministe
rie van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur en Ministerie van Verkeer en 
Waterstaat) tegen de Nederlandse Vereniging van Erkende Reclame-Advies
bureaux e.a. 

HR 5 oktober 1984, NJ 1985, 445, noot HAARDT, Stichting Zander Recht 
of Titel tegen A.A.C. Martens 

HR 3 april 1987, NJ 1987, 744, noot HEEMSKERK, De gedetineerden 
vereniging Justa Causa tegen de Staat der Nederlanden (Ministerie van 
Justitie) 

HR 25 april1986, NJ 1987, 742, noot HEEMSKERK, De Consumentenbond 
tegen de gemeente Smilde en de N. V. Recai 

HR 2januari 1987, NJ 1987,458, noot VAN DERGRINTEN, Vasteloavesver
einiging De Zawpense tegen de vereniging Afdeling Sittard van de Neder
landse V ereniging tot Bescherrning van Dieren 
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De veremgmg is in Nederland een populaire rechtsfiguur. Het aantal 
verenigingen is groot. Bnerzijds ligt hieraan een juridisch-technische reden 
ten grondslag. De wettelijke definitie van de vereniging in artikel 26 lid 1 
Boek 2 B.W. (,Ben vereniging ontstaat door een meerzijdige rechtshande
ling, waarbij de partijen - de leden oprichters - een rechtspersoon tot 
stand brengen, waarin zij, volgens regels en voor een doel door hen gesteld 
willen samenwerken") geeft de rechter de mogelijkheid een veelheid aan 
samenwerkingsverbanden als verenigingen aan te merken. Ben voorbeeld 
hiervan is de uitspraak van het gerechtshof te 's-Gravenhage in het hierbo
ven behandelde arrest inzake ,De Kloosterorde der Zusters van Sint-Walbur
ga". Dergelijke, door de rechter als zodanig aangemerkte verenigingen 
bezitten rechtspersoonlijkheid, maar zijn beperkt rechtsbevoegd. De beper
king van hun rechtsbevoegdheid is een gevolg van artikel 30 lid 1 Boek 2 
B.W., dat luidt: 
,Ben vereniging waarvan de statuten niet zijn opgenomen in een notariele 
akte, kan geen registergoederen verkrijgen en kan geen erfgenaam zijn". 

Anderzijds vindt de populariteit van de vereniging een grond in de ruimte 
die de definitie van artikel 26 lid 1 biedt: in deze bepaling is sprake van 
samenwerking ,voor een doel door hen (i.e. de leden oprichters) gesteld". 
Deze bepaling staat samenwerking door natuurlijke of rechtspersonen in de 
vorm van een vereniging voor vrijwel ieder doel toe. Ben beperking geeft 
artikel26lid 2 Boek 2 B. W. dat bepaalt dat een vereniging geen winst onder 
haar leden mag verdelen. Opmerking verdient dat artikel 26 lid 2 niet 
verbiedt dat een vereniging zich het maken van winst tot doel stelt. 

Ben aantal malen heeft de burgerlijke rechter zich moeten uitspreken over 
de vraag of een rechtspersoon ontvankelijk was in de vordering die hij had 
ingesteld ter behartiging van een collectief belang dat hij vertegenwoordig
de. Het betrof bier meestal verenigingen, soms een stichting. Het collectief 
belang dat de rechtspersoon- ook volgens zijn statuten - vertegenwoor
digde was een aan zijn leden gemeenschappelijk, particulier belang of een 
meer algemeen maatschappelijk belang dat de rechtspersoon veilig wilde 
stellen door het instellen van een vordering voor de burgerlijke rechter. Het 
verschil tussen hetgeen als een particulier en als een algemeen maatschap
pelijk belang moet worden beschouwd laat zich niet altijd vaststellen. Voor 
de ontvankelijkheidsvraag speelt dit verschil (dan ook) geen rol, zoals bij 
de bespreking van de genoemde arresten zal blijken. De volgorde van de 
bespreking van de arresten van de Hoge Raad is de volgende: onder a. 
worden arresten behandeld waarin het standpunt van de Hoge Raad over 
de ontvankelijkheidsproblematiek in meer algemene zin naar voren komt; 
de arresten behandeld onder b. missen die meer algemene strekking. 

a. Uitspraken van meer algemene betekenis 

De eerste uitspraak. Ben drietal milieuverenigingen (als hoven genoemd) 
dagvaardde in kort geding de gemeente Amsterdam en vorderde dat haar 
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werd verboden uit de Amsterdamse grachten opgebaggerde modder te 
storten in het watergebied de Nieuwe Meer; naar de mening van de vereni
gingen Ieverde deze handeiwijze van de gemeente een onrechtmatige daad 
op omdat zij schade toebracht aan het milieu. De rechtbank achtte de 
milieuverenigingen ontvankelijk in hun vordering, maar wees de eis af. Het 
hof oordeeide ambtshalve dat de verenigingen niet-ontvankelijk waren in 
hun vordering. De milieuverenigingen trokken zich wei blijkens hun statu
taire doeistelling de behartiging van het aigemeen (milieu-) beiang aan, maar 
hieruit vloeide niet voort dat dit milieubeiang het ,eigen" belang van de 
verenigingen was geworden dat ,concreet" werd aangetast. Tegen dit 
oordeel kwamen de milieuverenigingen in cassatie op. 

De Hoge Raad gaf aan dat uitgangspunt diende te zijn dat de enkele 
doelomschrijving van een rechtspersoon deze nog niet bevoegd maakt om 
ter zake van aantasting van de belangen waarvan zij blijkens die omschrij
ving de behartiging op zich heeft genomen bij de burgerlijke rechter een 
vordering in te stellen, maar dat uitzonderingen op dit uitgangspunt denk
baar zijn. Dat i.e. van zo'n uitzondering sprake was beargumenteerde de 
Hoge Raad op verschillende gronden: 

1. Het beiang dat aan de orde was leent zich ervoor om door bundeling door 
de milieuverenigingen geidend te worden gemaakt. Een dergelijke bundeling 
bevordert zeifs een efficiente rechtsbescherming; immers, bij een dergelijk 
beiang Iaat de aantasting van het beiang van grote groepen burgers te zamen 
zich in de regei wei, de eventueie aantasting van het beiang van individuele 
burgers zich in de regel moeilijk voorzien. 

2. De milieuverenigingen hadden de onrechtmatigheid van de gedragingen 
van de gemeente er mede op gebaseerd dat de gemeente niet beschikte over 
de voor storting vereiste vergunning ingevoige de Wet verontreiniging 
opperviaktewateren. Op een vergunningsaanvraag conform deze wet is de 
Wet algemene bepalingen milieuhygiene toepasselijk die de bevoegdheden 
tot bezwaar en beroep aan ,een ieder" toekent. Deze wet bepaalt dat voor 
wat betreft privaatrechtelijke organisaties de belangen met het oog waarop 
zij in het leven zijn geroepen ais ,hun" beiangen moeten worden be
schouwd; hiermee is niet te verenigen dat dergelijke privaatrechtelijke 
organisaties, zoais de milieuverenigingen deze belangen niet ook in kort 
geding voor de civiele rechter zouden kunnen geidend maken. Dit kiemt te 
meer omdat de gemeente door zonder vergunning bagger te storten aan 
beianghebbenden de mogelijkheid ontnam om in een vergunningsprocedure 
met gebruikmaking van de in de Wet aigemene bepalingen milieuhygiene 
gegeven waarborgen tegen deze handeiwijze op te komen. 

Geiet op het voorgaande was er naar het oordeel van de Hoge Raad geen 
plaats voor het stellen van nadere eisen voor de ontvankelijkheid, bij 
voorbeeid ter zake van representativiteit of feitelijke werkzaamheden. 

De tweede uitspraak. De zichzelf noemende Vereniging van Erkende Recla
me-Adviesbureaux (hierna: V.E.A.), aismede dertien ondernemingen die 
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zijn betrokken bij het maken en verzorgen van reclame en een kabelexploita
tie-maatschappij keerden zich in kart geding tegen een ondertitelingsverbod 
dat was vervat in de zogenoemde Kabelregeling (Regeling van de minister 
van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur en de staatssecretaris van Verkeer 
en Waterstaat van 27 juli 1984, Staatscourant 1984, 145). Materieel waren 
zij van mening dat het ondertitelingsverbod strijdig was met artikel 7 lid 2 
Grondwet (vrijheid van meningsuiting door middel van radio en televisie) 
en dat de Kabelregeling onvoldoende basis vond in de Telegraaf- en Tele
foonwet 1904. In drie instanties voerde de Staat der Nederlanden als 
gedaagde aan dat de V.E.A. niet-ontvankelijk was in haar vordering. Noch 
de rechtbank, noch het hof, noch de Hoge Raad volgde de Staat hierin. 
De Hoge Raad herhaalde het in de hiervoor besproken zaak weergegeven 
uitgangspunt, nu onder de toevoeging dat bijkomende omstandighede~ 
kunnen wettigen die bevoegdheid (namelijk om bij de burgerlijke rechter 
een vordering in te stellen) te aanvaarden. Het hof had die omstandigheden 
op de volgende gronden aanwezig geacht: 
1. De belangen die waren betrokken bij de onderhavige vordering in kart 
geding tot buitenwerkingstelling van een voor de gehele branche nadelige 
ministeriele regeling Ienen zich ervoor om door bundeling door een vereni
ging uit die branche geldend gemaakt te worden. Een dergelijke bundeling 
bevordert een efficiente rechtsbescherming, met name waar het gaat om een 
vordering tot buitenwerkingstelling van een regeling die naar de mening van 
de vereniging onmiskenbaar onverbindend is. 

2. De V.E.A. trekt zich de belangen van haar !eden daadwerkelijk aan. Zij 
is in de fase die vooraf ging aan het vaststellen van de kabelregeling met 
de overheid in overleg getreden, in welk overleg de Staat de V .E.A. 
bovendien kennelijk als voor de branche voldoende representatief heeft 
aanvaard. 

De derde uitspraak van de Hoge Raad. Bouwonderneming Blom B.V. had 
aan Apollonia A.C. Martens vier panden in Amsterdam verkocht. Na de 
verkoop werden de panden ,gekraakt": onbevoegden trokken erin. Mar
tens vorderde dat Blom de betrokken panden zou ontruimen , voor zover 
betreft al diegenen die zich aldaar onrechtmatig bevinden, met al datgene 
dat zich aldaar onrechtmatig bevindt". Het hof te Amsterdam wees deze 
vordering toe. Toen Martens wilde overgaan tot executie van het te haren 
voordele gewezen arrest werd zij in het kart geding gedagvaard door 
Langeveld, die stelde dat hij in een van de panden woonde, en door de 
Stichting Zander Recht of Titel (hierna: Zorot), die zich volgens haar 
statuten ten doel stelde het woongenot van minder draagkrachtigen in 
Nederland te beschermen. Terwijl heiden vorderden dat Martens werd 
verboden tot executie over te gaan, vorderde Martens in reconventie een 
verbod jegens Langeveld en Zorot de panden na de ontruiming weer te 
betreden of in gebruik te nemen. De rechtbank wees de vordering van 
Langeveld en Zorot toe en de vordering van Martens af. In hager beroep 
weigerde het hof te Amsterdam de door Langeveld en Zorot gevraagde 
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voorziening en wees de vordering in reconventie alsnog toe. Naar aanleiding 
van de processuele positie van Zorot overwoog het hof dat haar vordering 
ertoe strekte dat de bewoners van de betrokken panden daar konden blijven 
wonen; naar het oordeel van het hof was dit een belang van die bewoners 
dat niet door de enkele omstandigheid dat Zorot zich dit belang aantrok 
een eigen belang van Zorot werd. Omdat de bewoners hun identiteit 
verborgen hielden was het Martens onmogelijk hen voor de rechter te dagen; 
dit bracht het hof tot de conclusie dat de vordering van Zorot ertoe strekte 
dat de bewoners van de panden daar ,zonder recht" konden blijven wonen 
en dat de vordering van Zorot ,in strijd met de beginselen van het Neder
landse procesrecht" was. 

Zorot vocht het arrest van het hof in cassatie aan, maar tevergeefs. De Hoge 
Raad oordeelde dat voorzieningen zoals in dit geding werden gevraagd, in 
het bijzonder een verbod van tenuitvoerlegging van een rechterlijke uit
spraak, in beginsel alleen kunnen worden gevorderd door de met ontrui
ming bedreigde bewoners zelf. Naar het oordeel van de Hoge Raad verzet 
de aard van zulk een vordering en van de daarbij betrokken individuele 
belangen zich er tegen om aan te nemen dat de belangen zouden kunnen 
worden ,gebundeld" op de door de Stichting voorgestane wijze, die erop 
neerkomt dat de Stichting, enkel op grond van haar statutaire doelstelling 
en haar ,feitelijke werkzaamheden" op het door haar statuten bestreken 
terrein, op eigen naam - met handhaving van de anonimiteit van de 
bewoners - een vordering als de onderhavige zou kunnen instellen. 

b. Uitspraken van meer incidentele betekenis 

De eerste uitspraak: HR 3 april1987. In de gevangenis te 's-Gravenhage was 
in de zogenoemde B-vleugel een regiem van toepassing dat gedetineerden 
verplichtte arbeid individueel in hun woon- of werkcel te verrichten. Naar 
de mening van de vereniging van gedetineerden in die gevangenis, lusta 
Causa, was dit regiem, dat was gebaseerd op het Huishoudelijk Reglement 
en de Huisregels van de gevangenis, in strijd met het bepaalde in de 
Beginselenwet Gevangeniswezen (hierna: Begw.). lusta Causa dagvaardde 
de Staat der Nederlanden en vorderde dat de Staat werd verboden dit regiem 
nog langer toe te passen. De rechtbank oordeelde dat Iusta Causa in de door 
haar ingestelde vordering kon worden ontvangen en wees de vordering ook 
toe. Het hofwas van oordeel dat de vereniging niet-ontvankelijk was in haar 
vordering. Het hof baseerde dit oordeel op de overweging dat de artikelen 
51 e.v. Begw. een administratieve rechtsgang openstellen op grond waarvan 
individuele gedetineerden tegen maatregelen die ten aanzien van hen worden 
genomen kunnen opkomen. Het hof overwoog dat het ,onaanvaardbaar" 
moest worden geacht dat Iusta Causa in het kader van de belangenbeharti
ging van haar leden een rechtsgang zou kunnen volgen die haar leden 
individueel niet ter beschikking staat (namelijk een rechtsgang voor de 
burgerlijke rechter). 

811 



Iusta Causa stelde beroep in cassatie in, maar tevergeefs. De Hoge Raad 
analyseerde eerst het oordeel van het hof. Dit oordeel bracht, aldus de Hoge 
Raad, een tweetal elementen tot uitdrukking: 1. een gedetineerde die naar 
de B-vleugel wordt overgeplaatst kan op grond van de artikelen 51 e.v. 
Begw. tegen die plaatsing en tegen het regiem aldaar opkomen; 2. de onder 
1. bedoelde rechtsgang is in dier voege met voldoende waarborgen omkleed 
dat zij de mogelijkheid voor een individuele gedetineerde om een civiele 
procedure te entameren uitsluit. Op basis van deze analyse boog de Hoge 
Raad zich over de vraag of naast de procedure ex de artikelen 51 e. v. Begw. 
plaats is voor een procedure voor de burgerlijke rechter in te stellen door 
Iusta Causa. Hiertoe had Iusta Causa in de eerste plaats aangevoerd dat de 
artikelen 51 e. v. Begw. voor individuele gedetineerden niet de mogelijkheid 
openen de rechtmatigheid van het regiem in de B-vleugel als zodanig aan 
de orde te stellen. Deze opvatting was naar het oordeel van de Hoge Raad 
onjuist: de vraag naar de verbindendheid van het regiem in de B-vleugel kan 
in de genoemde procedure wei degelijk worden betrokken. In de tweede 
plaats had Iusta Causa aangevoerd dat de op grond van de artikelen 51 e.v. 
Begw. bevoegde beklagcommissie niet de bevoegdheid heeft om hetzij bij 
wege van een verklaring voor recht uit te spreken dat het regiem in de 
B-vleugel onrechtmatig is, dan wei de Staat te verbieden dat regiem in zijn 
algemeenheid toe te passen: de beklagcommissie oordeelt immers over 
maatregelen genomen ten aanzien van een individuele gedetineerde. Naar 
het oordeel van de Hoge Raad stonden deze omstandigheden er niet aan in 
de weg dat de artikelen 51 e.v. Begw. een individuele gedetineerde een met 
voldoende waarborgen omklede rechtsgang bieden. Hieraan voegde de 
Hoge Raad toe: ,Niet aannemelijk is dat voor een door de burgerlijke 
rechter te geven verklaring voor recht of een verbod ... wei ruimte zou 
zijn als een zodanige beslissing wordt gevraagd door een vereniging als 
Iusta Causa - een vereniging van gedetineerden -, optredend, naar 
's hofs vaststelling, 'in het kader van de belangenbehartiging van haar 
!eden'''. 

De tweede uitspraak. De gemeente Smilde hanteerde bij de verkoop van 
bouwgrond in een drietal woonwijken algemene voorwaarden die een door 
een boeteclausule versterkt kettingbeding bevatten dat de koper verplichtte 
zijn woning aan te sluiten en aangesloten te houden op een door de gemeente 
aangewezen centrale-antenne-inrichting. De Consumentenbond, een vereni
ging die zich ten doel stelt de belangen van consumenten te behartigen, ook 
door in rechte voor het consumentenbelang op te komen, dagvaardde de 
gemeente Smilde en de kabelexploitant, de N.V. Recai, De Consumenten
bond vorderde een verklaring voor recht met betrekking tot de vraag of de 
gemeente in strijd met de goede trouw handelde door clausules zoals 
bedoeld te hanteren, en vorderde de N.V. Recai te veroordelen af te zien 
van het ontlenen van rechten aan deze clausule en eigenaren van woningen, 
zo zij dit wensten, op de gebruikelijke voorwaarden op haar kabelnet aan 
te sluiten. Zowel de rechtbank als het hof verklaarden de Consumentenbond 

812 



I : 1-~ _________ J J r----~- __ __ _ ____ ~L _I 

niet-ontvankelijk in de door hem ingestelde vorderingen. Het hof haseerde 
zich in hoofdzaak op drie argumenten: 

- het feit dat de wetgever consumentenorganisaties op bepaalde terreinen 
de hevoegdheid heeft gegeven vorderingen in te stellen hrengt met zich mee 
dat een dergelijke proceshevoegdheid geen vanzelfsprekende zaak is (het hof 
verwees naar art. 1416c B.W. dat een regeling inzake misleidende reclame 
hevat); 

- de vordering van de Consumentenhond stelt de aansluitverplichting en 
daarmee het draagvlak van de centrale-antenne-inrichting in de vorm van 
voldoende ahonnees op losse schroeven en is niet in het helang van eigenaren 
van woningen die wei prijsstellen op een kahelaansluiting (dit draagvlak
argument ten voordele van vrijwillige abonnees is scherp becritiseerd door 
annotator Heemskerk); 

- niet is gehleken dat de Consumentenbond door de gemeente Smilde en 
de N.V. Recai als gesprekspartner over de aansluitprohlematiek is geaccep
teerd. 

Het cassatieberoep van de Consumentenhond faalde. De Hoge Raad stelde 
dat naar huidig recht voor vorderingen zoals door de Consumentenbond 
ingesteld geen plaats is. De reden is dat de wetgever, in het kader van de 
invoering vanhet Nieuw B.W., de hetrokken materie aan zich heeft getrok
ken in de vorm van een wetsvoorstel over algemene voorwaarden. Dit 
wetsvoorstel bevat een gedetailleerde regeling die er toe strekt het overleg 
tussen gehruikers van algemene voorwaarden en organisaties van hun 
wederpartijen te hevorderen; in verhand hiermee stelt het wetsontwerp 
heperkingen aan de mogelijkheden die dergelijke organisaties hebhen om 
in rechte tegen algemene voorwaarden op te komen. De Hoge Raad: ,het 
zou in verband met de aard van deze materie niet opportuun zijn het 
wetgevend proces in dit stadium te doorkruisen met een heslissing als door 
de Consumentenhond gewenst". 

Heemskerk toont zich weinig ingenomen met het arrest en meent dat de HR 
zonder te anticiperen op het Nieuw B. W. naar geldend recht de ontvanke
lijkheid van de Consumentenhond had kunnen aannemen en motiveren. 

In de derde procedure (Vgl. oak HR 12 april1985, NJ 1987,269, Tandheel
kundige Studentenvereniging ,John Tomes" te Utrecht en C.W.J. Smit 
tegen de Staat der Nederlanden (Ministerie van Onderwijs en Wetenschap
pen)) dagvaardde de Afdeling Sittard van de Nederlandse Vereniging tot 
Bescherming van Dieren (zelf oak een vereniging) de carnavalsvereniging 
de Zawpense in kart geding. De eerstgenoemde vereniging was van mening 
dat een carnavalsevenement dat door de tweede vereniging werd georgani
seerd jegens haar onrechtmatig was. Het hetrof hier het zogenaamde 
ganstrekken dat erin hestand dat deelnemers moesten proheren de kop van 
een hoven de weg opgehangen dade gans af te trekken. De rechthank wees 
de vordering af welke uitspraak eigenlijk niet-ontvankelijkheid inhield 
omdat de dierenbeschermingsvereniging het vereiste helang hij haar vor-
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dering ontbeerde en dus terzake niet bevoegd was. Het hof wees de vorde
ring, die er toe strekte Zawpense te verbieden het ganstrekken te organise
ren, toe. 

De Hoge Raad overwoog dat het in deze procedure om twee nauw samen
hangende vragen ging: 1. is het ganstrekken een evenement dat wegens 
strijd met hetgeen volgens het ongeschreven recht betamelijk is, onrechtma
tig is, en 2. is, in geval van bevestigende beantwoording van de vorige 
vraag, de Dierenbescherming bevoegd ter zake een verbod te vorderen. Het 
hof had beide vragen bevestigend beantwoord. De Hoge Raad beantwoord
de de eerste vraag ontkennend met de overweging dat in elk geval niet kan 
worden gezegd dat reeds thans een ongeschreven, door de burgerlijke 
rechter te handhaven rechtsnorm bestaat volgens welke aan het dier een 
,respect" toekomt waarmede niet is te rijmen dat het na zijn dood tot 
object van een publieke vermakelijkheid wordt. Hierop liet de Hoge Raad 
volgen dat omdat het hof de eerste vraag ten onrechte bevestigend beant
woord had, oak zijn daarop voortbouwende bevestigende antwoord van de 
tweede vraag onjuist was. De Hoge Raad vernietigde het arrest van het hof 
en bekrachtigde het vonnis van de rechtbank. 

Welke lijn zit er nu in deze rechtspraak van de HR? Het is nag niet mogelijk 
haar volledig in strakke regels te vangen. Zeer veel hangt af van de 
omstandigheden. Drie regels kunnen niettemin worden opgesteld: 

1. Om in rechte ontvankelijk te zijn is niet voldoende dat de vereniging of 
stichting de door haar behartigde belangen in haar doelomschrijving heeft 
opgenomen. Daar moet iets bij komen. Hoeveel dit is hangt van de omstan
digheden af. Naast het hierna onder 2 vermelde is bijvoorbeeld een factor 
van betekenis dat de overheid de stichting of vereniging als gesprekspartner 
met betrekking tot de belangen in kwestie heeft aanvaard. 

2. Vereist is in ieder geval dat de belangen die de vereniging of stichting 
behartigt zich lenen voor bundeling. Dit wil zeggen dat de aard van de 
belangen zich ertoe leent om als een collectief belang bij de rechter te worden 
gepresenteerd, bijvoorbeeld een milieubelang. Dus geen gevallen waarin 
juist de bijzondere omstandigheden van telkens ieder individueel belang 
bepalend zijn, zoals in het geval van Zorot. 

3. Het wettelijk systeem mag niet worden doorkruist. Indien de wet een 
regeling bevat die het individu onder voldoende waarborgen in de gelegen
heid stelt voor zijn belangen op te komen, is er daarnaast geen behoefte aan 
optreden in rechte van een vereniging of stichting ten behoeve van diezelfde 
individuele belangen. Ben voorbeeld is de uitspraak inzake de gedetineer
denvereniging Justa Causa. Opvallend is in dit verband dat het wettelijke 
systeem oak komend recht omvat, zoals blijkt uit de uitspraak inzake de 
N. V. Recai. Het wettelijk systeem, tenslotte, omvat niet aileen procesrechte
lijke regels: oak indien de ingestelde vordering uitgaat van een niet-bestaan
de materiele rechtsregel, is de eisende vereniging of stichting niet-ontvanke
lijk (zie de uitspraak inzake De Zawpense). 
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13. 0NRECHTMATIGE DAAD VAN EEN RECHTSPERSOON 

HR 18 december 1987, NJ 1988, 350, A. Franzetti, de vennootschap naar 
Frans recht, Societe a Responsabilite Limitee Fran<;ois Mayer et Fils S.A. 
en het rechtspersoonlijkheid bezittende lichaam Nederlands Bureau der 
Motorrijtuigenverzekeraars tegen de Cooperatieve Vereniging Suikerunie 
UA 

Onrechtmatig nalaten 

Wie een rechtspersoon als gedaagde in een procedure uit onrechtmatige 
daad wilde betrekken, stuitte voorheen op een belangrijke barriere: als 
onrechtmatige daad van een rechtspersoon gold alleen een gedraging van 
een orgaan van die rechtspersoon dat handelde binnen zijn bevoegdheids
sfeer. Deze opvatting, bekend als de orgaantheorie, is in 1979 door de Hoge 
Raad verlaten. In zijn vermaarde arrest van 6 april1979 (NJ 1980, 34 (met 
noot C.J.H. Brunner)) inzake de kleuterschool Babbel gaf de Hoge Raad 
antwoord op de vraag of een gemeente alleen dan voor de gedraging van 
een wethouder kan worden aangesproken uit onrechtmatige daad als de 
wethouder van een gemeente in de Gemeentewet als orgaan van de gemeente 
wordt erkend. De Hoge Raad oordeelde dat de gedragingen van een 
wethouder ,ook dan" een onrechtmatige daad van een gemeente vormen, 
wanneer zij in het maatschappelijk verkeer als gedragingen van die gemeen
te hebben te gelden. Dit arrest geeft een wezenlijke verruiming van de 
mogelijkheden een rechtspersoon uit onrechtmatige daad aan te spreken. 
Zo kan een gedraging van een werknemer of andere ondergeschikte een 
, ,eigen'' onrechtmatige daad van een rechtspersoon vormen. Het belang van 
genoemd arrest neemt niet weg dat de vraag of een rechtspersoon een 
onrechtmatige daad heeft gepleegd kan rijzen zonder dat daarbij gedragin
gen van tot die rechtspersoon behorende personen centraal staan. Dit geldt 
met name voor onrechtmatig nalaten door de rechtspersoon, waarvan in dit 
geval verweerster in cassatie werd beschuldigd. 

Op 26 april 1976 ontspoorde op het baanvak Groningen-Leeuwarden een 
personentrein na in botsing te zijn gekomen met een op een spoorwegover
gang stilstaande trekker met oplegger. Deze trekker werd bestuurd door 
A. Franzetti, die in opdracht van zijn werkgever, Fran<;ois Mayer et Fils SA, 
een op de oplegger geplaatste generator moest afleveren bij een fabriek van 
de Centrale Suiker Maatschappij. Franzetti had de trekker verlaten om 
enkele personen aan te spreken over een voertuig dat hem de doorgang 
belemmerde. De Nederlandse Spoorwegen en de machinist van de trein 
spraken Franzetti, Mayer en het Nederlands Bureau der Motorrijtuigenver
zekeraars aan voor de door hen geleden schade. De rechtbank wees de 
vorderingen geheel toe, het hoften dele. Franzetti c.s. hebben de Coopera
tieve Vereniging Suikerunie UA opgeroepen in vrijwaring. Hun vordering 
berust op de stelling dat, voor zover Franzetti c.s. aansprakelijk zijn jegens 
de Nederlandse Spoorwegen en de machinist, de Suikerunie aansprakelijk 
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is jegens Franzetti c.s. Van belang is dat Franzetti per abuis de weg naar 
de Suikerunie was ingeslagen (in de veronderstelling aldus naar de Centrale 
Suiker Maatschappij te rijden) en dat de minister van Verkeer en Waterstaat 
in 1955 goedkeuring had verleend aan de Nederlandse Spoorwegen om de 
- niet-openbare - spoorwegovergang waar het ongeluk plaatsvond niet 
Ianger te beveiligen. Opmerking verdient ook dat de beveiliging voordien 
plaatsvond door middel van hekken die de weggebruikers bij het oversteken 
van de spoorweg moesten openen; deze hekken waren ten tijde van het 
ongeluk nog aanwezig, maar stonden open. Op het ontbreken van de nodige 
beveiliging en waarschuwing baseerden Franzetti c.s. hun vordering tegen 
de Suikerunie. AI het verkeer dat van de weg gebruik maakte was bestem
mingsverkeer dat naar en van het terrein van de Suikerunie ging. Franzetti 
c.s. stelden nu dat zich door toedoen van de Suikerunie op de bewuste weg 
een intensief verkeer had ontwikkeld ten gevolge waarvan het gevaar was 
ontstaan, dat de hekken die de overweg afsloten niet direct nadat het verkeer 
van de spoorwegovergang gebruik had gemaakt werden gesloten, waardoor 
bij andere weggebruikers de indruk kon ontstaan dat men hier niet te doen 
had met een druk bereden spoorweg. Van dit gevaar had de Suikerunie zich, 
naar de mening van Franzetti c.s., redelijkerwijs bewust moeten zijn ge
weest. Het hof was van oordeel dat op de Suikerunie geen verplichting rustte 
om voor de beveiliging van de spoorwegovergang zorg te dragen omdat een 
dergelijke verplichting slechts een zaak van de Nederlandse Spoorwegen kon 
zijn. De Hoge Raad volgde het hof hierin niet: , ,Aldus oordelend, geeft het 
hof blijk van een onjuiste rechtsopvatting. De( ... ) genoemde stellingen (te 
weten: van Franzetti c.s.) kunnen voor Suikerunie een rechtsplicht- mhist 
die van N.S. -tot beveiliging of afsluiting ( ... ) meebrengen. ( ... ) Of die 
rechtsplicht te dezen bestaat, moet worden beoordeeld in het Iicht van de 
omstandigheden van het geval". 

Het is ook mogelijk dat een rechtspersoon niet op grond van een ,eigen" 
onrechtmatige daad (inclusief nalaten) wordt aangesproken (art. 1401 
B. W. ), maar op grond van een door een ander, een ondergeschikte, gepleeg
de onrechtmatige daad (art. 1403lid 3 B.W.). Praktisch schuilt het verschil 
o.a. hierin dat in artikel1403lid 3 gevallen geen verbod (eventueel versterkt 
met een dwangsom) tegen de rechtspersoon kan worden gevorderd. Ook een 
bestuurder van een B.V. moet voor de toepassing van artikel 1403 lid 3 
B.W. als ondergeschikte van die vennootschap worden aangemerkt, aldus 
(zonder motivering) HR 4 november 1988, NJ 1989, 244, noot MENDEL, 
Shell Nederland Verkoopmaatschappij B.V. c.s. tegen Van Dooren B.V. 
c.s. 

14. RECHTSPERSOON EN STRAFRECHT 

Feitelijke Ieiding 

Blijkens artikel 51 lid 1 Wetboek van Strafrecht (S.R.) kunnen strafbare 
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feiten worden begaan door natuurlijke personen en rechtspersonen. Lid 2 
voegt hieraan toe dat, indien een strafbaar feit wordt begaan door een 
rechtspersoon, de strafvervolging kan worden ingesteld en de in de wet 
voorziene straffen en maatregelen (indien zij daarvoor in aanmerking 
komen) kunnen worden uitgesproken 
1. tegen die rechtspersoon 
2. tegen hen die tot het feit opdracht hebben gegeven alsmede tegen hen 
die de feitelijke Ieiding hebben gegeven aan de verboden gedraging, dan wei 

3. tegen de onder 1 en 2 genoemden samen. 
De Hoge Raad heeft zich enkele malen uitgesproken over de betekenis van 
de woorden ,feitelijke Ieiding" in artikel 51 lid 2 onder 2 S.R. 

HR 10 februari 1987, NJ 1987, 662, noot 'T HART 
HR 19 november 1985, NJ 1986, 125, noot 'T HART 

HR 19 november 1985, NJ 1986, 126, noot 'T HART 

HR 16 december 1986, NJ 1987, 321, noot 'T HART 
HR 16 december 1986, NJ 1987, 322, noot 'T HART 

Op 1 juli 1983 is omstreeks een uur 's nachts een Boeing 707 van de West 
African Airlines vertrokken van de luchthaven Zuid-Limburg in de gemeen
te Beek metals bestemming Lagos in Nigeria. Dit geschiedde in strijd met 
een beschikking van de minister van Verkeer en Waterstaat van 15 juni 1981 
(Staatscourant 19 juni 1981, 114) die het vertrek van vliegtuigen in de 
nachtelijke uren van bepaalde startbanen verbood wegens geluidsoverlast. 
Overtreding van dit verbod was strafbaar gesteld bij de Luchtvaartwet. De · 
luchthaven Zuid-Limburg werd geexploiteerd door de N.V. Luchthaven 
Zuid-Limburg, waarvan de verdachte, W .F .J., directeur was. Hem was ten 
laste gelegd dat hij feitelijke Ieiding had gegeven aan de bij de Luchtvaartwet 
verboden gedraging van de N.V. Luchthaven Zuid-Limburg. Van belang 
is dat de havenmeester van het startverbod ontheffing had verleend. Dit had 
hij gedaan met het oog op de lading van het vliegtuig, 165.000 eendagskui
kens, die in Lagos niet v66r zes uur 's morgens kon worden gelost. Zou het 
vliegtuig eerder aankomen, dan zou het enige tijd op de luchthaven in Lagos 
moeten wachten met als gevolg dat door de hitte aanzienlijke sterfte onder 
de kuikens zou optreden. Bij de beslissing van de havenmeester had 
meegespeeld een hem door de ,station-manager" overlegd document dat 
inhield dat de kuikens pas 's avonds laat op de luchthaven Zuid-Limburg 
zouden aankomen en dus pas 's nachts geladen konden worden. Dit was 
niet waar, maar de station-manager had dit op suggestie van de verdachte 
op het document ingevuld. 
De rechtbank veroordeelde de verdachte. In cassatie bevestigde de Hoge 
Raad dit oordeel. De Hoge Raad overwoog dat de rechtbank, op grond van 
de omstandigheid dat de door de verdachte aan de station-manager gedane 
suggestie in feite tot de verboden gedraging had geleid en op grond van de 

817 



overweging dat de verdachte ook begreep of had moeten begrijpen dat de 
in zijn hoedanigheid van directeur gedane suggestie zou worden opgevolgd, 
had kunnen oordelen dat de verdachte in die hoedanigheid opzettelijk een 
zodanige bijdrage had geleverd aan het complex van gedragingen dat tot 
het opstijgen van het vliegtuig had geleid en daarbij een zodanig initiatief 
had getoond, dat hij geacht moest worden feitelijk Ieiding te hebben gegeven 
aan de verboden gedraging. 

In twee beschikkingen gewezen op 19 november 1985 besliste de Hoge Raad 
dat slechts dan kan worden gezegd dat iemand feitelijke Ieiding aan een 
verboden gedraging heeft gegeven, indien hij van die gedraging op de hoogte 
was. In twee beschikkingen gewezen op 16 december 1986 is de Hoge Raad 
nader ingegaan op de verhouding tussen feitelijk Ieiding geven aan een 
verboden gedraging en op de hoogte zijn van die gedraging. De Hoge Raad 
oordeelde: 
,Van feitelijk Ieiding geven aan verboden gedragingen kan onder omstan
digheden sprake zijn indien de desbetreffende functionaris - hoewel daar
toe bevoegd en redelijkerwijs gehouden- maatregelen ter voorkoming van 
deze gedragingen achterwege laat en bewust de aanmerkelijke kans aan
vaardt dat de verboden gedragingen zich zullen voordoen. In deze situatie 
wordt de zojuist bedoelde functionaris geacht opzettelijk de verboden 
gedragingen te bevorderen". 

IT. PERSONENVENNOOTSCHAPPEN 

1. KAN EEN SAMENLEVINGSOVEREENKOMST ALS EEN MAATSCHAP WORDEN 

GEKWALIFICEERD? 

HR 8 juli 1985, NJ 1986, 358, noot MAEIJER, Belanghebbende X tegen de 
Staat der Nederlanden 

Twee samenwonenden besloten hun onderlinge vermogensrechtelijke ver
houdingen contractueel te regelen. Hiertoe sloten zij bij notariele akte een 
overeenkomst, die zij als burgerlijke maatschap betitelden. 

Deze maatschap had volgens bovengenoemde akte tot doel ,het gezamen
lijk, doch niet bedrijfs- of beroepsmatig, beheren van vermogensbestandde
len en het verrichten van alle handelingen die hiermee verband houden of 
hieruit mochten voortvloeien, daaronder begrepen het beleggen of wederbe
leggen van gelden en andere vermogensbestanddelen van de maatschap, 
alles in de ruimste zin van het woord, met het oogmerk om het daaruit 
ontstaande netto voordeel met elkaar te delen". Door een van de samenwo
nende partners werd een huis ter waarde vanj80.000,- in de maatschap 
ingebracht en in eigendom aan die maatschap overgedragen. 
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De inspecteur der Registratie en Successie stelde zich op het standpunt dat 
er geen sprake was van een maatschap in de zin van artikel1655 e.v. B.W. 
Er kon derhalve geen beroep worden gedaan op de vrijstelling van over
drachtsbelasting in artikel15lid !letter e Wet op Belastingen van rechtsver
keer. De andere partner (hierna: belanghebbende) had de mede-eigendom 
verkregen van de woning en moest over de helft van de waarde hiervan 
overdrachtsbelasting betalen, aldus de inspecteur. 

Op het bezwaarschrift van de belanghebbende werd afwijzend beschikt 
waarna deze in beroep ging bij de belastingkamer van het Hof te Amster
dam. Het Hof achtte de bedoeling van partijen om te handelen door middel 
van inbreng en aldus voordeel te behalen kenmerkend voor het bestaan van 
een maatschap. Het Hof oordeelde dat hiervan geen sprake was, nu uit de 
doelomschrijving volgde dat partijen slechts vermogensbeheer van de in
breng voor ogen stond en zij, door het beroeps- of bedrijfsmatig beheren 
van vermogen uit te sluiten, niet beoogden met die inbreng te handelen om 
daarmee voordeel te behalen. 

De Hoge Raad oordeelde in cassatie hieromtrent het volgende: ,Het hof 
heeft terecht als kenmerk van de overeenkomst van maatschap als bedoeld 
in artikel1655 B.W. beschouwd dat zij wordt aangegaan om door middel 
van de inbreng te handel en en aldus voordeel te behalen''. 

De Hoge Raad besliste voorts dat niet blijkt ,dat het hof het vereiste 
'handelen' opvat als een beroeps- of bedrijfsmatig handelen, doch in de 
uitlegging welke het hof aan de onderhavige overeenkomst heeft gegeven 
ligt besloten dat deze overeenkomst niet ertoe strekt de pp. in actieve 
samenwerking in het economische verkeer door middel van hun inbreng 
voordeel te doen behalen". 

Met dit arrest is voor het geldende recht beslist ten aanzien van de controver
se in de literatuur of voor het bestaan van een maatschap in de zin van artikel 
1655 B.W. een actieve samenwerkingsgemeenschap, gericht op het behalen 
van voordeel, is vereist, of dat een passieve verdelingsgemeenschap eveneens 
onder het maatschapsbegrip kan worden gebracht. De overeenkomst moet 
strekken tot actieve samenwerking in het economisch verkeer. 

Hiermee sluit de Hoge Raad de mogelijkheid om een samenlevingsovereen
komst rechtens als een overeenkomst van maatschap te kwalificeren uit. Het 
blijft uiteraard wel mogelijk dat samenwonende partners op andere gronden 
dan de samenwoning een maatschapsovereenkomst sluiten die wei aan de 
gestelde eisen voldoet. Men denke bijvoorbeeld aan twee samenwonende 
advocaten die tevens gezamenlijk hun beroep uitoefenen. 

Opvallend is overigens dat de Hoge Raad hier niet de terminologie van 
artikel 7.13.1.1 N.B.W. (,beroeps- of bedrijfsmatig handelen") hanteert 
en daarmee waarschijnlijk aangeeft dat artikel1655 B.W. inzoverre ruimer 
is dan artikel 7.13.1.1 N.B.W. Laatstgenoemd artikelluidt als volgt: ,De 
overeenkomst van vennootschap is de overeenkomst waarbij twee of meer 
personen, de vennoten, zich verbinden voor gemeenschappelijke rekening 
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een beroep of bedrijf uit te oefenen dan wei voor gemeenschappelijke 
rekening beroeps- of bedrijfshandelingen te verrichten, een en ander met 
inbreng van ieder der vennoten". 

2. 0NTBINDING VENNOOTSCHAP 

HR 16 mei 1986, NJ 1987,206, noot MAEIJER, R.E. van den Broeke tegen 
C. van der Linden c.s. 

In de artikelen 1683-1689 B.W. kan men lezen op welke manier een 
maatschap eindigt. Voor de vennootschap onder firma - een maatschap 
aangegaan tot de uitoefening van een bedrijf onder gemeenschappelijke 
naam, artikel 16 W.v.K. - gelden bovendien de artikelen 30-35 W.v.K. 

De in de wet gegeven gronden tot ontbinding (art. 1683 B.W.) zijn van 
regelend recht (vgl. Asser-Maeijer, 1981, p. 220). Partijen kunnen dus 
afwijkende regelingen treffen (met betrekking tot feiten en omstandigheden 
die volgens de wet tot ontbinding leiden) die meebrengen dat het vennoot
schapsverband blijft voortbestaan. 
Artikel1684 B.W. echter is van dwingend recht (vgl. Asser-Maeijer, 1981, 
p. 228). Deze regel garandeert dat men altijd rechterlijke ontbinding van 
de maatschap op grond van een wettige reden kan vragen. Men denke 
bijvoorbeeld aan: Iangdurige ziekte, arbeidsongeschiktheid, zelfs aan in
compatibilite d'humeur. 

Hiernaast bestaat natuurlijk altijd de mogelijkheid voor partijen om op 
grond van onderlinge wilsovereenstemming tot ontbinding van de vennoot
schap te komen. 

Bij notariele akte van 28 december 1935 zijn Van den Broeke en Vander 
Linden een vennootschap onder firma aangegaan. Tussen de vennoten 
bestaat op het moment van de aanvang van de procedure al sinds tientallen 
jaren geen samenwerking meer. In de jaren '50 is het vennootschapsvermo
gen voor een belangrijk deel verdeeld (hiervan is in 1962 een notariele akte 
opgemaakt) en sinds 1970 wordt er onderhandeld over de verdeling van de 
rest van het vennootschappelijk vermogen. Uit de stukken blijkt dat partij
en een overall-regeling nastreven, waaronder zij verstaan: een overeenkomst 
waarbij de onderlinge samenhangende verbintenissen worden geregeld. 

In casu was er voor het geval de vennootschap onder firma niet door 
· onderlinge overeenstemming zou eindigen, een voortzettings- en overne
mingsbeding waardoor de ene vennoot het recht zou krijgen de vennoot
schap voort te zetten door middel van uitkopen van de andere vennoot. Van 
der Linden had een hem toebehorend stuk grond aan derden in erfpacht 
gegeven met servituut van weg naar de openbare weg. Hij was bang dat deze 
regeling zou worden doorkruist door een tussen de in erfpacht gegeven 
grond en de openbare weg gelegen stuk vennootschappelijke grond en had 
er dus belang bij dat dit stuk grond aan hem zou worden toegescheiden. 

820 



- --=~-=-L- j _______________ ::_:::_::~' L .. 

Ontbinding door opzegging van de zijde van Vander Linden zou leiden tot 
het recht voor Van den Broeke om de vennootschap voort te zetten, 
waardoor het bewuste stuk grond in het vennootschappelijk vermogen zou 
blijven. Voor Vander Linden was het dus zeer belangrijk om vast te stellen 
dat de vennootschap onder firma door onderlinge overeenstemming was 
ontbonden. 
Van den Broeke stapt naar de rechter en vraagt een verklaring voor recht 
dat de tussenliggende grond in kwestie niet is belast met enige erfdienstbaar
heid. Vander Linden stelt zich op het standpunt dat de vennootschap reeds 
is ontbonden op grond van onderlinge overeenstemming, namelijk de 
gezamenlijke wil tot beeindiging van de vennootschap, en vordert scheiding 
en deling. Van den Broeke daarentegen is van mening dat de vennootschap 
nog niet ontbonden is daar partijen een overall-regeling nastreefden en men 
zich nog bevond in het onderhandelingsstadium: er was nog geen overeen
stemming over alle facetten van de scheiding en deling. 
De rechtbank wijst de vordering van Van den Broeke toe en de vordering 
van Van der Linden af. Het hof oordeelt dat er wilsovereenstemming 
bestaat over de beeindiging van de vennootschap gezien de tussen 1975 en 
heden gevoerde correspondentie en beveelt de scheiding en deling van de 
nog onverdeelde vennootschappelijke boedel. 
De Hoge Raad vernietigt het arrest en oordeelt in casu als volgt: de vraag 
of een vennootschap is ontbonden, kan niet op begrijpelijke wijze bevesti
gend worden beantwoord als niet tevens wordt vastgesteld op welke wijze 
de ontbinding plaats vond. Deze vaststelling is essentieel gezien de inhoud 
van het vennootschapscontract (dat aan de verschillende wijzen van ontbin
ding verschillende rechtsgevolgen verbindt) en gelet op het feit dat de 
gestelde ontbinding deel uitmaakt van een ,overall-regeling" die nog niet 
tot stand gekomen was. 
De kern van de uitspraak van de HR vindt men reeds in hof 's Gravenhage 
26 juni 1947, NJ 1948, 492. 

· Hoofdstuk 2 

TUSSENPERSONEN, WAARDEPAPIEREN, HANDELSKOOP 
EN DOCUMENTAIR KREDIET 

I. TUSSENPERSONEN 

Beediging van een makelaar 

HR 18 december 1987, NJ 1988, 372, Kamer van Koophandel en Fabrieken 
voor Amsterdam tegen J. Beerends 

821 



In het Nederlandse Wetboek van Koophandel zijn regelingen opgenomen 
ten aanzien van verschillende tussenpersonen zoals de handelsagent, com
missionair, expediteur en ook de makelaar, waarover bovenstaand arrest 
gaat. 
V olgens de wet mag slechts hij zich makelaar noemen die door de arrondis
sementsrechtbank als zodanig is beedigd. 
Artikel63c lid 1 W. v .K. stelt voor de toelating tot de beediging als makelaar 
onder meer de eis dat ten aanzien van de kandidaat , ... geen 
omstandigheden bekend zijn die een juiste en onafPankelijke uitoefening 
van de makelaardij bedreigen''. In casu ging het om de toelating tot de 
beediging als makelaar in assurantien van Beerends (in het bezit van de 
diploma's assurantiebezorger en gevolmachtigd agent), die enig direkteur 
was van Pari bas Assurantien B. V. Laatstgenoemde vennootschap treedt 
(dankzij Beerends' diploma) onder andere op als gevolmachtigd agent. 
De vraag was thans of deze omstandigheid de onafhankelijkheid van 
Beerends (als makelaar) dusdanig in de weg stond dat hij niet tot de 
beediging kon worden toegelaten. 
Het hof stelde vast dat indien een makelaar in assurantien tevens ge
volmachtigd agent is, dit tengevolge kan hebben dat de onafhankelijke 
uitoefening van de makelaardij wordt bedreigd. Op grond van de feitelijke 
omstandigheden achtte het hof echter een voldoende onafhankelijk optre
den van Beerends gewaarborgd. In een cassatiemiddel werd verdedigd dat 
indien een makelaar in assurantien tevens gevolmachtigd agent is nimmer 
aan het vereiste van onafhankelijkheid, als gesteld in artikel 63c lid 1 
W. v .K., voldaan kan zijn. Deze stelling nu achtte de Hoge Raad terecht in 
haar algemeenheid onjuist. Zij vond, volgens de Hoge Raad, geen steun in 
de tekst van artikel 63c en zij was strijdig met de geschiedenis van deze 
bepaling. 

ll. WAARDEPAPIEREN 

A VAL IN HET WISSELRECHT 

HR 21 december 1984, NJ 1985, 289, noot VANDER GRINTEN, Seignette 
Handelsonderneming tegen Nederlandsche Middenstandsbank N. V. en Ne
derlandsche Credietbank N. V. 

In het wisselrecht komt de figuur van het aval voor: een soort borgtocht 
door middel waarvan een derde de betaling van een wissel geheel of ten dele 
kan garanderen (art. 129 e.v. W.v.K.). Krachtens artikel130 lid 5 W.v.K. 
moet het aval vermelden voor wie het is gegeven, bij gebreke waarvan het 
geacht wordt voor de trekker te zijn gegeven. 
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Bovenstaand arrest van de Hoge Raad betreft de uitleg van artikel130 lid 5. 
In het onderhavige arrest was aval gegeven door de Nederlandsche Crediet
bank (N.C.B.), dochniet vermeld was voor wie deN.C.B. avai hadgegeven. 
In casu werd er over getwist of het aval gegeven was voor de trekker (een 
zekere Bijvoet) of de acceptant (Seignette). Dit laatste was van belang omdat 
Seignette die gemotiveerd weigerde een zestal wissels te betalen ook niet 
wilde dat de N.C.B. als haar avalist dit zou doen. 
Het hof meende dat artikel130 lid 5 een voor tegenbewijs vatbaar wettelijk 
vermoeden inhield. Dit tegenbewijs achtte het hof geleverd door hetgeen uit 
de proceshouding van partijen bleek en het kwam tot de conclusie dat het 
aval voor de acceptant was gegeven. 
In cassatie kwam, zoals reeds opgemerkt, de uitleg van artikel130 lid 5 aan 
de orde. De Hoge Raad stelt eerst vast dat deze bepaling een wettelijk 
vermoeden bevat, waartegen tegenbewijs is toegelaten. Vervolgens oordeelt 
hij dat tegen dit wettelijk vermoeden met aile middelen tegenbewijs mag 
worden geleverd, zulks in tegenstelling tot een cassatiemiddel waarin be
toogd werd dat tegenbewijs aileen mocht worden ontleend aan hetgeen uit 
de vermeldingen op de wisselbrief zelf bleek. Tot laatstgenoemde gedach
tengang kwam de Hoge Raad op grond van drie argumenten: 1) de tekst 
van artikel130 lid 5 noopt niet tot de beperkte uitleg van het cassatiemiddel, 
2) de omstandigheid dat het aval ook bij een afzonderlijk geschrift of een 
brief kan worden gegeven (art. 130 lid 4) strookt veeleer met een ruimere 
opvatting en 3) de uitleg van het cassatiemiddel zou tot ongewenst gevolg 
hebben dat bij gebreke van enige aanwijzing in de wissel zelf, het aval geacht 
zou moeten worden voor de trekker te zijn gegeven, ook indien dit in strijd 
is met wat de trekker en de avalist zelf voor ogen stond. Dit oordeel geeft 
de Hoge Raad echter niet ongeclausuleerd. Hij overweegt dat de beperkte 
uitleg van het cassatiemiddel niet op zijn plaats is, daargelaten de hierna 
aan te stippen bescherming van de houder. Met dit laatste wordt gedoeld 
op ( derde-)houders van de wissel die een avalgever als avalist voor de trekker 
aanspreken, vertrouwend op de inhoud van het papier in relatie tot artikel 
130 lid 5. Mocht bewezen worden (met alle middelen) dat de situatie anders 
is dan uit het papier blijkt, dan kan dat aan de houder te goeder trouw niet 
worden tegengeworpen. Dit is geheel in overeenstemming met de algemene 
leer van het waardepapierenrecht: er is in zo'n geval sprake van een relatief 
verweer. Slechts indien de (derde-)houder desbewust ten nadele handelde 
bij de verkrijging van de wissel (zie art. 116 W.v.K. en HR 19 januari 1968, 
NJ 1968, 112) zal een dergelijk relatief verweer met succes aan hem kunnen 
worden tegengeworpen. 
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III. HANDELSKOOP EN DOCUMENTAIR KREDIET 

Nederland is aangesloten bij twee in 1964 te Den Haag tot stand gekomen 
verdragen, namelijk het , , Verdrag houdende een eenvormige wet inzake de 
internationale koop van roerende lichamelijke zaken" en het , Verdrag 
houdende een eenvormige wet inzake de totstandkoming van internationale 
koopovereenkomsten betreffende roerende lichamelijke zaken". De aan 
deze verdragen gehechte uniforme wetten zijn hier te Iande in 1972 in 
werking getreden: resp. de ,Eenvormige Wet inzake de internationale koop 
van roerende lichamelijke zaken" (bekend onder de afkorting L.U.V.I.) en 
de , ,Eenvormige Wet inzake de totstandkoming van internationale koopo
vereenkomsten betreffende roerende lichamelijke zaken (bekend onder de 
afkorting L.U.F.). De eerste drie te bespreken arresten betreffen enkele 
aspecten van uitleg van de L.U.F. en de L.U.V.I. (hierna sub 1 te bespre
ken). 
Bij de handelskoop kan de betaling plaats vinden via een zogenaamd 
documentair krediet (oak wei genoemd: accreditief). Het documentair 
krediet wordt geregeld in de ,Uniform customs and practice for documen
tary credits" (U .C.P .) van de Internationale Kamer van Koophandel. Deze 
U.C.P. zijn op het documentair krediet van toepassing indien daarin naar 
de U.C.P. wordt verwezen. De laatste twee hier te bespreken uitspraken 
(hierna sub 2) betreffen dit documentair krediet. 

1. HANDELSKOOP 

HR 18 oktober 1985, NJ 1987, 189, noot SCHULTSZ, C.F.E.P. Galama qq 
tegen Fila Tecnica Spa 
HR 7 november 1986, NJ 1987, 934, noot BRUNNER, Katan B.V. tegen H. 
Klaas GmbH & CoKG e.a. 
HR 8 juli 1987, NJ 1988, 391, noot BRUNNER, B. Chesquieres S.A. tegen 
H. Jul. Knuwer qq 

a. Aanvaarding (art. 6 en 7 L. U.F.) 

Gemakkelijk kan soms tussen verkoper en koper een geschil rijzen onder 
welke voorwaarden de koop is gesloten. In het eerste arrest (HR 18 oktober 
1985) had Trico Noble bij Filo Tecnica (waarmee men al enkele jaren 
handelde) orders geplaatst. Op de orderbevestiging van Fila Tecnica ston
den algemene verkoopsvoorwaarden. Bij iedere aflevering ontving Trico 
Noble een factuur met daarop afgedrukt eveneens algemene verkoopsvoor
waarden. In laatstgenoemde voorwaarden was een eigendomsvoorbehoud 
opgenomen dat in de voorwaarden afgedrukt op de orderbevestiging niet 
voorkwam. De vraag was thans of de koper geacht kon worden dit eigen
domsvoorbehoud te hebben aanvaard (in de zin van art. 6lid 2 L.U.F.) en 
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dus daaraan gebonden was. Het hof meende van wel. De Roge Raad zegt 
dat de gedachtengang van het hof kennelijk aldus moet worden begrepen 
dat het hof ervan uit is gegaan dat de verkoper redelijkerwijs mocht 
verwachten dat de koper de algemene voorwaarden afgedrukt op de factu
ren zou vergelijken met die vermeld op de orderbevestiging en zo het 
eigendomsvoorbehoud op de factuur zou ontdekken. Ret hof heeft dan, 
volgens de Roge Raad, vervolgens in die zin geredeneerd dat uit het steeds 
zonder aanmerking behouden van die facturen en het herhaaldelijk plaatsen 
van nieuwe orders zonder op het eigendomsvoorbehoud een aanmerking te 
maken, de verkoper redelijkerwijs mocht afleiden dat de koper het eigen
domsvoorbehoud had aanvaard. Deze gedachtengang nu acht de Hoge 
Raad onjuist. Niet kan worden aanvaard, ook niet in het kader van een 
lopende handelsbetrekking, dat in een geval als het onderhavige, de verko
per de koper aan het eigendomsvoorbehoud zonder meer gebonden zou 
mogen houden. De koper behoeft, aldus de Hoge Raad, op een dergelijk 
beding ten gunste van de verkoper, dat in de algemene voorwaarden van 
de orderbevestiging niet voorkwam, in redelijkheid niet bedacht te zijn. De 
verkoper mag dan ook niet verwachten - behoudens bijkomende omstan,
digheden - dat de koper daarvan kennis draagt. Noch de rechtszekerheid 
noch de billijkheid nopen tot een ander oordeel. 

Annotator Schultsz toont zich niet erg gelukkig met het oordeel van de Hoge 
Raad. Hij wijst o.a. op artikel6lid 2 L.U.F. dat bij aanvaarding van een 
aanbod gewicht toekent aan ,de tussen partijen gebruikelijk geworden 
handelwijzen". 

Artikel6 L.U.F. bepaalt waarin een aanvaarding als bedoeld in dat artikel 
kan bestaan. Het begrip ,aanvaarding" wordt echter in artikel 7 nog verder 
uitgewerkt in die zin dat (lid 1) een aanvaarding die aanvullingen, beperkin
gen of andere wijzigingen bevat als een weigermg geldt en een tegen-aanbod 
vormt. Dit laatste is (lid 2) echter weer niet het geval indien het antwoord 
op een aanbod aanvullingen etc. bevat die het aanbod ,niet wezenlijk" 
aantasten. Een dergelijk antwoord geldt als aanvaarding tenzij de aanbieder 
op korte termijn bezwaar maakt tegen de verschillen; doet hij dit niet, dan 
wordt de inhoud van de overeenkomst bepaald door de voorwaarden van 
het aanbod zoals gewijzigd bij de aanvaarding. 

In het tweede hiervoor genoemde arrest (HR 7 november 1986) was onder 
meer de rechtsvraag of de algemene voorwaarden op de orderbevestiging 
van de verkoper (Klaas) een ,wezenlijke aantasting" vormden van de 
voorwaarden van het aanbod (i.e. de opdracht) van de koper (Katan). De 
Roge Raad meent - niet geheel onverwacht - dat deze vraag moet worden 
beantwoord in het Iicht van de omstandigheden van het geval. Ret hof had 
op grond van de feitelijke omstandigheden geoordeeld dat er geen , , wezen
lijke aantasting" was. Ret had daarbij van belang geacht dat partijen als 
kooplieden met elkaar hadden gehandeld, ook vroeger al met elkaar - op 
identieke wijze- gehandeld hadden, dat koper Katan op de gang van zaken 
nimmer afwijzend had gereageerd en bovendien bepaalde termijnen had 
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betaald. Door op grond van een en ander geen , wezenlijke aantasting" 
aanwezig te achten gaf - aldus de Hoge Raad - het hof geen blijk van 
een onjuiste rechtsopvatting, in het bijzonder niet van een miskenning van 
de juiste betekenis van de woorden ,niet wezenlijk aantasten" in artikel 7 
lid 2. 
In zijn noot vestigt Brunner de aandacht op de tegenstelling, die dit arrest 
schept: de Hoge Raad subjectiveert het begrip , wezenlijke aantasting" 
(voor de koper een wezenlijke aantasting), terwijl in de commentaren op 
de L.U.F. tot uitdrukking wordt gebracht dat het hier om een geobjecti
veerd begrip gaat. 

b. Vertragingsrente en de artikelen 82 tim 87 L. U. V.I. 

De artikelen 82 tim 87 L.U.V.I. geven regels over de schadevergoeding 
indien een der partijen bij een door de L.U.V.I. beheerste koopovereen
komst is te kort geschoten. De derde hiervoor genoemde uitspraak (HR 
8 juli 1987) betrof de verkoop van een machine door een Nederlandse 
verkoper aan een Franse koper. Aangezien de koper de machine niet afnam 
heeft de verkoper deze aan een derde verkocht, dat wil zeggen hij verrichtte 
een zogenaamde dekkingsverkoop, waardoor, naar de algemene opvatting, 
de oorspronkelijke koopovereenkomst werd ontbonden. De verkoper had 
nu recht (vgl. art. 1286 B.W.) op de wettelijke rente (sedert het tijdstip van 
de dekkingsverkoop) over het door de dekkingsverkoop geleden verlies. De 
vraag was echter in dit geval of de verkoper 66k aanspraak kon maken op 
schadevergoeding in de vorm van vertragingsrente over de oorspronkelijke 
koopprijs (en wel gedurende het tijdvak tussen de inleidende dagvaarding 
en het tijdstip van de dekkingsverkoop) of dat de L.U.V.I., die op het 
onderhavige geval van toepassing was, zich daartegen verzette. Het hof had 
de vordering toegewezen en de Hoge Raad oordeelde dat dit terecht was: 
de artikelen 82 tim 87 L.U.V.I. sluiten niet uit dat in een geval als dit 
schadevergoeding kan worden gevorderd in de vorm van vertragingsrente 
over de koopprijs. 

2. DOCUMENTAIR KREDIET 

HR 28 oktober 1983, NJ 1985, 131, noot ScHULTSZ, Sojuznefte-export 
tegen FCIB N. V. 
HR 26 april1985, NJ 1985, 607, BHE tegen BMH N.V. en AmRo Bank 
N.V. 

Krachtens artikel 99 van de Wet op de rechterlijke organisatie (Wet R.O.) 
vernietigt de Hoge Raad handelingen, arresten, vonnissen en beschikkingen 
1e ... 
2e wegens schending van het recht met uitzondering van het recht van 
vreemde staten. 
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Indien in een rechtszaak de (lagere) rechter een bepaalde uitleg van de 
U.C.P. geeft en een van de partijen is het daar niet mee eens, zal de vraag 
kunnen rijzen of deze uitleg in cassatie kan worden bestreden. In de twee 
hiervoor genoemde uitspraken kwam onder meer die vraag aan de orde. In 
het eerste arrest overwoog de Hoge Raad daaromtrent: 
, , Voorop moet worden gesteld dat het middel, voor zover dit het Hof 
verwijt een onjuiste uitleg te hebben gegeven aan bepalingen van de UCP 
(Uniform Customs and Practice for Documentary Credits, 1974 revision), 
miskent dat die bepalingen- door het Hof op het onderhavige documentai
re krediet toepasselijk geoordeeld krachtens verwijzing in de betrokken 
,Letter of Credit"niet zijn aan te merken als recht in de zin van art. 99 
eerste lid onder 2 Wet RO, over schending waarvan in cassatie kan worden 
geklaagd. Anders dan in de toelichting op het middel wordt betoogd, 
bestaat er geen grond om in cassatie aan te nemen dat de UCP gewoonte
recht als bedoeld in het tweede lid van genoemd wetsartikel opleveren, nu 
een desbetreffende gewoonte niet kan worden afgeleid uit feiten die van 
algemene bekendheid zijn of door het Hof als vaststaand zijn aangeno
men". 
Het tweede hier genoemde arrest sluit zich bij dit oordeel aan. Deze 
uitspraken (ofschoon niet onbetwist) liggen in een lijn met vroegere juris
prudentie van de Hoge Raad: zie HR 12 maart 1982, NJ 1982, 267. 

Hoofdstuk 3 

VERZEKERING 

I. VERZWDGING 

Ingevolge artikel 251 van het W etboek van Koophandel is de verzekerings
overeenkomst nietig indien aan een aantal voorwaarden is voldaan (nietig 
in art. 251 W.v.K. betekent vernietigbaar: zie Wery, Hoofdzaken van het 
verzekeringsrecht, zesde druk, p. 40 en 41 en Scheltema/Mijnssen, Alge
meen deel van het schadeverzekeringsrecht, derde druk, p. 210). Deze 
voorwaarden behelzen: 
a) Verzekerde ( = verzekeringnemer) moet een verkeerde of onwaarachtige 

opgave hebben gedaan of aan hem bekende omstandigheden hebben 
verzwegen, waardoor de verzekeraar een andere voorstelling van de staat 
der zaak heeft gekregen dan de ware. 

b)De verkeerde of onwaarachtige opgave en/ofverzwijging moet zo ernstig 
zijn dat de verzekeraar (als redelijk handelend verzekeraar, Hoge Raad 
19 mei 1978, NJ 1978, 607), had hij de ware staat der zaak gekend, de 
overeenkomst niet, of niet onder dezelfde voorwaarden, zou hebben 
gesloten. 
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c) Wanneer het gaat om omstandigheden waarnaar de verzekeraar niet heeft 
gevraagd: verzekerde moet geweten hebben of hebben moeten begrijpen 
dat de verzekeraar bij kennis van de ware staat der zaak de overeenkomst 
niet of niet onder dezelfde voorwaarden zou willen sluiten. Zie Hoge Raad 
8 juni 1962, NJ 1962, 366 met noot van Hymans van den Bergh. 

d)Het moet niet aan de verzekeraar te wijten zijn dat hem de ware staat der 
zaak niet voor ogen heeft gestaan. Deze voorwaarde blijkt uit jurispru
dentie en literatuur. Zie Scheltema/Mijnssen, Algemeen deel van het 
schadeverzekeringsrecht, derde druk, p. 216,217 en218 en Wery, Hoofd
zaken van het verzekeringsrecht, zesde druk, p. 48 en 49. 

e)Het moet- behoudens een uitzondering- niet gaan om het strafrechte
lijk verleden van de verzekerde waarnaar de verzekeraar niet had ge
vraagd (Wery, Hoofdzaken van het verzekeringsrecht, zesde druk, p. 44 
en Hoge Raad 18 december 1981, NJ 1982, 570). 

Hierna wordt een aantal van de nog openstaande vragen, die van belang 
zijn voor het beroep op artikel 251 W.v.K., behandeld. 

1. TIJDSTIP WAAROP SPRAKE MOET ZIJN VAN VERKEERDE C.Q. ONWAAR-
ACHTIGE OPGAVE EN/OF VERZWIJGING 

HR 6 januari 1984, NJ 1985, 590, noot MIJNSSEN, Insurance Company of 
North America tegen R.E. van den Broeke 
HR 7 oktober 1988, NJ 1989, 122, noot MENDEL, Europeesche Goederen
en Reisbagageverzekeringsmaatschappij N.Y. tegen B.V. Financierings
maatschappij ,Vola" 

Men kan zich afvragen of een beroep op artikel251 W. v .K. slechts mogelijk 
is indien er sprake is van verkeerde c.q. onwaarachtige opgave en/of 
verzwijging ten tijde van het aangaan van de verzekeringsovereenkomst. 
In de zaak Insurance Company of North America/R.E. van den Broeke is 
antwoord gegeven op de hierboven opgeworpen vraag. 
Verzekerde (R.E. van den Broeke) heeft op 15 oktober 1976, door bemidde
ling van AMRO Assurantien N.Y., met verzekeraar (Insurance Company 
of North America) een brandverzekeringsovereenkomst gesloten met be
trekking tot een door verzekerde bewoond en aan verzekerde in eigendom 
toebehorend pand te Breukelen. De verzekerde som is een aantal malen 
verhoogd, voor het laatst op 16 oktober 1980. Echter het pand is sinds 
augustus 1979 niet meer bewoond. 
Het pand staat te koop als in de nacht van 16 op 17 november 1980 brand 
uitbreekt waardoor het geheel afbrandt. 
Als verzekerde uitkering vordert weigert de verzekeraar, met onder andere 
een beroep op artikel251 W.v.K. Tijdens het verhogen van de verzekerde 
som, in oktober 1980, is namelijk niet medegedeeld dat het huis niet meer 
bewoond was. 
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Ret hof wijst het beroep van de verzekeraar op artikel251 W.v.K. af, daar 
dit slechts kon slagen indien partijen in oktober 1980 een nieuwe verzekering 
hadden aangegaan. Op grand van de omstandigheden van het geval is het 
hof echter tot de conclusie gekomen dat dit laatste niet het geval is. 
Verzekeraar stelt beroep in cassatie in en voert het volgende aan: ,Art. 251 
stelt niet als eis dat een "nieuwe" overeenkomst moet zijn aangegaan. Naar 
tekst, doel, zin en strekking van dit voorschrift valt niet in te zien dat de 
bepaling aileen van toepassing zou moeten zijn bij het aangaan van een 
nieuwe overeenkomst.'' 
De HR overweegt dat het hof terecht heeft gesteld dat voorwaarde voor het 
slagen van dit beroep op artikel 251 W. v .K. is dat partijen in oktober 1980 
een nieuwe verzekering hebben aangegaan: ,Blijkens haar bewoordingen 
en strekking heeft genoemde wetsbepaling immers enkel op het oog hetgeen 
al dan niet is meegedeeld bij het sluiten der overeenkomst.'' 
Eenzelfde uitspraak, echter met andere woorden, vindt men in de zaak 
Europeesche Goederen- en Reisbagageverzekeringsmaatschappij N.V./ 
,Vola". 
De feiten omtrent de casuspositie zijn niet aile uit de arresten van het hof 
en de HR te halen. Ik geef daarom de situatie weer zoals geschetst door A-G 
Asser. 
Tussen verzekeraar (Europeesche Goederen- en Reisbagageverzekerings
maatschappij N.V.) en verzekerde (Gelders Hypotheekfonds B.V. (GHF)) 
bestaat een raamkredietverzekering (gesloten in 1975). Gedekt worden 
risico's die verzekerde zal !open bij het verstrekken van hypothecaire 
kredieten aan derden. Deze risico's moeten telkens worden aangemeld. 
Vola (verweerster in cassatie) verstrekt, op verzoek van de directeur van 
verzekerde, overbruggingskredieten aan geldnemers. In ruil daarvoor verle
nen geldnemers hypotheek op een aantal panden aan Vola. Bovendien is 
verzekerde met verzekeraar overeengekomen dat de overbruggingskredieten 
onder de dekking van bovenbedoelde verzekering vailen en dat Vola in de 
rechten treedt die verzekerde uit hoofde van de kredietverzekering heeft 
tegenover verzekeraar. 
Vola heeft echter alvorens de kredieten te verschaffen met de verzekeraar 
gesproken en haar twijfels omtrent de aanbrenger van de geldnemers 
(verzekerde), de geldnemers en de taxatie van de objecten aan verzekeraar 
medegedeeld. Bovendien heeft Vola aan verzekeraar te kennen gegeven dat 
ze de kredieten aileen zal verstrekken indien verzekeraar het risico voiledig 
dekt. Verzekeraar geeft tegenover Vola hoog op van zijn vertrouwen in 
GHF en haar directeur. 
Verzekeraar heeft het risico zoals in het kader van de raamovereenkomst 
aangemeld door verzekerde, geaccepteerd en bevestigt dit per brief aan 
Vola. 
Als geldnemers hun verplichtingen niet nakomen vordert Vola uitkering van 
de verzekeraar. De verzekeraar wil niet uitkeren en beroept zich op artikel 
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251 W.v.K. omdat de verzekerde bij de aanmelding ter dekking essentiele 
zaken zou hebben verzwegen. 

Het hof verwerpt dit beroep en verzekeraar stelt beroep in cassatie in. 

De HR gaat er van uit dat het hof op grond van de omstandigheden van 
het geval heeft geoordeeld dat het in het kader van deze kredietverzekerings
overeenkomst ter dekking aanmelden van kredieten niet kan worden aange
merkt als het sluiten van (afzonderlijke of nieuwe) verzekeringen. De HR 
stelt dat voor zover verzekeraar betoogt dat een redelijke wetstoepassing 
meebrengt dat bovenbedoeld aanmelden, ook al houdt dit niet het sluiten 
van een verzekering in, voor de toepassing van artikel251 W.v.K. op een 
lijn moet worden gesteld met het aangaan van een verzekering, dit betoog 
faalt. ,,De aard van de door art. 251K op een onjuiste opgave ofverzwijging 
gestelde sanctie - nietigheid van de verzekering - verdraagt zich niet met 
de opvatting waarvan dat betoog blijk geeft.", aldus de HR. 

In zijn noot merkt Mendel o.a. op dat zelfs indien artikel 251 W.v.K. in 
casu toepasselijk geweest zou zijn, de verzekeraar toch niet te goeder trouw 
tegenover Vola een beroep had kunnen doen op schending van vertrouwen 
door zijn verzekerde van wie hij juist tegenover Vola immers zo hoog had 
opgegeven. 

2. KEURINGSARTS 

HR 16 mei 1986, NJ 1986, 638, T.M.T.M. Kiippers tegen De Westland
Utrecht Hypotheekbank N.Y. 

Naast de vraag of een beroep op artikel 251 W.v.K. slechts mogelijk is 
indien er sprake is van verkeerde c.q. onwaarachtige opgave en/of verzwij
ging ten tijde van het aangaan van de overeenkomst, speelt het probleem, 
wanneer mededelingen die ten tijde van het aangaan van de overeenkomst 
zijn gedaan aan bepaalde (hulp)personen (bijvoorbeeld een keuringsarts), 
geacht kunnen worden te zijn gedaan aan de verzekeraar. 

De zaak T.M.T.M. Kiippers/De Westland-Utrecht Hypotheekbank N.V., 
betreft dit probleem. Verzekerde (Kiippers) heeft op 23 december 1975 met 
verzekeraar (De Westland-Utrecht Hypotheekbank N.Y.) een overeen
komst van geldlening gesloten. Tot zekerheid hiervan heeft verzekerde aan 
verzekeraar een t:echt van eerste hypotheek verleend. Het gaat om een ,No 
risk hypotheek", waarbij recht bestaat op kwijtschelding van de nog 
openstaande schuld in geval van overlijden of blijvende arbeidsongeschikt
heid van de schuldenaar. Echter verzekeraar heeft - onder de aantekening 
bereid te zijn de kwestie na een jaar te herzien- vastgelegd dat arbeidsonge
schiktheid niet kan leiden tot kwijtschelding, daar verzekerde ten tijde van 
het aangaan van de overeenkomst onder medische behandeling wegens 
klachten over migraine stond. 

Op bovenbedoelde hypotheekovereenkomst zijn Algemene Bepalingen van 
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toepassing. Artikel 5 van de Algemene Bepalingen houdt - voor zover 
volgens de HR hier van belang - het volgende in: kwijtschelding vindt niet 
plaats, indien de schuldenaar onware verklaringen heeft afgelegd of onjuiste 
gegevens heeft verstrekt in de door hem ondertekende ,gezondheidsverkla
ring" of ,bij de medische keuring". 

Ret volgende heeft zich achtereenvolgens voorgedaan: In de loop van 1976 
heeft verzekerde verzekeraar verzocht het arbeidsongeschiktheidsrisico 
alsnog in dekking te nemen. Op 3 augustus 1976 was verzekerde betrokken 
bij een auto-ongeval, ten gevolge hiervan heeft ze last van een stijve nek 
gehad en is zein 1976 door een fysiotherapeut behandeld. In november 1976 
is verzekerde in verband met het eventueel te dekken arbeidsongeschikt
heidsrisico medisch gekeurd. Verzekerde heeft daarvoor een keuringsfor
mulier in moeten vullen waarin de volgende vraag stand: ,Hebt u wel eens 
een arm gebroken? Ben ander ongeval gehad? Wanneer en welke waren de 
gevolgen?" Deze vraag is door verzekerde met ,neen" beantwoord. Verze
keraar heeft in december 1976 aan verzekerde medegedeeld dat het arbeids
ongeschiktheidsrisico in dekking is genom en. (V olgens rechtbank en hof 
betekent deze uitbreiding van het dekkingsgebied dat er sprake is van een 
nieuwe verzekeringsovereenkomst waarop artikel 5 Algemene Bepalingen 
van toepassing is. Aldus A-G Mok). 

Op 11 april1978 verlangt verzekerde kwijtschelding van de schuld op grand 
van arbeidsongeschiktheid. 

De verzekeraar wil niet kwijtschelden en beroept zich op artikel 5 Algemene 
Bepalingen. Volgens de verzekeraar heeft de verzekerde bovenbedoelde 
vraag of het keuringsformulier in strijd met de waarheid met ,neen" 
beantwoord. 

Kiippers stelt daartegenover dat zij van het ongeval en de gevolgen daarvan 
wei mededeling heeft gedaan aan de door de verzekeraar aangewezen 
keuringsarts, volgens wie deze informatie buiten beschouwing kon blijven. 

Ret hof stelt echter Kiippers in het ongelijk: , , ... Kiippers moest zelf 
antwoord geven op de vraag of zij wel eens een ongeval had gehad; door 
hierop in strijd met de waarheid ,neen" te antwoorden heeft zij een 
verkeerde opgave gedaan." 

De HR overweegt dat het hof kennelijk geoordeeld heeft dat, oak al zou 
de stelling van verzekerde juist zijn dat de keuringsarts door de verzekeraar 
was aangewezen, dit enkele feit nag niet insluit dat de wetenschap van deze 
uit hoofde van aan hem door verzekerde gedane mededelingen en de door 
verzekerde gestelde mededeling van de arts aan haar dat deze informatie bij 
de beoordeling van de aanvraag buiten beschouwing kon blijven, aan 
verzekeraar kunnen worden toegerekend. Dit oordeel van het hof geeft geen 
blijk van een onjuiste rechtsopvatting aldus de HR. Hieraan voegt de HR 
de volgende algemene overweging toe: ,Ret antwoord op de vraag in 
hoeverre de wetenschap en de mededelingen van feitelijke aard van een door 
de wederpartij ingeschakelde hulppersoon aan deze kunnen worden toegere-
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kend, hangt in beginsel af van de omstandigheden van bet geval en is 
derhalve wegens haar verwevenheid met de feiten in cassatie niet volledig 
toets baar. '' 

3. BEWIJSLAST 

HR 11 april1986, NJ 1987, 433, noot HEEMSKERK, Ennia Schadeverzeke
ring N. V. en Hollandsche Verzekering Societeit 1808 N. V. tegen G. Bodde 

Op wie rust de bewijslast ten aanzien van bet feit dat de verzekeraar de 
overeenkomst niet, of niet onder dezelfde voorwaarden zou hebben gesloten 
indien hij van de ware staat der zaak had kennis gedragen? 

In de zaak Ennia Schadeverzekering N. V., Hollandsche Verzekering Socie
teit 1808 N.Y./G. Bodde beslist de HR dat deze bewijslast in beginsel op 
de verzekeraar rust. 

Verzekerde (Bodde) heeft, voordat de tussen hem en verzekeraars (Ennia 
Schadeverzekering N.V. en Hollandsche Verzekering Societeit 1808 N.V.) 
bestaande brandverzekeringsovereenkomsten voor opstallen en inboedel 
werden gesloten, twee aanvraagformulieren ingevuld.In het aanvraagfor
mulier voor de opstalverzekering van zijn woonhuis en schuur stand de 
volgende vraag: ,In bet verledenis mij niet/wel een soortgelijke verzekering 
geweigerd of opgezegd/ en is door mij geen/wel schade geleden ( ... )". In 
bet aanvraagformulier voor de inboedelverzekering stand de vraag: ,In het 
verleden is mij niet/wel een soortgelijke verzekering geweigerd of 
opgezegd". Door in beide vragen bet woord ,wel" in aile gevallen door te 
strepen heeft verzekerde onder andere een verkeerde opgave gedaan omtrent 
bet feit dat een andere verzekeraar (Woudsend) aan verzekerde het overslui
ten van een opstal- en inboedelverzekering heeft geweigerd. 

Als schade door brand aan het woonhuis en de zich daar bevindende 
inboedel is ontstaan, weigeren verzekeraars uit te keren en beroepen zich 
daarbij op artikel 251 W.v.K. 

Het hof legt aan deskundigen de vraag voor of verzekeraars als redelijk 
handelende verzekeraars de verzekeringen niet of niet onder dezelfde voor
waarden zouden hebben gesloten indien ze van de weigering door Woud
send en de reden van die weigering op de hoogte zouden zijn geweest. 

De deskundigen stellen dat indien verzekeraars met de weigering van 
Woudsend bekend zouden zijn geweest en verzekerde zou hebben opgege
ven dat de reden voor die weigering was ,omdat in de loads auto's zullen 
worden gespoten"' het gegeven van die weigering de verzekeraars er redelij
kerwijs toe zou hebben gebracht inlichtingen bij Woudsend te vragen en tot 
inspectie over te gaan. Het oordeel van de deskundigen komt er verder op 
neer dat indien zich geen andere relevante risico-factoren zouden hebben 
geopenbaard en de risicobeoordeling zich dientengevolge zou toespitsen op 
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het autospuiten in de schuur bij het woonhuis, een redelijk handelend 
verzekeraar de opstalverzekering voor het woonhuis en de inboedelverzeke
ring van het woonhuis niet of niet onder dezelfde voorwaarden zou hebben 
gesloten indien tussen woonhuis en schuur een vrije ruimte van minder dan 
10 meter zou hebben bestaan. 

Het hof sluit zich bij de mening van de deskundigen aan (na te hebben 
overwogen dat het voor de hand ligt, dat indien de weigering van Woudsend 
wel, maar de reden van die weigering niet, zou zijn opgegeven, verzekeraars 
ook nadere inlichtingen aan verzekerde zouden hebben gevraagd) en legt 
aan verzekeraars, daar zij , ... zich ten verwere op de nietigheidsgrond van 
art. 251K beroepen ... ", het bewijs op dat de ruimte tussen het woonhuis 
en de schuur minder dan 10 meter is. 

Verzekeraars richten zich in cassatie tegen deze bewijslastverdeling door het 
hof. 

De HR overweegt daaromtrent onder meer: ,Uitgangspunt bij de beant
woording van de hier aan de orde gestelde vraag van bewijslastverdeling 
moet zijn dat blijkens art. 251K voor de daar bedoelde nietigheid is vereist 
dat de verzwijging van dien aard is dat de overeenkomst niet of niet op 
dezelfde voorwaarden zou zijn gesloten, indien de verzekeraar van de ware 
stand van zaken kennis had gedragen. De rechter kan een beroep op deze 
bepaling dus alleen honoreren indien vaststaat dat, kort gezegd, de 
overeenkomst niet of niet op dezelfde voorwaarden zou zijn gesloten. Dat 
betekent dat bewijsrisico en bewijslast te dezer zake in beginsel op de 
verzekeraar rusten." En verder in het arrest: ,Het hof heeft in de omstan
digheden van het geval geen aanleiding gevonden om dit bewijs voorhands 
- d. w .z. behoudens door Bodde te leveren tegenbewijs - geleverd te 
achten. Aldus oordelend heeft het hof niet blijk gegeven van een onjuiste 
rechtsopvatting.'' 

4. BEKENDHEIDSCLAUSULE 

HR 28 februari 1986, NJ 1986, 527, noot VANDER GRINTEN, Old Amster 
B.V. tegen V.o.f. O.W.J. Schlencker en R.J. Bicker Caarten van Overzee 
&Co. 

Artikel251 W.v.K. is niet van dwingend recht, afwijking van deze bepaling 
kan onder andere door middel van de zogenaamde bekendheidsclausule 
geschieden. Is het gevolg hiervan dat de verzekeraar zich nooit meer op 251 
W.v.K. kan beroepen? 

In de zaak Old Amster B.V./V.o.f. O.W.J. Schlencker en R.J. Bicker 
Caarten van Overzee & Co., heeft verzekerde (Old Amster) door bemidde
ling van de zelfstandige tussenpersoon Van Beek & Co., op de condities van 
de Rotterdamse Beurs Brandpolis een verzekeringsovereenkomst gesloten, 
ter zake van een stenen leegstaand pand. Deze verzekeringsovereenkomst 
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kent als bijzondere voorwaarde de zogenaamde bekendheidsclausule, lui
dende: ,Behoevende wij van het betreffende risico geen nadere omschrij
ving, aangezien de tegenwoordige constructie, gebezigde bouwmaterialen, 
aard, inrichting, bedrijf, werkzaamheden, sluiting, wijze van gemeenschap, 
enz. ons volkomen bekend zijn. Onverschillig welke de belendingen en 
derzelver constructie, bouwaard, inrichting, wijze van gemeenschap, Jig
ging, bestemming en gebruik zijn of zullen worden.'' 
Wanneer er echter in de nacht van 18 op 19 februari 1980 brand uitbreekt, 
en verzekerde dientengevolgeuitkering vordert, weigert verzekeraar (Schlenc
ker) die op de polis had bijgetekend (hetgeen volgens het hof betekent dat 
er ten aanzien van Schlencker sprake is van een nieuwe verzekeringsovereen
komst) uitkering van zijn aandeel, met een beroep op artikel251 W.v.K., 
daar Van Beek & Co. de aan haar, bij het tot stand komen van de 
verzekeringsovereenkomst, bekende omstandigheden, dat de verzekerde 
opstallen ten tijde van het aangaan van de verzekeringsovereenkomst al 
brandschade hadden geleden en nog niet waren hersteld, heeft verzwegen. 

Verzekerde beroept zich op de bekendheidsclausule. 
Het hof overweegt dat de bekendheidsclausule een beroep op artikel 251 
W.v.K. niet uitsluit indien verzekeringnemer (verzekerde) zich aan opzette
lijke verzwijging in de zin van het bewust achterwege laten van mededeling 
van voor de beoordeling van de aan de verzekering verbonden (schade)kan
sen van belang zijnde omstandigheden, zou hebben schuldig gemaakt. 

Het hof komt op grond van de omstandigheden van het geval tot het oordeel 
dat opzettelijke verzwijging (door VanBeek & Co.) bij het sluiten van de 
overeenkomst heeft plaatsgevonden. Deze verzwijging kan aan verzekerde 
worden toegerekend (VanBeek & Co. heeft als zelfstandige tussenpersoon 
in opdracht en namens verzekerde gehandeld), aldus het hof. 
Verzekerde stelt beroep in cassatie in. 
De HR overweegt echter dat het oordeel van het hof: , ... dat de bekend
heidsclausule een beroep op art. 251K niet uitsluit in geval van opzettelijke 
verzwijging door de verzekeringnemer in de zin van het bewust achterwege 
laten van mededeling van omstandigheden waarvan, naar hij wist of be
hoorde te begrijpen, kennis voor de verzekeraar van belang was in verband 
met een juiste beoordeling van de schadekansen", geen blijk geeft van een 
onjuiste rechtsopvatting. 

5. VERWERKINGVANHETRECHTBEROEPOPARTIKEL251 W.v.K. TEDOEN 

HR 28 februari 1986, NJ 1986, 527, noot VANDER GRINTEN, Old Amster 
B.V. tegen V.o.f. O.W.J. Schlencker en R.J. Bicker Caarten van Overzee 
&Co. 

De vraag kan rijzen of de verzekeraar een beroep op artikel251 W. v .K. kan 
doen, indien de verkeerde of onwaarachtige opgave en/of verzwijging, na 
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het sluiten van de verzekeringsovereenkomst door verzekerde wordt her
steld, maar de verzekeraar geen enkele actie onderneemt en de overeen
komst geheel ongewijzigd continueert. 
Ook hierbiedt de zaak, OldAmsterB.V./V.o.f. O.W.J. Schlencker en R.J. 
Bicker Caarten van Overzee & Co., uitkomst. 
Verzekerde heeft er zich in cassatie, zoals door de HR weergegeven, op 
beroepen, dat een beroep op artikel251 W.v.K. , ... ook kan afstuiten of 
dat recht op een zodanig beroep zou kunnen zijn verwerkt, ingeval de 
verzekeraar, na van de aanvankelijk door hem niet-geweten omstandigheid 
op de hoogte te zijn gebracht of geraakt, generlei actie onderneemt en die 
overeenkomst eenvoudigweg en ongewijzigd continueert ... ''. 
Deze stelling van verzekerde is volgens de HR op zichzelf juist. Echter in 
casu, aldus de HR, heeft het hof vastgesteld dat de verzekeraar niet op de 
hoogte is gebracht of geraakt van de omstandigheid dat de verzekerde 
opstallen ten tijde van het aangaan van de verzekeringsovereenkomst reeds 
brandschade hadden gel eden en nog niet waren hersteld, zodat dit geval zich 
niet voordoet. 

II. EIGEN SCHULD EN OPZET VAN VERZEKERDE 

Het Wetboek van Koophandel kent artikel 276, uit welk artikel volgt dat 
de verzekeraar niet hoeft uit te keren indien de schade door eigen schuld 
van de verzekerde is ontstaan. Voor brandverzekering kent het Wetboek 
van Koophandel een andere bepaling namelijk artikel 294 volgens welk de 
verzekeraar pas van zijn uitkeringsplicht is ontheven indien er sprake is van 
merkelijke schuld van de verzekerde. Immers bij brand is er al snel sprake 
van enige vorm van schuld van de verzekerde. 
Echter welke lading het begrip merkelijke schuld dekt was tot voor kort nog 
niet duidelijk. 
Daarnaast is door de Hoge Raad op 30 mei 1975, NJ 1976, 572 de onge
schreven regel erkend , ... dat aansprakelijkheid voor door de verzekerde 
opzettelijk veroorzaakte schade, ook zonder uitsluiting bij de polisvoor
waarden, in het algemeen niet door de verzekering wordt gedekt omdat in 
zoverre de overeenkomst in strijd is met de goede zeden en/ of de openbare 
orde ... ". Deze regel geldt naar mag worden aangenomen ook voor andere 
vormen van verzekering. 
In de zaken Hoge Raad 27 maart 1987, NJ 1987, 658, (X/Interpolis), Hoge 
Raad 17 juni 1988, NJ 1988, 966, (Van Kasteren/ Nationale Nederlanden) 
en Hoge Raad 3 februari 1989, Rechtspraakvan de Week 1989, 60 (Aalbers, 
Van Breemen en Peek/Nederlandse Onderlinge Waarborgmaatschappij 
UA) wordt een nadere invulling gegeven van het begrip merkelijke schuld 
in de zin van artikel 294 W.v.K. 
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De zaak Hoge Raad 27 maart 1987, NJ 1987, 659, (X/Levob) betreft de 
reikwijdte van de bovengenoemde ongeschreven regel. 
HR 11 november 1988, NJ 1989, 362 (Van Enter/Ennia) ging over de uitleg 
van een in Nederland heel gebruikelijke opzetclausule in polissen bij aan
sprakelijkheidsverzekeringen voor particulieren. 
Tenslotte betrof het geval beslist door het Benelux-Gerechtshof 19 februari 
1988, NJ 1988, 677 (N.V. De Volksverzekering/Van Hyfte c.s.) een aan
sprakelijkheidsverzekering motorrijtuigen waarbij de verzekeraar uitkering 
weigerde omdat de verzekerde opzettelijk de betrokken schade had toege
bracht. In dit geval beriep de verzekerde zich - in tegenstelling tot de Van 
Enter zaak - niet op een geestelijke stoomis. 

1. MERKELIJKE SCHULD IN DE ZIN VAN ARTIKEL 294 W. V .K. 

HR 27 maart 1987, NJ 1987, 658, zie voor noot VAN DER GRINTEN bij dit 
arrest noot VANDER GRINTEN onder HR 27 maart 1987, NJ 1987, 659, X 
tegen N.V. Interpolis Schade 
HR 17 juni 1988_, NJ 1988, 966, noot VAN DER GRINTEN, C.M. van 
Kasteren tegen Nationale Nederlanden Schadeverzekering Mij. N.V. 
HR 3 februari 1989, Rechtspraak van de Week 1989, 60, W.J.B. Aalbers, 
P.C.L. van Breemen en B.A.J.M. Peek tegen Nederlandse Onderlinge 
Waarborgmaatschappij UA 

Het probleem welke lading het begrip merkelijke schuld dekt, betreft onder 
. meer de vraag of merkelijke schuld verwijtbaarheid veronderstelt. Op deze 
vraag is een antwoord gegeven in de zaak X/Interpolis. 
Verzekerde (X) vordert vergoeding door de verzekeraar (Interpolis) van 
door brand veroorzaakte schade. De verzekeraar voert aan dat hij niet tot 
betaling gehouden is, omdat de brand door merkeli~ke schuld van de 
verzekerde in de zin van artikel294 W.v.K. is veroorzaakt (X, die beweert 
niet toerekeningsvatbaar te zijn, heeft de brand zelf gesticht). 
Het hof komt tot het oordeel dat opzettelijke brandstichting in het verzeker
de object door een niet toerekeningsvatbare verzekerde niet geacht kan 
worden te vallen onder het risico dat de verzekeraar op zich heeft willen 
nemen, tenzij uit bijzondere bepalingen in de verzekeringsovereenkomst 
volgt dat partijen uitdrukkelijk ook dit risico hebben willen dekken. 
Merkelijke schuld van de verzekerde als bedoeld in artikel 294 W.v.K. 
omvat ook het nadelig bei:nvloeden van het verzekerd risico op merkelijke 
wijze door een verzekerde aan wie dit op grond van geestesstoornis niet 
verweten kan worden, omdat niet aanvaardbaar is dat door het op merkelij
ke wijze bei:nvloeden van het risico een wanverhouding tussen prell}ies en 
te dekken risico ontstaat, aldus het hof. 
De HR heeft echter een andere mening, en overweegt het volgende: , ... dat 
van merkelijke schuld in de zin van genoemde bepaling niet kan worden 
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gesproken indien aan de verzekerde op grand dat hij toen leed aan een 
stoornis van zijn geestvermogens geen verwijt kan worden gemaakt van het 
veroorzaken van de brand." De HR merkt verder nog op dat in een geval 
als het onderhavige, in beginsel de verzekerde, indien hij er zich op beroept, 
zal hebben te bewijzen dat hem op grond van stoornis van zijn geestvermo
gens van het veroorzaken van de brand geen verwijt valt te maken. 
Het probleem wat merkelijke schuld nu eigenlijk is betreft ook de vraag, 
hoe zwaar de schuld moet zijn om van merkelijke schuld te kunnen spreken. 
In de literatuur wordt door Dorhout Mees (Nederlands handels- en faillisse
mentsrecht III, 1980, nummers 7 .146. en 7 .147., p. 153 t/m 154) verdedigd, 
dat onder merkelijke schuld in de zin van artikel294 W.v.K. aileen voor
waardelijk opzet moet worden begrepen. En wei voorwaardelijk opzet in 
de volgende zin: de dader heeft zich willens en wetens blootgesteld aan de 
aanmerkelijke kans door zijn handelen een bepaald gevolg teweeg te bren
gen. Deze opvatting wordt in de zaak Van Kasteren/Nationale Nederlanden 
door de HR afgewezen. 
Verzekerde (Van Kasteren) parkeerde haar auto voor een aantal uren in een 
winkelstraat in Keulen en liet haar beauty-case met sieraden ter waarde van 
ca.j250.000,- in de achterbak achter. De auto met inhoud werd gestolen. 
Verzekerde vordert van verzekeraar (Nationale Nederlanden), betaling van 
een bedrag van ca. f250.000,- uit hoof de van de tussen partijen gesloten 
overeenkomst van kostbaarhedenverzekering. 
De verzekeraar weigert betaling en beroept zich op eigen schuld van de 
verzekerde: artikel 276 W.v.K. 
Het hof overweegt: , ... dat in geval van verlies of beschadiging van kost
baarheden, op welk risico de litigieuze verzekering betrekking heeft, vaak 
aan de verzekerde zelf enig verwijt kan worden gemaakt en dat het in 
verband daarmee weinig met de aard van de verzekering zou stroken om 
de verzekeraar dan telkens een beroep op art. 276k toe te staan. Dat kan 
rechtvaardigen de mogelijkheid tot inroeping van dat artikel, ook indien 
zulks niet uitdrukkelijk mocht zijn overeengekomen, te beperken tot 
gevallen van merkelijke schuld." 
Het hof komt dan op grand van de omstandigheden - onder meer dat 
verzekerde zich enige uren had verwijderd van de auto, waarin zij door 
verzekeraar verzekerde sieraden ter waarde van ca. f250.000,- achterliet, 
zonder dat gebleken was dat verzekerde redelijkerwijs niet anders kon 
handelen - tot de conclusie, dat verzekerde zozeer te kort is geschoten in 
de van haar te verwachten zorg voor die bezittingen, dat zulks als merkelijke 
eigen schuld is aan te merken, waarop de verzekeraar zich kan beroepen. 
Verzekerde stelt beroep in cassatie in. 
De HR gaat er van uit , ... dat het hof, sprekend van merkelijke schuld, 
aansluiting heeft willen zoeken bij art. 294K en die term dus heeft gebezigd 
in dezelfde betekenis als daaraan toekomt in art. 294." 
De HR vindt dat de stelling van verzekerde, dat merkelijke schuld , ... ziet 
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op roekeloos gedrag, het maar op de koop toe nemen van een aanmerkelijke 
kans op schade' ', een te beperkte opvatting is van het be grip merkelijke 
schuld: ,Met het woord "merkelijke" in art. 294 wordt aangeduid dat niet 
voldoende is dat de verzekerde enige, al is het slechts Iichte, schuld heeft, 
maar dat sprake moet zijn van een ernstige mate van schuld" (cursivering 
van ons). 

De HR merkt verder op dat door op grond van de omstandigheden te 
oordeleh dat verzekerde merkelijke schuld heeft aan het verlies van de 
sieraden, het hof geen blijk gegeven heeft van miskenning van het als 
voormeld op te vatten begrip merkelijke schuld. 

Bovenstaande uitspraak van de HR wordt herhaald in HR 3 februari 1989, 
Rechtspraak van de Week 1989, 60, bovendien voegt de HR er nog een 
nadere explicatie aan toe. Op een bedrijfsterrein van een houtverwerkend 
bedrijf is brand uitgebroken waardoor de aan verzekerde (Aalbers c.s.) in 
eigendom toebehorende opstallen, inventaris en bedrijfsgebouwen zijn ver
woest. De brand is veroorzaakt door vuur afkomstig uit een op genoemd 
terrein staande, in brand geraakte afvalcontainer waarin zich Iicht brandba
re stoffen bevonden. 

Verzekerde vordert betaling van zijn verzekeraar (Nederlandse Onderlinge 
Waarborgmaatschappij UA). Deze beroept zich op merkelijke schuld van 
verzekerde artikel 294 W. v .K. 

Het hof komt tot het oordeel dat dit beroep gegrond is, daar de hoogst 
verantwoordelijke binnen het bedrijf (Aalbers zelf), de uiterste voorzichtig
heid in acht dient te nemen met zo'n container op het terrein. Dit laatste 
is volgens het hof niet gebeurd nu de hoogst verantwoordelijke binnen het 
bedrijf, toen hij vroeg in de ochtend vuur in de container zag , ... niet 
terstond daarop alle maatregelen heeft genomen die er toe zouden hebben 
geleid dat zulk vuur radicaal zou zijn gedoofd ... ''. Dit bewust niet-hande
len van de hoogst verantwoordelijke binnen het bedrijf levert merkelijke 
schuld van verzekerde, in de zin van artikel294 W.v.K., op, aldus het hof. 

Verzekerde stelt beroep in cassatie in. Volgens verzekerde heeft het hof blijk 
gegeven van een onjuiste opvatting van het begrip merkelijke schuld of 
nalatigheid van verzekerde in de zin van artikel 294 W.v.K. 

De HR overweegt: , ... dat met het woord ,merkelijke" in art. 294K wordt 
aangeduid dat niet voldoende is dat verzekerde enige, al is het slechts lichte, 
schuld heeft, maar dat sprake moet zijn van een ernstige mate van schuld 
(HR 17 juni 1988, NJ 1988, 966).'' Volgens de HR is ook het hof van deze 
maatstaf uitgegaan. 

Verder overweegt de HR: dat de opvattingen van verzekerde, dat de 
veronachtzaming ,zo ernstig moet zijn dat zij is gelijk te stellen met 
opzettelijk handelen (brandstichting) of in ernst daaraan grenst" althans 
dat de hoogst verantwoordelijke binnen het bedrijf zich er bewust van had 
moeten zijn dat de brand , ,het rechtstreeks en onvermijdelijk gevolg van 
zijn nalatigheid zou zijn", van een te beperkte rechtsopvatting uitgaan. 
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2. VERZEKERING TEGEN OPZET 

HR 27 maart 1987, NJ 1987, 659, noot VANDER GRINTEN, X tegen Levob 
Schadeverzekering N. V. 

HR 11 november 1988, NJ 1989, 362, noot MENDEL, W. van Enter tegen 
Ennia Schadeverzekeringsmaatschappij N. V. 
BGH 19 februari 1988, NJ 1988, 677, N.V. De Volksverzekering tegen Van 
Hyfte c.s. 

In de zaak X/Levob, gaat het om, zoals het hof vaststelt, opzettelijke 
brandstichting door verzekerde (X). (Het gedrag van X was gericht op het 
doen ontstaan van de brand). 

Verzekerde voert aan dat de gedragingen-hem niet te verwijten zijn, daar 
hij handelde onder invloed van een stoornis van zijn geestvermogens. 

Het hof acht de verzekeraar niet tot uitkering verplicht, daar in ons 
rechtssysteem de ongeschreven regel geldt, , , ... dat schade die door de 
verzekerde opzettelijk is veroorzaakt in het algemeen niet door de verzeke
ring wordt gedekt, omdat de overeenkomst die een dergelijke schade wel 
dekt in zoverre in strijd is met de goede zeden en de openbare orde." 

De HR casseert echter. Hij is van oordeel dat de opvatting van het hof tot 
het onaanvaardbare gevolg zou leiden , , ... dat een brandverzekering die 
dekking zou geven tegen brandschade door opzettelijke - in de zin van 
bewust op brandstichting gerichte - gedragingen van de verzekerde, in 
zoverre nietig zou zijn, oak in het geval dat moet worden aangenomen dat 
de verzekerde, op wie te dier zake in beginsel de bewijslast rust, ten tijde 
van die gedragingen handelde onder invloed van een stoornis van zijn 
geestesvermogens en dat hem daarom geen verwijt treft, ... ". 
De beide andere arresten zullen in dit hoofdstuk onder nummer V respectie
velijk nummer VII worden besproken. 

III. DUBBELE VERZEKERING 

HR 12 april1985, NJ 1985, 867, noot VANDER GRINTEN, N.V. Verzeke
ringsmaatschappij Holland tegen J .C. Korstanje 

Het W etboek van Koophandel kent artikel 277, welk artikel in lid 1 stelt 
dat indien verscheidene verzekeringen te goeder trouw ten aanzien van 
hetzelfde voorwerp zijn aangegaan, en bij de eerste verzekering de valle 
waarde is verzekerd, alleen deze eerste verzekering stand houdt en de 
volgende verzekeraars zijn ontslagen. Lid 2 van artikel 277 W. v .K. luidt: 
, ,lndien bij de eerste verzekering de valle waarde niet is verzekerd, zijn de 
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volgende verzekeraars aansprakelijk voor de meerdere waarde, volgens de 
orde des tijds, waarop de volgende verzekeringen zijn gesloten." 
De vraag die zich in het hier te behandelen arrest voordoet is of artikel 277 
W.v.K. van toepassing is op een aansprakelijkheidsverzekering. 
Volgens de HR is dat niet zo. Dit college kwam tot die beslissing in het 
volgende geval. Ben zekere Korstanje bestuurde, door de eigenaar gemach
tigd, een personenauto en reed een derde (bromfietser) aan, voor wiens 
schade hij aansprakelijk was. 
Korstanjes aansprakelijkheid wordt door twee verzekeringen gedekt, name
lijk door een door de eigenaar van bovenbedoelde personenauto bij verzeke
raar (Holland) gesloten W .A.M.-verzekering en een door Korstanje met een 
andere verzekeraar (General Accident Fire and Life Assurance Corporation 
Ltd.) gesloten rijbewijsverzekering. 
Verzekeraar (Holland) beroept zich op artikel 277 W.v.K. Hij acht zich 
ingevolge dit artikel ontslagen, de rijbewijsverzekering is namelijk van 
oudere datum (1968) dan de W.A.M.-verzekering (1971). 
Het hof acht verzekeraar (Holland) op een tweetal gronden (waarbij door 
het hof in het midden wordt gelaten , , ... of art. 277K zich in het algemeen 
leent voor toepassing op verzekeringen van burgerrechtelijke aansprakelijk
heid, zoals de onderhavige ... '') niet ontslagen ingevolge artikel277 W. v .K. 
De verzekeraar stelt beroep in cassatie in en de HR overweegt dat het middel 
dat zich tegen beide gronden van het hof keert, in ieder geval niet tot cassatie 
kan leiden , ... indien moet worden aangenomen dat art. 277 niet op 
aansprakelij kheidsverzekeringen van toepassing is.'' 
De HR stelt daarbij verder: ,Genoemd artikel heeft ten doel om, ingeval 
eenzelfde belang onder meer dan een verzekering is gedekt, te voorkomen 
dat de verzekerde uit hoofde van de gezamenlijke verzekeringen meer 
uitgekeerd zou krijgen dan zijn schade, voor zover verzekerd, beloopt. 
Gezien de door de wetgever ter bereiking van dit doel gevolgde weg -
waarbij de ,voile waarde" van het gevaarsobject een beslissende rol speelt 
- moet het ervoor worden gehouden dat de bepaling enkel ziet op die 
verzekeringen welke zich naar haar aard ertoe lenen de voile waarde van 
het betrokken object te dekken. Ten aanzien van aansprakelijkheidsverze
keringen is dit laatste niet het geval, nu de aard van die verzekeringen 
meebrengt dat van een gevaarsobject geen sprake is en het verzekerde belang 
in het algemeen niet tot een bepaald bedrag is beperkt." 
, ,Zulks in aanmerking genomen bestaat er onvoldoende grond om aan te 
nemen dat art. 277 mede toepasselijk is op aansprakelijkheidsverzekerin
gen, zodat indien eenzelfde aansprakelijkheid onder meer dan een verzeke
ring is gedekt, de , volgende" verzekeraar niet is ontslagen en de verzekerde 
elke verzekeraar kan aanspreken, met dien verstande dat hij in totaal niet 
meer mag ontvangen dan zijn schade, voor zover verzekerd, beloopt." 
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IV. RISICOVERZWARING 

In het Nederlandse verzekeringsrecht bestaat geen algemene regel dat de 
verzekeraar niet hoeft uit te keren indien na het sluiten van de verzekerings
overeenkomst het risico (in bepaalde mate) verzwaard wordt. Wel kent de 
wet in artikel 293 W. v .K. een speciale regeling welke inhoudt dat een 
verzekeraar niet hoeft uit te keren indien een verzekerd gebouw een andere 
bestemming krijgt en daardoor aan meerder brandgevaar wordt blootge
steld, aldus, dat indien zulks v66r de verzekering het geval was geweest, de 
verzekeraar de verzekeringsovereenkomst niet of niet onder dezelfde voor
waarden zou zijn aangegaan. De hier te bespreken arresten betreffen 
respectievelijk een geval van leegstand (hierna sub 1 te bespreken) en een 
geval van verhuur (hierna sub 2) van een verzekerd pand. 

1. LEEGSTAND 

HR 6 januari 1984, NJ 1985, 590, noot MIJNSSEN, Insurance Company of 
North America tegen R.E. Van den Broeke 

In casu ging het om een huis dat al meer dan een jaar niet bewoond werd 
(het stond te koop) en dat door brand verloren ging. Al naar gelang de 
omstandigheden van het geval wordt hier te Iande in de lagere jurisprudentie 
bij leegstand soms wel, soms niet tot een risico-verzwarende bestemmings
wijziging geconcludeerd. 
In het onderhavige geval kwam het hof tot de conclusie dat het pand op 
het ogenblik van de brand nog steeds de bestemming woonhuis had: het was 
volledig gemeubileerd en ingericht, het werd regelmatig door o.a. de verze
kerde bezocht, planten en dieren werden regelmatig onderhouden en van 
een ander gebruik (dan verzekerd) was geen sprake. 
Hieraan voegde het hof nog toe dat het bovendien van oordeel was dat in 
dit geval geen ,meerder brandgevaar" aanwezig was zoals artikel 293 dat 
(wil een beroep op deze bepaling slagen) eist. Dit laatste baseerde het hof 
op het feit dat het pand nog regelmatig bezocht en gecontroleerd werd, het 
in goede afgesloten staat verkeerde en daarom de situatie van het pand niet 
kon worden vergeleken, zoals de verzekeraar deed, met die van verwaar
loosde, leegstaande panden waar onbevoegden zich gemakkelijk toegang 
toe kunnen verschaffen. Bovendien meende het hof dat een zeker brandge
vaar dat aan elke bewoning eigen is in dit geval ontbrak. 
Het cassatierniddel verdedigde onder meer dat indien een pand niet meer 
bewoond wordt (zoals in casu) niet kan worden volgehouden dat het dan 
nog dezelfde bestemming (woonhuis) heeft. De Hoge Raad meende echter 
dat 's hofs oordeel (zoals hiervoor beschreven) geen blijk gaf van een 
onjuiste rechtsopvatting, niet onbegrijpelijk was en geen nadere motivering 
behoefde. 
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2. VERHUUR 

HR 10 augustus 1988, NJ 1989, 238, noot VANDER GRINTEN, H.J.R. 
Matthes tegen N. V. Noordhollandse van 1816 Algemene Verzekeringsmaat
schappij 

In het tweede hier genoemde arrest beriep de verzekeraar zich op artikel 293 
W. v .K. met het betoog dat de bestemming van het verzekerde gebouw 
veranderd was van (uitsluitend) woonhuis in kamerverhuurbedrijf. In cassa
tie werd door de verzekerde onder meer gesteld dat de zeer zware sanctie 
van artikel293 W.v.K. indien, zoals in dit geval, de brandverzekering door 
een particulier is gesloten, onverenigbaar is met redelijkheid en billijkheid, 
tenzij aan de verzekerde van de bestemmingswijziging of van het niet 
meedelen daarvan aan de verzekeraar een verwijt valt te maken. Dit betoog 
achtte de Hoge Raad onjuist. Volgens dit college is het niet juist om van 
,sanctie" te spreken want artikel 293 W.v.K. berust niet op de gedachte 
dat een bestemmingswijziging impliceert dat de verzekeringnemer jegens de 
verzekeraar in enigerlei verplichting te kort is geschoten. De regeling berust 
daarentegen op een afweging van wederzijdse belangen en maakt geen 
onderscheid naar gelang de bestemmingswijziging a1 dan niet door toedoen 
of met medeweten van de verzekeringnemer tot stand is gekomen. Dit 
laatste werd overigens allang in de (lagere) jurisprudentie aangenomen. 

Verder sanctioneerde de Hoge Raad het oordeel van het hof dat hier geen 
sprake meer was van een gebouw met bestemming woonhuis in de zin van 
de verzekeringsovereenkomst. In dit geval sprak het aanvraagformulier 
over , woonhuis" en de polis over , uitsluitend dienende tot woonhuis". 
Tijdens het sluiten van de verzekeringsovereenkomst werd het pand be
woond door het echtpaar Matthes en hun vier kinderen plus een huurster 
en haar kind. Ten tijde van de brand door het echtpaar Matthes en vijf 
huurders (het grootste deel van het pand was verhuurd). De Hoge Raad 
interpreteerde het oordeel van het hof in die zin dat het hof hierin een 
wezenlijke verandering van bestemming zag omdat naar 's hofs oordeel 
woonhuis in de zin van de verzekeringsovereenkomst door verzekerde 
redelijkerwijs begrepen diende te worden (terwijl de verzekeraar redelijker
wijs mocht verwachten dat dat de verzekerde duidelijk was) als ,woonhuis 
in hoofdzaak dienende tot eigen bewoning door de verzekerde al dan niet 
met zijn gezin". Dit oordeel gaf volgens de Hoge Raad geen blijk van een 
onjuiste rechtsopvatting. 

Het nadeel voor verzekeringnemers die zich na risicoverzwaring tegen een 
evenement ten onrechte verzekerd wanen, kan, aldus de Hoge Raad, 
worden beperkt, door alleen in duidelijk sprekende gevallen te aanvaarden 
dat de bestemming van het verzekerde gebouw in de zin van artikel 293 
W.v.K. is veranderd. 

In de noot van Van der Grinten - zijn laatste noot voor de NJ! -
interpreteert deze de woorden ,uitsluitend dienende tot woonhuis" anders 
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dan het hof (hij leest ,tot woonhuis" als ,tot bewoning") en daarom acht 
hij geen verandering van bestemming in de zin van artikel 293 W.v.K. in 
dit geval aanwezig. 

V. POLISVOORWAARDEN 

1. UITLEG VAN EEN IN DE BRANCHE GEBRUIKELIJKE POLISCLAUSULE 

HR 11 november 1988, NJ 1989, 362, noot MENDEL, W. van Enter tegen 
Ennia Schadeverzekeringsmaatschappij N. V. 

Tussen verzekerde (van Enter) en verzekeraar (Ennia) bestaat een W AP
verzekeringsovereenkomst (aansprakelijkheidsverzekering voor particulie
ren). 
De eerste zin van artikel 10 lid 1 van de polisvoorwaarden luidt: 
,1. Opzet 
Uitgesloten is de aansprakelijkheid van verzekerde voor schade die voor 
hem het beoogde of zekere gevolg is van zijn handelen of nalaten". 
Verzekerde heeft zijn huis in brand gestoken, waardoor ook brand in het 
buurhuis is ontstaan (verzekerde doet onder overlegging van een psychia
trisch en psychologisch rapport beroep op het feit dat hij ten aanzien van 
deze brandstichting als ontoerekeningsvatbaar moet worden beschouwd). 
Verzekerde vordert uitkering van verzekeraar, voor zover verzekerde tot 
schadevergoeding aan de buurvrouw wordt veroordeeld. Verzekeraar wei
gert uit te keren en beroept zich op bovenbedoeld artikel 10 lid 1 eerste zin. 
Partijen (van Enter en Ennia) zijn het er over eens dat de schade aan de 
goederen van de buurvrouw niet is beoogd, het gaat in de onderhavige 
procedure nog slechts om de vraag of de bedoelde schade het ,zekere 
gevolg" is van de brandstichting. 
Ret hof komt op grond van de omstandigheden van het geval tot de 
conclusie dat de schade aan de goederen van de buurvrouw het , ,zekere 
gevolg" is van de brandstichting. Verzekeraar hoeft niet uit te keren. 
Verzekerde stelt beroep in cassatie in. 
Volgens verzekerde is er pas sprake van schade die het , ,zekere gevolg'' is 
indien deze schade voor hem (subjectiej) het ,zekere gevolg" is. Daarvan 
was volgens Van Enter in casu geen sprake. Verzekeraar vindt onder meer 
(zoals de HR het betoog van verzekeraar in appel voor zover hier van 
toepassing samenvat): , ... dat de vraag wat valt aan te mer ken als bet 
,zekere gevolg" in de zin van voormelde opzetclausqle, naar objectieve 
normen moet worden beantwoord, zodat niet ter zake doet wat de betrok
ken verzekerde zich al dan niet heeft gerealiseerd;''. Volgens de HR wordt 
uit de motivering van bet hof onvoldoende duidelijk welk standpunt bet bof 
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onderschrijft (of dat bet hof , ... is uitgegaan van een eigen interpretatie 
van de opzetclausule."). Voor zover door het hof bet standpunt van 
verzekeraar wordt onderschreven had het hof , ... zulks tegenover de uitleg 
van van Enter, die onmiskenbaar steun vindt in de bewoordingen van de 
clausule, nader behoren te motiveren." Voor zover het hof in beginsel het 
stand punt van verzekerde heeft onderschreven had het hof moeten motive
reo , ... waarom overslaan van de brand met zo'n hoge graad van waar
schijnlijkheid voorzienbaar was dat hij zich destijds mede ervan bewust 
moet zijn geweest dat deze schade bet noodzakelijk gevolg was van zijn 
brandstichting.'' 
De HR vernietigt dan oak bet arrest van het hof op grand van motiverings
gebreken en doet geen uitspraak over hoe het ,zekere gevolg" in artikel10 
lid 1 eerste zin van de polisvoorwaarden moet worden uitgelegd. Wei geeft 
de HR nag een vingerwijzing voor de verdere behandeling van de zaak: met 
bet oog daarop verdient opmerking , ... dat bij de uitlegging van in de 
branche gebruikelijke polisclausules - uit de gedingstukken, in bet bijzon
der uit de beschouwingen van Ennia moet worden afgeleid dat bet in het 
onderhavige geval om een zodanige clausule gaat - van belang kan zijn 
hetgeen omtrent de betekenis van de clausule valt af te Ieiden uit publikaties 
van de desbetreffende branche-organisatie." 
Annotator Mendel heeft naar deze publicaties een onderzoek ingesteld en 
komt op grand hiervan en o.a. oak op grand van de ontstaansgeschiedenis 
van genoemde clausule - die uit verzekeraarskring is voortgekomen - tot 
de conclusie dat de door de verzekerde voorgestane subjectieve uitleg 
ongetwijfeld de juiste is. 

2. UITLEG VAN POLISVOORWAARDEN IN HET ALGEMEEN 

HR28 april1989, Rechtspraakvan de Week 1989, 125, G.M.M.M. Liszkay 
tegen David Edwards Harman 

In de zaak G.M.M.M. Liszkay (verzekerde) tegen David Edwards Harman, 
werd er door verzekerde in zijn cassatiemiddel van uitgegaan dat de regel 
bestaat dat onduidelijkheden in een door een professionele verzekeraar 
geredigeerd beding in algemene verzekeringsvoorwaarden in beginsel ten 
gunste van de niet professionele verzekerde worden uitgelegd. 
De HR vindt echter dat deze stelling in haar algemeenheid niet als juist kan 
worden aanvaard en overweegt: , , W eliswaar ligt het in het algemeen voor 
de hand dat, wanneer een dergelijk beding voor meer dan een uitleg vatbaar 
schijnt, wordt gekozen voor de uitleg die het minst bezwarend is voor de 
niet professionele verzekerde, maar het hangt van aile omstandigheden van 
bet geval af of die keuze gerechtvaardigd is. Tot die relevante omstandighe
den behoren a.m. de aard van de verzekering en bet verzekerde risico, en 
de eventuele begeleiding van de verzekerde door een deskundige tussenper
soon bij bet tot stand komen van de verzekering." 
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Naar onze mening geldt het hier door de HR gestelde voor aile soorten van 
polisclausules. Gaat het echter om in de branche gebruikelijke polisclausules 
dan is o.a. van belang hetgeen omtrent de betekenis van de clausules valt 
af te leiden uit publikaties van de desbetreffende branche-organisatie: zie 
het zojuist besproken arrest van de HR van 11 november 1988, NJ 1989, 
362 (van Enter/Ennia). 

3. BEROEP OP POLISVOORWAARDEN EN GOEDE TROUW 

HR 3 februari 1989, Rechtspraak van de Week 1989, 55, De Onderlinge 
Waarborgmaatschappij OHRA UA tegen IMF Goilo 

Tussen verzekerde (Goilo) en verzekeraar (OHRA) bestaat sinds 19 mei 
1980 een ziektekostenverzekering (gesloten via de op Curac;ao gevestigde 
tussenpersoon Assurantiekantoor J.P. van der Lubbe N.V.). 

Verzekerde is op 12 maart 1985 geopereerd. Volgens verzekerde achtten de 
door haar geconsulteerde specialisten een operatie noodzakelijk. Voordat 
verzekerde deze operatie onderging is ze, na doorverwijzing door bovenbe
doelde tussenpersoon, door de medisch adviseur van OHRA onderzocht. 
De tussenpersoon heeft bij brief van 6 maart 1985 aan verzekerde medege
deeld dat volgens de medisch adviseur haar verzoek inzake een aan haar 
, , ... uit te laten voeren operatie niet onder de dekking van de polisvoorwaar
den valt." Verzekerde wordt in de brief verwezen naar art. 13 sub f 
Reglement Ziektekostenverzekeringen 1985 (welk reglement op de onderha
vige verzekering van toepassing is en in genoemde bepaling kosten van 
vormverbeterende operaties uitsluit). Bovendien wordt onder andere gesteld 
dat OHRA de kosten van de operatie niet zal vergoeden. 

Zoals reeds gezegd heeft verzekerde in 1985 de operatie toch laten uitvoeren 
en haar raadsman sommeert OHRA haar bovenomschreven standpunt te 
herzien en de kosten van de operatie te vergoeden. 

OHRA heeft echter bij brief van 30 mei 1985 laten weten het verzoek tot 
vergoeding af te wijzen, daar volgens het verzekeringsreglement , , ... uitslui
tend recht op uitkering bestaat indien en voor zover tot het maken van de 
desbetreffende ziektekosten naar het oordeel van de medisch adviseur van 
OHRA een medische noodzaak aanwezig is." En haar medisch adviseur 
,Op grond van de hem ter beschikking staande stukken ... "tot de slotsom 
is gekomen , ... dat geen medische noodzaak voor de betrokken handeling 
heeft bestaan, zodat hij tot een negatief advies heeft moeten komen.'' 

Deze afwijzing was gebaseerd op artikel12 sub c van het verzekeringsregle
ment waarin het recht op uitkering afhankelijk werd gesteld van het oordeel 
van de medisch adviseur van OHRA dat voor het maken van de betreffende 
ziektekosten een ,medische noodzaak" aanwezig was. 

De kern van de onderhavige zaak nu komt op de volgende vraag neer: kan 
de verzekeraar na een verzoek van verzekerde op basis van artikel 13 sub f 
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te hebben afgewezen zich later nog te goeder trouw beroepen op een andere 
grond (namelijk art. 12 sub c) ter afwijzing van de vordering van verzeker
de? 

Het Gemeenschappelijk Hof van Justitie van de Nederlandse Antillen en 
Aruba achtte dit in casu niet mogelijk. 

OHRA stelde beroep in cassatie in, welk beroep echter met de volgende 
overwegingen door de HR werd verworpen: ,De aard van de verzekerings 
overeenkomst brengt in beginsel mee dat de verzekeraar een verzoek om 
dekking niet dan na behoorlijk onderzoek dient af te wijzen en dat hij de 
afwijzing duidelijk behoort te motiveren. Tegen deze achtergrond moet 
worden aangenomen dat uit de eisen van redelijkheid en billijkheid kim 
voortvloeien dat wanneer de verzekeraar zijn afwijzing op een bepaalde 
grond heeft doen steunen, hij daarop niet kan terugkomen door haar 
nadien, wanneer die grand onjuist is gebleken, op een andere grond te 
baseren. Of zulk terugkomen op de aanvankelijk opgegeven afwijzings
grond niet meer vrijstaat, zal afhangen van de verdere bijzonderheden van 
het geval. Daarbij zal onder meer van belang zijn de mate van precisie van 
de aanvankelijk aangevoerde grond, de mate van stelligheid waarmede deze 
is verwoord, alsmede of het gaat om een verzoek van de verzekerde een 
stand punt te willen innemen in verband met door hem te maken kosten dan 
wei om een verzoek om dekking van reeds gel eden schade: deze en dergelijke 
factoren zijn mede bepalend voor de mate waarin de verzekerde erop mag 
vertrouwen dat de verzekeraar de opgegeven afwijzingsgrond beslissend 
acht en dat is weer van belang voor het antwoord op de vraag of de goede 
trouw eraan in de weg staat dat de verzekeraar later, wanneer de opgegeven 
grond onjuist is gebleken, zijn afwijzing handhaaft op een nieuwe grond. 
Onder omstandigheden kan een verzekeraar derhalve gehouden zijn tot het 
vergoeden van kosten welke niet onder de dekking van de polis vallen, 
omdat hij het door hem bij de verzekerde door de formulering van zijn 
afwijzing gewekte vertrouwen niet mag beschamen." 

Dit arrest is ons inziens een duidelijk voorbeeld van de beperkende werking 
van de goede trouw in het verzekeringsrecht. 

VI. BEROEPSAANSPRAKELIJKHEIDSVERZEKERING 

HR 10 mei 1985, NJ 1985, 794, noot VANDER GRINTEN, Valerio Beheer 
B.V. tegen H.B.A. Verhagen en P.M. van der Laan 

Ben voor het verzekeringsrecht van belang zijnde vraag waarop in dit arrest 
een antwoord wordt gegeven is of een beroepsaansprakelijkheidsverzeke
ring meebrengt dat de benadeelde een eigen recht heeft tegen de verzekeraar. 
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Verzekerde (ex-notaris A. Verhoeven) heeft zich tegen beroepsaansprake
lijkheid verzekerd bij verzekeraars. 
Op 25 maart 1983 werd verzekerde door het hofte Amsterdam veroordeeld 
om aan Valerio een bedrag van /453.812,27 met wettelijke rente vanaf 
12 juli 1979 en kosten te betalen. Bovenbedoelde veroordeling vloeide voort 
uit een beroepsfout van verzekerde. 
Verzekerde werd op 12 j11li 1983 in staat van faillissement verklaard. De 
curatoren in het faillissement spraken bovenbedoelde beroepsaansprake
Jijkheidsverzekeraars aan tot betaling van het bedrag waartoe verzekerde 
op 25 maart 1983 is veroordeeld. 
Curatoren en verzekeraars wensten een dading aan te gaan (verzekeraars 
stelden dat zij met het eventueel uit te keren bedrag een vordering op 
gefailleerde verzekerde konden verrekenen). 
Valerio verzette zich tegen deze dading, en verzocht de R-C in het faillisse
ment van verzekerde, de curatoren te gelasten zich van het aangaan van deze 
dading te onthouden. De R-C wees het verzoek af. 
In hoger beroep (door Valerio ingesteld) heeft de Rb. de beschikking van 
de R-C bekrachtigd. 
Valerio stelde dat verzekeraars rechtstreeks aan haar dienden te betalen. De 
Rb. overwoog echter: ,Zoals de R-C terecht heeft overwogen vindt de 
stelling dat assuradeuren rechtstreeks aan Valerio dienen te betalen noch 
steun in de polisbepalingen, noch in het geldende recht." 
Valerio stelt beroep in cassatie in. 
De HR overweegt daaromtrent: onderdeel 3 van het cassatierequest gaat er 
met de Rb. van uit dat de stelling van Valerio ,dat assuradeuren recht
streeks aan Valerio dienen te betalen" geen steun vindt in de polisbepalin
gen. Het onderdeel , ... strekt echter ten betoge dat ,de aard van een 
beroepsaansprakelijkheidsverzekering en de eisen van redelijkheid en bil
lijkheid in verband met een dergelijke beroepsaansprakelijkheidsverzeke
ring" meebrengen dat, kort gezegd, in geval van faillissement van de 
verzekerde de assuradeur rechtstreeks betalen moet aan de benadeelde. Deze 
stelling komt er in wezen op neer dat een beroepsaansprakelijkheidsverzeke
ring meebrengt dat de benadeelde alsdan een eigen recht heeft tegen de 
assuradeur. Terecht heeft de Rb. geoordeeld dat deze stelling geen steun 
vindt in het recht." 

VII. VERZEKERING VAN AANSPRAKELIJKHEID VOOR MOTORRIJTUIGEN 

Krachtens artikel1 § 1 van de Benelux-overeenkomst van 1966, betreffende 
de verplichte aansprakelijkheidsverzekering inzake motorrijtuigen zijn de 
Verdragsluitende Partijen verplicht, hun nationale wetgeving op de ver
plichte verzekering tegen de burgerrechtelijke aansprakelijkheid waartoe 
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motorrijtuigen aanleiding kunnen geven, aan te passen aan de bij deze 
Overeenkomst behorende Gemeenschappelijke Bepalingen (G.B.). Deze 
aanpassing heeft in Nederland haar beslag gevonden in de Wet Aansprake
lijkheidsverzekering Motorrijtuigen (W.A.M.). 
Bovendien hebben de Verdragsluitende Partijen een, de Benelux-overeen
komst aanvullend, protocol tot stand gebracht op grond waarvan (art. 1) 
de Benelux-overeenkomst en de daarbij behorende Gemeenschappelijke 
Bepalingen als gemeenschappelijke rechtsregels zijn aangewezen in de zin 
van artikel 1 van het Verdrag betreffende de ins telling, en het statuut van 
een Benelux-Gerechtshof. Artikel 6 lid 1 van laatstgenoemd verdrag ver
klaart in bepaalde, verder in artikel 6 omschreven, gevallen het Benelux
Gerechtshof bevoegd kennis te nemen van vragen betreffende de uitleg van 
gemeenschappelijke rechtsregels in de zin van artikel 1. Dientengevolge kan 
(een verplichting bestaat niet, artikel 6 lid 2) een lagere nationale rechter 
een vraag om uitleg van een gemeenschappelijke rechtsregel aan het Bene
lux-Gerechtshof voorleggen en is een nationaal rechtscollege, tegen de 
uitspraken waarvan krachtens het nationale recht geen beroep kan worden 
ingesteld, verplicht een vraag om uitleg van een gemeenschappelijke rechts
regel aan het Benelux-Gerechtshof voor te leggen (art. 6 lid 3). Artikel 6 
lid 4 tenslotte zegt onder meer dat het in lid 2 en 3 bepaalde niet geldt indien 
het nationale rechtscollege van oordeel is dat er redelijkerwijs geen twijfel 
kan bestaan omtrent de oplossing van de gerezen vraag om uitleg. 
Met betrekking tot de verplichte aansprakelijkheidsverzekering inzake mo
torrijtuigen is door het Benelux-Gerechtshof en de Hoge Raad een aantal 
arresten gewezen die terwille van de overzichtelijkheid aan de hand van de 
volgende categorieen zullen worden behandeld. 

L TOEPASSELIJKHEID VAN DE GEMEENSCHAPPELIJKE BEPALINGEN 

BGH 17 maart 1984, NJ 1986, 515, noot VAN DER GRINTEN, OM en 
Meeuws tegen N.V. Lloyd London en Wigham Poland Belgium 

Ben gecompliceerde aanrijding leidde tot de dood van de echtgenoot van 
Meeuws. Het slachtoffer bevond zich in de auto van Meeuws, welke 
bestuurd werd door Iasimone, die aansprakelijk was voor het ongeval. Ten 
gevolge van de dood van haar echtgenoot leed Meeuws schade. 
Zij had met betrekking tot haar auto een verzekering tegen wettelijke 
aansprakelijkheid gesloten. Op grond van een clausule die de verzekeringne
mer van uitkering uitsloot kon Meeuws geen aanspraak maken op vergoe
ding van de schade door haar eigen verzekeraar (vgl. art. 4 § 1 Gemeen
schappelijke Bepalingen). 
Iasimone was ook verzekerd, via een verzekering van zijn vader. Deze 
verzekering dekte (onder meer) de aansprakelijkheid van de schuldige 
(lasimone junior) als bestuurder van elk aan derden toebehorend motorrij
tuig. 
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Meeuws sprak de verzekeraar van lasimone aan, doch deze weigerde uit te 
keren, zich op het stand punt stellend dat de reeds genoemde uitsluiting van 
recht op een uitkering (als omschreven in de polis van Meeuws en in art. 4 
§ 1 Gemeenschappelijke Bepalingen) aan Meeuws kon worden tegengewor
pen. Er werd hier dus een verbinding gelegd tussen de omvang van de 
dekking van de verzekering van Iasimone (de verzekering van de incidentele 
bestuurder) en het feit dat krachtens artikel 4 § 1 Gemeenschappelijke 
Bepalingen de verzekering niet de aansprakelijkheid hoeft te dekken voor 
schade toegebracht aan (i.e.) Meeuws. 

Het BGH nu stelde in de hiervoor genoemde uitspraak vast dat deze 
verbinding niet aldus gelegd kan worden. Het hof oordeelde dat zowel de 
Benelux-overeenkomst betreffende de verplichte aansprakelijkheidsverze
kering inzake motorrijtuigen, als de daarbij behorende Gemeenschappelijke 
Bepalingen, uitgaan van en uitsluitend betrekking hebben op een verzeke
ring waarvan het onderwerp is de burgerrechtelijke aansprakelijkheid waar
toe een bepaald motorrijtuig aanleiding kan geven (in welk verband het hof 
wijst op art. 3 § 1 Gemeenschappelijke Bepalingen). De verzekering van 
lasimone (de verzekering van de incidentele bestuurder) was echter een 
andere verzekering, namelijk een die de burgerrechtelijke aansprakelijkheid 
dekte van een bepaalde persoon, voor het geval dat deze een motorrijtuig, 
welk dan oak, bestuurde. Op een dergelijke verzekering zijn dus de Gemeen
schappelijke Bepalingen in het geheel niet van toepassing en de omvang van 
de dekking van zo'n verzekering kan dan oak niet door uitleg van de 
Gemeenschappelijke Bepalingen worden vastgesteld. 

2. 0MVANG VAN DE DEKKING VAN DE VERZEKERING 

HR 8 april1983, NJ 1986, 457 H. Visser tegen Centraal Beheer Schadeverze
kering N.V. (prejudiciele vragen van de Hoge Raad aan het BGH) 
BGH 23 oktober 1984, NJ 1986, 458 
HR 7 februari 1986, NJ 1986, 459, noot VANDER GRINTEN, einduitspraak 
van de Hoge Raad 

BGH 20 mei 1983, NJ 1985, 10, noot MIJNSSEN, Lenglet e.a. tegen N.V. 
Royale Belge 

Het is uiteraard bij het vaststellen van aansprakelijkheid (van de verzeke
raar) van belang te weten welke situaties wel en welke niet onder de 
verplichte aansprakelijkheidsverzekering vallen. Bovenstaande uitspraken 
nu zijn daarom interessant omdat daarin enkele elementen aan de orde 
komen aan de hand waarvan men kan afleiden welke feiten geheel buiten 
de verzekering vallen. Wij zullen in dat verband, met het oog op genoemde 
jurisprudentie, eerst bespreken het begrip ,aan het verkeer deelnemen" 
(sub a) en vervolgens (sub b) het begrip ,diefstal". 
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a. Begrip ,,aan het verkeer deelnemen" 

Ben vraag die, zoals de lezer duidelijk zal zijn, kan rijzen bij de verplichte 
aansprakelijkheidsverzekering voor motorrijtuigen is, hoever deze verzeke
ring eigenlijk strekt. Bijvoorbeeld (zoals in de eerste drie, hier hoven 
staande, uitspraken): een vorkheftruck (een motorrijtuig) stapelt op een 
bedrijfsterrein pallets op elkaar, doch daarbij gaat iets mis, er stort door 
het (verkeerd) manreuvreren van de truck iets naar beneden dat een aldaar 
aanwezige werkneemster treft en ernstig verwondt. Moet de aansprakelijk
heid voor een dergelijke schade zonder meer geacht worden onder de 
verplichte aansprakelijkheidsverzekering te zijn gedekt, of is dit slechts het 
geval indien de schade, die i.e. de manreuvrerende vorkheftruck veroor
zaakte, kan worden beschouwd als schade veroorzaakt bij deelneming (van 
de vorkheftruck) aan het verkeer? Volgens het BGH is het Iaatste juist: 
aansprakelijkheid voor schade welke is veroorzaakt door een motorrijtuig 
zonder dat sprake is van deelneming aan het verkeer is niet een aansprake
lijkheid welke krachtens de Gemeenschappelijke Bepalingen moet zijn 
gedekt. 

Het gaat bij de verplichte aansprakelijkheidsverzekering om de bescherming 
van verkeersslachtoffers. Overigens is dit thans in de W.A.M. (art. 3lid 1), 
na een wetswijziging, ook duidelijk neergelegd. 

Als dit zo is, doemt er een volgende vraag op: wanneer kan het motorrijtuig 
geacht worden deel te nemen aan het verkeer? Ben dergelijke vraag kan in 
het bijzonder rijzen indien het motorrijtuig (tevens) als werktuig wordt 
gebruikt (zoals de vorkheftruck). Ook op het antwoord op deze vraag heeft 
het BGH in zijn bovengenoemde uitspraak enig Iicht geworpen. De Hoge 
Raad wenste namelijk in zijn tweede prejudiciele vraag (sub a) te weten of 
het feit, dat het motorrijtuig ten tijde van het ongeval gebruikt werd als 
werktuig, eraan in de weg stood om aan te nemen dat het toen deelnam aan 
het verkeer. Het BGH beantwoordt deze vraag ontkennend. Als criterium 
geeft het daarbij of de schade (door het als werktuig gebruikte motorrijtuig) 
veroorzaakt is op een wijze die karakteristiek is voor schadeveroorzaking 
door een motorrijtuig in het verkeer. Ten aanzien van het element , ,karakte
ristiek" voegt het BGH hier nog aan toe dat , ... van belang kan zijn of 
de schade is veroorzaakt op een voor het verkeer bestemde weg, dan wei 
op een bedrijfsterrein; dat immers in het eerste geval een schadeveroorza
king door het motorrijtuig eerder als karakteristiek voor schadeveroorza
king door motorrijtuigen in het verkeer is te beschouwen dan in het tweede 
geval". 

Het antwoord op de vraag of iets ,in het verkeer" plaatsvindt wordt 
vervolgens door het BGH (op basis van de vragen 2 sub ben 3 van de Hoge 
Raad) nog verder uitgewerkt. Het BGH stelt eerst dat de enkele omstandig
heid dat tijdens de schadeveroorzaking het motorrijtuig zich bij het verrich
ten van de desbetreffende werkzaamheden (i.e. het opstapelen van pallets) 
met behulp van zijn wielen verplaatste teneinde de juiste positie in te nemen, 
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nog niet meebrengt dat de schadeveroorzaking in het verkeer plaatsvond. 
Met name niet, zegt het BGH, als het zich verplaatsen van het motorrijtuig 
redelijkerwijs slechts gezien kan worden als een onderdeel van de manceuvre 
waarbij het motorrijtuig als , werktuig" wordt gebezigd en als de schade 
niet is veroorzaakt op een wijze die overigens karakteristiek is voor schade
veroorzaking door een motorrijtuig in het verkeer. Ook hier stuiten wij dus 
weer op het element van het , ,karakteristiek'' zijn: de schadeveroorzaking 
mag niet wezensvreemd zijn aan het verkeer. 

Tenslotte stelt het BGH vast dat het feit dat een motorrijtuig, voordat het 
als , werktuig" te werk wordt gesteld en schade veroorzaakt, zich naar de 
plaats van het werk heeft bewogen (i.e. had de vorkheftruck ongeveer 100 
meter gereden) en daarbij aan het verkeer heeft deelgenomen, niet mee
brengt dat de daarna, bij het gebruik van het motorrijtuig als werktuig, 
veroorzaakte schade, moet worden aangemerkt als in het verkeer veroor
zaakt. Dit laatste lijkt ons overigens voor de hand te liggen. 

b. Begrip ,diefstal" 

Krachtens artikel 3 § 1 van de Gemeenschappelijke Bepalingen en artikel 3 
lid 1 W .A.M. hoeft de verplichte aansprakelijkheidsverzekering onder meer 
niet te dekken de burgerrechtelijke aansprakelijkheid van hen die zich door 
diefstal de macht over het motorrijtuig hebben verschaft. In de laatste 
hiervoor genoemde uitspraak veroorzaakte een - wat wij maar even 
noemen - joy-rider in Luik een ongeluk waardoor Lenglet verwondingen 
opliep. De vraag, die door het BGH thans beantwoord moest worden was 
of joy-riding ook viel onder het begrip diefstal in artikel3 § 1 Gemeenschap
pelijke Bepalingen (volgens het Belgisch Strafwetboek geldt dat met diefstal 
wordt gelijk gesteld het bedrieglijk wegnemen van andermans goed voor een 
kortstondig gebruik). 

Het BGH kwam in zijn uitspraak tot de conclusie (bij gebreke van aanwij
zingen voor een andere opvatting) dat het begrip diefstal in artikel 3 § 1 
Gemeenschappelijke Bepalingen aldus moet worden uitgelegd dat het ook 
omvat het bedrieglijk wegnemen van een motorrijtuig toebehorende aan een 
ander voor een kortstondig gebruik. Dit kan dus betekenen (en betekende 
in dit Belgische geval ook) dat de door een joy-rider veroorzaakte schade 
niet onder de verplichte aansprakelijkheidsverzekering valt. In Nederland 
is dat overigens niet het geval omdat hier de zuivere joy-riding niet onder 
diefstal valt (vgl. in dit verband HR 19 april1968, NJ 1968, 327). Met deze 
mogelijkheid houdt het BGH in zijn uitspraak rekening: ,dat zelfs ingeval 
het feit op grond van de Nederlandse wet niet met diefstal zou kunnen 
worden gelijkgesteld, die omstandigheid niet zou beletten het begrip dief
stal, in de zin van voornoemd artikel 3 § 1 uit te leggen als zijnde van 
toepassing op genoemd feit, aangezien de Verdragsluitende Partijen op 
grond van art. 1 § 2 van de Overeenkomst de Gemeenschappelijke 
Bepalingen kunnen vervangen door bepalingen die grotere waarborgen 
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geven aan de benadeelden; dat zulks het geval zou zijn indien de burgerrech
telijke aansprakelijkheid van degene die een motorrijtuig bedrieglijk heeft 
weggenomen voor een kortstondig gebruik en met de bedoeling dat motor
rijtuig terug te geven, in Nederland door de verzekering zou moeten worden 
gedekt;". 

3. HUWELIJKSVERMOGENSRECHT EN ARTIKEL 6 W.A.M. 

HR 12 juni 1987, NJ 1988, 39, noten VAN DER GRINTEN en LUIJTEN, 
Verzekeringsmaatschappij Holland N. V. tegen A. T. Beek 

Als het slachtoffer en degene die voor het ongeval aansprakelijk is met 
elkaar gehuwd zijn in gemeenschap van goederen, is dan door dit feit de 
vordering van het slachtoffer tenietgegaan (schuldvermenging) en heeft dit 
tot gevolg dat de W .A.M.-verzekeraar niet hoeft uit te keren? 
Over een iets ander geval had de Hoge Raad al eens een uitspraak gedaan: 
HR 3 december 1982, NJ 1983, 400, noot WACHTER. In dat geval huwden 
slachtoffer en dader enige tijd mi het ongeval in gemeenschap van goederen. 
De vraag rees toen of een verbintenis tot betaling van schadevergoeding, 
ontstaan uit hoofde van onrechtmatige daad (namelijk het veroorzaakte 
ongeval), tegenover de verzekeraar die de desbetreffende aansprakelijkheid 
heeft gedekt, als tenietgegaan heeft te gelden, wanneer de desbetreffende 
schuld resp. vordering in de gemeenschap van goederen is gevallen waarin 
dader en slachtoffer (na het ontstaan van bedoelde verbintenis), met elkaar 
zijn gehuwd. De desbetreffende verzekeringsmaatschappij was van mening 
dat de onderhavige vraag bevestigend moest worden beantwoord en dat zij 
dus niet hoefde te betalen omdat de verzekering krachtens deW .A.M. de 
burgerrechtelijke aansprakelijkheid (van de dader) dekt en er niet betaald 
hoeft te worden indien die burgerrechtelijke aansprakelijkheid door het 
huwen in gemeenschap van goederen is vervallen. De Hoge Raad echter gaf 
een ontkennend antwoord met als motivering dat ,enerzijds beide echtge
noten belang behouden bij het voortbestaan van de verbintenis, daar zij er 
heiden belang bij hebben dat de schade uiteindelijk wordt gedragen door 
de verzekeraar die de aansprakelijkheid had gedekt, en er anderzijds, 
gegeven dit belang, geen redelijke grond is om de desbetreffende verbintenis 
tegenover de verzekeraar als tenietgegaan aan te mer ken". 
De casus in het arrest van de Hoge Raad van 12 juni 1987 verschilt van het 
voorgaande in zoverre dat in dat geval op het moment van het ongeluk het 
slachtoffer en de veroorzaker al in gemeenschap van goederen gehuwd 
waren. De rechtsvraag was verder hier dezelfde als in het arrest van 1982. 
Ook in dit geval uit 1987 kwam de Hoge Raad tot een ontkennend antwoord 
met dezelfde motivering als in het arrest uit 1982. 
Dit stand punt van de Hoge Raad verdient ongetwijfeld bijval: het doet recht 
aan de strekking van de W.A.M., namelijk een zo goed mogelijke bescher
ming van verkeersslachtoffers. 
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In zijn noot wij st Van der Grinten erop dat de Hoge Raad niet het argument 
gebruikt dat de benadeelde op grond van artikel 6 W .A.M. jegens de 
aansprakelijkheidsverzekeraar van degene die voor het ongeval aansprake
lijk is een eigen recht op schadevergoeding heeft. Het doet er in de visie van 
de Hoge Raad dus niet toe of het hier om een W .A.M. verzekering gaat 
of een ,gewone" W.A.-verzekering, aldus Vander Grinten. 

4. BEGRIP ,ONDERHANDELING" IN DE ZIN VAN ARTIKEL 10 §3 GEMEEN-
SCHAPPELIJKE BEPALINGEN (ART. 10 LID 3 W.A.M.) 

HR 3 mei 1985, NJ 1985, 713, ABP tegen Ennia Schadeverzekering N.V. 
HR 20 januari 1984, NJ 1986, 1, Regionaal Ziekenfonds Twente UA tegen 
LOVM (de Hoge Raad stelt prejudiciele vragen aan het BGH) 
BGH 5 juli 1985, NJ 1986, 2, noot VAN DER GRINTEN 

HR 4 april 1986, NJ 1986, 606, einduitspraak van de Hoge Raad 

In de verplichte aansprakelijkheidsverzekering voor motorrijtuigen geldt 
(art. 10) een vrij korte verjaringstermijn: de rechtsvordering van de bena
deelde tegen de verzekeraar verjaart door verloop van drie jaar te rekenen 
vanaf het feit waaruit de schade is ontstaan. De verjaring wordt echter ten 
opzichte van de verzekeraar gestuit door iedere onderhandeling tussen de 
verzekeraar en de benadeelde. 

In zijn uitspraak van 9 juli 1981 (NJ 1982, 253) had het BGH al uitgemaakt 
dat die stuiting er toe strekt om de benadeelde te beschermen tegen het risico 
van verjaring in de gevallen waarin het gedrag van de verzekeraar te zijnen 
opzichte hem ervan zou kunnen afhouden een rechtsvordering in te stellen. 
Bovendien besliste het BGH toen dat in het begrip ,onderhandeling" 
besloten ligt ,een over en weer bespreken, een uitwisseling, van dien aard 
dat het aan de benadeelde de indruk geeft dat de verzekeraar een regeling 
van het ongeluk overweegt''. In dat geval was overigens van onderhandelin
gen geen sprake omdat de verzekeraar (ook op herhaalde verzoeken) niets 
van zich liet horen. 
In de eerste hierboven genoemde uitspraak (ABP /Ennia) was de enige vraag 
of de verjaring was gestuit door onderhandelingen in de zin van artikel 10 
lid 3 W .A.M. Het hof had vastgesteld dat in correspondentie de verzekeraar 
steeds zonder voorbehoud de vordering van ABP had afgewezen. Onder die 
omstandigheden, aldus meende het hof, was van onderhandelingen in de 
zin van artikel 10 lid 3 geen sprake, welk oordeel volgens de Hoge Raad 
geen blijk gafvan een onjuiste opvatting van artikel10 lid 3. Deze uitspraak 
lijkt ons zonder meer in overeenstemming met de hierboven weergegeven 
uitspraak van het BGH uit 1981. 
In de laatste drie hierboven genoemde uitspraken (Ziekenfonds/LOVM) 
was eveneens de vraag of er sprake was van onderhandelingen in de zin van 
artikel 10 lid 3. Hier deed zich de omstandigheid voor dat enerzijds de 
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benadeelde aan de verzekeraar berichtte dat hij deze ter zake van een 
bepaald feit en ten aanzien van een bepaalde verzekerde aansprakelijk stelde 
(zonder te preciseren op welke grand en in welke omvang hij de verzekeraar 
aansprakelijk achtte), anderzijds de verzekeraar aan de benadeelde bericht
te de claim in behandeling te nemen, zonder blijk te geven van enige 
bereidheid deze aanspraak (geheel of gedeeltelijk) te honoreren. Ret BGH 
herhaalt eerst zijn omschrijving van het begrip ,onderhandeling" uit het 
arrest van 1981, zoals hiervoor weergegeven. Daarna gaat het BGH bepaal
de elementen van deze omschrijving nader uitwerken. Allereerst het element 
, , uitwisseling''. Daarmee wordt volgens het BGH bedoeld een uitwisseling 
van berichten, schriftelijk of anderszins, die betrekking heeft op een door 
de benadeelde jegens een verzekeraar gepretendeerd ,eigen recht" op 
schadevergoeding als bedoeld in artikel 6 § 1 Gemeenschappelijke Bepalin
gen (art. 6lid 1 W.A.M.). I.e. is er, meent het BGH, inderdaad sprake van 
een uitwisseling in de zin als hiervoor omschreven. 
Vervolgens beantwoordt het BGH de vraag wanneer de ,uitwisseling" van 
dien aard is dat zij aan de benadeelde de indruk geeft dat de verzekeraar 
een regeling van het ongeluk overweegt. Voldoende is hiervoor dat ,de 
benadeelde, gelet op het antwoord van de verzekeraar, niet behoeft aan te 
nemen dat de verzekeraar een regeling zonder meer uitsluit". Dit Iaatste 
doet zich slechts voor in geval van een ondubbelzinnige en volstrekt afwij
zende reactie van de verzekeraar, doch dit lag in de feiten van deze casus 
niet besloten. Wei zou men er in voorkomend geval, zoals o.i. de annotator 
terecht opmerkt, over kunnen twisten of een reactie van een verzekeraar 
ondubbelzinnig en volstrekt afwijzend is. Hoe dit echter zij, de conclusie 
luidt dus in het hier besproken geval dat door ,onderhandelingen" in de 
zin van artikel 10 de verjaring gestuit was. 

5. EXCEPTIES VAN DE VERZEKERAAR 

BGH 15 februari 1988, NJ 1988, 607, noot VANDER GRINTEN, De Goudse 
tegen Winterthur 
BGH 19 februari 1988, NJ 1988, 608, O.M. Asselman tegen Lauvrijs 
BGH 19 februari 1988, NJ1988, 677, N.V. De Volksverzekeringtegen Van 
Hyfte c.s. 

Bovenstaande arresten betroffen artikel 11 van de Gemeenschappelijke 
Bepalingen van de Benelux-overeenkomst van 1966 betreffende de verplich
te aansprakelijkheidsverzekering inzake motorrijtuigen (dit is art. 11 van de 
Wet Aansprakelijkheidsverzekering Motorrijtuigen). Krachtens dit artikel 
kunnen bepaalde excepties niet door de aansprakelijkheidsverzekeraar van 
de dader aan de benadeelde worden tegengeworpen. Daarbij ging het in de 
eerste twee uitspraken om het probleem van de opgevoerde bromfiets 
(hierna sub a. te bespreken) en in het laatste geval om een verzekerde die 
opzettelijk schade aan derden had veroorzaakt (hierna sub b.). 
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a. Opgevoerde bromjiets 

Het probleem van de opgevoerde bromfiets houdt verband met de vraag of 
een aansprakelijkheidsverzekeraar aan de benadeelde, die het slachtoffer is 
geworden van een door de bromfietser veroorzaakt ongeluk, kan tegenwer
pen dat hij (verzekeraar) niet aansprakelijk is omdat de bromfiets voor of 
na het sluiten van de verzekering, doch v66r het ongeval, was opgevoerd. 
Soms werd in de lagere rechtspraak staande gehouden dat er in dat geval 
geen sprake (meer) was van een bromfiets, in de zin van de wegenverkeers
wetgeving, maar van een motorfiets. Aangezien de verzekeraar de aansprake
lijkheid waartoe een motorfiets aanleiding kan geven niet had verzekerd, 
kon dit, aldus redeneerde men, aan de benadeelde worden tegengeworpen. 
Hierover werd echter ook wei anders gedacht namelijk in die zin dat het 
opvoeren van een bromfiets een exceptie oplevert als bedoeld in artikel 11, 
welke niet aan de benadeelde kon worden tegengeworpen. In deze contro
verse heeft thans het Benelux-Gerechtshof beslist. 

In de eerstgenoemde uitspraak ging het om een bromfiets die was gewijzigd 
(trappers verwijderd, grotere motorinhoud) zodat het geen bromfiets meer 
was in de zin der wet, doch een motorfiets. De vraag die het BGH had te 
beantwoorden was nu in feite of hierin een verweer van de verzekeraar was 
gelegen dat aan de benadeelde kon worden tegengeworpen, of dat dit een 
exceptie in de zin van artikel 11 opleverde, die niet aan de benadeelde kon 
worden tegengeworpen. 

Het BGH oordeelde dat partijen bij de Benelux-overeenkomst het belang 
van een zo effectief mogelijke bescherming van verkeersslachtoffers zwaar
der hebben willen Iaten wegen dan het belang van de verzekeraars om de 
risico's welke zij overnemen te kunnen begrenzen. Het desbetreffende 
verweer viel dan ook onder artikel 11: deze exceptie kon niet aan de 
benadeelde worden tegengeworpen. Daarbij was het, volgens het BGH, 
irrelevant of de bromfiets al ten tijde van het sluiten van de verzekerings
overeenkomst eigenschappen had die afweken van de door of namens de 
verzekerde verstrekte gegevens of dat de bromfiets na het sluiten van de 
verzekeringsovereenkomst (doch uiteraard voor het schadeveroorzakende 
ongeval) was omgebouwd, aldus dat een groter risico voor de verzekeraar 
het gevolg was. 

Het tweede hiervoor genoemde arrest betrof een soortgelijk geval, doch 
thans met betrekking tot een Belgische opgevoerde bromfiets. Het BGH 
kwam in dit geval tot dezelfde conclusies. 

In zijn noot wijst Vander Grinten erop dat een andere visie- in Nederland 
(zoals reeds opgemerkt) soms gehuldigd door lagere jurisprudentie en in 
Belgie zelfs door het Hof van Verbreking- verdedigbaar is. Deze namelijk 
dat de verzekeraar tegenover het slachtoffer niet aansprakelijk is als het 
object van de verzekering - een bromfiets - er niet (meer) blijkt te zijn 
omdat het in werkelijkheid om een motorfiets gaat (waarop de verzekering 
dus geen betrekking heeft). 
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b. Opzet van de verzekerde 

In de zaak van De Volksverzekering had de verzekerde met zijn auto 
opzettelijke schade toegebracht aan een aantal andere auto's. Ofschoon de 
aansprakelijkheidsverzekeraar van de dader zich op deze opzet tegenover 
zijn verzekerde zou kunnen beroepen, was de vraag of dit beroep oak 
opging tegenover de benadeelden. Anders gezegd: is hier sprake van een 
verweer dat krachtens artikelll aan de benadeelde kan worden tegengewor
pen? Deze vraag nu werd door het BGH ontkennend beantwoord. Ben 
gewichtige rol speelt oak hier dat de onderhavige aansprakelijkheidsverze
kering dient ter bescherming van de benadeelde. Daarbij vond het BGH, 
juist voor het geval dat zich hier voordeed, voor zijn oordeel belangrijke 
steun in de Gemeenschappelijke Toelichting. Aldaar wordt namelijk met 
zoveel woorden verklaard dat de bepaling (in de Wetten van de Verdragslui
tende Staten op de overeenkomst van verzekering voorkomend) dat verlies 
of schade, die door opzet of grove schuld van de verzekerde is veroorzaakt 
niet ten laste van de verzekeraar zal komen, niet van toepassing zal zijn op 
de verhouding tussen de verzekeraar en de benadeelde. 

Hoofdstuk 4 

VERVOER 

I. ALGEMEEN 

1. DERDENWERKING VAN AANSPRAKELIJKHEIDSBEDINGEN 

HR 20 juni 1986, NJ 1987, 35, noot VANDER GRINTEN, S. & S. 1987, 120, 
v.o.f. Deka-Hanno Stuwadoorsbedrijf e.a. tegen Citronas B.V. e.a. 
HR 9 juni 1989, Rechtspraak van de Week 1989, 163, Verzekeringsinstituut 
Vojvodina tegen Europe Container Terminus B.V. 

In artikel 1376 lid 1 B.W. wordt bepaald dat overeenkomsten aileen van 
kracht zijn tussen de handelende partijen. Lid 2 van bovengenoemd artikel 
bepaalt onder meer dat deze overeenkomsten aan derden niet ten nadele 
kunnen strekken. Dit brengt met zich mee dat bedingen waarbij de hande
lende partijen hun aansprakelijkheid uitsluiten of beperken (oak wei , ,exo
neratieclausules" genoemd) niet met succes tegen derden kunnen worden 
ingeroepen. 
Op het in artikel1376 B.W. neergelegde beginsel bestaan in het vervoers
recht een aantal wettelijke uitzonderingen. Zo bepaalt artikel 321 lid 3 
W.v.K. dat terzake van schade toegebracht aan met het schip vervoerde 
personen of goederen de reder tegenover derden niet verder aansprakelijk 
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is dan hij tegenover zijn wederpartij bij de door hem gesloten vervoer- of 
bevrachtingsovereenkomsten zou zijn. Ten aanzien van een vervracbter van 
een zeeschip, de goederen- en personenvervoerder over zee wordt in de 
artikelen 459a, 473a en 524b W. v .K. hetzelfde bepaald. Ook in het binnen
vaartrecht vinden wij een aantal artikelen (791a, 815a, 921a W.v.K.) met 
dezelfde strekking. 

De Wet Overeenkomst Wegvervoer (bierna ook: W.O.W .), die als voortrein 
van boek 8 N .B. W. is ingevoerd, bevat eveneens een regeling die derdenwer
king van exoneratieclausules met zicb meebrengt. In bet stelsel van de 
W .0. W. echter kan de vervoerder aan de derde niet zijn eigen overeenkomst 
tegenwerpen doch de laatste overeenkomst in de keten van vervoer- of 
bevrachtingsovereenkomsten. ,Laatste" betekent in dit verband niet het 
contract dat qua tijd het laatst gesloten is maar het contract dat het dichtst 
bij de vervoerde zaak ofpersoon staat. In boek 8 N.B.W. wordt dit systeem 
ook ten aanzien van het vervoer per zee-of binnenvaartschip (zie artikelen 
8.4.2.5.1 tot en met 8.4.2.5.7) gehanteerd. 

In bet Gegaste Uien arrest (HR 7 .3.1969, NJ1969, 249) heeft de Hoge Raad 
beslist dat een exoneratieclausule ten opzichte van derden kan werken indien 
de derde zonder enige beperking of nadere omschrijving toestemming heeft 
gegeven om goederen door de schadeveroorzakende partij te Iaten hewer
ken, diens wederpartij de vrije hand beeft gelaten bij het regelen van de 
opdracht en aldus bij de schadeveroorzakende partij het vertrouwen beeft 
gewekt dat de exoneratieclausule ook tegenover haar zou werken. 

In het Securicor arrest (HR 12.1.1979, NJ 1979, 362) besliste de Hoge Raad 
dat ook de omstandigbeden van het geval met zich mee kunnen brengen dat 
de derde in redelijkheid de exoneratieclausules tegen zich zou moeten Iaten 
gelden; ook al was zij geen partij bij de overeenkomst. De omstandigheden 
waren in deze casus als volgt. Securicor vervoerde bedrijfsmatig geld en 
geldswaarden voor derden. Volgens bet contract tussen Vlaer en Kol, de 
bankier van Makro, en Securicor moest Securicor iedere dag geld en 
geldswaarden bij Makro ophalen. Op 10.11.1972 haalde Securicor een 
bedrag van/409.682,- bij Makro op. Dit geld werd vervolgens door een 
fout van Securicor gestolen, waarop Makro Securicor aansprak. Deze 
verweerde zich met een beroep op de exoneratieclausules in het contract met 
Vlaer en Kol. 

Derdenwerking van exoneratiebedingen in stuwadoorscondities 

De casus die ten grondslag ligt aan bet eerste hierbovengenoemde arrest laat 
zich als volgt schetsen. Citronas was eigenaar van een partij sinaasappelen, 
die door de cargadoor op 23 augustus 1979 werden opgeslagen in een niet 
gekoelde eel bij Deka-Hanno. Deze sinaasappelen zouden op 27 augustus 
1979 moeten worden afgevoerd naar de veiling of naar de koper. Na opslag 
brak er echter een wilde staking van bavenarbeiders uit. Citronas vroeg aan 
Deka-Hanno toestemming om de loodsdeuren te openen en de sinaasappe-
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len onder politiebegeleiding te Iaten afvoeren. Deka-Hanno weigerde dit. 
Op 24 september 1979 eindigde de staking en bleken de sinaasappelen 
bedorven. Citronas sprak Deka-Hanno aan op grond van onrechtmatige 
daad. Deze beriep zich op de Rotterdamse Stuwadoorscondities (hierna: 
R.S.C.), waarin een vervaltermijn en een aansprakelijkheidsbeperking is 
opgenomen. 

Het hof verwierp de stelling van Deka-Hanno dat er een rechtstreekse 
contractuele relatie bestond tussen Deka-Hanno en Citronas en oordeelde 
voorts dat niet is gebleken , , van omstandigheden die een uitzondering 
rechtvaardigen op het beginsel van artikel1376 B.W. en die met zich mede 
brengen dat (Citronas c.s.) de R.S.C. in redelijkheid tegen zich moeten Iaten 
gelden." 

Deka-Hanno kwam hiertegen in cassatie op. De Hoge Raad overwoog 
hieromtrent het volgende: ,Bij de beoordeling van de klachten van dit 
onderdeel moet uitgangspunt zijn dat contractuele bedingen aileen van 
kracht zijn tussen handelende partijen. In bepaalde gevallen kan wei een 
uitzondering op dit beginsel worden aanvaard in dier voege dat een derde 
een contractueel beding in redelijkheid tegen zich moet Iaten gelden, maar 
daartoe zal dan een voldoende rechtvaardiging moeten kunnen gevonden 
worden in de aard van het betreffende geval. Daarbij moet onder meer 
worden gedacht - kort samengevat - aan het op gedragingen van de derde 
terug te voeren vertrouwen van degene die zich op het beding beroept dat 
hij dit beding zal kunnen inroepen ter zake van hem door zijn wederpartij 
toevertrouwde goederen (HR 7 maart 1969, NJ 1969, 249) en voorts aan 
de aard van de overeenkomst en van het betreffende beding in verband met 
de bijzondere relatie waarin de derde staat tot degene die zich op het beding 
beroept (HR 12 januari 1979, NJ 1979, 362). Bij beantwoording van de 
vraag waar de grens ligt zal voorts mede rekening moeten worden gehouden 
met het stelsel van de wet, in het bijzonder indien de wet aan bepaalde daarin 
geregelde overeenkomsten binnen zekere grenzen werking jegens derden 
toekent en het betreffende geval in dit stelsel moet worden ingepast." 

De Hoge Raad sariveerde vervolgens het oordeel van het hof dat er in casu 
geen sprake was van omstandigheden die een afwijking van artikel 1376 
B.W. rechtvaardigen: ,De enkele omstandigheid dat een bedrijfsmatig 
handelende gebruiker van algemene voorwaarden in die voorwaarden een 
beding van een bepaalde inhoud heeft opgenomen, brengt nog niet mee dat 
zulk een beding redelijkerwijs heeft te gelden tegenover derden, ook niet 
als de derde eveneens bedrijfsmatig handelt en het in de kring waartoe de 
gebruiker en de derde behoren algemeen bekend is dat dergelijke bedingen 
plegen te worden gemaakt." Het oordeel van het hof (a) dat niet zonder 
meer kan worden aangenomen dat Citronas c.s. de cargadoor, of de 
zeevervoerder via hem, de vrije hand heeft gelaten met Deka-Hanno over
eenkomsten aan te gaan waarvan de R.S.C. deel uitmaakten en (b) dat de 
enkele betrokkenheid van Citronas c.s. bij de vervoerovereenkomst (te 
hunnen behoeve had de afzender bedongen dat zij uitlevering van de 
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goederen konden vorderen) aan Deka-Ranno niet het vertrouwen kan 
hebben gegeven dat de R.S.C. oak tegenover hen zouden gelden gaf volgens 
de Rage Raad geen blijk van een onjuiste rechtsopvatting en was z.i. 
bovendien verweven met waarderingen van feitelijke aard, zodat het niet 
voor toesing in cassatie in aanmerking kwam. 

De Rage Raad wees er vervolgens nadrukkelijk op dat het oordeel van het 
hof strookt met het stelsel van de wet betreffende de overeenkomst van 
zeevervoer: ,Daarbij is immers een zekere werking van de vervoerovereen
komst jegens derden voorzien, in dier voege dat ondergeschikten worden 
beschermd (art. 472lid 2 K.), maar niet oak de zelfstandige opdrachtnemer 
die zelf geen vervoerder is, zoals een stuwadoor." Tenslotte overweegt de 
Rage Raad dat in het N.B.W. een dergelijke bescherming met opzet aan 
de stuwadoors is onthouden. 

Aan het tweede hier te bespreken arrest ligt het volgende feitencomplex ten 
grondslag. Emona gevestigd te Ljubljana (JoegoslavH!) had aan Impex 
gevestigd te New York een partij ham verkocht. De ham werd voor rekening 
en risico van Emona vervoerd en verzekerd bij Vojvodina onder het beding 
, , voor wie het aangaat' '. Emona had het vervoer van J oegoslavie naar New 
York zonder daarbij nadere instructies omtrent opslag te geven in zijn 
geheel opgedragen aan een Joegoslavische vervoeronderneming. Deze had 
het vervoer wederom (gedeeltelijk) opgedragen aan United States Lines 
(hierna te noemen: U .S.L.), die de ham bij haar vaste terminal operator 
E. C. T. opsloeg. 

De ham werd vervolgens door een werknemervan E.C.T. gestolen. Vojvo
dina vergoedde de schade aan Impex en trad uit hoofde van subrogatie en 
cessie in de rechten van Impex en Emona jegens E.C.T. Vojvodina sprak 
E.C.T. vervolgens terzake van de schade aan. Deze beriep zich onder meer 
op de Rotterdamse Stuwadoorscondities. 

Ret hof honoreerde dit verweer op grand van het oordeel dat Emona en 
Impex , , wisten althans konden en moesten redelijkerwijze weten dat bij 
containervervoer overzee, gelijk i.e. opslag gedurende het land-zee-land 
vervoer voor of na weg- of zeevervoer, als regel onvermijdbaar is, dat in 
container havens als Rotterdam daartoe terminal operators plegen te worden 
ingeschakeld en dat deze laatsten plegen te werken onder condities met 
exoneratieclausules." 

Ret college vervolgde: ,Niet is gesteld of gebleken dat de professionele 
ladingbelanghebbenden enige bijzondere voorwaarde(n) hadden bedongen 
met betrekking tot het inschakelen van terminal operators in het algemeen 
of van ECT in het bijzonder.'' 

De Rage Raad casseerde het arrest van het hof onder verwijzing naar het 
hierboven besproken Citronas arrest en overwoog: ,Uit de enkele door het 
hof in de r.o. 8 t/m 14 van zijn arrest vermelde omstandigheden kan niet 
worden afgeleid dat Impex of Emona door haar gedragingen bij ECT het 
vertrouwen heeft opgewekt dat ECT ter zake van de door USL aan haar 
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toevertrouwde goederen tegenover belanghebbenden bij die goederen een 
beroep op de R.S.C. 1955 zou kunnen doen. Evenmin volgt uit die omstan
digheden dat lmpex of Emona in een bijzondere relatie stand tot ECT. Het 
onderhavige geval kan dan ook niet op grand van die omstandigheden op 
een lijn worden gesteld met gevallen als die waarop de arresten HR 7 maart 
1969, NJ 1969, 249 en HR 12 januari 1979, NJ 1979, 362, betrekking 
hadden.'' 
Vervolgens verwees de Hoge Raad wederom naar het wettelijke stelsel. Dit 
biedt geen aanknopingspunten voor derdenwerking van door stuwadoors 
of dergelijke dienstverrichters gemaakte exoneratieclausules. Anders dan 
ten aanzien van de vervoerders bestaat ten aanzien van deze dienstverrich
ters nog niet een door verdrag of wet gewaarborgd evenwicht. De Hoge 
Raad overwoog tenslotte dat het met internationale ontwikkelingen strookt 
om ook hier verband te leggen tussen derdenwerking en door dwingend 
recht gewaarborgd evenwicht tussen partijen en verwees daartoe naar het 
ontwerpverdrag inzake Liability of Operators of Transport Terminals in 
International Trade gepubliceerd in Journal of Maritime Law and Commer
ce, 1989, p. 21. 
Uit de bovengenoemde arresten blijkt dat de Hoge Raad slechts in uitzonde
ringsgevallen wil afwijken van het beginsel dat een contract aileen van 
kracht is tussen handelende partijen. Daarbij moet het wettelijk stelsel in 
het oog worden gehouden. Met name is van belang of er een door wet of 
verdrag gewaarborgd evenwicht bestaat tussen de exonerant en zijn weder
partij. Bij een vervoerder is dit het geval. Indien er geen sprake is van een 
dergelijke bijzondere relatie, zoals bij stuwadoors en dergelijke dienstver
richters, dan wordt een beroep op derdenwerking slechts gehonoreerd 
indien de betrokken derde door gedragingen bij de exonerant het vertrou
wen heeft gewekt dat het beding terzake van de aan de exonerant toever
trouwde goederen ook tegen hem zou werken. Een dergelijke gedraging is 
niet het enkele betrokken zijn bij een vervoerscontract, zelfs niet als daarbij 
geen enkele instructie is gegeven ten aanzien van de opslag. 

2. 0MZEILEN VAN EXONERATillBEDINGEN DOOR MIDDEL VAN CESSIE 

HR 10 juni 1988, NJ 1989, 30, noot VRANKEN, Skipool Bay Shipping Co. 
Ltd. tegen De Gemeente Rotterdam 

Skipool had met de Gemeente de verplichte standaardloodsovereenkomst 
afgesloten ten aanzien van het door haar gerede en haar in eigendom 
toebehorende zeeschip Good Leader. In deze overeenkomst werd artikel 5 
Havenreglement van toepassing verklaard. Dit artikelluidt: , ,De gemeente 
is niet aansprakelijk voor schade, die door het bij de uitoefening van de 
loodsdienst betrokken personeel wordt veroorzaakt.'' 
Door een foute aanwijzing van de gemeenteloods ramde de Good Leader 
een steiger. Deze steiger werd door de Graan Elevator Maatschappij (hier-
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na: G.E.M.) gehuurd van de Gemeente. Skipool, die op grand van artikel 
539 W.v.K. jegens derden oak aansprakelijk is indien de aanvaring veroor
zaakt is door schuld van de loads, betaalde aan G.E.M. een bedrag terzake 
van de herstelkosten en de bedrijfsschade. Daartegenover droeg de G.E.M. 
de vorderingen die zij op de Gemeente meende te hebben terzake van de 
herstelkosten en de bedrijfsschade door middel van een tweetal cessies over 
aan Skipool. Daarna sprak Skipool de Gemeente aan op grand van artikel 
1403 lid 3 B.W. (werkgeversaansprakelijkheid voor onrechtmatige daden 
van de werknemer) en stelde dat het exoneratiebeding niet op de gecedeerde 
vorderingen van toepassing was. Abusievelijk ging Skipool er daarbij van 
uit dat de steiger eigendom van de G.E.M. was. De Gemeente betwistte dat 
het exoneratiebeding niet op deze vorderingen van toepassing was. Zij stelde 
dat dit beding tevens een vrijwaringsplicht voor Skipool met zich mee bracht 
en stelde uit dien hoofde een reconventionele vordering in tegen Skipool. 
In de loop van de procedure bleek dat de Gemeente eigenaar was van de 
steiger. Berst bij pleidooi in hager beroep baseerde Ski pool haar vorderin
gen op dit gegeven en stelde dat G.E.M. door de schade te Iaten herstellen 
een onverschuldigde betaling (art. 1395 B.W.) aan de Gemeente had ver
richt, welke vordering terzake door cessie aan Skipool was overgegaan. De 
Gemeente echter beriep zich op de eerder in het geding gebrachte , , Ontwerp
bepalingen", die volgens haar tussen G .E.M. en de Gemeente waren 
overeengekomen. Hierin wordt de huurder aansprakelijk gesteld voor scha
de aan gemeente-eigendommen. 

Het hof verwierp beide grondslagen van de vorderingen van Skipool 
(art. 1403 lid 3 B.W. en cessie; art. 1395 B.W. en cessie) en stelde Skipool 
in het ongelijk. 

Skipool kwam hiertegen in cassatie op. De Hoge Raad oordeelde dat het 
exoneratiebeding door het hof zo was uitgelegd ,dat het niet slechts (a) de 
aansprakelijkheid van de gemeente tegenover Skipool afweert ter zake van 
vorderingen tot schadevergoeding tegen of regres op de gemeente, maar oak 
(b) een verplichting voor Ski pool meebrengt tot vrijwaring van de gemeente 
voor aan derden toegebrachte schade waarvoor de gemeente kan worden 
aangesproken. Die uitlegging waarvan in cassatie moet worden uitgegaan, 
brengt mee dat het onderdeel oak overigens niet tot cassatie kan leiden''. 
Het oordeel van het hof ten aanzien van de eerste grondslag bleef dus in 
stand. 

Het oordeel van het hof ten aanzien van de tweede grondslag van de 
vordering werd door de Hoge Raad op de volgende wijze gesauveerd. De 
Hoge Raad achtte het uitgangspunt van Skipool dat het feit dat de door 
G.E.M. gehuurde steiger eigendom van de Gemeente is, meebrengt dat de 
schade ten laste van deze laatste komt, onjuist. ,Het hof is immers terecht 
ervan uitgegaan dat dit niet kan worden afgeleid uit het enkele feit van de 
eigendom van de steiger en het bestaan van een huurovereenkomst, terwijl 
het hof kennelijk in het bij pleidooi door Ski pool betoogde geen beroep op 
andere omstandigheden dan deze heeft gezien''. 
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Uit het bovenstaande arrest blijkt dat de feitelijke rechter geneigd is om 
door constructie, bedoeld om de werking van aansprakelijkheidsbedingen 
te omzeilen, heen te prikken. Het gegeven dat de Hoge Raad de uitleg van 
deze bedingen feitelijk en derhalve in cassatie niet aantastbaar acht geeft 
de feitelijke rechter daarvoor veel ruimte. De regel dat bij beschadiging van 
overheidseigendommen door fouten van loodsen van de overheid de over
heid haar schade zelf moet dragen en ondanks een exoneratiebeding niet op 
de reder kan afwentelen heeft de Hoge Raad terecht niet van toepassing 
geacht op de situatie dat een ander dan de overheid (namelijk haar huurster) 
deze schade heeft geleden. Indien de Hoge Raad deze regel (af te leiden uit 
HR 13 juni 1943, NJ 1943, 483, 28 mei 1971, NJ 1971, 327 en 4 november 
1977, NJ 1978, 146) wei op een dergelijke manier had uitgebreid dan was 
het exoneratiebeding dat de overheid bij de beloodsing van schepen pleegde 
op te nemen praktisch zinloos geworden. Overigens heeft de bovenstaande 
problematiek in belangrijke mate aan betekenis verloren sinds op 1 septem
ber 1988 de loodsdiensten zijn verzelfstandigd en de loodsen niet meer in 
overheidsdienst zijn. Interessant is voorts dat de uitleg van het hof volgens 
welke het exoneratiebeding mede een vrijwaringsverplichting inhield, door 
de HR in stand werd gelaten. Men vergelijke voor de vraag of een exonera
tiebeding een recht op vrijwaring tegen vorderingen van derden impliceert, 
J .A.L.M. Loeff, Vervoer ter zee, Zwolle 1981, p. 243 tot en met 245 en de 
daar genoemde literatuur. 

3, GELDIGHEID JURISDICTIE- EN RECHTSKEUZEBEDING 

HR 1 februari 1985, NJ 1985, 698, noot SCHULTZ, S. & S. 1985, 49, 
Transocean Towage Co. Ltd. tegen Hyundai Construction Co. Ltd. 
HR 26 mei 1989, Rechtspraak van de Week 1989, 145, Zerstegen-Van der 
Harst B.V. tegen Norfolk Line B.V. 

Partijen bij internationale contracten vinden het vaak wenselijk dat vast
staat tot welke rechter zij zich moeten wenden en welk recht van toepassing 
is, indien onverhoopt een geschil tussen hen ontstaat. Daartoe nemen zij 
zogenaamde jurisdictie- en rechtskeuzebedingen in hun contract of daarbij 
behorende standaardvoorwaarden op. Het is dan de vraag in hoeverre deze 
bedingen geldig zijn en dwingende regels van het recht dat zonder deze 
bedingen van toepassing zou zijn opzij kunnen zetten. 
Ten aanzien van het jurisdictiebeding ging de Hoge Raad in zijn arresten 
van 24 december 1915, NJ 1916, p. 417 en 5 decemb~tr 1940, NJ 1941, 312 
uit van de opvatting dat de opdracht van rechtsmacht slechts door de wet 
en niet enkel door de wil van partijen kan worden verleend. De Hoge Raad 
achtte derhalve jurisdictiebedingen ongeldig. In de literatuur werd op deze 
beslissingen ernstige kritiek geleverd. In het hieronder sub a te bespreken 
arrest van 1 februari 1985 geeft de Hoge Raad gevolg aan deze kritiek en 
,gaat om". 
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Ten aanzien van het rechtskeuzebeding besliste de Hoge Raad in het 
Solbandera arrest (HR 12 december 1947, NJ 1948, 608) dat partijen bij een 
internationale overeenkomst, ook al bestaan er aanknopingspunten met het 
Nederlandse recht, voor de algehele toepasselijkheid van een ander rechts
stelsel kunnen kiezen en daarbij van dwingende regels uit het Nederlandse 
recht kunnen afwijken. 
In het Alnati arrest (HR 13 mei 1966,NJ 1967, 3) werd de beslissing dat de 
rechtskeuze van partijen prevaleert, bevestigd. De Hoge Raad maakte 
daarbij een uitzondering voor het geval dat voor een staat bij de inachtne
ming van bepaalde dwingende voorschriften zo grote belangen zijn betrok
ken dat de rechter daarmee rekening moet houden en deze deswege moet 
Iaten gelden. 
In het onder b te bespreken arrest benadrukt de Hoge Raad dat een 
rechtskeuzebeding slechts ten aanzien van een internationale overeenkomst 
tot gevolg heeft dat dwingend recht, dat zonder een rechtskeuzebeding 
toepasselijk zou zijn, ter zijde gesteld wordt. 

a. Jurisdictiebeding 

Transocean had een sleepovereenkomst met Hyundai gesloten ten aanzien 
van een baggervaartuig van Hyundai. Hierbij werden de Nederlandse 
Sleepconditien 1951 van toepassing verklaard. In deze sleepcondities wordt 
de Nederlandse rechter bij uitsluiting bevoegd verklaard om geschillen 
voortvloeiende uit de sleepovereenkomst te beslechten. Met haar sleep boot 
de Piscator sleepte Transocean vervolgens het bedoelde baggervaartuig van 
Hyundai. Tijdens het slepen zonk dit vaartuig en ging er materiaal van 
Transocean verloren. Partijen gaven elkaar de schuld. Hyundai legde in 
Bahrein beslag op de Piscator. Transocean vorderde vervolgens bij de 
Nederlandse rechter opheffing van het beslag, sleeploon, overliggeld en 
vergoeding van de schade die Transocean geleden had ten gevolge van het 
zinken van het schip. Hyundai stelde dat de Nederlandse rechter niet 
bevoegd was. Zowel de rechtbank als het hof honoreerden dit verweer. 
De Procureur-Generaal bij de Hoge Raad der Nederlanden stelde vervol
gens cassatieberoep ,in het belang der wet" in. Ben dergelijk beroep en de 
daarop gegeven beslissing heeft geen directe gevolgen voor de positie van 
de betrokken partijen. Ten aanzien van hen geldt de uitspraak van de 
feitelijke rechter. 
De Hoge Raad ging expliciet om en achtte de Nederlandse rechter wei 
bevoegd en aanvaardde als regel van internationaal bevoegdheidsrecht dat 
partijen ,- behoudens indien en voor zover verdrags- of wetsbepalingen 
waarin de rechtsmacht van de Nederlandse rechter specifiek is geregeld, zich 
daartegen verzetten - ter kennisneming van geschillen over zaken die te 
hunner vrije bepaling staan, de rechtsmacht van de Nederlandse rechter in 
beginsel vrijelijk vermogen te vestigen, tenzij daarvoor geen redelijk belang 
aanwezig is". 
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b. Rechtskeuzebeding 

Zerstegen-van der Harst had zich jegens Norfolk Line in een raamovereen
komst verbonden tot het vervoer van trailers met of zonder lading binnen 
Europa. Deze raamovereenkomst bepaalde dat Zerstegen aansprakelijk zou 
zijn overeenkomstig de bepalingen van de C.M.R., ongeacht of het binnen
lands of grensoverschrijdend vervoer betreft. Op basis van deze raamover
eenkomst gaf Norfolk Line opdracht aan Zerstegen-van der Harst om een 
trailer vol met pallets schuurpapier na aankomst in Scheveningen naar 
Leiden te vervoeren. Na overdracht van de trailer aan Zerstegen-van der 
Harst doch voor aflevering in Leiden ging de trailer door brand verloren. 
De verzekeraar van de ladingbelanghebbenden sprak Norfolk Line, die 
hoofdvervoerder was, aan terzake van de schade. Norfolk Line riep Zerste
gen-van der Harst in de daarop volgende procedure in vrijwaring op. Deze 
verweerde zich echter met een beroep op artikel 95 W.v.K. dat een verja
ringstermijn van een half jaar inhoudt. Deze was inmiddels verstreken. 
Artikel120 Wet Overeenkomst Wegvervoer (W.O.W.) dat een verjarings
termijn van eenjaar bevat kwam niet voor toepassing in aanmerking omdat 
de W.O.W. eerst op 1 september 1983, na uitvoering van het betrokken 
vervoer, is ingevoerd. Norfolk Line beriep zich echter op artikel 32 lid 1 
C.M.R. dat eveneens een verjaringstermijn van een jaar bevat, welke in casu 
nog niet was verstreken. De C.M.R. en niet het Wetboek van Koophandel 
was volgens Norfolk Line krachtens het rechtskeuzebeding in bovenge
noemde raamovereenkomst van toepassing. Zerstegen-van der Harst stelde 
echter dat artikel95 W.v.K. krachtens artikel1984 B.W. (dat verbiedt om 
vooraf afstand van verjaring te doen) van dwingend recht was en dus voor 
het rechtskeuzebeding ging. Zowel de rechtbank als het hof verwierpen dit 
verweer. Zerstegen-van der Harst kwam hiertegen in cassatie op. 

De Hoge Raad oordeelde hieromtrent: , , V oorop moet worden gesteld dat 
pp. bij een overeenkomst voor het vervoer van goederen over de weg de 
vrijheid toekomt om het CMR-Verdrag als toepasselijk op hun overeen
komst aan te wijzen in geval het Verdrag strikt genomen ingevolge artikel 
1 lid 1 niet rechtstreeks van toepassing zou zijn. Voor zover pp. de CMR 
van toepassing verklaren op een zodanige overeenkomst welke geen 
internationaal karakter draagt, zal een dergelijke keuze niet kunnen bewerk
stelligen dat het dwingende op die overeenkomst toepasselijke recht terzijde 
wordt gesteld. Maar voor zover die keuze is gedaan met betrekking tot een 
zodanige overeenkomst, welke als internationaal kan worden aangemerkt, 
heeft zij in beginsel tot gevolg dat de bepalingen van de CMR van toepassing 
zijn, ook waar zij van dwingende op die overeenkomst toepasselijke rechts
regels zouden afwijken". Omdat het hof feitelijk en overigens niet onjuist 
had vastgesteld dat het hier een internationale overeenkomst betrof, faalde 
derhalve het cassatieberoep. 
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4. ARBITRAGEBEDING IN STRIJD MET DE WET: PARTIBLE OF ALGEHELE 

NIETIGHEID 

HR 11 januari 1985, NJ 1985,422 enS. & S. 1985, 36, Citronas B.V. tegen 
The Egyptian Navigation Company 

Veel vervoerovereenkomsten bevatten een beding dat bij geschillen tussen 
de bij de overeenkomst betrokken partijen in arbitrage voorziet. Artikel623 
(oud) Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering (hierna: Rv.) verbood op 
straffe van nietigheid om een even aantal arbiters overeen te komen. 

Voor de praktijk, waar dikwijls arbitrage door een even aantal arbiters 
voorkomt omdat zulks in veel andere Ianden niet verboden is, was de vraag 
van belang of overtreding van dit verbod naar Nederlands recht algehele 
nietigheid van bet arbitraal beding impliceerde of slechts partiele nietigheid. 
In bet eerste geval zou immers de gehele arbitrage vervallen en zou de 
overheidsrechter bevoegd zijn, in bet tweede geval bleef de overheidsrechter 
onbevoegd en diende een aanvullende regeling ten aanzien van bet aantal 
arbiters getroffen te worden. 

Algehele nietigheid heeft als nadeel dat aan de bedoeling van partijen 
(arbitrage) geheel wordt voorbijgegaan. 

Het nadeel van partiele nietigheid was dat artikel 623 (oud) Rv. e.v. geen 
antwoord gaven op de vraag welke rechtsgevolgen partiele nietigheid had. 
Artikel1026 Rv. dat als onderdeel van een nieuwe wettelijke regeling met 
betrekking tot arbitrage op 1 december 1986 in de plaats trad van artikel 
623 (oud) biedt een simpele oplossing voor deze problematiek. In lid 3 van 
dit artikel wordt bepaald dat indien partijen een even aantal arbiters 
overeengekomen zijn, deze arbiters een aanvullend arbiter benoemen als 
voorzitter van bet scheidsgerecht. 

Bij de hieronder beschreven situatie had de rechterlijke macht echter nog 
te maken met de oude wettelijke regeling en moest zij dus kiezen tussen 
algehele of partiele nietigheid. 

Het ,Supreme Onion Committee" had een overeenkomst gesloten met The 
Egyptian Navigation Company (hierna: E.N.C.), waarbij E.N.C. op zich 
had genomen een partij uien onder cognossement te vervoeren van Alexan
drie naar Rotterdam. Deze overeenkomst bevatte een beding dat bepaalde 
dat ieder geschil dat uit dit contract voortvloeide onderworpen moest 
worden aan arbitrage in Alexandrie, waarbij iedere partij zijn eigen arbiter 
kon benoemen. Indien beide arbiters van mening zouden verschillen moes
ten zij een derde arbiter benoemen wiens uitspraak bindend zou zijn. 

Bij aankomst in Rotterdam bleek de partij uien te zijn beschadigd. De 
regelmatig houdster van het cognossement, citronas B.V., vorderde scha
devergoeding en dagvaardde E.N.C. voor de rechtbank te Rotterdam. Deze 
verklaarde zich echter op bier niet terzake doende gronden onbevoegd. 
Citronas B.V. ging in boger beroep bij het hof te 's-Gravenhage. 
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Het hof oordeelde op grond van de feiten dat het beding zo opgevat moest 
worden ,dat op de voorgrond staat dat de pp. bij het contract uitsluiting 
van de overheidsrechter en beslechting van hun eventuele geschillen door 
- geldige - arbitrage hebben gewenst. Toepasselijkheid van Nederlands 
recht heeft tot gevolg dat het beding nietig is voorzover het voorziet in 
berechting van geschillen door twee scheidslieden, doch dat het voor het 
overige in stand blijft, waarbij het Hof verwijst naar artikel 624 Rv. voor 
het geval van onenigheid tussen pp. over de te benoemen scheidslieden". 

Het hof verklaarde derhalve de vordering van Citronas B. V. niet ontvanke
lijk, het arbitragebeding was immers slechts partieel nietig. Partijen bleven 
dus aangewezen op arbitrage. 

Een zwak punt in het oordeel van het hof was echter dat het niet duidelijk 
maakte of onder de partiele nietigheid tevens de benoemingsregeling viel. 
Immers aileen indien deze benoemingsregeling onder de nietigheid viel kon 
artikel 624 (oud) Rv. toepassing vinden. Dit artikel gaf slechts bij gebreke 
van een regeling tussen partijen met betrekking tot de benoeming van de 
arbiters de mogelijkheid deze te Iaten benoemen door de rechter. Citronas 
B.V. kwam dan ook in cassatie op tegen dit oordeel van het hof. 

De Hoge Raad sauveerde het oordeel van het hof door het volgende te 
overwegen: ,Het Hof, het beding nietig oordelend ,voor zover het voorziet 
in berechting van geschillen door twee scheidslieden'', heeft niet enkel op 
het oog dat gedeelte van het beding dat het optreden van twee scheidslieden 
mogelijk maakt, maar het heeft de in het beding vervatte benoemingsrege
ling van scheidslieden in haar gebeel op het oog, van welke regeling bedoeld 
gedeelte een- naar 's Hofs kennelijk oordeel- met die regeling onverbre
kelijk samenhangend onderdeel uitmaakt. ( ... ) 's Hofs oordeel dat het 
beding , voor het overige in stand blijft", moet aldus worden verstaan dat 
het beding in stand blijft in zoverre als bet voorziet in arbitrage te Alexan
drie ( ... ). Het Hof is kennelijk van oordeel dat dit gedeelte niet in een zo 
nauw verband met het nietige gedeelte staat dat het door die nietigheid 
wordt getroffen''. 

Deze overwegingen van de HR sluiten aan bij de reeds rond 1938 in 
Nederland algemeen aanvaarde leer dat de nietigheid van een beding in een 
overeenkomst aileen dan nietigbeid van de gehele overeenkomst meebrengt 
indien partijen zonder het beding de overeenkomst niet zouden hebben 
gesloten. Zie Paul Scholten, noot onder HR 20 mei 1938, NJ 1939, 94. In 
de woorden van bet bovenstaande arrest van 11 januari 1985 herkent men 
de formulering van artikel3.2.7a N.B.W. Dit artikel bepaalt bet volgende: 
, ,Betreft een grond van nietigheid slechts een deel van een recbtshandeling, 
dan blijft deze voor het overige in stand, voor zover dit, gelet op inhoud 
en strekking van de handeling, niet in onverbrekelijk verband met het 
nietige deel staat". AI eerder, namelijk in zijn arrest van 16 november 1984, 
NJ 1985, 624 had de HR de formulering van artikel3.2.7a N.B.W. overge
nomen, zelfs vrijwel letterlijk! 
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Door het oordeel van het hof aldus uit te leggen sauveert de Hoge Raad 
de praktische oplossing, die het hof heeft gevonden om de kern van het 
arbitragebeding te redden. 

5. HET BEG RIP SCRIP 

HR 26 april 1988, NJ 1989, 184, S. & S. 1989, 76 

Artikel 309 W.v.K. lid 1 luidt: ,schepen zijn alle vaartuigen, hoe oak 
genaamd en van welken aard oak". Het begrip vaartuig wordt hier echter 
niet gedefinieerd. 

In de literatuur heeft dit vroeger geleid tot veel discussie, waarbij drie grate 
groepen te herkennen waren volgens Hymans van den Bergh (annotator bij 
NJ 1956, 67, het Woonark-arrest). Ten eerste zij die van mening waren dat 
een vaartuig ieder voorwerp is dat kan varen, ten tweede zij die meenden 
dat een vaartuig ieder voorwerp is ingericht om te varen ( een schip in 
aanbouw valt hier niet onder), en ten derde zij die de mening verdedigden 
dat een vaartuig is elk voorwerp bestemd om te varen ( een schip in aanbouw 
valt hier wel onder). Het hof, in de zojuist genoemde zaak, hanteerde een 
nieuwe definitie samengesteld uit voornoemde meningen. Het oordeelde dat 
vaartuigen voorwerpen zijn , ,ingericht om op het water te verblijven en zich 
daarop voort te bewegen, onverschillig of zij de beweegkracht in zichzelf 
hebben dan wel deze van buiten komt waarbij de bestemming om te varen 
niet de primaire hoeft te zijn". 

De Hoge Raad sauveerde deze uitspraak van het hof en maakte zo een einde 
aan voornoemde discussie. De bestemming tot varen hoeft niet de primaire 
bestemming te zijn, aldus de Hoge Raad in het Woonark-arrest (HR 8 juni 
1956, NJ 1957, 67; zie oak: HR 23 december 1955, NJ 1956, 271). In HR 
4 maart 1980, NJ 1980, 350 werd een zeilplank als schip aangemerkt in de 
zin van artikel2lid 1 onder b Vaarreglement, waardoor oak een surfer (als 
zijnde schipper van de zeilplank) zich dient te houden aan reglementaire 
vaarregels en uitwijkbepalingen. 

Annotator VanVeen wijst op het feit dat wil men nieuwe varende fenome
nen kwalificeren als vaartuig, niet aileen van belang is of dit fenomeen alle 
eigenschappen van een schip bezit maar oak wat men het meest gewenst 
acht. Met andere woorden: wat is de meest rationele, de meest functionele 
interpretatie? 

In het arrest van 26 april 1988 heeft de HR het vonnis van de rechtbank 
Rotterdam in stand gelaten. De rechtbank overwoog dat ondanks het feit 
dat een hovercraft normaliter het water niet raakt en zich oak kan voortbe
wegen over vaste grand, dit er niet aan in de weg behoeft te staan een 
hovercraft aan te merken als vaartuig zodra deze zich over het water 
beweegt. ,Gezien de strekking van het Bijzonder Reglement snelle motor
boten Zuidwest-Nederland, het waarborgen van de verkeersveiligheid op de 
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desbetreffende wateren en de snelheid die de onderhavige hovercraft kan 
bereiken, dient deze hovercraft naar het oordeel van de rechtbank dan ook 
te worden aangemerkt als een snelle motor boot in de zin van artikel2 aanhef 
en onder (b) Bijzonder Reglement snelle motorboten Zuidwest-Nederland". 
Ook hier is er dus sprake van een functionele interpretatie. Dat een hover
craft als vaartuig gekwalificeerd wordt, is in overeenstemming met het 
N.B.W. Dit blijkt niet direct uit de definitie van het begrip schip maar wei 
uit de wetsgeschiedenis. De definitie van schip Iuidt namelijk: ,aile zaken, 
geen luchtvaartuig zijnde, die blijkens hun constructie bestemd zijn om te 
drijven en drijven of gedreven hebben" (art. 8.1.1 lid 1 N.B.W.). 
Oorspronkelijk stond er in het wetsontwerp ,geen Iuchtvaartuig of lucht
kussenvoertuig zijnde" (lnvoeringswet Boek 8, K. 17477, 2e Kamer, zitting 
1981-1982, nr. 2, p. 2). Later is het Iaatste deei van deze uitzondering 
geschrapt. Als motivering werd onder meer gegeven dat dit technisch gezien 
het handigste was. Het aantai bepalingen dat wei van toepassing is van 
boek 8 overtreft namelijk het aantal gevallen waarin de toepassing onge
wenst is, aidus de Memorie van Toelichting Invoeringswet boek 8, 2e Ka
mer, vergaderjaar 1986-87, K. 19979, nr. 3 p. 76. 

6. GRENSOVERSCHRIJDEND GOEDERENVERVOER 

Zowei de Wet Goederenvervoer Binnenscheepvaart (wet van 1 november 
1951, Stb. 472, Iaatstelijk gewijzigd bij wet van 12 mei 1987, Stb. 175), 
hierna: W.G.B., ais de Wet Autovervoer Goederen (wet van 4 augustus 
1951, Stb. 342, laatstelijk gewijzigd bij wet van 11 december 1986, 
Stb. 735), hierna: W.A.G., zijn wetten op het gebied van sociaal-econo
misch ordeningsrecht. De W.A.G. heeft zeifs model gestaan voor de 
W.G.B. en wordt als zusterwet van de W.G.B. beschouwd (Teksten Ver
voerrecht, Goederenvervoerperbinnenschip, H.J. vanderHorstc.s., 1987, 
p. 106). Beide wetten beogen de vervoersmarkt te reguieren op een zodanige 
wijze dat vraag en aanbod op elkaar aansiuiten. Middelen daartoe zijn 
onder meer de vergunning of registratieplicht voor bepaalde soorten ver
voer. De overheid bemoeit zich dus op nationaal gebied in hoge mate met 
het vervoer van goederen. Met betrekking tot het internationaai vervoer 
botst het beginsel van het vrije internationale vervoer, onder meer veran
kerd in het BEG-Verdrag en de Akte van Mannheim, nogal eens met het 
nationale beiang, zoals we in het eerste arrest zullen zien. 

a. Grensoverschrijdende binnenvaart 

HR27 januari 1987, NJl987, 813, noot RIPHAGEN, S. & S. 1987,72, inzake 
Bevrachtingskantoor Amsterdam B. V. 

In deze rechtszaak staat de vraag centraal of de W. G.B. dan wel de Herziene 
Rijnvaartakte (Akte van Mannheim) (overeenkomst van 17 oktober 1868, 
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laatstelijk gewijzigd bij overeenkomst van 20 november 1963, Trb. 1964, 
83 en 169, goedgekeurd bij wet van 21 januari 1967, Stb. 64; verdragspart
ners: Frankrijk, Duitsland, Nederland, Zwitserland, Belgie en het Verenigd 
Koninkrijk), hierna: R.R.A., van toepassing is. De R.R.A. bindt de 
burgers van de verdragsstaten rechtstreeks. 
De W.G.B. is de wettelijke neerslag van marktregulering door de overheid 
van ongeregeld vervoer met behulp van een systeem van bevrachting bij 
toerbeurt. Deze bevrachting komt tot stand op 15 streeksgewijs verspreide 
schippersbeurzen. Ret doel is het bereiken van gezonde verhoudingen 
binnen de vervoerstak, het middel daartoe is beursdwang: de verplichting 
van de schippers om uitsluitend via de beurs een vervoersovereenkomst af 
te sluiten. De R.R.A. vestigt het beginsel van vrijheid der Rijnvaart. Dit 
betekent onder meer ook vrijheid tot het sluiten van bevrachtingsovereen
komsten zonder bemoeienis van de overheid. De centrale vraag luidt: is de 
R.R.A. op de vervoersovereenkomst in kwestie van toepassing, zo ja dan 
is de verbodsbepaling uit deW .G.B. in deze onverbindend, immers in strijd 
met het beginsel van vrijheid der Rijnvaart. Een rechtstreeks werkend 
verdrag gaat boven de wet, artikel93-94 Grondwet. Voor de beantwoording 
van deze vraag is het noodzakelijk te bepalen of er in casu sprake is van 
nationaal of internationaal vervoer. Riermee wordt tegelijkertijd een ant
woord gegeven op de vraag of het zogenaamde hoefijzervervoer - vervoer 
van de ene in Nederland gelegen plaats naar de andere, dat deels over 
buitenlands grondgebied plaatsvindt- onder de werking van de W.G.B. 
valt. 
In november 1981 sloot Bevrachtingskantoor Amsterdam B.V. (hierna 
B.K.A.) een vervoersovereenkomst om een voor een Duitse belanghebbende 
bestemde partij soyaschroot (van bijna 490 ton) van Amsterdam naar 
Enschede via Emmerich (B.R.D.) te vervoeren. Van deze overeenkomst zijn 
twee charterpartijen opgemaakt, een voor het traject Amsterdam-Emme
rich en een voor het traject Emmerich-Enschede, heiden tegen een vracht 
van j5,- per ton. 
Ingevolge artikel 65 lid 1 W.G.B. had deze overeenkomst gesloten dienen 
te worden door of vanwege de bemiddeling van de Rijksinspecteur van het 
verkeer. Bovendien had de vrachtprijs f 13,02 per ton moeten bedragen 
volgens de Tariefbeschikking Ongeregeld Goederenvervoer Binnenscheep
vaart. De reisbevrachter B.K.A. wordt strafrechtelijk vervolgd wegens het 
in strijd handelen met artikel65lid 1 W.G.B. jo artikel1 onder 4 W.E.D. 
(Wet op de economische delicten, wet van 22 juni 1950, Stb. K. 258, 
laatstelijk gewijzigd bij wet van 19 januari 1989, Stb. 7). 
De rechtbank spreekt B.K.A. vrij overwegende dat er sprake is van twee 
vervoersovereenkomsten - een van Amsterdam naar Emmerich, een van 
Emmerich naar Enschede - op grond waarvan het in strijd met artikel 65 
lid 1 W.G.B. sluiten van een vervoersovereenkomst van Amsterdam naar 
Emmerich niet bewezen kan worden. Ret Openbaar Ministerie gaat hierop 
in hoger beroep. 
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Het hof gaat uit van het bestaan van een vervoersovereenkomst en stelt vast 
dat de omweg via Emmerich niet is bedongen om de W.G.B. te ontduiken. 
Zij overweegt voorts dat de W.G.B. aileen van toepassing is op zuiver 
binnenlands dat wil zeggen niet-grensoverschrijdend vervoer. Artikel2lid 1 
W.G.B. bepaalt dat de W.G.B. uitsluitend van toepassing is op vervoer van 
goederen met binnenschepen van de ene binnen Nederland gelegen plaats 
naar de andere. In casu wordt de grens tweemaal overschreden, de W.G.B. 
is hier dus niet van toepassing. Bovendien vindt het vervoer gedeeltelijk 
plaats over wateren waarop de Herziene Rijnvaartakte van toepassing is. 
De nationaal beperkende maatregelen van de W.G.B. zijn onverenigbaar 
met de Akte en moeten in deze situatie wijken voor de Herziene Rijn
vaartakte. 

De Procureur-Generaal bestrijdt het arrest van het hof onder meer met het 
middel dat er geen sprake is van grensoverschrijdend vervoer wanneer de 
plaats van inlading en plaats van Iossing binnen Nederland zijn gelegen. Dit 
in overeenstemming met het begrip grensoverschrijdend vervoer in de Wet 
Autovervoer Goederen, artikel 1 lid 1 sub K. 

De Procureur-Generaal concludeert: , ... zodra een vervoersovereenkomst 
betrekking heeft op een bevrachting die geheel of gedeeltelijk over niet
Aktewateren moet worden vervoerd, is de nationale beperkende regeling 
van toepassing ... '' . 

De Hoge Raad oordeelt dat artikel 2 lid 1 W.G.B. aldus moet worden 
uitgelegd ,dat de W.G.B. uitsluitend van toepassing is op niet-grensover
schrijdend vervoer van goederen met binnenschepen van de ene binnen 
Nederland gelegen plaats naar de andere''. Of onder bijzondere omstandig
heden bepaald grensoverschrijdend vervoer met niet-grensoverschrijdend 
vervoer kan worden gelijkgesteld, aldus de HR, behoeft in casu geen 
bespreking, aangezien de H.R.A. van toepassing is. Uit de H.R.A. en zijn 
geschiedenis blijkt dat dit verdrag geen belemmering der vrijheid van het 
grensoverschrijdend Rijn-vervoer toelaat, behoudens het oversteken van de 
ene Rijnoever naar de andere. 

De Hoge Raad is van mening dat door de grensoverschrijding hier geen 
sprake is van nationaal vervoer en oordeelt voorts dat de W.G.B. niet van 
toepassing is op grensoverschrijdend Rijnvervoer. 

Het zogenaamde hoefijzervervoer valt aldus niet onder de werking van de 
Wet Goederenvervoer Binnenscheepvaart. 

b. Grensoverschrijdend goederenvervoer over de weg 

HR 17 februari 1987, NJ1987, 769, noot VANVEEN, S. & S. 1988,4, inzake 
Internationaal Transportbedrijf Gebr. Linders B. V. 

Het Internationaal TransportbedrijfGebr. Linders B.V. heeftin een trekker 
met oplegger drieenzestig rollen papier doen ophalen in Feldmiihle (B.R.D.) 
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en heeft deze vervoerd naar haar terrein in Reek (Noord Brabant). De 
goederen zijn niet gelost. Twee dagen later is de oplegger van een andere 
trekker voorzien. Deze vervoerde de goederen naar 's Gravenhage waar de 
goederen op het terrein van Norfolk Lines zijn uitgeladen. Voordat het 
echter zo ver kwam, werd bij een controlepost in de gemeente 's Gravenhage 
geconstateerd dat de chauffeur in het geheel geen geldig vergunningsbewijs 
voor grensoverschrijdend vervoer tegen vergoeding kon tonen, zoals artikel 
4 jo artikel 59 W.A.G. vereist. Dit terwijl de bestuurder verklaarde vervoer 
te verrichten in opdracht van ten behoeve van zijn werkgever, en wel 63 
rollen papier van Feldmiihle (B.R.D.) naar Norfolk Lines te 's Gravenhage. 

Het gaat hier om de vraag of het vervoer van Duitsland naar 's Gravenhage 
te zien is als een vervoerstraject dan wel uiteenvalt in twee trajecten door 
de onderbreking van het vervoer en de wisseling van de trekker. Het belang 
van deze vraag zit in het feit dat indien er sprake is van twee vervoerstrajec
ten het laatste traject niet meer als grensoverschrijdend vervoer kan worden 
beschouwd. 

Het hof besliste in deze dat er sprake was van grensoverschrijdend vervoer, 
zoals omschreven in artikelllid 1 onder k W .A. G.: het wisselen van trekker 
brengt niet mee dat de identiteit van het voertuig wordt gewijzigd en 
daarmee een nieuw vervoer aanvangt. Een oplegger kan namelijk als 
aanhangwagen worden aangemerkt, gelet op zijn kenmerken en functie bij 
goederenvervoer over de weg, aldus het hof. Mitsdien is een oplegger een 
vrachtauto in de zin van artikelllid 1 onder f W.A.G. Een vrachtauto is 
immers een motorrijtuig, ingericht tot het vervoer van goederen, waaronder 
ook de door het motorrijtuig voortbewogen aanhangwagen valt, artikel 1 
lid 1 sub f, g. 

Een andere uitleg , ,zou leiden tot het ongerijmde resultaat dat inhoud en 
strekking van de verdere bepalingen van die wet, waarin voor verschillende 
naar hun economische functie onderscheiden takken van wegvervoer tel
kens afzonderlijke regelingen onder meer strekkende tot een beheersing en 
een juiste verdeling van het totale volume worden gegeven, zou kunnen 
worden doorkruist in dier voege, dat door het enkele wisselen van een 
trekker - een handeling zonder enige invloed op de economische betekenis 
van het betrokken vervoer - wijziging zou kunnen worden gebracht in de 
aard van dat vervoer en de inhoud van de daarop toepasselijke regelingen''. 

De Hoge Raad oordeelt dat het hof terecht heeft beslist dat er in casu sprake 
is van een grensoverschrijdend vervoerstraject, zij het op onjuiste gronden. 
Onder vrachtauto in de zin van de W.A.G. is mede begrepen het als een 
eenheid te beschouwen samenstel van trekker en oplegger. Voor de vraag 
of steeds met dezelfde vrachtauto is gereden, is beslissend of steeds dezelfde 
oplegger is gebezigd voor het vervoer in kwestie, waarbij verwisseling van 
de trekker niet relevant is. 

In casu was er dus sprake van een grensoverschrijdend traject. Grensover
schrijdend goederenvervoer in de zin van de Wet Autovervoer Goederen 
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eindigt niet door te wisselen van trekker maar door het uitladen van de 
goederen. 

II. ZEERECHT 

1. DOORBRAAK VAN OP SCHEPEN RUSTENDE RETENTIERECHTEN EN VAN 
HET STELSEL VAN BEVOORRECHTE INSCHULDEN OP SCHEPEN? 

HR 13 mei 1988, NJ1989, 201, S. & S. 1988, 101, De Staat derNederlanden 
tegen Schweizerische Bankgesellschaft e.a. 
HR 13 januari 1989, NJ1989, 7 55, noot MENDEL, De Staat der Nederlanden 
tegen Scheepvaartmaatschappij Ewout B.V. 

In het Wetboek van Koophandel is een stelsel van bevoorrechte inschulden 
en hypotheken op zeeschepen (art. 318 tot en met 319b) en binnenvaartsche
pen (art. 767 tot en met 778) neergelegd. Aanvullend op dit stelsel gelden 
de bepalingen uit het B. W. Zo kent artikel1652 B. W. een retentierecht voor 
de aannemer die aan een goed arbeid heeft verricht en daarvoor nog niet 
is betaald. In de hieronder besproken arresten komt de vraag aan de orde 
in hoeverre het eigendomsrecht en de uit de bepalingen van het W etboek 
van Koophandel en artikel 1652 B.W. voortvloeiende rechten van derden 
door niet uit het Wetboek van Koophandel of het B.W. voortvloeiende 
aanspraken van de Staat doorbroken kunnen worden. 

a. Doorbraak van retentierecht? 

In de eerste zaak was het zeeschip Tobias, destijds eigendom van Rheintran
sit te Bazel bij strafvonnis (tegen een zekere J.A. Jansen) van 14 december 
1981 verbeurd verklaard. Dit had tot gevolg dat de eigendom van het schip 
op de Staat overging. Ten tijde van de verbeurdverklaring lag dit schip aan 
een werf in Krimpen aan de Lek. Krimpca verrichtte aldaar enige reparaties 
en onderhoudswerkzaamheden aan de Tobias. Omdat hiervoor nog niet was 
betaald had Krimpca ingevolge artikel 1652 B.W. een retentierecht op de 
Tobias. Op dit schip was voorts een scheepshypotheek gevestigd ten gunste 
van de Bank. De Staat stelde na de verbeurdverklaring een vordering in 
tegen Krimpca en de Bank tot een verklaring voor recht dat door het 
onherroepelijk geworden vonnis van verbeurdverklaring het retentierecht 
van Krimpca en het recht van hypotheek van de Bank zijn vervallen dan 
wei dat de Bank en Krimpca hun rechten jegens de Staat niet geldend 
kunnen maken. De rechtbank heeft deze vorderingen afgewezen. De Staat 
kwam hiertegen in cassatie op. 
De Hoge Raad oordeelde als volgt: ,De verbeurdverklaring van een voor
werp heeft niet tot gevolg dat tevoren op de betreffende zaak gevestigde 
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beperkte zakelijke rechten vervallen, nu de wettelijke regeling van de 
verbeurdverklaring in een dergelijke figuur niet voorziet en zij zonder 
wettelijke grondslag bezwaarlijk kan worden aanvaard. 
Op overeenkomstige gronden moet worden aangenomen dat een tevoren 
ontstaan retentierecht - dat aan de schuldeiser de bevoegdheid geeft om 
de nakoming van de verplichting tot afgifte van een zaak aan de schuldenaar 
op te schorten totdat de vordering is voldaan, en dat, voorzover hier van 
belang, ook aan derden kan worden tegengeworpen - na de verbeurdver
klaring mede jegens de Staat kan worden ingeroepen, zoals het nadien ook 
in stand blijft jegens degenen die hun beperkt zakelijk recht op de zaak 
hebben behouden". 

Met deze beslissing maakt de Hoge Raad een eind aan de controverse in de 
literatuur (zie voor een overzicht van de meningen van de diverse schrijvers: 
Conclusie A-0 Asser bij dit arrest, NJ 1989, 201 enS. & S. 1988, 101) met 
betrekking tot de vraag of een verbeurdverklaring ook tot gevolg heeft dat 
beperkte zakelijke rechten of retentierechten op het verbeurde voorwerp 
vervallen. De beslissing van de Hoge Raad valt toe te juichen. Ben mogelijk 
verval van bovengenoemde rechten komt immers neer op een niet gerecht
vaardigde straf voor de betrokken derden. Noch de hypotheekhouder noch 
de retentiehouder hebben immers over het algemeen zeggenschap gehad 
over het feitelijk gebruik van het schip. 

b. Doorbraak van stelsel van bevoorrechte inschulden? 

Het zeeschip de Espresso Piemonte, eigendom van de rechtspersoon naar 
Italiaans recht Sicil Traghetti SPA, veroorzaakte op 11 januari 1984 door 
zijn wijze van varen schade aan een lichtmast en een sluis, beide eigendom 
van de Staat. Op grond van artikel 4 van de Wet van 28 februari 1891 
(Stb. 69) heeft de Staat de bevoegdheid om, indien schade aan waterstaats
werken is veroorzaakt door een schip en deze schade niet vergoed wordt of 
daarvoor zekerheid gesteld wordt, het betrokken schip te beletten om verder 
te varen. Toen op 1 mei 1984 bekend werd gemaakt dat de Espresso 
Piemonte op last van een tweetal hypotheekbanken executoir verkocht zou 
worden kondigde de Staat aan gebruik te maken van deze bevoegdheid. Op 
23 mei 1984 werd de Espresso Piemonte verkocht aan Ewout. Deze stelde 
een bankgarantie voor het bedrag van de schade, in dier voege dat betaling 
werd gegarandeerd indien voor recht zou worden verklaard dat de Staat 
gerechtigd is zich tegenover Ewout te beroepen op het in artikel 4 van 
bovengenoemde wet omschreven recht. De Staat stelde een vordering daar
toe in, welke door de rechtbank werd afgewezen. De Staat kwam hiertegen 
in cassatie op. 

De Hoge Raad verwierp het cassatieberoep en overwoog daartoe het volgen
de: ,Het middel stelt de vraag aan de orde of de Staat deze bevoegdheid 
[voorkomen van het doorvaren of vertrek naar het buitenland van een schip 
dat schade aan waterstaatswerken heeft veroorzaakt] ook kan uitoefenen 
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jegens een derde die na het toebrengen van de schade aan de waterstaatswer
ken anders dan door verkrijging onder algemene titel eigenaar van het schip 
is geworden, en aldus deze derde kan nopen tot betaling van (het geraamde 
bedrag van) die door het schip toegebrachte schade. De door bet middel 
voorgestane bevestigende beantwoording van deze vraag zou meebrengen 
dat het in het Wetboek van Koophandel neergelegde stelsel met betrekking 
tot bevoorrechte inschulden en hypotheken in feite wordt door broken: voor 
de vorderingen waar het hier om gaat is de Staat bevoorrecht op grand van 
artikel 318q, in welk artikel nu juist is bepaald dat artikel 318o - a.m. 
inhoudende een bevoegdheid van de schuldeiser zijn recht op het schip te 
vervolgen, in welke handen dit zich oak bevinde - niet van toepassing is. 
Zulk een doorbreking van het gemene recht zou slechts aanvaardbaar zijn, 
als daarvoor in de tekst van het artikel, in zijn geschiedenis of zijn strekking 
voldoende steun zou zijn te vinden. Dit is echter niet het geval". 

2. AA.NSPRAKELIJKHEID VAN DE LEDEN VAN EEN REDERIJ 

HR 15 mei 1987, NJ 1987,810, noot VANDER GRINTEN, S. & S. 1987, 98, 
P. de Graaf tegen Cooperatieve Raiffeisenbank Wieringen WA. 

Indien een schip aan verschillende personen toebehoort, die dit schip anders 
dan door middel van een vennootschap onder firma of een commanditaire 
vennootschap voor gemeenschappelijke rekening tot de vaart ter zee gebrui
ken, spreekt men in het Nederlandse recht (art. 323 W. v.K.) van een rederij. 
De rederij is geen rechtspersoon of een personenvennootschap maar een 
vorm van medeeigendom. Het W etboek van Koophandel bevat een aantal 
bepalingen (art. 323 tot en met 340g) waarin deze bijzondere vorm van 
medeeigendom geregeld wordt. In het hieronder besproken arrest zijn met 
name de artikelen 326 en 333 van belang. Artikel 326 bepaalt: ,Voor de 
verbintenissen van de reederij zijn hare leden aansprakelijk, ieder naar 
evenredigheid van zijn aandeel in het schip' '. Artikel 333 bepaalt: , , Van de 
bepalingen der artikelen 324-332 kan niet bij overeenkomst worden afgewe
ken". 
De Graaf en drie andere waren ieder voor een kwart eigenaar van het 
zeeschip de Quo Vadis en vormden samen een rederij. Zij hebben hiertoe 
ruim 120.000 gulden geleend van de Bank en daartegenover een eerste 
hypotheek verleend op de Quo Vadis. Daarnaast heeft ieder van hen zich 
hoofdelijk verbonden terzake van deze schuld. De Graaf heeft daarnaast 
twee overeenkomsten van lening met de Bank gesloten. De Graaf was voorts 
aileen eigenaar van een ander schip waarop de Bank eveneens een eerste 
hypotheek had. Toen dat schip teniet ging kreeg de Bank in haar hoedanig
heid van eerste hypotheekhouder 300.000 gulden uitgekeerd. De Bank 
delgde hiermee niet aileen de vordering terzake van het tenietgegane schip 
maar oak de vordering terzake van de Quo Vadis. De Graaf vorderde 
driekwart van dit laatste bedrag terug. Volgens hem was hij op grand van 
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artikel 326 slechts voor een kwart aansprekelijk voor de schulden van de 
rederij die de Quo Vadis exploiteerde. Het gegeven dat hij zich voor het 
geheel hoofdelijk had verbonden jegens de Bank deed volgens hem niet 
terzake nu van artikel 326 krachtens artikel 333 niet bij overeenkomst kan 
worden afgeweken. Zowel de rechtbank als het hof wezen de vordering van 
de Graaf af. Deze kwam hiertegen in cassatie op. De Hoge Raad legde 
artikel 333 als volgt uit. ,Mede gelet op het in de wetsgeschiedenis ontbre
ken van enige aanwijzing in andere zin moet worden aangenomen dat aan 
artikel333, voor zover het verbiedt bij overeenkomst afte wijken van artikel 
326, geen verdergaande betekenis toekomt dan dat eraan wordt herinnerd 
dat een overeenkomst tussen de leden van een rederij niet kan afdoen aan 
de in artikel 326 geregelde aansprakelijkheid van die leden jegens derden 
naar evenredigheid van ieders aandeel in het schip". 
Met andere woorden: van artikel 326 kunnen de leden van een rederij wei 
door middel van een overeenkomst met derden, zoals in casu de Bank, 
afwijken. Zij kunnen echter niet met nadelige werking ten opzichte van 
derden door een onderlinge overeenkomst van artikel 326 afwijken. 

3. GEBONDENHEID VAN EEN VERVRACHTER AAN EEN TEN BEHOEVE VAN 
HEM DOOR EEN TUSSENPERSOON GESLOTEN OVEREENKOMST; BETEKENIS 

KAPITEINSCOGNOSSEMENT 

HR 24 juni 1988, S. & S. 1988, 122, Cooperatieve Noordelijke Handelsvere
niging voor Akkerbouwgewassen BA ,Agrico" tegen Scheepvaartmaat
schappij ,Laurens" B.V. e.a. 

Door bemiddeling van het Nederlandsch Bevrachtingskantoor B.V. sloot 
bevrachter Agrico met Dan-Park Shipping Aps ,as agents to Owners" een 
reisbevrachtingsovereenkomst met betrekking tot het m.s. Nielse Danielsen 
voor het vervoer van een partij aardappelen en een partij uien van Beverwijk 
naar Aden. Laurens B.V. was ten tijde van het sluiten van deze overeen
komst eigenaar van dit schip doch werd niet als zodanig aan Agrico bekend 
gemaakt. De charterpartij vermeldde het volgende beding ,Freight is free 
in/liner out", hetgeen betekent dat lading en Iossing niet voor rekening en 
risico van de vervrachter geschiedt. Aan Agrico werd met betrekking tot de 
vervoerde lading een ordercognossement afgegeven, dat door de kapitein 
was ondertekend. 
Op basis van een dergelijk kapiteinscognossement kan de houder daarvan, 
behalve de bevrachter, ook de reder terzake van de vervoerde goederen 
aanspreken. Deze aansprakelijkheid wordt in artikel 518k lid 2 W.v.K. 
geregeld. Artikel 518k lid 3 W.v.K. bepaalt vervolgens: ,Is de reeder 
dientengevolge tot meer gehouden dan waartoe hij volgens de charter-partij 
is verplicht, dan heeft hij deswege verhaal op den bevrachter". 
Nadat de uien en een deel van de aardappelen in Aden in goede conditie 
waren gelost door de stuwadoor van Agrico werd de Iossing op last van 
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of wei de plaatselijke gezondheidsdienst of wei de ontvangers/ cognosse
mentshouders gestopt. Laatstgenoemden weigerden de overige lading af te 
nemen omdat naar hun zeggen de aardappelen door rotting waren aange
tast. Zij legden vervolgens beslag op het schip en vorderden schadevergoe
ding. Ben door Laurens c.s. ingeschakelde expert stelde vast dat ten tijde 
van het stopzetten van de Iossing 15o/o van de aardappelen verrot was. 

Laurens c.s. vroegen vervolgens een plaatselijke advocaat om advies. Deze 
beantwoordde de vraag of de vordering naar bet te Aden geldende recht 
gerechtvaardigd was bevestigend. Daarop besloten Laurens c.s. tot betaling 
van een deel van de gevorderde schadevergoeding. Het beslag op bet schip 
werd toen opgeheven, zodat bet een maand na aankomst in Aden kon 
vertrekken. De resterende aardappelen werden in zee gelost. 

Laurens c.s. in hun hoedanigheid van reder vorderden van Agrico op grond 
van artikel518klid 3 W.v.K. vergoeding van bet aan de cognossementhou
ders betaalde bedrag en in hoedanigheid van vervrachter op grond van de 
bedingen in de charterpartij vergoeding van de extra overligdagen en 
lossingskosten. Deze verweerde zich onder meer met de stelling dat Laurens 
c.s. niet ontvankelijk wareninhun vorderingomdat niet Laurens B.V. maar 
Dan-Park Shipping haar wederpartij was bij de bevrachtingsovereenkomst. 
Artikel455 W.v.K. bepaalt immers bet volgende: ,Hij die voor een ander 
een bevrachtingsovereenkomst sluit, is niettemin jegens de wederpartij uit 
eigen hoof de verbonden, tenzij hij bij het sluiten der overeenkomst binnen 
de grenzen zijner volmacht handelt en zijnen lastgever noemt". Welnu, 
meende Agrico, Dan-Park Shipping heeft zijn lastgever niet genoemd, is dus 
zelf gebonden en wederpartij in plaats van Laurens B.V. 

De Hoge Raad oordeelde dat deze opvatting ,miskent dat artikel455, voor 
bet geval dat iemand een bevrachtingsovereenkomst sluit met een tussenper
soon die optreedt voor een derde maar deze niet noemt, geen verdere 
strekking heeft dan die tussenpersoon persoonlijk gebonden te doen zijn en 
dat die bepaling niet meebrengt dat degene die door de tussenpersoon werd 
vertegenwoordigd, niet partij bij de overeenkomst is". 

Het beroep van Laurens c.s. op artikel 518k lid 3 W.v.K. ging volgens 
Agrico niet op omdat Laurens c.s. geenszins op grond van bet kapiteinscog
nossement , ,gehouden'' war en om bet door hen betaalde bedrag te voldoen. 
Laurens c.s. waren hiertoe niet veroordeeld door de rechter te Aden, terwijl 
krachtens bet cognossement de Nederlandse rechter bevoegd en Nederlands 
recht toepasselijk is. Laurens c.s. hadden dit bedrag slechts voldaan als 
,losprijs" voor bet schip. 

De Hoge Raad maakte ook korte metten met dit betoog en oordeelde als 
volgt. ,Met bet geval dat uit bet cognossement voor de reder een verder 
gaande aansprakelijkheid voortvloeit dan krachtens de bevrachtingsover
eenkomst op hem rust, moet voor de toepassing van artikel 518k lid 3 
worden gelijk gesteld bet geval dat een overeenkomstige verder gaande 
aansprakelijkheid ontstaat doordat de houder van bet cognossement een 
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aanspraak tegen de reder, b.v. wegens beweerdelijk tijdens het vervoer aan 
de goederen ontstane schade, geldend maakt in het land waar de goederen 
aan die houder zijn afgeleverd, zulks in weerwil van een in het cognossement 
voorkomende clausule die de rechter van een ander land als uitsluitend 
bevoegd aanwijst, en met als resultaat dat de plaatselijke rechter op die 
aanspraak een ander recht toepast dan de volgens het cognossement bevoeg
de rechter zou hebben gedaan. De reder zal in een zodanig geval immers, 
zoals ook hier, moeilijk aan een voldoening aan een veroordeling tot 
schadevergoeding kunnen ontkomen. Een andere opvatting zou ernstig 
afbreuk doen aan de strekking van artikel518k lid 3, die erop neerkomt dat 
wordt aangesloten op de in de bevrachtingsovereenkomst tussen partijen 
getroffen regeling van de te laste van de bevrachter komende risico's". 
Het W etboek van Koophandel bevat een welafgewogen regeling voor de 
verdeling van de risico's van het vervoer over zee. Uit het bovenstaande 
arrest blijkt eens temeer dat de Hoge Raad er scherp op toe ziet dat deze 
regeling naar haar bedoeling wordt toegepast. 

4. SCHULD VAN EEN SCRIP, OVERMACHT, RISICOLEER OF SCHULD LEER 

HR 26 juni 1987, NJ 1988, 74, S. & S. 1988, 2, Olau Line UK Ltd. & Co 
tegen Polish Steamship Company 

Artikel 536 W.v.K. dat aanvaring waarbij een zeeschip is betrokken regelt, 
bepaalt dat indien de aanvaring het gevolg is van schuld van een der in 
aanvaring gekomen schepen of van een ander schip, de reder van het schip 
dat de fout heeft begaan, aansprakelijk is voor de gehele schade. 
In de literatuur (men zie voor een overzicht van de verschillende schrijvers 
de Conclusie van A.-G. Asser bij het hier besproken arrest in NJ 1988, 74 
enS. & S. 1988, 2) wordt gediscussieerd over de vraag wat nu precies onder 
schuld van een schip moet worden verstaan. Enerzijds bestaat er de risico
leer (verdedigd door Molengraaff in ,Kort Begrip van het nieuw Neder
lands Zeerecht" en Cleveringa in ,Zeerecht", 4e druk 1961), die op basis 
van de wetsgeschiedenis er van uitgaat dat schuld van een schip altijd 
aanwezig is wanneer dit verkeerd vaart door een oorzaak aan boord van het 
schip, onverschillig welke. Anderzijds bestaat er de schuldleer (verdedigd 
door A. van Oven in zijn proefschrift ,De uniformerende werking van het 
Brusselse aanvaringstractaat"). Bij laatstgenoemde leer wordt er van uitge
gaan dat er aileen sprake is van schuld van een schip, als iemand uit de 
scheepskring zich laakbaar heeft gedragen als gevolg waarvan het schip 
verkeerd vaart of ligt. 
Toen de Hoge Raad op 5 januari 1940 (NJ 1940, 340) het Synthese Rubens 
arrest wees, betekende dit een verwerping van de schuldleer. De Hoge Raad 
besliste daarin namelijk dat de reder van een schip aansprakelijk is in geval 
van aanvaring door een gebrek aan zijn schip, ook indien hem noch iemand 
waarvoor hij verantwoordelijk is, terzake van het gebrek enig verwijt treft. 
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In 1952lanceerde J. Drion in zijn artikel in Rechtsgeleerd magazijn Themis) 
de zogenaamde tussenleer. Volgens deze leer is een schip schuldig wanneer 
iemand uit een zekere kring van personen voor wie de reder aansprakelijk 
is zich onrechtmatig heeft gedragen alsmede bij gebreken van het schip. Bij 
dit onrechtmatig gedrag is steeds wei schuld (in de zin van verwijtbaarheid) 
vereist. 

Ret is de vraag of uit het hieronder besproken arrest een keuze van de Hoge 
Raad voor de risicoleer of de tussenleer afgeleid kan worden. 

Aan de oostelijke wal van de buitenhaven te Vlissingen lag de Pieniny II, 
eigendom van en gereed door P.S.C., afgemeerd tegen een ander schip. Het 
zeeschip de Olau Britannia, eigendom van en gereed door Olau Line, wilde 
afmeren aan de Olausteiger, die achterin de haven ligt. Daartoe draaide zij 
180 graden in het voorste gedeelte van de haven met de bedoeling vervolgens 
achteruit te varen en zo op de bovengenoemde steiger aan te komen. Na 
de draaimanreuvre kwam zij stil te liggen parallel aan de Pieniny II en op 
een dwarsafstand tot dit schip van 40 a 50 meter. Binnen een minuut draaide 
de wind van Zuid naar West, terwijl de windkracht sterk toenam. Hierdoor 
dreef de Olau Britannia tegen de Pieniny II aan. P .S.C. sprak vervolgens 
Olau Line voor de schade aan. Olau Line stelde echter dat het meteorolo
gisch gebeuren, waarbij bedoelde windstoot zich heeft voorgedaan, voor de 
Olau Britannia als overmacht is aan te merken. 

De rechtbank oordeelde dat het afdrijven van de Olau Britannia en aanva
ren tegen de Pieniny II verkeerd varen van de Olau Britannia oplevert, 
tenzij komt vast te staan dat de aanvaring is toe te schrijven aan de 
weersomstandigheden en deze als overmacht zijn aan te merken. Tegen dit 
oordeel is Olau Line niet in hoger beroep opgekomen. De rechtbank kwam 
vervolgens tot de conclusie dat in casu geen sprake was van overmacht. Olau 
Line tekende hoger beroep aan. Het hof oordeelde op grond van de 
vastgestelde feitelijke gegevens van het geval (de Olau Britannia had onvol
doende afstand gehouden; zij wist dat zij bij stilliggen extra kwetsbaar was 
en had daarom het weer nauwlettend moeten observeren; daaraan heeft het 
ontbroken; de bui die de verandering van de wind veroorzaakte kan niet 
uit heldere hemel gevallen zijn en moet dus waarneembaar zijn geweest) dat 
de Olau Britannia schuld heeft, en derhalve voor een beroep op overmacht 
geen plaats is, nu de oorzaak mede aan boord van dit schip te vinden is. 

Olau Line kwam hiertegen in cassatie op. De Hoge Raad oordeelde onder 
meer als volgt: ,Het voormelde uitgangspunt van het hof, waarin het aan 
Olau Line was om overmacht te bewijzen, brengt mee dat schuld van de 
Olau Britannia moet worden aangenomen zolang niet is komen vast te staan 
dat de mogelijkheid dat oorzaken aan boord van dit schip tot het ontstaan 
van de aanvaring hebben bijgedragen, uitgesloten is". 

Het lijkt erop dat de Hoge Raad hier uitgaat van de risicoleer. De Hoge 
Raad rept hier immers niet van de mogelijkheid dat de betreffende oorzaken 
aan boord van het schip niet verwijtbaar zijn aan de reder of iemand voor 
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wie hij verantwoordelijk is. Kennelijk maakt dit niet uit; indien een oorzaak 
aan boord van het schip aan het verkeerd varen heeft bijgedragen heeft het 
schip schuld en is de reder (in dit geval Olau Line) aansprakelijk. 

5. HET RECHT VAN ONSCHULDIGE DOORVAARTEN IN NOOD VERKERENDE 
SCHEPEN 

HR 7 februari 1986, NJ 1986, 477, noot MEIJERS, S. & S. 1986, 61, De 
Staat der Nederlanden tegen B.V. Bergings- en transportbedrijf Van den 
Akker e.a. en De Staat der Nederlanden tegen Dissotis Shipping Corpora
tion 

De Attican Unity, een Grieks zeeschip waarvan Dissotis de reder was, 
vertrok op 25 augustus 1977 met een lading chemicalien en stukgoederen 
vanuit Antwerpen naar Kaapstad. Enige tijd na het vertrek brak er brand 
uit in ruim 1. De kapitein liet de luchtkokers van dit ruim sluiten en voer 
verder. Op voile zee ( dat wil zeggen buiten de territoriale wateren) vererger
de de situatie en besloot de kapitein terug te keren. De Belgische loods, die 
twee uur later aan boord werd genomen, nam contact op met radio 
Vlissingen en verzocht toestemming om de haven van Vlissingen binnen te 
lopen. Nadat hij de Rijkshavenmeester opgegeven had dat zich in het 
brandende ruim katoen, fosfaatzakken en kleren bevonden werd deze 
toestemming verkregen. De Attican Unity voer daarop richting Vlissingen. 
Op dat moment bevond het schip zich nog in voile zee en zou aile kanten 
op gekund hebben. 
Later vroegen de Nederlandse autoriteiten nadere gegevens aan de loods 
omtrent de lading. Deze heeft toen het stuwplan van de kapitein gekregen 
en zijn bevindingen hieromtrent doorgegeven. Vier uur nadat de Rijksha
venmeester bovenomschreven toestemming had verleend, verbood de In
specteur voor het Rijksloodswezen de Attican Unity ,voorlopig" om de 
Nederlandse wateren binnen te varen. Dit geschiedde ondanks het feit dat 
de Belgische autoriteiten inmiddels toestemming hadden gegeven om in 
Antwerpen af te meren (om Antwerpen te bereiken is het noodzakelijk de 
Nederlandse wateren binnen te varen). Daarop haalde de Belgische loods 
de vaart uit het schip en liet het ,deadslow" richting Nederlandse wateren 
drijven. De Attican Unity bevond zich toen voor de Belgische kust ter 
hoogte van Zeebrugge. 
Ongeveer vijftig minuten na het voorlopige verbod werd de loods bericht 
dat het schip niet mocht doorkomen en moest ankeren. De Attican Unity 
bevond zich toen op of nabij de grens tussen de Belgische en Nederlandse 
wateren. De loods liet het schip door middel van de schroeven een achter
waartse manceuvre naar rechts maken om van de Nederlandse wateren af 
te draaien. Inmiddels was de toestand op de Attican Unity ernstig verslech
terd. De brand verergerde, de rook die aanvankelijk wit was werd zwart 
en er deden zich explosies voor. Daarnaast kwam de rook door de 
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manceuvre die de loods had Iaten inzetten over het schip, waardoor men 
ook in de machinekamer last kreeg. 

Inmiddels had de kapitein de hulp ingeroepen van de bergingsmaatschappij 
die met sleepboot ter plaatse aanwezig was. Ten tijde van het inzetten van 
bovenomschreven manceuvre kwam de bergingsinspecteur van deze maat
schappij aan boord; Deze besloot - met instemming van de kapitein -
gezien de kans dat het schip zou ontploffen, in de vaargeul zou zinken, in 
Vlissingen zou stranden en/ of een milieuramp zou veroorzaken, de 
manceuvre te onderbreken en het schip op het strand te zetten. Het schip 
kwam terecht bij Cadzand op een paar honderd meter van de Belgische 
grens en brandde daar volledig uit. 

De Nederlandse Staat ruimde de resten van de Attican Unity open stelde 
de bergers en de reder dissotis aansprakelijk voor de kosten (ruim tien 
miljoen gulden). De Staat baseerde haar vordering jegens de bergers en de 
reder op een onrechtmatige daad, die deze zouden hebben gepleegd door 
ondanks het verbod de Nederlandse wateren binnen te varen. In feitelijke 
instanties werd hoofdzakelijk geprocedeerd over de vraag of de Attican 
Unity zich ten tijde van het definitieve verbod en de hulpverlening door de 
bergers niet reeds in Nederlandse wateren bevond. 

In cassatie stond de vraag centraal of de Nederlandse Staat bevoegd was 
om de Attican Unity te verbieden om zijn territoriale wateren binnen te 
varen. De Hoge Raad oordeelde dat de Nederlandse Staat deze bevoegdheid 
ontleent aan zijn soevereiniteit. Hij overwoog: ,Deze bevoegdheid moet 
echter worden uitgeoefend met inachtneming van het volkenrecht. Zo is de 
Staat - ingevolge artikel 15 van het Verdrag inzake de territoriale zee en 
de aansluitende zone (Verdrag van Geneve van 29 april 1958, Trb. 1958, 
123; verder: het Verdrag)- niet bevoegd het binnenvaren van zijn territori
ale wateren te verbieden aan een schip dat zich vermag te beroepen op het 
,recht van onschuldige doorvaart" in de zin van artikel 14 van het Ver
drag". 

Het hof had ten aanzien van de vraag of er in casu sprake was van 
onschuldige doorvaart geoordeeld dat de Attican Unity zich- door brand 
en explosies geteisterd en dus gevaarlijk als zij was - niet vermocht te 
beroepen op het recht van ,onschuldige doorvaart". 

De Hoge Raad kwam aan de beantwoording van de vraag of de doorvaart 
al dan niet onschuldig was in de zin van het verdrag niet toe. Hij oordeelde 
als volgt: ,De feiten waarvan in cassatie moet worden uitgegaan, Iaten 
immers geen andere conclusie toe dan dat de bergers de Attican Unity, met 
toestemming van de kapitein, de Nederlandse territoriale wateren enkel 
hebben doen binnenvaren teneinde haar op de kust te zetten. Zodanig 
binnenvaren van de territoriale wateren met een andere bedoeling dan die 
omschreven in artikel 14 lid 2 van het Verdrag kan evenwel niet worden 
aangemerkt als ,doorvaart" welke wordt gedekt door het ,recht van 
onschuldige doorvaart" in de zin van die bepaling". 
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Dit lijkt een uiterst ongelukkige beslissing voor de bergers die in de buurt 
van de Nederlandse wateren opereren. Men zou hieruit kunnen afleiden dat 
de Nederlandse autoriteiten een in nood verkerend zeeschip kunnen verbie
den de Nederlandse wateren binnen te varen ook indien dit geschiedt met 
het doel om het schip op een zo veilig mogelijke plaats binnen Nederland 
(liefst een daartoe geschikt deel van een haven) af te meren of te doen 
stranden. Hiermee zou in feite verhinderd worden dat het schip op de meest 
geschikte plaats geborgen wordt en daarmee rnilieuschade zo veel mogelijk 
wordt voorkomen. 
H. Meijers wijst er echter in zijnnoot onder dit arrest (NJ1986, 477 p. 1837 
en 1838) op dat in onderhavige procedure wellicht een beroep is gedaan op 
het verkeerde beginsel. Het gaat hier niet om ,onschuldige doorvaart" 
maar om een in nood verkerend schip dat een beroep had kunnen doen op 
het volkenrechtelijke beginsel van zeenood. Meijers merkt op dat een 
terecht gedaan beroep op dit beginsel een zelfstandige exceptie creeert op 
de territoriale soevereiniteit van een Staat over al zijn kustwateren. Het 
bovenstaande arrest van de Hoge Raad laat ook ruimte voor een dergelijke 
exceptie. De Hoge Raad overweegt immers dat de bevoegdheid om schepen 
te verbieden de territoriale wateren binnen te varen moet worden uitgeoe
fend met inachtneming van het volkenrecht. Dit impliceert ons inziens niet 
aileen geschreven maar ook ongeschreven volkenrecht. · 

6. AANVARINGSSCHADE DOOR OLIEVERONTREINIGING EN DE RECHTSGE

VOLGEN VAN FONDSVORMING 

HR 8 april 1988, NJ 1989, 333, noot SCHULTSZ, S. & S. 1988, 92, Staat 
der Nederlanden tegen United Kingdom Mutual Steamship Assurance Asso
ciation (Bermuda) Ltd. 

In het hierna te bespreken arrest komt de vraag aan de orde of fondsvor
ming (in casu in Engeland) overeenkomstig artikel V Internationaal Verdrag 
inzake de wettelijke aansprakelijkheid voor schade door verontreiniging 
door olie (Wet van 11 juni 1975, Stb. 320, in werking getreden 8 december 
1975) meebrengt dat de Nederlandse Staat die na fondsvorrning een vorde
ring instelt voor de Nederlandse rechter geen veroordelend vonnis meer kan 
krijgen. 
Fondsvorming in de zin van het Verdrag is het door de debiteur afzonderen 
van bepaalde vermogensbestanddelen zodat crediteuren zich daarop kun
nen verhalen. Op verzoek van de debiteur stelt de rechter het bedrag vast 
waartoe de aansprakelijkheid beperkt wordt om vervolgens te bevelen dat 
tot de procedure ter verdeling van het bedrag kan worden overgegaan (art. 9 
lid 1 Wet Aansprakelijkheid Olietankschepen (W.A.O.T.)). 
De rechtsgevolgen van fondsvorming binnen of buiten Nederland verschil
len niet van elkaar, artikel10 lid 1 W.A.O.T. Voorop staat de verhaalsbe
perking: indien er een fonds is gevormd, is er geen verhaal meer op andere 
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goederen van de eigenaar, tenzij het fonds niet werkelijk beschikbaar is tot 
voldoening van die vorderingen, artikel 5 W.A.O.T. 
Met betrekking tot de procedure die gevolgd moet worden ter verdeling van 
het fonds onder de schuldeisers, verwijst artikel 9lid 2 W.A.O.T. naar de 
artikelen 320a e. v. W etboek van Burgerlij ke Rechtsvordering - hierna R v. 
Daaronder bevindt zich ook artikel320u Rv.: de vorderingen van behoorlijk 
opgeroepen schuldeisers die deze niet ter verificatie aanmelden gaan door 
de in kracht van gewijsde gegane staat van verdeling te niet. 
In de literatuur bestaat verschil van mening over de vraag of de vordering 
zelf tenietgaat dan wel aileen het verhaalsrecht, zie voor de eerste opvatting 
Cleveringa, Zeerecht (1961), p. 210; Burgerlijke Rechtsvordering, H.L. 
Wedeven, artikel 320v Rv., aantek. 1, anders: A. Korthals Altes in het 
Nederlands Tijdschrift voor Internationaal Recht, 1963, p. 250. De Hoge 
Raad maakt een einde aan deze controverse in het navolgende arrest door 
te oordelen dat aileen het verhaalsrecht tenietgaat. 
De Griekse tanker ,Eleni V" en de Franse bulkcarrier ,Roseline" komen 
met elkaar in aanvaring op de Noordzee. De Eleni V breekt in tweeen. De 
Britse regering laat het voorste gedeelte van de tanker opblazen. De Neder
landse Staat moet preventieve maatregelen nemen om verontreiniging van 
territoriale wateren en kust door de vrijgekomen olie te voorkomen. 
De verzekeraar van de reder van de Eleni V, verweerster in cassatie, ook 
wel genoemd U.K. Club, vormt een fonds bij de High Court of Justice te 
Londen. 
De Nederlandse Staat dient zijn vordering niet bij het fonds in maar 
dagvaardt U.K. Club voor de Haagse rechtbank tot vergoeding van de 
kosten ontstaan door de genomen preventieve maatregelen. Voordat het tot 
een uitspraak komt van de Haagse rechtbank, is het fonds al verdeeld. 
Voorts de centrale vraag in deze procedure: brengt fondsvorming (in de zin 
van het Verdrag) in Engeland mee dat de Nederlandse Staat die na de 
fondsvorming een vordering instelt voor de Nederlandse rechter geen ver
oordelend vonnis meer kan verkrijgen? De rechtbank beantwoordt deze 
vraag bevestigend en oordeelt dat de vordering van de Staat tenietgegaan 
is, op grond van artikel320u Rv. jo artikelen 9lid 2 en 10 lid 1 W.A.O.T. 
Zonder zich uitdrukkelijk uit te Iaten over deze opvatting van de Rb., wijst 
ook het hof de vordering af, echter nu op grond van zijn oordeel dat de 
Staat rechtens geen verhaal meer heeft. 
De Staat komt hiertegen in cassatie en stelt dat het rechtens onjuist is dat 
in een procedure over het bestaan van aansprakelijkheid en de omvang van 
de schade daarbij in het oordeel betrokken wordt of en in hoeverre aanspra
ken op een fonds in een andere verdragsstaat geldend gemaakt kunnen 
worden. 
De Hoge Raad sauveert de beslissing van het hof met de overweging dat 
dit oordeel strookt met het doel en de strekking van de bepalingen met 
betrekking tot beperking van aansprakelijkheid in het Verdrag, in het 
bijzonder artikel VI lid 1 dat naar haar inhoud een ieder kan verbinden. 
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Aldus wordt aansluiting gezocht bij het faillissementsrecht. 
Fondsvorming in de zin van het Verdrag is te vergelijken met het faillisse
ment waarin een akkoord heeft plaatsgevonden, artikel 138 e. v. Faillisse
mentswet (kenmerkend voor het akkoord is dat er een contractuele vereffe
ning plaatsvindt en dat de failliet na het einde van het faillissement niet meer 
kan worden aangesproken voor nog niet voldane gedeelten van vorderingen: 
er rust slechts een natuurlijke verbintenis op de ex-failliet). 
De Staat heeft hier in feite gepoogd de verhaalsbeperking te ontlopen door 
een vonnis buiten het fonds om te krijgen. Niets belette hem immers de 
vordering bij het fonds in Louden in te dienen, indien daartoe behoorlijk 
opgeroepen. De Hoge Raad prikt deze ballon door: zulk een vonnis is niet 
voor tenuitvoerlegging vatbaar. Het verhaalsrecht is immers tenietgegaan. 

III. BINNENV AARTRECHT 

1. ABSTRACTE SCHADEBEREKENING; AANVARING MEERSTOEL 

HR 20 september 1985, NJ 1986, 211, noot VANDER GRINTEN, S. & S. 
1985, 129, De Staat der Nederlanden tegen de firma Sakies A.G. 
HR 27 september 1985, NJ 1986, 212, noot VANDER GRINTEN, S. & S. 
1986, 15, H.J. Fongers tegen de Staat der Nederlanden 

Bij beschadiging van zaken hanteert men in Nederland veelal een abstracte 
schadeberekening. Bij deze wijze van schadeberekening wordt de schade 
vastgesteld op het bedrag waarop in het algemeen een dergelijke schade 
wordt gewaardeerd. Dit geschiedt aan de hand van de objectieve herstelkos
ten, tenzij deze de objectieve waarde van de zaak (voordat de schade was 
toegebracht) te boven gaan. Hierbij wordt geen rekening gehouden met de 
subjectieve omstandigheden van de gelaedeerde. Men denke hierbij aan 
autoschade: ook al wordt de schade aan de betrokken auto niet hersteld, 
toch moet de aansprakelijke partij de geschatte herstelkosten (op basis van 
hetgeen een autoreparatiebedrijf zou berekenen) vergoeden, tenzij de auto 
total loss is. In dit laatste geval is de objectieve waarde van de zaak voor 
het ongeval de schade die bij volledige aansprakelijkheid van de andere 
partij moet worden vergoed. Men zie voor het onderscheid tussen concrete 
en abstracte schadeberekening onder meer R. Zwitser in WPNR 1980 
nr. 5517, p. 322-331. 

Bij regelmatig verhandelde zaken is de objectieve waarde gelijk aan de 
marktwaarde en dus relatief gemakkelijk vast te stellen. Dit ligt anders bij 
zaken die geen marktwaarde hebben omdat die normaliter niet verhandeld 
worden, zoals spoorwegbruggen en meerstoelen (in het water geheide paal
werken om schepen aan af te meren). 
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In zijn arrest van 12 april 1985, NJ 1985, 625 besliste de Hoge Raad dat 
ook bij beschadiging van een dergelijke zaak (in casu betrof het een 
spoorwegbrug) de eigenaar een nadeellijdt gelijk aan de waardeverminde
ring welke het betreffende vermogensbestanddeel door die beschadiging 
ondergaat. ,Betreft het een zaak waarvan herstel mogelijk en verantwoord 
is, dan kan deze waardevermindering in het algemeen worden gesteld op de 
naar objectieve maatstaven berekende kosten, welke met het herstel zullen 
zijn gemoeid". 

Hiermee heeft de Hoge Raad de abstracte schadeberekening ook voor niet 
regelmatig verhandelde zaken aanvaard. 

In de hieronder behandelde arresten komt de vraag aan de orde of en in 
hoeverre er sprake is van waardevermindering indien de betrokken zaak ten 
tijde van de beschadiging niet of nauwelijks conform zijn oorspronkelijke 
bestemming wordt gebruikt. 

a. Objectieve waarde indien meerstoel ten tijde van de beschadiging niet 
meer volgens oorspronke/ijke bestemming werd gebruikt 

In de casus die ten grondslag ligt aan het eerste hierbovengenoemde arrest 
voer het binnenvaartschip de Deneb tegen een meerstoel voor het sluishoofd 
van de Prinses Marijkesluis te Ravenswaag. De Staat, eigenaar van de 
meerstoel, vorderde ruim 250.000 gulden, volgens haar de objectieve waar
de van de meerstoel ten tijde van de aanvaring. Sakies, eigenares van de 
Deneb, weigerde dit bedrag te betalen. Zij betoogde dat de Staat geen schade 
had geleden omdat de meerstoel niet was hersteld en voor de beschadiging 
reeds bestemd was om te verdwijnen en op te gaan in een nieuw sluishoofd. 
De Staat bestreed dat de meerstoel niet meer als zodanig werd gebruikt en 
stelde dat de overige door Sakies aangevoerde feiten subjectieve omstandig
heden waren, die niet bij een abstracte schadeberekening in aanmerking 
mogen worden genomen. 

Het hof stelde vast dat de meerstoel ten tijde van de aanvaring niet meer 
als zodanig werd gebruikt en de meerstoel op dat moment slechts funda
mentwaarde had. Deze fundamentwaarde was niet aangetast. Het hof wees 
de vordering van de Staat derhalve af. Deze kwam hiertegen op in cassatie. 

De Hoge Raad bevestigde het oordeel van het hof en overwoog: ,Overigens 
heeft het hof met juistheid geoordeeld dat, nu de fundamentwaarde van de 
meerstoel door de aanvaring niet was aangetast en de meerstoel als meer
stoel geen relevante economische waarde meer had, de aanvaring niet heeft 
geleid tot een waardevermindering van de meerstoel en dat de Staat in 
zoverre geen schade heeft geleden". 
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b. Bepaling van de objectieve waarde van een meerstoel die nog we/ (zij het 
in geringe mate) ten tijde van de aanvaring conform zijn oorspronke/ijke 
bestemming werd gebruikt 

De Mari Louis F voer tegen een meerstoel in het Amsterdam-Rijnkanaal 
wederom bij Ravenswaag. De Staat liet de schade niet herstellen doch 
ruimde de meerstoel op. Zij vorderde ruim 53.000 gulden, zijnde het bedrag 
van de objectieve herstelkosten. Fongers, eigenaar van de Mari Louis F. 
weigerde dit bedrag te betalen. De meerstoel had volgens hem op het tijdstip 
van de aanvaring nauwelijks nog een functie. De waarde van de meerstoel 
moest volgens hem dan ook gesteld worden op nihil of ten hoogste op tien 
procent van de vervangingswaarde. De vervangingswaarde van de meerstoel 
bedroeg ten tijde van de aanvaring 82.000 gulden. 
De rechtbank stelde de objectieve waarde, rekening houdend met een 
afschrijvingstermijn van 60 jaren, van de ten tijde van de aanvaring 32 jaar 
oude meerstoel op/82.000 min/43.733 is/38.267. Tot dit bedrag werd de 
vordering van de Staat door de rechtbank toegewezen. 
Het hof oordeelde dat de meerstoel, op grond van het feit dat deze nog 
enkele dagen per jaar gebruikt werd, wei degelijk een (bescheiden) functie 
vervulde. In tegenstelling tot de rechtbank hanteerde het hof niet de 
bovenomschreven lineaire berekeningsmethode maar de vervangingswaarde 
minus een aftrek van nieuw voor oud ad 30 procent. De objectieve waarde 
ten tijde van de aanvaring kwam daardoor uit op /57.400. De objectieve 
herstelkosten ([53. 760) waren lager dan de objectieve waarde en werden dus 
geheel toegewezen. 
Fongers kwam met diverse motiveringsklachten op tegen dit arrest. De 
Hoge Raad sauveerde echter het oordeel van het hof. Zelfs het gegeven dat 
de Hoge Raad meende dat de post ,aftrek nieuw voor oud" intui'tief door 
het hof was begroot gaf hem geen aanleiding tot cassatie. Het oordeel van 
het hof dat de meerstoel nog wei degelijk een functie vervulde was feitelijk 
en kwam derhalve evenmin voor cassatie in aanmerking. 
Uit bovenstaande arresten blijkt dat de Hoge Raad de feitelijke rechter een 
zeer grote vrijheid geeft bij de beantwoording van de vraag of en in hoeverre 
er sprake is van waardevermindering. Er is niet of nauwelijks een vaste 
maatstaf te geven voor de bepaling van de objectieve waarde van niet 
regelmatig verhandelde zaken. 
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IV. WEGVERVOER 

VRACHTBRIEF; CONTROLEVERPLICHTING EX ARTIKEL 8 C.M.R. 

HR 23 januari 1987, NJ 1987,410, S. & S. 1987, 130, Appels Italia S.R.L. 
tegen Transportbedrijf Simon Laan B.V. 

Appels Italia S.R.L. (hierna: Appels) heeft een vervoerovereenkomst geslo
ten met Sa. Mi. Style Export (hierna: Style) met betrekking tot 270 cartons 
textiel, welke door Style aan IREP Handelsagentur (hierna: IREP) verkocht 
waren. Appels schakelde transportbedrijf Simon Laan B.V. (hierna: Laan) 
in om de cartons van San Bonefacio (ltalie) naar Dusseldorf te vervoeren. 
Bij het inladen van de cartons (die moesten worden opgehaald bij Piacolo 
in San Bonefacio) was de chauffeur van Laan niet aanwezig. Er werd daar 
dan ook geen vrachtbrief opgemaakt. W el werd na de inlading de trailer 
verzegeld. Om (grens)administratieve redenen heeft de chauffeur onderweg 
aan de hand van de door Style opgemaakte factuur en het zogenaamde T2 
document op een C.M.R. vrachtbriefformulier een stuk opgemaakt. Hij 
vermeldde daarin dat hij 270 cartons textiel met een totaalgewicht van 5. 600 
kilo vervoerde. Na verbreking van de verzegeling door IREP in Dusseldorf 
bleek dat de trailer slechts 192 cartons (totaal 5.000 kilo textiel) bevatte. 
Opmerkelijk was dat Appels nog diezelfde dag in een telexwisseling naar 
aanleiding van de plaats waar de cartons moesten worden afgeleverd 
melding gemaakt had van 200 cartons die vervoerd werden. Appels vorder
de ruim 48.000 gulden van Laan als schadevergoeding voor de ontbrekende 
78 cartons. 
In feitelijke instanties werd voornamelijk getwist over de verdeling van de 
bewijslast met betrekking tot het aantal ingeladen cartons. Appels beriep 
zich daarbij op het aantal cartons dat in het vrachtbriefformulier stond 
vermeld en op de plicht van de vervoerder om bij inlading te controleren 
of de goederen overeenstemmen met hetgeen in de vrachtbrief is vermeld. 
In cassatie kwamen onder meer de volgende twee vragen aan de orde. 
1) Is eenniet door de afzender ondertekend door de vervoerder omadministra
tieve redenen op een C.M.R. vrachtbriefformulier opgemaakt stuk, een 
vrachtbrief in de zin van de artikelen 5, 6 en 7 C.M.R.? 
2) Heeft het nalaten door de vervoerder van het krachtens artikel 8 C.M.R. 
verplichte onderzoek bij inontvangstneming van de goederen tot gevolg dat 
aan bovengenoemd stuk volledige bewijskracht, als bedoeld in artikel 9 
C.M.R., moet worden toegekend? 
De Hoge Raad beantwoordde de eerste vraag ontkennend: ,Het hof ( ... ) 
is er reeds op grond van het ontbreken van de handtekening of het stempel 
van de afzender terecht van uitgegaan dat geen vrachtbrief in de zin van 
de C.M.R. is opgemaakt". 
De tweede vraag behandelde de Hoge Raad als volgt: , ,Het hof, dat het door 
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de chauffeur opgemaakte stuk telkens aanduidt met ,geschrift", heeft 
geoordeeld dat dit stuk niet is opgemaakt om tegen de vervoerder te strekken 
tot bewijs van het ten vervoer ontvangen stukstal, zodat het slechts vrije 
bewijskracht heeft". Dit oordeel achtte de Hoge Raad niet in strijd met de 
C.M.R., immers , uit geen bepaling van dit verdrag volgt dat aan enig ander 
stuk dan een met inachtneming van het verdrag opgemaakte vrachtbrief 
volledige bewijskracht van de ontvangst der goederen door de vervoerder 
toekomt". 

Zo werd de beslissing van het hof, dat onder de gegeven omstandigheden 
Appels moest bewijzen dat 270 cartons waren ingeladen, bevestigd. Uit 
bovenstaande uitspraak van de Hoge Raad blijkt het belang van opstelling 
en ondertekening door beide partijen van een vrachtbrief bij grensover
schrijdend wegvervoer. Welke problemen voor de vervoerder in Belgie 
kunnen ontstaan bij niet ondertekening van de vrachtbrief door de geadres
seerde blijkt uit Rb. Gent, 15 januari 1981, E.V.R. 1981, p. 708 e.v. (met 
noot Godfroid). 

V •. LUCHTVERVOER 

1. VERDELING VAN DE AANSPRAKELIJKHEID BIJ PERSONENVERVOER IN 

GEVAL VAN RET NIET NAAR BEHOREN AANWEZIG ZIJN VAN DOCUMEN

TEN 

HR27 juni 1986,NJ1987, 931, S. &S.1988, 3, M. CalartegenKLMN.V. 

Ben zekere Calar koopt en betaalt in Nederland vliegtickets ten behoeve en 
op naam van zijn echtgenote en minderjarige kinderen teneinde hen vanuit 
Istanbul naar Nederland te Iaten komen voor een familiebezoek. Ze worden 
echter niet toegelaten omdat ze niet in het bezit zijn van de vereiste 
,machtiging tot voorlopig verblijf". Op grond van artikel 7 Vreemdelin
genwet dienen ze onverwijld het land te verlaten en aangezien ze het land 
zijn binnengekomen aan boord van een luchtvaartuig in gebruik bij de 
KLM, dient de KLM hen weer terug te brengen naar Istanbul. Dit gebeurt 
dan ook en vervolgens spreekt de KLM Calar aan voor de kosten van de 
terugvlucht op grond van artikelen 1829 jo 1279 B.W. 
De kantonrechter wijst de vordering van de KLM toe en de rechtbank 
bekrachtigt dit vonnis in boger beroep. 

In cassatie komen onder meer de volgende twee vragen aan de orde. 1) Doet 
het feit dat de reisbiljetten op naam stonden van Calars echtgenote en 
minderjarige kinderen, aileen dan wei te zamen met het feit dat de op de 
vervoersovereenkomst toepasselijke Algemene Voorwaarden slechts spre
ken over ,passengers", concluderen dat niet Calar maar Calars echtgenote 
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en minderjarige kinderen wederpartij zijn geworden bij de vervoersovereen
komst? 

2) Brengt de als contractspartij bij de uitvoering van de vervoersovereen
komst in acbt te nemen goede trouw mee dat men, als wederpartij, in geval 
van bet niet naar behoren aanwezig zijn van de vereiste documenten tot 
vergoeding van de kosten van de retourvlucht gehouden is ook al kan er · 
geen verwijt gemaakt worden ten aanzien van de schadeveroorzakende 
omstandigheden? 

De Hoge Raad beantwoordt de eerste vraag ontkennend. Voor het overige 
kwam deze vraag op tegen een feitelijk oordeel waarvoor in cassatie geen 
plaats is. 

Ten aanzien van de tweede vraag oordeelt de Hoge Raad dat de wederpartij 
van de vervoerder van personen verplicbt is aan deze de schade te vergoeden 
die hij lijdt doordat de, met betrekking tot de reiziger, van baar zijde voor 
het vervoer vereiste documenten- door welke oorzaak dan ook- niet naar 
behoren aanwezig zijn. Zulks is niet anders wanneer het ontbreken van de 
documenten ertoe leidt dat de reiziger op grond van artikel 7 lid 2 Vreemde
lingenwet met betzelfde schip of luchtvaartuig dient terug te keren. 

De beslissing van de Hoge Raad inzake de eerste vraag was enigszins te 
verwachten aangezien het antwoord op de vraag of iemand jegens een ander 
bij bet sluiten van een overeenkomst in eigen naam, dat wil zeggen als 
wederpartij van die ander is opgetreden, afhangt van hetgeen beiden jegens 
elkaar hebben verklaard en over en weer uit elkaars verklaringen en gedra
gingen mochten afleiden, vgl. HR 11 maart 1977, NJ 1977, 521 Stol
te/Schiphoff (De Kribbebijter). 

Naar de mening van de Hoge Raad heeft de recbtbank niet onbegrijpelijk 
geoordeeld door te beslissen dat Calar opdrachtgever en wederpartij bij de 
vervoersovereenkomst was. Wellicht is dit een anticipatie op het N.B.W. 
waar bij de vervoersovereenkomst de wederpartij van de vervoerder niet zelf 
de reiziger hoeft te zijn, in tegenstelling tot het huidig recbt, vgl. A. van 
Oven, m.m.v. M.V. Bruining-Volmer: Handelsrecht, 1981, p. 252. 

Ten aanzien van de tweede vraag anticipeert de Hoge Raad duidelijk op 
artikel8.2.4.6 N.B.W. Dit artikel heeft betrekking op de overeenkomst van 
personenvervoer over zee en luidt: ,De wederpartij van de vervoerder is 
verplicht deze de schade te vergoeden die hij lijdt doordat de documenten 
met betrekking tot de reiziger, die van haar zijde voor bet vervoer vereist 
zijn, door welke oorzaak dan ook, niet naar beboren aanwezig zijn". Ben 
soortgelijke vorm van aansprakelijkbeid vindt men bebalve bij het nationale 
personenvervoer over de weg (art. 78 Wet Overeenkomst Wegvervoer) ook 
in bet N.B.W. voor goederenvervoer in bet algemeen (art. 8.2.1.8 en 
8.2.3.7) en bovendien voor het luchtvervoer in artikel 16 Verdrag van 
Warschau. 
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2. BEPERKING VAN DE AANSPRAKELIJKHEID BIJ PERSONENVERVOER IN 

GEVAL VAN HET ONTBREKEN VAN EEN VERVOERSOVEREENKOMST 

HR 14 april 1989, Rechtspraak van de Week 1989, 108, Roubos c.s. tegen 
Sandi fort 

Op 20 april 1978 botst bet in Nederland geregistreerde motorvliegtuig 
PH-PLY, bestuurd door C. Molenaar, in Eng eland tegen een heuvel. Aile 
inzittenden komen om bet Ieven, waaronder J.J. van der Wal. Zijn wedu
we, Sandifort, spreekt de erfgenamen van Molenaar, Roubos c.s., aan tot 
scbadevergoeding op te maken bij staat, op grond van artikel1401 jo 1406 
B. W. Op grond van laatstgenoemd artikel kunnen de overblijvende ecbtge
noot, de kinderen of de ouders van de overledene, die door zijn arbeid 
placbten te worden onderbouden een vorderingtot scbadevergoeding jegens 
de aansprakelijke perso(o)n(en) instellen, waarbij natuurlijk eerst aan de 
vereisten van artikel 1401 B.W. (onrecbtmatige daad, scbuld, schade en 
causaal verband) moet zijn voldaan. 
De rechtbank oordeelt dat Molenaar een toerekenbare fout heeft begaan. 
Hij verwerpt bet verweer dat Molenaar zijn aansprakelijkheid had beperkt 
door met zijn passagiers af te spreken dat zij de vlucbt op eigen risico zouden 
meemaken, overwegende dat , ,door een zodanig beding de aanspraken uit 
boofde van artikel 1406 B.W. niet kunnen worden beperkt of tenietge
daan". Ook het beroep op de aansprakelijkbeidsbeperking van artikel 30 
Wet boudende voorzieningen inzake het lucbtvervoer (Stb. 523)- hierna 
Wet Lucbtvervoer- wordt niet gehonoreerd. (Dit artikel beperkt bij het 
lucbtvervoer van personen de aansprakelijkbeid van de vervoerder jegens 
elke reiziger of diens in artikel 24 tweede lid aangewezen nabestaanden tot 
een bedrag van 250.000 goudfranken). 
Roubos c.s. stellen boger beroep in tegen bet vonnis van de recbtbank. In 
appel stellen zij onder meer dat de rechtbank ten onrechte de aansprakelijk
beidsbeperking van artikel 30 Wet Lucbtvervoer buiten beschouwing beeft 
gelaten. 
Het bof ecbter acht de Wet Luchtvervoer evenmin toepasselijk. Het bof 
oordeelt dat deze wet, ook in geval van kosteloos vervoer, uitgaat van 
contractueel bedongen vervoer. In casu was slechts sprake van een zuiver 
recreatieve vliegtocbt, waarbij de plaats van bestemming willekeurig was 
gekozen. 
De Hoge Raad beslist echter dat ,onder kosteloos lucbtvervoer, dat niet 
door een lucbtvervoeronderneming wordt bewerkstelligd" als bedoeld in 
artikel2lid 1 Wet Lucbtvervoer mede begrepen is zodanig vervoer dat niet 
ingevolge een vervoerovereenkomst gescbiedt. Vervolgens verklaart de Ho
ge Raad de aansprakelijkbeidsbeperking van artikel 30 Wet Luchtvervoer 
toepasselijk op grond van de verwijzing in artikel 2 lid 1 naar artikel 39. 
Dit artikel verwijst via o.a. artikel 34 (dat bepaalt in welke gevallen de in 
art. 30 vermelde aansprakelijkheidsgrenzen niet van toepassing zijn) naar 
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artikel 30. Artikel 39 bepaalt, voorzover hier van belang: ,In geval bij 
kosteloos luchtvervoer, niet door een luchtvervoeronderneming bewerkstel
ligd, letsel of schade wordt toegebracht aan vervoerde personen of goede
ren, is degene, die dit luchtvervoer bewerkstelligt, voor de schade aanspra
kelijk ... ". 
Waarom is hier niet het Verdrag van Warschau ter sprake gekomen, dat 
onder meer toepasselijk is op internationaal personenvervoer door de Iucht? 
De reden hiervoor is gelegen in het feit dat het Verdrag geen toepassing vindt 
in geval van , ,kosteloos luchtvervoer niet door een luchtvervoeronderne
ming bewerkstelligd", artikel1lid 1 Verdrag. Dit in tegenstelling tot de Wet 
luchtvervoer, zie artikel 3 9. Het V erdrag eist bovendien in artikel1lid 2 een 
overeenkomst van vervoer. 

HOOFDSTUK 5 

INDUSTRIELE EIGENDOM EN ONGEOORLOOFDE 
MEDEDINGING 

I. MERKEN 

1. MATE VAN LIJDELIJKHEID VAN HET BENELUX-MERKENBUREAU 

BGH 25 september 1986, NJ 1987, 373, noot WICHERS HOETH, Everett 
Medical Products Limited c.s. tegen E. van Weel c.s. 

Artikel10 BMW erkent, onder verwijzing naar bepaalde vormvereisten, de 
mogelijkheid van vernieuwing van een Benelux-depot. Tot voor kort was 
niet geheel duidelijk, of en in hoeverre het Benelux-Merkenbureau, mede 
gezien enkele bepalingen van het Uitvoeringsreglement (hierna: Ur.), op dit 
punt een aktieve (en dus niet louter lijdelijke) rol zou kunnen vervullen. 
Bovenvermelde procedure bracht hierin klaarheid. 
In deze zaak verzocht een merkhouder om vernieuwing van de inschrijving 
van zijn merk als bedoeld in artikellO BMW voor een volgende termijn van 
tien jaren. Daartoe werd een formulier als bedoeld in artikel 11 Ur. 
ingediend. Het op dat formulier vermelde adres van de merkhouder en dat 
van diens gemachtigde bleken niet overeen te stemmen met de op dat 
moment reeds in het register ingeschreven gegevens. Het Benelux-Bureau 
verzocht daarom de gemachtigde per brief om eerst een verzoek tot wijzi
ging van laatstbedoelde gegevens in te dienen. Het Bureau zou eerst daarna 
tot vernieuwing van de inschrijving overgaan, zo werd medegedeeld. De 
gemachtigde voldeed niet binnen de gestelde termijn aan dit verzoek. Het 
Bureau heeft vervolgens de gemachtigde in kennis gesteld van zijn beslis-
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sing, de merkinschrijving niet te zullen vemieuwen, onder toepassing van 
artikel 12, lid 2 Ur. 
De merkhouder en diens gemachtigde stelden zich in de daaropvolgende 
procedure op het standpunt, dat het Bureau de vemieuwing van de inschrij
ving niet had mogen weigeren en door dit wei te weigeren onrechtmatig 
handelde. De rechtbank te Den Haag stelde enkele prejudiciele vragen over 
deze kwestie aan het BGH, die betrekking hadden op de betekenis van de 
artikelen 11 en 12 Ur. jo. artikel 10 BMW en de te dien aanzien door het 
Benelux-Merkenbureau te vervullen taken alsmede de aan dit Bureau 
toekomende bevoegdheden. 
Het antwoord van het BGH luidde in hoofdzaak als volgt. De in het 
vernieuwingsformulier te vermelden gegevens betreffende naam en adres 
van de merkhouder behoren in overeenstemming te zijn met de werkelijk
heid en overeen te stemmen met die welke op dat moment in het register 
staan ingeschreven. lngeval van afwijking mag het Benelux-Bureau verlan
gen, dat de verzoeker eerst een verzoek tot wijziging van de inschrijving 
indient, en bij gebreke van dien de vernieuwing van de inschrijving weige
ren. Het college legde in de motivering op twee punten de nadruk. Enerzijds 
werd gewezen op de functie van het register als kenbron van aile feiten 
betreffende het ontstaan en voortbestaan van merkrechten en van de 
essentiele gegevens betreffende de houder van het merk. Hieruit vloeit 
voort, dat de door de merkhouder verstrekte gegevens te allen tijde feitelijk 
juist moeten zijn en met name ingeval van een verzoek tot vemieuwing van 
de inschrijving dienen overeen te stemmen met de reeds in het register 
opgenomen gegevens. 
Anderzijds benadrukte het BGH de lijdelijkheid van het Bureau in het 
stelsel van de BMW, waaruit voortvloeit, dat het Bureau niet bevoegd is 
eigenmachtig (wijzigingen van) inschrijvingen in het register te 'verrichten 
of eigenmachtig vast te stellen welke gegevens (de reeds ingeschrevene of 
de daarvan afwijkende in het verzoek om vernieuwing) feitelijk juist zijn. 
Het Bureau mag van de verzoeker verlangen dat deze hieromtrent duidelijk
heid verschaft en is gerechtigd het verzoek om vernieuwing pas in behande
ling te nemen, indien een afzonderlijk verzoek tot wijziging van de inschrij
ving is ingediend. 
Artikel 11 Ur. is naar aanleiding van deze procedure gewijzigd en bepaalt 
thans in lid 3: ,lndien de in het register vermelde gegevens afwijken van 
de gegevens die bij het verzoek tot vernieuwing zijn vermeld, is de houder 
gehouden dienovereenkomstige verzoeken tot wijziging in te dienen". 

2. GESCHIKTHEID EN GELDIGHEID VAN BEN MERK 

BGH 23 december 1985, NJ 1986, 258, noot WICHERS HOETH, Unbas e.a. 
tegen J. de Laet e.a. 
BGH 14 april 1989, NJ 1989, 834, noot WICHERS HOETH, Superconfex 
B.V. tegen Burberrys Ltd. 
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Het komt een enkeie keer voor, dat het feitencompiex in een bepaaide 
procedure de nationaie rechter aanieiding geeft tot het stellen van een groot 
aantai, ai dan niet met eikaar samenhangende, prejudicieie vragen aan het 
BGH. De eerste zojuist vermelde procedure vormt een voorbeeid van een 
dergelijke zaak. De vragen hadden onder meer betrekking op het onder
scheidend vermogen van het merk (art. 1 lid 1 BMW), de vorm die de 
wezenlijke waarde van de waar bei:nvioedt (art. 1lid 2 BMW) en het systeem 
ten aanzien van de nietigverkiaring van merkdepots (art. 14 jo. art. 4 
BMW). 
De tweede genoemde procedure siuit in zoverre goed aan bij de eerste, dat 
daarin wederom (maar dan uitsiuitend) artikeil lid 2 BMW centraai stond. 
Het BGH komt in dit arrest tot een nadere uitleg van de strekking van deze 
bepaling. 

a. Onderscheidend vermogen; vormmerk; nietigverklaring 

Bender eiseressen in eerstgenoemde procedure, Adidas, is houdster van een 
drie-strepenbeeldmerk, waaronder aanvankelijk uitsiuitend sportschoenen, 
later ook textielartikeien werden en worden verhandeid; op de textielartike
len komt het genoemde beeldmerk occasioned voor, maar dan steeds in 
combinatie met het woordmerk ,Adidas" en/of het eigen ,drie-bladeren
motief". De wegens merkinbreuk aangesproken verweerders hebben sport
kiedij vervaardigd en/ofverkocht, waarop drienaast eikaar lopende strepen 
voorkomen, soms tevens voorzien van een eigen woordmerk. Sommige 
verweerders hebben sportbroeken met een of meer strepen vervaardigd, 
voordat Adidas in de textieisector optrad; deze strepen werden in wisseiend 
aantal en in wisseiende vorm aangebracht. Het Adidas-woordmerk en de 
Adidas-emblemen worden apart, gemengd en in diverse grootten en kleuren 
gebruikt. Aanvankelijk speelde de procedure voor de strafrechter, later 
voegden zich enkelen als burgerlijke partijen in de zaak. 

Het Hof van Beroep te Brussel verzoekt het BGH, mede aan de hand van 
vorengenoemde feiten, niet minder dan tien prejudiciele vragen te beant
woorden, die soms nog in twee, drie of zelfs zes subvragen zijn onderver
deeld. Sommige antwoorden springen meer in het oog dan andere. Wij 
vermeiden slechts de antwoorden op de vragen 1, 4 onder a), 4 onder b), 
6 onder a) en 6 onder b). 
Vraag 1: Het antwoord op de vraag of gebruik van een teken dat op zich 
zelf geschikt is om de waren van de merkhouder te onderscheiden, maar 
steeds in combinatie met andere tekens wordt gebezigd, slechts als gebruik 
als onzeifstandig onderdeel van een combinatie, dan wei als gebruik als 
zelfstandig merk moet worden aangemerkt, hangt daarvan af of het publiek 
het teken ais een zeifstandigmerk onder kent en opvat dan wei daarin siechts 
een onzelfstandig onderdeei van een combinatie ziet. 
Vraag 4 onder a): De vraag of een vorm die een waar sierlijker of aantrekke
lijker maakt, moet worden aangemerkt ais een vorm die de wezenlijke 
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waarde van die waar bei:nvloedt in de zin van artike11, tweede lid, BMW, 
moet bevestigend worden beantwoord ingeval de aard van de waar zodanig 
is dat haar uiterlijk en vormgeving in belangrijke mate haar marktwaarde 
bepalen, ontkennend wanneer dit niet het geval is. 
Vraag 4 onder b): De vraag of vormen die, in de zin van artikel1, tweede 
lid, BMW, de wezenlijke waarde van de waar bei:nvloeden, na depot toch 
tot individueel merk kunnen evolueren ingevolge inburgering, moet ontken
nend worden beantwoord. 
Vraag 6 onder a): De vraag of de rechter in het kader van de BMW nog 
vermag te onderzoeken of een depot te kwader trouw werd verricht in de 
zin van artikel 4, aanhef en onder 6, van de wet, wanneer de termijn van 
vijf jaren waarvan sprake is in artike114.B.2, in fine, verlopen is, moet aldus 
worden beantwoord dat de bevoegde rechter ook nog na het verstrijken van 
de genoemde termijn zal kunnen onderzoeken of een depot te kwader trouw 
is verricht in de genoemde zin, wanneer het merk waarop inbreuk wordt 
gemaakt, tengevolge van zijn gebruik in het Beneluxgebied, aldaar een 
algemeen bekend merk is in de zin van artikel 6 bis van het Unieverdrag van 
Parijs. 
Vraag 6 onder b): Op de vraag of de strafrechter in het kader van een 
aanhangig strafgeding rekening mag houden met het verweer van de be
klaagde dat het litigieuze depot te kwader trouw is verricht, hoewel de 
derden op wier merkgebruik in de zin van artikel 4, aanhef en onder 6, 
BMW daarbij een beroep werd gedaan, niet in het geding zijn betrokken, 
moet in zoverre ontkennend worden geantwoord dat nietigverklaring van 
het depot waardoor krachtens artike14 onder 6 BMW geen merkrecht wordt 
verkregen, uitsluitend kan worden uitgesproken in een geding waaraan de 
daar bedoelde derde deelneemt. Op deze vraag dient voor het overige te 
worden geantwoord: dat, wanneer vorenbedoelde derde niet aan het geding 
deelneemt, zulks de strafrechter niet behoeft te beletten bij zijn oordeel 
omtrent het telastegelegde alle hem regelmatig ter kennis gebrachte feiten 
te betrekken; dat, wanneer de strafrechter in een geding waaraan de 
bedoelde derde niet deelneemt, niet tot een veroordeling komt omdat hij 
oordeelt dat met betrekking tot het merk waarvan namaking ten laste is 
gelegd, sprake is van een depot waardoor krachtens artike14, onder 6, BMW 
geen merkrecht werd verkregen, een dergelijke uitspraak geen afbreuk 
vermag te doen aan de rechten welke de betrokken merkhouder tegenover 
de beklaagden, bedoelde derde of anderen krachtens de BMW aan zijn 
depot kan ontlenen. 
Het antwoord op de eerste vraag vormt een bevestiging van eerdere recht
spraak van het BGH, vgl. in het bijzonder BGH 9 februari 1977, NJ 1978, 
415 (Centrafarm-Beecham) en BGH 9 maart 1977, NJ 1978, 416, noot 
Wichers Hoeth (Application des Gaz-Leeferink). Hetzelfde geldt voor vraag 
4 onder b): uit dezelfde arresten, alsmede uit het arrest BGH 19 januari 
1981, NJ 1981, 294, noot Wichers Hoeth (Ferrero-Ritter) valt af te leiden, 
dat een op zichzelf deugdelijk merk (dat de waren kan onderscheiden) nog 

893 



niet geoorloofd hoeft te zijn (zodat het de waren niet mag onderscheiden). 
Dit kan zich evenzeer voordoen ten aanzien van een vorm, die de wezenlijke 
waarde van de waar bei:nvloedt. 
Met betrekking tot vraag 4 onder a) diende het BGH een nadere uitleg te 
geven aan hetgeen het Gemeenschappelijk Commentaar van de regeringen 
der Benelux-landen ten aanzien van artikel1lid 2 BMW opmerkt. Het BGH 
kiest voor het criterium van de marktwaarde van de waar; in HR 11 novem
ber 1983, NJ 1984, 203, noot Wichers Hoeth (Bahlsen-Smiths) viel de 
feitelijke beslissing van het hof ten aanzien van het bekende wokkelzoutje 
nog anders uit; deze beslissing kon in cassatie niet getoetst worden (zie 
verder de aanstonds te bespreken procedure). 
Ten aanzien van vraag 6 onder a) kan worden opgemerkt, dat de termijn 
van vijf jaren als bedoeld in artikel14B onder 2) jo. artikel4 onder 5) BMW 
volgens artikel 6 bis Verdrag van Parijs niet geldt ingeval van een depot te 
kwader trouw; aangezien het genoemde Verdrag ingevolge artikel18 BMW 
van een hogere rangorde is dan de BMW, moest het BGH hieraan wei de 
reeds vermelde gevolgtrekking verbinden. 
In het antwoord op vraag 6 onder b), tenslotte, maakt het BGH duidelijk, 
welke rol de strafrechter kan vervullen indien de verdachte zich verweert 
met de stelling dat het depot van het merk, waarop hij beweerdelijk inbreuk 
maakte, nietig is. 
Men zie voor een bespreking van (het antwoord van het BGH op) enkele 
andere, hier niet vermelde vragen, onder meer de annotatie in de NJ en die 
van Van Nieuwenhoven Helbach in BIB 1986, p. 222 e.v. 

b. Vormen die de wezenlijke waarde van de waar bei'nvloeden 

Burberrys is Benelux-merkhoudster ten aanzien van twee beeldmerken, 
ieder voor zich voorstellende een ruitmotief in verschillende kleuren. Zij 
voert dit ruitmotief in de voering van in haar opdracht vervaardigde en door 
haar in de Benelux in het verkeer gebrachte regenjassen. Superconfex biedt 
regenjassen te koop aan, die eveneens voorzien zijn van voeringen met een 
ruitmotief. Burberrys spreekt Superconfex in rechte aan wegens merkin
breuk. De president van de rechtbank te Zwolle wijst de vordering toe. 
Onder meer wordt daarbij het verweer verworpen, dat het ruitdessin niet 
als merk kan dienen, omdat hier sprake zou zijn van een vorm die de 
wezenlijke waarde van de waar bei:nvloedt (art. 1 lid 2 BMW). Ook voor 
het hof te Arnhem treft dit verweer geen doel. 
Superconfex gaat in cassatie en de HR stelt een drietal vragen van uitleg 
met betrekking tot artikel 1 lid 2 BMW. In het kort luiden deze vragen als 
volgt: 1) is deze bepaling slechts toepasselijk (en merkenrechtelijke 
bescherming derhalve uitgesloten) indien de betrokken vormen in concreto 
bescherming genieten krachtens de BTMW of de nationale auteurswetten; 
2) zo neen, is deze bepaling slechts toepasselijk indien de betrokken vormen 
als zodanig in beginsel vatbaar zijn voor bescherming krachtens de 
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BTMW of de nationale auteurswetten; 3) zo neen, naar welk criterium moet 
dan worden beoordeeld of de betrokken vormen al dan niet onder de 
uitzondering vallen? 

Het BGH leidt uit de tekst van de bepaling en haar voorgeschiedenis af, dat 
zij niet strekt tot regeling van samenloop tussen het merkrecht en andere 
intellectuele eigendomsrechten, maar ter bescherming van de vrijheid van 
concurrenten van degene die een bepaalde vorm als onderscheidingsteken 
voor zijn waren bezigt, om aan hun soortgelijke waren - ter verhoging van 
de waarde van die waren - diezelfde of een overeenstemmende vorm te 
kunnen geven. Het rechtscollege beantwoordt daarom de vragen 1) en 2) 
ontkennend. Ten aanzien van vraag 3) luidt het antwoord, dat de onder
scheidende vorm van een waar aileen dan wegens het be1nvloeden van de 
wezenlijke waarde van de waar niet als merk kan worden beschouwd, indien 
de waar van dien aard is dat haar uiterlijk en vormgeving door hun fraaiheid 
of oorspronkelijk karakter in belangrijke mate haar marktwaarde bepalen. 
Afgezien van de woorden ,door hun fraaiheid of oorspronkelijk karakter" 
komt deze overweging overeen met het antwoord op vraag 4 onder a) in de 
Adidas-zaak. Het BGH voegt hieraan overigens nog toe, dat de invloed op 
de marktwaarde die niet valt terug te voeren op de esthetische aantrekke
lijkheid van de vorm, maar op de met zijn bekendheid als onderscheidings
teken samenhangende wervingskracht, buiten beschouwing moet blijven. 
Het betreft dan immers, zo menen wij deze overweging te mogen interprete
ren, het gebruik van het merk in zijn individualiserende of herkomst-aan
duidende functie, dan wei als middel voor reclame, en dus gebruik op een 
wijze die overeenkomt met de aan het merkenrecht ten grondslag liggende 
beginselen. 

3. INBREUK OP EEN MERK (ART. 13A, LID 1, ONDER 1) BMW) 

BGH 29 juni 1987, NJ 1988, 147, noot WICHERS HOETH, Kortman-Redipro 
B.V. tegen P.V.B.A. Verenigde Zeepcentrales 
BGH 7 november 1988, NJ 1989, 300, noot WICHERS HOETH, Omnisport 
N.V. tegen R. Bauweraerts 

Op grond van artikel 13A, lid 1, onder 1 BMW kan de merkhouder zich 
verzetten tegen ,elk gebruik, dat van het merk of van een overeenstemmend 
teken wordt gemaakt voor de waren, waarvoor het merk is ingeschreven of 
voor soortgelijke waren''. Verschillende onderdelen van deze omschrijving 
zijn reeds voorwerp van bespreking door het BGH geweest. In de eerste, 
aanstonds weer te geven, procedure stond het begrip ,overeenstemming" 
in het middelpunt van de belangstelling. Het BGH kwam op grond van 
eerdere rechtspraak tot een weinig verrassend antwoord op de gestelde 
vragen van uitleg. De tweede procedure betrof de term ,gebruik" in de zin 
van genoemd artikeldeel, in het bijzonder in verband met de verhouding 
tussen ,ouder merk" en ,jongere handelsnaam". In de literatuur werd op 
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dit punt verschillend gedacht; het arrest hakt de knoop ten gunste van een 
der doctrinaire ,kampen" door. 

a. Overeenstemmend teken 

Eiseres in deze procedure, Kortman-Redipro B.V., is houdstervan het merk 
Biotex, en van een aantal andere mer ken, waarvan het voorvoegsel ,Bio" 
deel uitmaakt. Zij gebruikt deze merken onder andere voor zepen en 
zeeppoeders. De P.V.B.A. Verenigde Zeepcentrales, verweerster, gebruikt 
enkele tekens waarin ditzelfde voorvoegsel voorkomt, en wel voor soortge
lijke produkten. Volgens eiseres bestaat er, anders dan verweerster meent, 
overeenstemming, in de zin van artikel13A, lid 1, BMW, tussen haar merk 
Biotex en de door verweerster gebruikte tekens. In de procedure die hieruit 
voortvloeit, stelt het Hof van Beroep te Gent een vijftal prejudiciele vragen 
betreffende de betekenis van artikell3A BMW, in het bijzonder de beteke
nis van het element ,overeenstemming" in deze bepaling. 
Het BGH vat deze vragen in de zevende r.o. zelf samen: indien in een door 
een derde gebruikt woordteken een bestanddeel voorkomt, dat ook bestand
deel is van het woordmerk van iemand anders, moet dan worden aangeno
men, dat er geen sprake is van een ,overeenstemmend teken", zodra 
, ... hetzij (eerste vraag) de merkhouder terzelfder tijd ook houder is van 
andere woordmerken met hetzelfde bestanddeel als het betrokken merk, 
hetzij (tweede vraag) de merkhouder op de verpakking van de desbetreffen
de produkten een woord gebruikt waarin dat bestanddeel voorkomt, hetzij 
(vierde vraag) een andere derde, krachtens overdracht door de eerste 
merkhouder, een merk heeft met hetzelfde bestanddeel, hetzij (derde en 
vijfde vraag) de houder van het woordmerk, resp. de houders van verschil
lende woordmerken, waarin hetzelfde bestanddeel voorkomt, gedurende 
min of meer lange tijd niet opkomen tegen een andere derde die een teken 
met hetzelfde bestanddeel gebruikt". 
Het antwoord van het BGH op deze vragen is uiterst kort: ,Neen!" 
(r.o. 10). Het college wijst op een enkele jaren geleden gewezen arrest (BGH 
20 mei 1983, NJ 1984, 72, noot WICHERS HOETH; BIE 1984, 40, noot 
VERKADE (Union)), waarin hij de term ,overeenstemming" reeds heeft 
uitgelegd. Daarvan is nl. sprake, wanneer (kort gezegd) merk en teken, elk 
in zijn geheel en in onderling verband beschouwd, auditief, visueel of 
begripsmatig zodanige gelijkenis vertonen, dat reeds daardoor de mogelijk
heid bestaat dat bij iemand die met het teken wordt geconfronteerd, 
associaties tussen het teken en het merk worden gewekt. In r.o. 9 behoeft 
het BGH dan ook slechts op te merken, dat de in de prejudiciele vragen 
vermelde omstandigheden de zojuist bedoelde associaties noch ieder afzon
derlijk noch tezamen genomen uitsluiten, waaruit volgt, dat de aanwezig
heid van zulke omstandigheden op zichzelf rechtens niet meebrengt dat een 
teken niet meer overeenstemmend kan zijn met een woordmerk. 
Het antwoord van het BGH ligt geheel in de lijn van het (door het college 
zelf geciteerde) Union-arrest. 
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Ben andere vraag, die in deze zaak slechts op de achtergrond een rol speelt, 
is, wat het gevolg is indien een merkhouder op verpakkingsmateriaal (of 
bijvoorbeeld in reclame) het merkbestanddeel in kwestie in een enigszins 
andere context gebruikt en het daardoor als het ware loskoppelt van het 
merk waar het van oorsprong ,bij hoort" (in casu de vermelding op de 
verpakking van de woordcombinatie Euro Bio). Het woordmerk zelf kan 
hierdoor verzwakken. Het antwoord op deze vraag is te vinden in een ander 
arrest van het BGH: naarmate het onderscheidend vermogen geringer is, 
moet er tussen merk en teken een grotere mate van gelijkenis bestaan, om 
dat teken als ,overeenstemmend" te kunnen aanmerken (BGH 5 oktober 
1982, NJ1984, 71, noot WICHERS HOETH; BIB 1983,24 (Juicy Fruit)). Oak 
de A.-G. Krings wijst in zijn conclusie op dit aspect. 

b. Gebruik van een handelsnaam 

Omnisport is sinds apri11973 in de Benelux houder van het merk Omnisport 
voor sport- en campingartikelen. Bauweraerts bedient zich sedert 1974 van 
de handelsnaam Omni-Sport; hij drijft een handelszaak in sportartikelen. 
Tevergeefs vordert Omnisport voor de Rechtbank van Koophandel te 
Turnhout en voor het Hof van Beroep te Antwerpen een aan Bauweraerts 
op te leggen verbod om deze handelsnaam voor zijn zaak te gebruiken. In 
het bijzonder is interessant de overweging van het Hof van Beroep, , , ... dat 
artikel 13A, 1° (BMW) i.e. niet toepasselijk is; dat ge1ntimeerde (Bauwe
raerts) weliswaar handel drijft onder de naam ,Omni-Sport", maar dat 
geenszins aangetoond wordt dat ge1ntimeerde het merk van appellante 
(Omnisport) voor waren gebruikt; ... ". 

Wanneer Ornnisport zich vervolgens tot het Hof van Cassatie wendt, ziet 
dit college zich genoodzaakt het BGH de volgende vraag voor te leggen: ,Is 
artikel 13A, 1° BMW toepasselijk op het gebruik van een merk of van een 
overeenstemmend teken als handelsbenarning wanneer de feitenrechter 
vaststelt dat het merk of het overeenstemmend teken niet voor waren wordt 
gebruikt?". 

Het BGH stelt voorop, dat uit vroegere jurisprudentie volgt, dat voor 
,gebruik" van een merk of overeenstemmend teken voor waren, in de zin 
van het in artikel 13A, lid 1, onder 1) bepaalde, vereist is dat degene die 
zich met betrekking tot zijn eigen waren van dat merk of teken bedient, dat 
op zodanige wijze doet dat voor het publiek duidelijk is dat dit gebruik 
betrekking heeft op een bepaalde, door hem verhandelde of ter levering 
aangeboden waar, welke door dit gebruik van die van andere wordt onder
scheiden. Als gevolg hiervan kan, aldus het BGH, gebruik van een merk 
of van een daarmee overeenstemmend teken enkel als handelsbenaming of 
handelsnaam, dus enkel als aanduiding van een onderneming, niet als 
gebruik voor waren in de zin van genoemde bepaling worden aangemerkt. 
Dit wordt niet anders indien in die ondernerning waren worden verhandeld 
waarvoor dat merk is gedeponeerd. Anderzijds is van zodanig gebruik wei 
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sprake, indien de handelsnaam in feite zodanig wordt gebruikt dat het 
publiek dat gebruik zal opvatten als een gebruik dat betrekking heeft op een 
of meer bepaalde, door de ondernemer verhandelde of ter levering aangebo
den waren, welke door dit gebruik van die van anderen worden onderschei
den, hetgeen zich ook kan voordoen indien de naam niet op de waren zelf, 
hun verpakking of etiketten wordt aangebracht. 
Onder bepaalde omstandigheden kan de rechter, met andere woorden, op 
de relatie merk-handelsnaam artikell3A, lid 1, onder 1) BMW toepassen. 
Dit is onder meer van belang, omdat de merkhouder alsdan niet behoeft 
aan te tonen, dat bet gebruik hem schade kan toebrengen: dit vereiste staat 
immers aileen in artikel 13A, lid 1 onder 2). Een andere vraag is nog, of 
bet BGH, door te overwegen als zojuist vermeld, een duidelijke scheidings
lijn heeft getrokken ten aanzien van de reikwijdte van beide delen van artikel 
13A, lid 1; zie hierover Wichers Hoeth in zijn noot onder bet arrest in de 
NJ. 

4. INBREUK OP EEN MERK (ART. 13A, LID 1, ONDER 2) BMW) EN GEVOL
GEN VOOR DE NIETIGHEID 

BGH 22 mei 1985, NJ 1985,770, noot WICHERS HOETH, Lever tegen N.V. 
International Metals 

Met betrekking tot artikel13A, lid 1, onder 2) BMW zijn sedert de inwer
kingtreding van de wet in 1971 reeds verscheidene arresten door bet BGH 
gewezen. Van groot belang voor de interpretatie van de in genoemde 
bepaling voorkomende elementen ,(zonder) geldige reden" en (mogelijk
heid van) ,schade" was bet Claeryn-arrest van 1 maart 1975, NJ 1975, 472. 
Voor zover in de aanstonds weer te geven procedure prejudiciele vragen 
werden gesteld, die op deze onderdelen betrekking hadden, lag bet ant
woord van bet BGH gezien dit Claeryn-arrest in de lijn der verwachtingen. 
Een vraag, gericht op bet stelsel van nietigheidsgronden van artikel14 BMW 
bracht bet college echter tot een niet eerder gedane en daarom voor de 
rechtsontwikkeling en de praktijk belangrijke uitspraak. 
Lever, in de Benelux houdster van bet merk Lux, heeft voor bet Tribunal 
d'arrondissement te Luxemburg een procedure ingeleid door bet dagvaar
den van International Metals, vanwege bet feit, dat deze laatste bet merk 
Lux-Talc heeft gedeponeerd en heeft Iaten inschrijven, en wei voor dezelfde 
warenklasse van de internationale classificatie. De eis van Lever, gebaseerd 
op artikel 13A, lid 1, onder 1) BMW wordt afgewezen. In boger beroep 
(voor de Cour superieure de Justice) beroept Lever zich mede op artikel 
13A, lid 1, onder 2, maar ook dit mag niet baten, omdat de rechter van 
oordeel is, dat dit artikel slechts beoogt beroemde merken te beschermen, 
terwijl Lux niet de kenmerken van een beroemd merk bezit. De Cour de 
Cassation vernietigt bet arrest op dit punt en stelt enkele prejudiciele vragen 
over de betekenis van artikel 13A, lid 1, onder 2) aan bet BGH. 
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Zoals reeds gezegd, is het antwoord van het BGH op het merendeel van deze 
vragen niet verrassend. Samengevat overweegt het college: 1) bij beantwoor
ding van de vraag, of door bet , ,ander gebruik'' als bedoeld in artikel 13A, 
lid 1, onder 2) BMW aan de merkhouder schade kan worden toegebracht, 
dient de rechter met aile bijzonderheden van het gegeven geval rekening te 
houden; daarbij is uitsluitend beslissend, of de mogelijkheid bestaat dat bet 
,ander gebruik" de merkhouder schade berokkent (onjuist is derhalve de 
opvatting, dat de rechter tot een afweging van wederzijdse belangen van 
partijen zou dienen over te gaan); 2) de mogelijkheid van schade kan 
gelegen zijn in de omstandigheid, dat het ,ander gebruik" ertoe kan leiden 
dat (een deel van) bet publiek zal geloven dat de waar, waarop dat ,ander 
gebruik" betrekking heeft, van de merkhouder (eiser) afkomstig is; 3) de 
schade kan ook bestaan in een vermindering van het kooplustopwekkend 
vermogen door een andere omstandigheid dan dat de waar (van gedaagde) 
negatief appelleert aan de zintuigen van bet publiek; 4) bet enkele belang 
van gedaagde om door bet door hem gebruikte merk tot uitdrukking te 
brengen dat hij een bepaalde nationaliteit heeft (,Lux"(-Talc) als afkorting 
van ,Luxemburg"!) Ievert geen geldige reden op. 

In de zesde en laatste prejudiciele vraag wenst de Cour de Cassation te 
vernemen of bet in artikel 13A omschreven recht van verzet van de merk
houder, mits bet in rechte gegrond wordt bevonden, noodzakelijkerwijze 
tot doorhaling van bet overeenstemmende (inbreukmakende) merk leidt. 
Het BGH antwoordt, dat de rechter aileen dan de doorhaling van het depot 
van een dergelijk merk dient uit te spreken, indien de merkhouder (eiser) 
zich niet slechts tegen bet ,ander gebruik" heeft verzet, maar tevens op een 
van de in artikel14 BMW uitputtend opgesomde gronden de nietigheid van 
dat depot heeft ingeroepen en de rechter ook dat beroep gegrond bevindt. 
Toepassing van artikel13A leidt dus niet ,automatisch" tot door haling van 
het depot van bet inbreukmakende merk. De merkhouder (eiser) dient de 
nietigverklaring uitdrukkelijk te vorderen en is hierbij gebonden aan de 
limitatieve opsomming van nietigheidsgronden in artikel 14 van de wet. 

5. VERVAL VAN EEN MERK 

BGH 18 november 1988, NJ 1989, 299, noot VAN NIEUWENHOVEN HEL
BACH, Philip Morris Holland B.V. tegen BAT Sigaretten-Fabriken 
G.m.b.H. 

De BMW kent in artikel14C iedere belanghebbende het recht toe bet verval 
van het merkrecht in te roepen onder de voorwaarden, genoemd in artikel 
5 onder 3). In bet arrest van 27 januari 1981 (NJ 1981, 333; Turmac-Rey
nolds) gaf het BGH een strikte uitleg van de in laatstgenoemde bepaling 
voorkomende term ,geldige reden": de merkhouder zou het verval aileen 
kunnen tegenhouden door het stellen en eventueel bewijzen van buiten zijn 
macht liggende, niet tot zijn normale ondernemersrisico behorende feiten 
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en omstandigheden, welke normaal gebruik van het merk onmogelijk 
maakten, of althans zo bezwaarlijk dat zulks, naar in het economisch 
verkeer gebruikelijke maatstaven, in redelijkheid niet van hem of van zijn 
licentiehouder kon worden verwacht. 

In de onderhavige procedure werd de betekenis van het begrip , ,geldige 
reden" andermaal aan de orde gesteld; tevens kwam de rol van de ,belang
hebbende" als bedoeld in artikel 14C ter sprake. 

BAT heeft voor de rechtbank te Breda (en in hager beroep voor het hof 
te Den Bosch) met succes de vervallenverklaring gevorderd van enkele 
Benelux-depots van Philip Morris, in het bijzonder omdat laatstgenoemde 
gedurende een groat aantal jaren geen (normaal) gebruik van de desbetref
fende merken heeft gemaakt. Voor de HR beroept Philip Morris zich op 
een geldige reden voor het niet-gebruik van deze mer ken en stelt daarnaast, 
dat BAT zich niet te goeder trouw op verval van het merkrecht kan 
beroepen. Deze verweren steunen hoofdzakelijk op de omstandigheid, dat 
partijen gedurende enkele jaren onderhandelingen hebben gevoerd omtrent 
merkoverdracht door Philip Morris aan BAT. Philip Morris stelt tijdens 
deze onderhandelingen de omvang van het gebruik van met name haar merk 
Kim te hebben beperkt, vanwege de kennelijke wens van BAT om zo spoedig 
mogelijk na de merkoverdracht de Kim-sigaretten van Philip Morris te 
vervangen door de (naar samenstelling en uitmonstering daarvan totaal 
verschillende) Kim-sigaretten van BAT. Tijdens de onderhandelingen heeft 
BAT nimmer betwist dat Philip Morris rechthebbende was op het merk 
Kim. 

Op grand van deze en andere, nauw met de onderhandelingen samenhan
gende, omstandigheden acht de HR het wenselijk het BGH te vragen: a) of 
in dit geval de strenge eisen, die het BGH in het arrest Turmac-Reynolds 
aan het begrip , ,geldige reden'' stelde, evenzeer gelden, dan wei of dit begrip 
onder de genoemde omstandigheden ruimer mag worden opgevat; en b) of 
een belanghebbende als bedoeld in artikel 14C onder alle omstandigheden 
het verval van het merkrecht kan inroepen, dan wei of uit het nationale recht 
voortvloeiende eisen van goede trouw in beginsel in de weg staan aan het 
inroepen van het verval, met name in verband met de omstandigheden 
waarin die belanghebbende en de merkhouder ten opzichte van elkaar 
verkeerd hebben. 

Het BGH antwoordt op de onder a) vermelde vraag onder meer, dat de 
omschreven omstandigheden erop neerkomen dat het niet-gebruik samen
hangt met, en zijn rechtvaardiging vindt in door de merkhouder gevoerde 
onderhandelingen omtrent overdracht van het merk, derhalve in een wilsbe
sluit van de merkhouder. Van een geldige reden voor niet-gebruik kan echter 
slechts sprake zijn in die uitzonderlijke gevallen, waarin aan de merkhouder 
het niet-gebruik niet kan worden toegerekend; hiervan is in dit geval geen 
sprake. Het college houdt op dit punt derhalve de strenge criteria uit zijn 
vroegere arrest in stand. 
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Wat de onder b) vermelde vraag betreft, overweegt het BGH, na uitvoerig 
te hebben stilgestaan bij het in de BMW neergelegde stelsel, dat niet als 
belanghebbende in de zin van artikel14C kan worden aangemerkt degene 
die, oak al zijn de in artikel5 onder 3) gestelde voorwaarden vervuld, door 
vervallenverklaring van een anders merk te vorderen, op grand van de 
bijzondere omstandigheden van het geval, in zijn verhouding tot die ander 
onbehoorlijk zou handelen. Er is echter daarnaast geen plaats, aldus het 
BGH, voor uit het nationale recht voortvloeiende bevoegdheidsbeperkingen 
(zoals met het oog op de goede trouw), nu deze gemakkelijk tot rechtsonge
lijkheid kunnen leiden. 

6. DIENSTMERKEN EN OVERGANGSRECHT 

BGH 7 november 1988, NJ 1989, 332, noot WICHERS HOETH, N.V. Hotel 
Alfa Louise tegen N. V. Govimo e.a. 

Met ingang van 1 januari 1987 kan niet alleen voor warenmerken, maar oak 
voor dienstmerken de bescherming van de BMW ingeroepen worden. Ret 
opschrift van de wet luidt sindsdien ,Eenvormige Beneluxwet op de mer
ken" en blijkens het nieuwe vijfde hoofdstuk (artt. 39-43) zijn de bepalin
gen van de wet vrijwel zonder onderscheid op waren- en dienstmerken van 
toepassing. 
In de eerste procedure voor het BGH met betrekking tot deze nieuwe 
regeling stand artikel 40 centraal. Ret bepaalt, voor zover hier van belang: 
,A. Ben ieder die op de datum van het in werking treden van het Protocol, 
houdende wijziging van de eenvormige Beneluxwet op de warenmerken, in 
het Beneluxgebied gebruik maakt van een dienstmerk en binnen een termijn 
van een jaar, te rekenen van die datum, een Benelux-depot van dat merk 
verricht, wordt voor de beoordeling van de rangorde daarvan geacht dit 
depot op genoemde datum te hebben verricht. B. De bepalingen van dit 
hoofdstuk brengen geen wijziging in de rechten die voortvloeien uit het 
gebruik van een dienstmerk in het Beneluxgebied op voomoemde datum. 
( ... )". 

Eiseres in deze zaak exploiteert te Brussel een hotel met als uithangbord en 
handelsnaam ,Hotel Alfa Louise". Verweerster Govimo heeft aangekon
digd dat zij te Brussel een hotel zal openen met als uithangbord , ,Alfa 
Sablan", waarvan de exploitatie zal worden opgedragen aan de vrijwillig 
tussenkomende partij Alfa International Hotels. 
Voor de voorzitter van de Rechtbank van Koophandel te Brussel beroept 
eiseres zich op gebruik van de naam ,Hotel Alfa Louise" sedert 1979; zij 
heeft deze naam op 30 maart 1987 als dienstmerk gedeponeerd, waaruit het 
vonnis afleidt dat zij haar uithangbord als een dienstmerk beschouwt en 
haar aanspraak op het merkrecht noodzakelijkerwijze het hele Beneluxge
bied betreft. Verweerster voert aan dat de namen ,Alfa" en ,Alfa Hotel" 
sinds 30 november 1978 door de vrijwillig tussenkomende partij als handels-
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naam gebruikt worden voor aile in Belgie gelegen hotels die deel uitmaken 
van de door deze geexploiteerde keten. Het vonnis constateert dat laatstge
noemde tekens alle kenmerken van een dienstmerk vertonen, maar dat 
dienaangaande geen depot heeft plaatsgevonden. 

Als gevolg van al deze omstandigheden rijst de vraag, welke positie de beide 
partijen ten opzichte van elkaar innemen, hoe ver hun rechten strekken ( ook 
tegenover derden) en hoe artikel 40 onder A) en B) in dit verband dient te 
worden begrepen. Naar aanleiding van een drietal prejudiciele vragen 
verklaart het BGH, in het bijzonder gei:nspireerd door de geschiedenis van 
de totstandkoming van de bepaling, voor recht: 

1. De gebruiker van een niet gedeponeerd dienstmerk die zich beroept op 
het gestelde onder B) van artikel 40 BMW, omdat hij dat merk v66r 
1 januari 1987, d.i. v66r de inwerkingtreding van het Protocol in gebruik 
heeft genomen, kan aanvoeren dat dit merk eerder in gebruik was dan 
een ander dat eveneens v66r die datum in gebruik is genomen maar 
gedeponeerd werd met toepassing van het bepaalde onder A) van artikel 
40. 

2. Het is mogelijk dat de bij artikel 40 B) bestendigde rechten van de 
gebruiker van een niet gedeponeerd dienstmerk zich niet uitstrekken tot 
het gehele Beneluxgebied. 

3. Wanneer twee houders van een v66r de inwerkingtreding van het Proto
col in gebruik genomen dienstmerk het depot van dat merk hebben 
verricht overeenkomstig het bepaalde onder A) van artikel 40, zijn de 
depots van gelijke rangorde. De tussen die houders gerezen geschillen 
over de vraag wie van hen de oudste rechten op het merk heeft, dienen 
beslecht te worden aan de hand van de rechtsregels die v66r de inwer
kingtreding van het Protocol de rechten van die personen bepaalden. 

Een teken derhalve, dat v66r 1 januari 1987 werd gebruikt en niet overeen
komstig artikel 40 A) is gedeponeerd, behoudt desalniettemin in principe 
de bescherming die het v66r genoemde datum genoot. Deze bescherming 
kan voorts territoriaal beperkt geweest zijn en zal alsdan ook blijven. Ter 
bepaling van de onderlinge rangorde van twee of meer v66r 1 januari 1987 
gebruikte ,dienstmerken" zal men bijvoorbeeld bij de Belgische Wet op de 
handelspraktijken of de Nederlandse Handelsnaamwet of artikel1401 B.W. 
te rade moeten gaan. 
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1 • r----_:: 

II. HANDELSNAMEN 

1. GEBRUIK VAN BEN HANDELSNAAM IN DE OPRICHTINGSFASE 

HR 19 april 1985, NJ 1985, 790, noot WICHERS HOETH, Consulair B.V. 
tegen Air Holland N. V. 

Artikel 1 HNW luidt: ,Onder handelsnaam verstaat deze wet de naam 
waaronder een onderneming wordt gedreven' '. Een van de vragen, die deze 
bepaling in de rechtspraktijk heeft opgeroepen, is, wanneer men van het 
voeren van een handelsnaam kan spreken. In het bijzonder kan deze vraag 
tot discussies aanleiding geven, indien sprake is van een onderneming, die 
nog in de oprichtingsfase verkeert: wordt de gekozen naam, gezien aile 
omstandigheden van het geval, reeds op zodanige wijze gebruikt, dat men 
van een handelsnaam in de zin van de wet kan spreken, of is dit gebruik 
(no g) onvoldoende, metals gevolg dat men voor deze naam de bescherming 
van de wet (nog) niet kan imoepen tegenover derden? Een dergelijk ,ge
bruik van een (handels)naam in de oprichtingsfase" speelde een rol in de 
bekende Apollohotel-procedures, geeindigd met het arrest van de HR van 
6 september 1962, NJ 1962, 360, welke uitspraak echter, gezien de feiten 
waarop zij gebaseerd was, niet geheel onomstreden is gebleven (vgl. Boek
man, De handelsnaam, Deventer 1977, p. 27-28). 

In de thans weer te geven procedure kreeg het hoogste rechtscollege opnieuw 
de gelegenheid zich over deze problematiek uit te spreken. 

Consulair heeft zich tot de kantomechter te Hilversum gewend met het 
verzoek de wederpartij, Air Holland N. V., te veroordelen haar handels
naam te wijzigen. Consulair voerde daartoe aan, de handelsnaam Air 
Holland op een eerder tijdstip te zijn gaan gebruiken dan haar wederpartij 
en er belang bij te hebben, dat er geen verwarring tussen de beide gelijklui
dende namen bij het publiek zou ontstaan (vgl. art. 5 HNW). Wat betreft 
het reeds voeren van de handelsnaam Air Holland, stelde Consulair, dat zij 
zich al vanaf eind 1980 met het oog op een aangevraagde vergunning is gaan 
gedragen als luchtvaartonderneming onder de genoemde handelsnaam, die 
zij tot haar statutaire naam zou maken zodra de vergunning zou zijn 
verleend, en dat zij deze handelsnaam onder meer gebruikte in mondelinge 
en schriftelijke contacten met potentiele opdrachtgevers, met het Ministerie 
van Verkeer en Waterstaat, met de pers en met de Boeing vliegtuigfabrie
ken. 

De kantonrechter achtte het verzoek voor inwilliging vatbaar, maar de 
Amsterdamse rechtbank vernietigde deze beschikking, omdat Consulair 
niet zou voldoen aan het door de rechtbank geformuleerde criterium van 
,regelmatige bedrijfsmatige activiteiten in het handelsverkeer". Bij de HR 
had Consulair meer succes. Het college overwoog: ,De strekking van de 
Handelsnaamwet, die mede beoogt nabootsing van handelsnamen tegen te 
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gaan, verzet zicb er even wei tegen aan de naam waaronder een onderneming 
in dit stadium van baar bestaan naar buiten treedt, de bescberming van die 
wet te onthouden''. Indien derbalve een onderneming nog slecbts doende 
is, aldus de HR, de voor ,regelmatige bedrijfsmatige activiteiten" noodza
kelijke voorbereidingen te treffen, door zich aan te dienen bij degenen met 
wie zij daartoe in contact moet treden, zoals de overbeid, banken, leveran
ciers en toekomstige afnemers, kan de naam waarvan zij zicb in dat verband 
bedient als bandelsnaam aangemerkt worden. Overigens oordeelde de HR, 
dat de wederpartij, Air Holland N. V., nu deze naar bet oordeel van de 
recbtbank niet geacbt kon worden een handelsnaam te voeren, niet veroor
deeld kon worden tot bet wijzigen van de door haar gebruikte naam; dit 
zou slecbts mogelijk zijn (op de voet van art. 6 HNW), indien inderdaad 
sprake was van een handelsnaam in de zin van de wet. 

2. VERBODEN AANDUIDING IN EEN HANDELSNAAM 

HR 24 januari 1986, NJ 1986, 360, noot WICHERS HOETH, R.S.H. Huyser 
tegen Kamer van Koopbandel en Fabrieken te Den Haag 

Artikel4lid 1 HNW bepaalt, voor zover bier van belang: ,Het is verboden 
een bandelsnaam te voeren, die in strijd met de waarheid aanduidt, dat de 
onderneming zou toebehoren aan een of meer personen, bandelende als een 
vennootschap onder firma of als een vennootscbap en commandite( ... )". 
Het derde lid van betzelfde artikel verklaart bet eerste lid niet van toepas
sing, indien de handelsnaam wordt gevoerd door een persoon zonder 
vennoten, en die naam en de onderneming afkomstig zijn van een vennoot
schap onder firma of van een vennootscbap en commandite, die die bandels
naam beeft gevoerd niet in strijd met deze wet. Blijkens de M.v.T. heeft 
de wetgever in dit verband onder meer gedacbt aan de woorden ,en Co.", 
voorkomend in de handelsnaam van een eenmanszaak; vgl. Boekman, a. w., 
p. 48. Over de bepaling bestaat weinig rechtspraak. 
In de onderbavige procedure ging bet om een zekere Huyser, die een 
eenmanszaak dreef onder de bandelsnaam , ,Rudolf Huyser + Assoc.''. De 
Kamer van Koopbandel acbtte deze handelsnaam in strijd met bet reeds 
genoemde artikel4lid 1 HNW en vorderde in recbte wijziging ervan (art. 6a 
HNW). Huyser tracbtte de gedacbte ingang te doen vinden, dat bet onder
dee! van de handelsnaam ,Assoc." als de afkorting van ,associates" gezien 
moest worden en vertaald moest worden als ,medewerkers". Bovendien 
stelde hij, dat, zo de bandelsnaam al in strijd met artikel 4 lid 1 HNW zou 
zijn, er in dit geval, analoog aan bet in artikel 4 lid 3 HNW bepaalde, een 
(extra) uitzondering gemaakt diende te worden, omdat hij er belang bij had 
zijn huidige (in de Verenigde Staten van Amerika gedurende 5 jaar gebruik
te) handelsnaam voor zijn eenmanszaak te bandbaven. 
In boger beroep bekracbtigde de rechtbank te Den Haag de (voor Huyser 
negatieve) beschikking van de kantonrechter uit die plaats, overwegende: 
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a) dat de toevoeging , + Assoc." erop duidt, dat de onderneming toebe
boort aan meerdere personen, bandelend als vennootscbap onder firma; 
b) dat de uitzondering van artikel 4 lid 3 HNW niet van toepassing is; en 
c) dat uit bet eerder overwogene voortvloeit, dat de bandelsnaam tevens in 
strijd is met artikel 5b HNW (,Het is verboden een bandelsnaam te voeren, 
welke een onjuiste indruk geeft van de onder die naam gedreven onderne
ming, voor zover dientengevolge misleiding van bet publiek te ducbten 
is".). 

De HR verwierp bet tegen dit vonnis ingestelde beroep in cassatie. De zojuist 
onder a) aangebaalde overweging betrof volgens bet boogste recbtscollege 
een feitelijk (en daardoor niet voor cassatie vatbaar) oordeel. De door 
Huyser bepleite uitzondering, analoog aan artikel41id 3 HNW, vond geen 
steun in bet recbt. En tenslotte overwoog de HR, dat de in bet cassatiemid
del aangevoerde omstandigbeid, dat bet publiek ,altijd bet bandelsregister 
zal moeten raadplegen om zeker te weten met wat voor recbtsvorm bet te 
maken beeft" niet in de weg beboefde te staan aan bet oordeel van 
kantonrecbter en recbtbank, dat van bet voeren van de bandelsnaam, die 
een onjuiste indruk geeft van de recbtsvorm van de onderneming, misleiding 
van bet publiek te ducbten is en dat de naam daarom tevens in strijd is met 
artikel 5b HNW. 

Enerzijds blijkt uit deze uitspraak, dat de HR niets voelt voor een extensieve 
interpretatie van de uitzonderingsregel, neergelegd in artikel 4lid 3 HNW. 
Anderzijds blijft ook na dit arrest enigszins onduidelijk, wat de verbouding 
is tussen artikel 4 en artikel 5b HNW. In de literatuur werd overigens al 
eens gepleit voor bet scbrappen van artikel 4, omdat bet naast onder meer 

· artikel 5b overbodig zou zijn (vgl. Boekman, a.w., p. 48-50). 

3. INBREUK OP BEN HANDELSNAAM 

HR 6 december 1985, NJ 1986, 292, noot WICHERS HOETH, Seasbip 
Agencies B.V. tegen Sealiner Agencies Holland B.V. 

HR 8 mei 1987, NJ 1988, 36, noot WICHERS HOETH, Sticbting Bouwcen
trum tegen Farmex Handelsmaatscbappij B. V. 

Voor de praktijk van bet bandelsnaamrecbt is artikel5 HNW ongetwijfeld 
een der belangrijkste bepalingen. Het verbiedt bet voeren van een bandels
naam, die, voordat de onderneming onder die naam werd gedreven, reeds 
door een ander recbtmatig gevoerd werd, of die van diens bandelsnaam 
slecbts in geringe mate afwijkt, een en ander voor zover dientengevolge, in 
verband met de aard der beide ondernemingen en de plaats, waar zij 
gevestigd zijn, bij bet publiek verwarring tussen die ondernemingen te 
ducbten is. 

In bet onderstaande passeren twee zaken, met deze wetsbepaling als ,in
zet", de revue. De eerste zaak betreft in bet bijzonder de vraag, of de lagere 
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rechter bij de toepassing van artikel 5 de juiste criteria heeft aangelegd; het 
oordeel van de HR is te dien aanzien niet verrassend. In de tweede zaak 
komt de HR voor de eerste maal in aanraking met de vraag, of aanvullende 
bescherming (op grand van artikel1401 B.W.) van een handelsnaam tegen 
verwatering mogelijk is; tevens komt in deze zaak de nawerking van een 
aanvarikelijk onrechtmatig gevoerde handelsnaam aan de orde. 

a. Verwarring stichtende gelijkenis tussen handelsnamen 

Seas hip Agencies B. V. wendde zich tot de Rotterdamse kantonrechter met 
het verzoek in de handelsnaam van haar concurrent, Sealiner Agencies 
Holland B.V., een zodanige wijziging aan te brengen dat daardoor de 
onrechtmatigheid ten opzichte van Seaship zou worden opgeheven. De 
kantonrechter zag hiertoe inderdaad aanleiding. Sealiner ging echter van de 
hierop betrekking hebbende tussenbeschikking in hager beroep. De Rotter
damse rechtbank vernietigde deze beschikking, omdat de handelsnamen 
naar zijn oordeel niet in zo geringe mate van elkaar afweken, dat daardoor 
verwarring bij het publiek tussen de beide ondernemingen (cargadoorsbe
drijven te Rotterdam) te duchten was. 

Bij dit oordeel speelde, aldus de rechtbank, allereerst een rol, dat het 
Engelse woord , ,sea'' regelmatig voorkomt als onderdeel van samengestelde 
woorden in handelsnamen gebruikt door ondernemingen, die een bedrijf 
uitoefenen in verband met zee of zeevaart. Tegen deze achtergrond verge
leek de rechtbank vervolgens de beide handelsnamen, eerst ten aanzien van 
hun hoofdbestanddelen (Seaship en Sealiner) en daarna in hun geheel. 
Aldus kwam de rechtbank tot de zojuist genoemde conclusie. Ter onder
steuning van dit oordeel overwoog de rechtbank bovendien, dat het publiek, 
waartoe Rotterdamse cargadoorsbedrijven zich richten, bestaat uit een in 
omvang beperkte kring van potentii:lle relaties in de transportbranche, van 
wie moet worden aangenomen, dat zij niet gauw in verwarring worden 
gebracht door twee enigszins op elkaar gelijkende handelsnamen. 

Seaship ging van dit vonnis in cassatie. De HR verwierp het beroep echter, 
omdat naar zijn oordeel de rechtbank, door te werk te gaan als zoeven 
uiteengezet, geen blijk had gegeven van een onjuiste rechtsopvatting en het 
vonnis evenmin onbegrijpelijk of onvoldoende gemotiveerd was. Dat zich 
in de praktijk volgens Seaship enkele gevallen van verwarring hebben 
voorgedaan, heeft de rechtbank, aldus de HR, kennelijk van onvoldoende 
gewicht geacht om tot een ander oordeel te komen. 
De HR geeft op deze wijze, zoals oak in zaken betreffende artikel 5 HNW 
gebruikelijk, geen oordeel over de in een eerdere instantie vastgestelde 
feiten, maar onderzoekt aileen, of de juiste maatstaven zijn aangelegd. 
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b. Verwatering van de handelsnaam; nawerking 

Ben onderneming die zich bezig houdt met advies, voorlichting en onder
zoek voor de bouw, gevestigd te Rotterdam met nevenvestiging te Gronin
gen, voert vanaf haar oprichting in 1946 de handelsnaam ,Bouwcentrum". 
Ben fabrikant van en handelaar in agrarische produkten te Drachten voerde 
eerst als handelsnaam ,Farmex Agrarisch Bouwcentrum" en daarna ook 
,Farmex Rout- en Bouwcentrum". In cassatie staat vast dat zij bereid is 
verder af te zien van deze laatste naam. 

De rechtbank te Leeuwarden heeft, anders dan de kantonrechter te Beetster
zwaag, geoordeeld dat tussen beide ondernemingen, als gevolg van de 
gebruikte handelsnamen, bij het publiek geen verwarring te duchten is. 
Volgens de rechtbank heeft de naam Bouwcentrum in de loop der jaren in 
belangrijke mate aan onderscheidende kracht ingeboet, doordat het gebruik 
is ontstaan om van het woord centrum, gecombineerd met voorvoegsels, 
nieuwe woorden te maken. Ook het woord bouwcentrum is aldus algemeen 
gebruikelijk geworden, waardoor Bouwcentrum dit niet meer kan monopo
liseren en andere ondernemingen dit woord in hun handelsnaam mogen 
opnemen, tenzij dientengevolge bij het publiek verwarring tussen de resp. 
ondernemingen te duchten is, welk gevaar echter i.e. niet aanwezig is. 

Voor zover het cassatiemiddel tegen dit oordeel opkomt, faalt het volgens 
de RR, omdat dat oordeel geen blijk geeft van een onjuiste rechtsopvatting 
en voor het overige, verweven als het is met waarderingen van feitelijke 
aard, in cassatie niet op zijn juistheid kan worden getoetst. Gegeven de 
taalkundige ontwikkeling moet voorts het belang van Bouwcentrum (om 
tegen handelsnamen waarinhet woord bouwcentrum voorkomt, ook indien 
daarvan verwarring niet valt te vrezen, tach te kunnen optreden ten einde 
verwatering van haar handelsnaam te voorkomen) wijken voor dat van die 
ondernemers die dat woord in zijn algemeen gebruikelijk geworden beteke
nis in hun handelsnaam willen (en zonder verwarringsgevaar kunnen) 
opnemen. Noch het feit dat Bouwcentrum in het verleden met succes is 
opgetreden tegen ondernemingen die het woord bouwcentrum als onderdeel 
van hun handelsnaam voerden, noch de grate bekendheid van haar handels
naam doet daaraan af. 

Ben ander onderdeel van het cassatiemiddel betreft de zogenaamde nawer
king. Bouwcentrum poneert de volgende stelling: Farmex heeft erkend dat 
de handelsnaam ,Farmex Rout- en Bouwcentrum", die zij vrijwillig heeft 
teruggenomen, onrechtmatig werd gevoerd; deze, gestelde, onrechtmatig
heid werkt in die mate na, dat daardoor de naam ,Farmex Agrarisch 
Bouwcentrum" op ontoelaatbare wijze verwarringsgevaar schept, omdat 
deze te vee! lijkt op ,Farmex Rout- en Bouwcentrum" en aldus het 
verwarringsgevaar bestendigt. DeRRis van oordeel, dat dit onderdeel niet 
tot cassatie kan lei den. Alhoewel een dergelijke nawerking, , ... nu het 
daarbij gaat om toedoen van degene die die eerdere handelsnaam voerde, 
niet uitgesloten is te achten, strookt het met het stelsel van de Randelsnaam-
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wet zulks aileen te aanvaarden onder bijzondere, bijkomende omstandighe
den, bijv. in geval van een zeer langdurig gebruik van de latere handel
snaam, dat tegenover het gebruik van de eerdere sterk op de voorgrond trad. 
Uit de stukken van het geding blijkt echter niet dat Bouwcentrum zich in 
het kader van haar in het onderdeel bedoelde stelling mede op zulke 
omstandigheden heeft beroepen". 
Het cassatieberoep werd aldus geheel verworpen, ook ten aanzien van 
enkele hiervoor niet vermelde onderdelen. Hiermee kan worden ingestemd. 
Wat betreft de bescherming tegen verwatering (op grond van art. 1401 
B.W.) volgt de HR, naar het zich laat aanzien, de lijn die ook in de BMW 
wordt aangehouden. Ben dergelijke bescherming is, volgens de heersende 
opvatting in de literatuur, zowel ten aanzien van de BMW als ten aanzien 
van de HNW in principe mogelijk. De HR wil hiervan in elk geval met 
betrekking tot de HNW niet weten, indien het een teken betreft, dat ieder 
onderscheidend vermogen ontbeert. In de onderhavige procedure komt de 
HR tot dit oordeel, omdat het woord bouwcentrum algemeen gebruikelijk 
is geworden. Ten aanzien van de nawerking kan worden opgemerkt, dat de 
HR zich beroept op het stelsel van de HNW, waarbij met name gedacht kan 
worden aan het principe van de prioriteit: een eenmaal als eerste rechtmatig 
gevoerde handelsnaam wordt niet door latere omstandigheden onrechtma
tig. De HR erkent echter, dat bijzondere, bijkomende omstandigheden tot 
een ander oordeel zouden kunnen leiden. V gl. onder meer Boekman, a. w., 
p. 86 en 97 e.v.; Van Nieuwenhoven Helbach, BIB 1987, p. 275-276. 

III. TEKENINGEN EN MODELLEN 

1. NIEUWHEID VAN BEN MODEL 

BGH 22 november 1985, NJ 1986, 241, noot WICHERS HOETH, Jean 
Delvaux S.A. tegen D.B.L. Belgium S.A. 

Ingevolge artikel4, onder 1) en onder a) BTMW is een tekening of model 
niet nieuw, wanneer, op enig tijdstip van de periode van vijftig jaren, 
voorafgaande aan de datum van het depot of aan de datum van voorrang, 
welke voortvloeit uit het Verdrag van Parijs, een voortbrengsel dat hetzelfde 
uiterlijk vertoont als de gedeponeerde tekening of het gedeponeerde model, 
dan wel daarmede slechts ondergeschikte verschillen vertoont in de belang
hebbende kring van nijverheid of handel van het Benelux-gebied feitelijk 
bekendheid heeft genoten. In de thans weer te geven procedure stond deze 
bepaling centraal, in het bijzonder de vraag naar de betekenis van het 
gecursiveerde zinsdeel. 
Delvaux heeft in het begin van de jaren zeventig materialen in fabrieksbeton 
met een bijzondere kleur, ,Blanc de Bierges" genaamd, ontwikkeld, waar-
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onder een straatsteen in datzelfde materiaal. Ten einde zich het uitsluitend 
gebruik ervan te reserveren heeft hij in de jaren '72-'75 verscheidene depots 
verricht, ondermeer bij de Arbeidsrechtbank te Nijvel en de Wereldorgani
satie voor de Intellectuele Eigendom en, in januari 1976, bij het Benelux
Bureau voor Tekeningen of Modellen. 

D.B.L. Belgium is op een gegeven moment straatstenen in Belgie gaan 
invoeren, die door een Nederlands bedrijf werden vervaardigd en die 
hetzelfde uiterlijk vertoonden als de door Delvaux ontwikkelde straatste
nen. Delvaux sprak D.B.L. Belgium wegens modelinbreuk aan. Laatstge
noemde verdedigde zich met de stelling, dat het model in kwestie niet nieuw 
was in de zin van artikel4, onder 1) en onder a) BTMW, ten eerste omdat 
de onderhavige straatstenen reeds in 1972 op grote schaal waren gebruikt 
bij de bestrating van Louvain-la-Neuve en ten tweede omdat er in die mate 
feitelijke bekendheid bestond, dat Delvaux in 1974 een onderscheiding voor 
zijn ontwerp heeft verkregen. 

Delvaux stelde daarentegen, dat bekendheid in een bepaalde plaats in Belgie 
en in de vorm van een eervolle onderscheiding die in een niet nader bepaalde 
plaats was toegekend, niet kon leiden tot (de volgens Delvaux vereiste) 
bekendheid in het gehele Benelux-gebied. 

Het Hof van Cassatie van Belgie legde de zaak in een tweetal prejudiciele 
vragen aan het BGH voor. 

Het BGH overwoog, dat het Benelux-gebied voor de toepassing van de 
BTMW als een geheel beschouwd moet worden, zodat niet ter zake doet 
waar in het Benelux-gebied de personen uit de belanghebbende kring van 
nijverheid of handel die het model kennen, aan het econornisch verkeer 
deelnemen of woonachtig zijn en dat , , ... met name niet de eis kan worden 
gesteld, dat zich in ieder van de drie Beneluxlanden, althans in meer dan 
een van de Beneluxlanden, personen van de belanghebbende kring bevinden 
die met het model bekend zijn ... ". Voorts overwoog het BGH nog, dat 
, ... zodanige bekendheid kan worden afgeleid uit een feit of toestand, 
gelokaliseerd in een van de Beneluxlanden of buiten het Benelux-gebied, of 
ook niet gelokaliseerd, of uit beiderlei gegevens samen". 

Het lag in de lijn der verwachtingen, dat het BGH tot dit antwoord zou 
komen, niet aileen omdat een stand punt als i.e. door Delvaux verdedigd niet 
zou passen in het stelsel van de wet, die beoogt slechts modelrechten voor 
het gehele Benelux-gebied te doen ontstaan, maar ook omdat het bewuste 
artikel 4, onder 1) en onder a) geen nadere vereisten stelt ten aanzien van 
de aldaar vermelde feitelijke bekendheid. 

Met een en ander is overigens niet zonder meer komen vast te staan, dat 
de ontwerper van de bijzondere straatstenen geen enkele vorm van bescher
ming geniet. lngevolge artikel 25 BTMW blijven tekeningen of modellen, 
die v66r het in werking treden van deze wet (per 1 januari 1975) in een der 
Beneluxlanden op welke wijze dan ook krachtens de nationale wetgeving 
werden beschermd, deze bescherming ook verder in dat land genieten. Niet 
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ondenkbaar is met andere woorden, dat de ontwerper gebaat zou kunnen 
zijn bij (een van) de andere, hiervoor genoemde, depots. 

2. AUTEURSRECHTELIJKE BESCHERMING VAN EEN MODEL 

BGH 22 mei 1987, NJ1987, 881, noot WICHERS HoETH, Screenoprints Ltd. 
tegen Citroen Nederland B.V. 

In artikel 21, !eden 1 en 2 BTMW lijkt de bescherming van tekeningen en 
modellen door het auteursrecht afhankelijk gesteld te worden van de 
aanwezigheid van een ,duidelijk kunstzinnig karakter". Waar artikel 10, 
lid 1, onder 11) AW onder de ,werken van letterkunde, wetenschap of 
kunst" mede rangschikt , wer ken van toegepaste kunst en tekeningen en 
modellen van nijverheid'', zonder aan deze tekeningen en modellen specifie
ke eisen met betrekking tot de (mate van) kunstzinnigheid te stellen, doet 
zich, althans op papier, een discrepantie voor tussen de door de BTMW en 
de A W geformuleerde vereisten. In rechtspraak en literatuur bestond dan 
ook sedert de inwerkingtreding van de BTMW een verschil van mening over 
de betekenis van de geciteerde woorden in artikel21 BTMW; men zie voor 
enkele verwijzingen daarnaar de bovengenoemde annotatie en die van 
Steinhauser in BIE 1987, p. 201. Het BGH brengt het probleem in onder
staande procedure tot een oplossing. 
Screenoprints vervaardigt en verhandelt autojaloezieen, die voor auto's van 
het merk Citroen bestemd zijn. Screenoprints beschuldigt Citroen in rechte 
van nabootsing van deze jaloezieen en doet daarbij een beroep op een haar 
toekomend auteursrecht en op een door haar op 30 juni 1976 verricht 
Benelux-modeldepot. De rechtbank te Amsterdam geeft gehoor aan het 
verzoek van Citroen dit depot nietig te verklaren op grand van niet-nieuw
heid in de zin van artikel4, onder 1) en onder a) BTMW. Het gerechtshof 
te Amsterdam bekrachtigt dit vonnis. Screenoprints houdt echter aan haar 
vermeende auteursrechtelijke bescherming vast en stelt beroep in cassatie 
in. De HR ziet zich gesteld voor de vraag naar de betekenis van artikel 21, 
leden 1 en 2 BTMW en stelt daarover dan ook enkele prejudiciele vragen 
aan het BGH. 
Het BGH gaat uitvoerig in op de geschiedenis van de totstandkoming van 
de BTMW, waaruit blijkt, dat het stellen van een verdergaande voorwaarde 
in de BTMW dan in de A W indruist tegen de door de verdragsluitende 
Staten in het kader van artikel 21 BTMW aanvaarde gemeenschappelijke 
uitgangspunten. Het BGH verklaart dan ook voor recht: 
1. Voor de in artikel 21 BTMW bedoelde bescherming uit hoofde van de 

auteurswet is vereist dat de tekening of het model kan worden aange
merkt als een werk - dat wil zeggen als een voortbrengsel met een eigen, 
oorspronkelijk karakter, dat het persoonlijk karakter [lees: stempel] van 
de maker draagt- op het gebied van de (toegepaste) kunst. (Volgens 
het BGH heeft het woord ,duidelijk" in artikel21 geen andere strekking 
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dan de rechter als richtlijn te geven dat hij, bij gerede twijfel of sprake 
is van een werk in de zin van de A W, aan de tekening of het model 
auteursrechtelijke bescherming dient te onthouden). 

2. Daarbij geldt dat indien de tekening of het model valt aan te mer ken als 
een werk in de onder 1) bedoelde zin, ook is voldaan aan het vereiste 
dat sprake is van een voortbrengsel op het gebied van de (toegepaste) 
kunst, behoudens ingeval het eigen, oorspronkelijk karakter enkel datge
ne betreft wat noodzakelijk is voor het verkrijgen van een technisch 
effect. 

3. Verdergaande vereisten druisen in tegen de door de verdragsluitende 
Staten ten aanzien van de vereisten voor de auteursrechtelijke bescher
ming van tekeningen en modellen aanvaarde gemeenschappelijke uit
gangspunten. 

4. Het bepaalde in artikel 21 BTMW geldt ook voor niet-gedeponeerde 
tekeningen of modellen. 

5. Ten aanzien van tekeningen of modellen die v66r het in werking treden 
van de BTMW tot stand zijn gekomen, blijft telkens het toen geldende 
nationale recht van toepassing. 

IV. OCTROOIEN 

NIETIGHEID VAN EEN OCTROOI 

HR 13 mei 1988, NJ 1988, 953, noot WICHERS HOETH, E.l. DuPont de 
Nemours and Company tegen Enka B.V. 

Artikel 51 lid 5 (oud) ROW bepaalde, voor zover hier van belang, dat de 
nietigheid van een octrooi aan dat octrooi alle verdere rechtsgevolgen 
ontneemt. Twijfel bestond over de vraag, of het ,ontnemen van rechtsge
volgen aan een octrooi" reeds gold vanaf de uitspraak waarbij het octrooi 
werd nietig verklaard of eerst nadat die uitspraak in kracht van gewijsde 
was gegaan. De eerstbedoelde mening treft men bijvoorbeeld nog aan bij 
Telders-Croon, Nederlandsch Octrooirecht, Den Haag 1946, nr. 458, 
p. 478. Andere schrijvers, onder wie Van Nieuwenhoven Helbach, Neder
lands handels- en faillissementsrecht II (Dorhout Mees serie), Arnhem 1983, 
nr. 345, p. 160-161 waren meer geporteerd van de laatstbedoelde opvatting. 
Nadat de Bijzondere Afdeling van de Octrooiraad in de hiervoor genoemde 
procedure tot tweemaal toe ad vies had uitgebracht, was de rechtbank te Den 
Haag tot de conclusie gekomen, dat het aan DuPont verleende Nederlandse 
octrooi (voor een werkwijze voor het bereiden van een gesegmenteerde 
thermoplastische copolyester) nietig verklaard diende te worden. Tevens 
bepaalde de rechtbank echter, dat het octrooi zijn gelding behield zolang 
het vonnis tot nietigverklaring niet in kracht van gewijsde was gegaan. 
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Tegen deze laatste beslissing ging Enka in hoger beroep. Het Haagse 
gerechtshof koos, mede aan de hand van de wetsgeschiedenis, voor de 
opvatting van de rechtbank, maar voegde hieraan toe, dat de rechter die 
zou moeten oordelen over een na de nietigverklaring alsnog door de 
(,,ex''-)octrooihouder ingestelde inbreukvordering, het inbreukgeding inge
volge artikel 56 lid 3 ROW zou kunnen schorsen totdat de uitspraak 
betreffende de nietigheid in kracht van gewijsde zou zijn gegaan. 

De HR sloot zich op dit punt geheel bij het oordeel van het hof aan, met 
de overweging: ,In het Iicht van het voor 1 december 1987 bestaande 
systeem van de Rijksoctrooiwet brengt een redelijke wetsuitleg mede dat de 
rechterlijke uitspraak waarbij een octrooi nietig wordt verklaard aan dat 
octrooi onmiddellijk zijn rechtsgevolgen ontneemt, op voorwaarde dat die 
uitspraak te zijner tijd in kracht van gewijsde gaat". 

Met ingang van 1 december 1987 bepaalt artikel 51 lid 5 ROW: ,Ben 
octrooi wordt geacht van de aanvang af geheel of gedeeltelijk niet de in de 
artikelen 30, 43A, 43B en 44A bedoelde rechtsgevolgen te hebben gehad 
naar gelang het octrooi geheel of gedeeltelijk is nietig verklaard". In het 
nieuwe recht heeft nietigverklaring derhalve terugwerkende kracht en wei 
tot de datum van verlening van het octrooi. Dit neemt niet weg, dat ook 
in dit nieuwe systeem de schorsingsmogelijkheid van artikel 56 lid 3 ROW 
(waarop overigens ook reeds werd gewezen door Telders-Croon, t.a.p.) 
blijft bestaan en de rechter goede diensten kan bewijzen, zolang de uit
spraak ten aanzien van de nietigverklaring nog niet in kracht van gewijsde 
is gegaan. 

V. KWEKERSRECHT 

GEEN FARMER'S PRIVILEGE BIJ SIERPLANTEN 

HR 12 april1985, NJ 1985, 577, noot WICHERS HOETH, M.G. van Winsen 
tegen de v.o.f. J. van Winsen & Zonen 

lngevolge artikel 40, lid 1, eerste zin Zaaizaad- en Plantgoedwet (ZPW) 
heeft de houder van een kwekersrecht onder meer het uitsluitend recht voor 
handelsdoeleinden teeltmateriaal van het ras voort te brengen, in het verkeer 
te brengen en verder te verhandelen. In de tweede zin van hetzelfde artikellid 
wordt het kwekersrecht voor een bepaalde categorie planten uitgebreid: 
,Het recht van de kweker strekt zich uit tot sierplanten of delen daarvan, 
die in de regel verhandeld worden voor andere doeleinden dan voor ver
meerdering, indien zij zijn gebruikt als vermeerderingsmateriaal voor de 
voortbrenging van sierplanten of snijbloemen voor de handel". 

In de hieronder te bespreken zaak stond de vraag naar de betekenis van deze 
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tweede zin centraal. Het was de eerste keer, dat de HR zich hierover kon 
uitspreken. Uit een enkele eerder gewezen uitspraak van een lagere rechter 
en voorts uit de schaarse literatuur over dit onderwerp viel het antwoord 
op deze vraag niet met voldoende zekerheid af te lei den; de HR diende dan 
ook uitvoerig op de geschiedenis van de totstandkoming van de bepaling 
in te gaan. 
Ben kweker is houder van het kwekersrecht voor het ras Elvira van het 
gewas gladiool. Hij heeft een partij bollen van het ras geleverd aan een 
bloementeler. Deze teler heeft de bollen na het groeiseizoen (en dus ook na 
het eerste telen en verhandelen van de uit de bollen voortgekomen bloemen) 
opgerooid, de aan de oude knollen ontstane nieuwe knollen of kralen 
geconserveerd en deze vervolgens bij de aanvang van het nieuwe groeisei
zoen opnieuw uitgeplant ten behoeve van zijn eigen professionele bloempro
duktie. 
V olgens de houder van het kwekersrecht heeft de teler aldus handelingen 
verricht, die vallen onder het hiervoor geciteerde artikel 40, lid 1, tweede 
zin ZPW. De teler daarentegen meent, dat hiervan geen sprake is. In de kern 
komt zijn verweer erop neer, dat de zinsnede , ... die in de regel verhandeld 
worden voor andere doeleinden dan voor vermeerdering ... " een voorwaar
de inhoudt, die de toepasselijkheid van de bepaling beperkt. Volgens hem 
kan een houder van een kwekersrecht deze bepaling slechts te hulp roepen 
ten aanzien van (delen van) sierplanten, indien deze in de regel verhandeld 
worden voor andere dan vermeerderingsdoeleinden. De knollen echter, 
waarover deze procedure wordt gevoerd, worden in de regel juist wei voor 
vermeerderingsdoeleinden gebruikt; aan de wettelijke voorwaarde is daar
om, aldus de teler, niet voldaan, zodat niet gesproken kan worden van 
inbreuk op het uitsluitend recht. 
De teler vindt de president van de rechtbank te Den Haag aan zijn zijde, 
niet echter het gerechtshof in dezelfde plaats. Ook de HR kiest uiteindelijk 
voor het standpunt van de houder van het kwekersrecht. 
Volgens het hoogste rechtscollege moet uit de wetsgeschiedenis en uit de 
geschiedenis van het Verdrag van Parijs van 1961 (waarop de ZPW is 
afgestemd) worden afgeleid, dat het zojuist geciteerde zinsdeel niet een 
voorwaarde behelst, maar dat daaraan slechts verklarende betekenis toe
komt. Het betreft bier derhalve een (min of meer overbodige) tussenzin: 
, ... sierplanten of delen daarvan, die immers in de regel voor andere dan 
vermeerderingsdoeleinden worden verhandeld ... " enzovoorts. Het recht 
van de kweker strekt zich als gevolg van deze interpretatie uit tot het gebruik 
dat de teler in deze zaak van de bollen heeft gemaakt. Terwijl blijkens de 
eerste zin van artikel 40, lid 1 ZPW het voortbrengen van teeltmateriaal in 
eigen bedrijf (en dus niet voor handelsdoeleinden) eenieder is toegestaan 
(het zogenaamde farmer's privilege), maakt de tweede zin van artikel 40 
lid 1 hierop een uitzondering, voor zover het het voortbrengen in eigen 
bedrijf van (delen van) sierplanten betreft. Deze vermeerdering, gericht op 
de produktie van sierplanten of snijbloemen voor de handel, is derhalve 
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onderworpen aan de voorafgaande toestemming van de houder van het 
kwekersrecht. 

VI. ONGEOORLOOFDE MEDEDINGING 

1. AANVULLENDE BESCHERMING VAN PRODUKTEN 

HR 25 april1986, NJ 1986, 531, B.V. Verenigde Sloten- en Bouwbeslagfa
brieken tegen Anthonie Priem B. V. 

HR 6 maart 1987, NJ 1987, 809, noot WICHERS HoETH, Container Centra
len e.a. tegen Jac. van Dillewijn Verpakkingen B.V. e.a. 

Produkten, die niet door een industrieel eigendomsrecht, zoals een auteurs-, 
octrooi- of modelrecht, beschermd zijn, kunnen onder bepaalde omstandig
heden de bescherming van artikel1401 B.W. (onrechtmatige daad) deelach
tig worden. Voor specifieke vormen van nabootsing van dergelijke produk
ten biedt dit artikel aanvullende bescherming. In onderstaande uitspraken 
stond de vraag, of deze aanvulling vanuit het gemene recht op haar plaats 
was, centraal. In beide gevallen bleek het hoogste rechtscollege niet te willen 
afwijken van eerdere rechtspraak op dit gebied. In de tweede zaak hield de 
HR tevens vast aan oudere jurisprudentie met betrekking tot de zogenaam
de indirecte octrooiinbreuk. 

a. Maatstaven bij beoordeling van onderscheidend vermogen 

V .S.B. fabriceert sedert 1954 een serie eenheidssloten voor de woningbouw 
en brengt deze op de markt. Op een in januari 1985 gehouden beurs 
constateert V.S.B., dat Priem sloten uit Portugal importeert en verhandelt, 
die een treffende gelijkenis vertonen met de sloten van V.S.B. De president 
van de rechtbank te Utrecht verbiedt Priem onder meer het afleveren van 
de sloten, ten welken titel dan ook, omdat een vergelijking van de sloten 
van V.S.B. met door derden op de markt gebrachte sloten naar zijn 
voorlopig oordeelleert, dat V.S.B. aan de uiterlijke verschijningsvorm van 
haar sloten een voldoende eigen cachet heeft weten te geven om te kunnen 
spreken van een eigen plaats op de desbetreffende markt. 

Het gerechtshof te Amsterdam komt tot het tegenovergestelde oordeel, na 
het in ogenschouw nemen van door partijen overgelegde folders en foto's 
betreffende in de woningbouw gebruikte sloten, alsmede een groot aantal 
sloten in natura. Het hof beslist daarnaast, dat aan de sloten van V.S.B. 
geen auteursrecht toekomt. De uiterlijke verschijningsvorm van de sloten 
wordt daarvoor te zeer bepaald door eisen van technisch-functionele aard. 

De HR is het met het hof eens. Door zich voor de vraag, of de sloten van 
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V.S.B. onderscheidend vermogen hebben, te baseren op de uiterlijke ver
schijningsvorm van de sloten op de Nederlandse markt, heeft het hof geen 
rechtens onjuiste maatstaf gelegd. De conclusie van het hof, dat de sloten 
van V.S.B. zich van een aantal andere, niet vanhaar afkomstige, sloten niet 
zodanig onderscheiden dat gezegd kan worden dat zij op die markt een eigen 
plaats innemen, behoefde in dit kort geding geen nadere motivering. Ten
slotte overweegt de HR, dat de omstandigheid dat een produkt zich op de 
relevante markt in zijn verschijningsvorm niet onderscheidt van een aantal 
andere soortgelijke produkten, het oordeel kan wettigen dat dat produkt 
onderscheidend vermogen mist, 66k als het zich van weer andere soortgelij
ke produkten op die markt wei onderscheidt. 

De uitspraak van de HR komt overeen met sinds enkele decennia geldende 
jurisprudentie, die aanving met HR 26 juni 1953, NJ 1954, 90 noot Hou
wing (Hyster Karry Krane I) en onder meer werd vervolgd in HR 21 decem
ber 1956, NJ 1960, 414, noot Beekhuis (drukasbak). Het middel faalde, 
waar het een verruiming van de leer van de HR beoogde door de nabootsing 
ook buiten de gevallen van verwarringsgevaar onrechtmatig te verklaren. 

b. Standaardisatie; indirecte octrooiinbreuk 

De Deense vennootschap V ariantsystemet heeft een transportwagen voor 
potplanten ontworpen. In een aantal Ianden is aan haar hiervoor octrooi 
verleend. In Nederland is noch octrooi-, noch modellenrechtelijke bescher
ming verkregen. De wagens worden exclusief geleverd aan Container Cen
tralen, die een systeem voor de afzet van Deense potplanten heeft georgani
seerd en toepast, waarvan het gebruik van de wagens deel uitmaakt. Ten 
behoeve van dit gebruik brengt zij een door haar ontwikkeld huursysteem 
in praktijk, dat erop gericht is dat elke schakel in het potplantendistributie
proces over het benodigd aantal wagens kan beschikken. Ook in Nederland 
heeft dit systeem ingang gevonden. 

De Nederlandse onderneming Flora B.V. is transportwagens voor potplan
ten gaan fabriceren, die qua uiterlijk, constructie en afmetingen nagenoeg 
gelijk zijn aan de Deense wagen. Van Dillewijn brengt de wagens van Flora 
in Nederland op de markt. Door Flora gefabriceerde wagens zijn in het 
verhuursysteem van Container Centralen terechtgekomen. Van Dillewijn 
heeft haar afnemers medegedeeld, dat de door haar verkochte wagens voor 
intern gebruik bestemd zijn en niet tegen het Deense containersysteem zijn 
in te ruilen. 

Eiseressen stellen in hoofdzaak: a) dat het ontbreken van bescherming op 
grond van de BTMW geen beletsel vormt om een vordering wegeps onrecht
matige daad (art. 1401 B.W.) in te kunnen stellen; artikel14lid 5 BTMW 
verzet zich hier niet tegen, omdat het bij modellenbescherming om de vorm 
of de decoratie gaat, terwijl hun bezwaar niet de vorm maar de aan de maten 
van de Deense wagen gelijke afmetingen van de wagen van Flora betreft; 
bovendien.is i.e. sprake van onrechtmatig binnendringen in het afzetsysteem 
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van eiseressen, als gevolg van de slaafse navolging; b) dat van Dillewijn en 
Flora onrecbtmatig bandelen, omdat sprake is van een onnodig verwarring 
sticbtende nabootsing van de Deense wagen, terwijl de gelijke afmetingen 
voor de deugdelijkbeid en bruikbaarbeid niet bepalend zijn; c) dat gedaag
den onrecbtmatig bandelen jegens Variantsystemet, aangezien zij door de 
vervaardiging en verbandeling van de Flora-wagen derden in staat stellen 
inbreuk te plegen op de voor de Deense wagens verleende octrooien. 
De vordering strandt in drie instanties. Wat betreft bet biervoor onder 
a) gestelde oordelen de president van de Haarlemse recbtbank en bet 
Amsterdamse bof, dat de in artikel 14 lid 5 BTMW genoemde uitsluiting 
van een aktie op grond van artikel1401 B.W. betrekking beeft op ieder voor 
modelbescberming vatbaar gebruiksvoorwerp ongeacbt zijn afmetingen. De 
onder b) gemaakte opmerkingen van eiseressen kunnen deze recbterlijke 
instanties evenmin overtuigen, omdat van Dillewijn beeft aangetoond, dat 
op grond van een aantal feitelijke omstandigbeden gesproken moet worden 
van standaa~disatie, voor altbans een gedeelte van de Nederlandse 
potplantenmarkt, ten aanzien van de afmetingen van de Deense wagen en 
de daarop afgestemde afmetingen van de, door bet overgrote deel van de 
Nederlandse veilingen verplicbt gestelde, ,Deense" verpakkingsdoos. Voor 
een deel van de markt is nabootsing i.e. derbalve nodig in verband met de 
eisen van deugdelijkbeid en bruikbaarheid, zelfs als dientengevolge bij 
afnemers van Container Centralen verwarring kan ontstaan. Wat tenslotte 
de ,indirecte" octrooiinbreuk (biervoor onder c)) aangaat, oordelen presi
dent en bof, dat een dergelijke inbreuk niet aannemelijk is geworden, omdat 
niet is aangetoond dat de gedaagden wisten, wat de afnemers van de 
Flora-wagens daarmee deden. 
De HR verwerpt bet tegen de beslissing van bet bof ingestelde cassatiebe
roep, deels omdat de daartegen ingebracbte middelen feitelijke grondslag 
missen of op verkeerde lezing van het arrest van bet bof berusten, deels 
omdat de oordelen van bet bof volgens de HR geen blijk geven van een 
onjuiste recbtsopvatting of onvoldoende gemotiveerd zijn. 
Het arrest sluit dientengevolge aan bij eerdere recbtspraak, zowel ten 
aanzien van de slaafse nabootsing (vgl. de biervoor bij HR 25 april 1986, 
NJ 1986, 531 vermelde arresten), als ten aanzien van de indirecte octrooiin
breuk (vgl. HR 18 februari 1949, NJ 1949, 357, noot HoUWING). Ook met 
bet in deze procedure ingenomen stand punt met betrekking tot de betekenis 
van artikel 14 lid 5 BTMW kan worden ingestemd. 

2. .AANVULLENDE BESCHERMING VAN PRESTATIES 

HR 27 juni 1986, NJ 1987, 191, noot VAN NIEUWENHOVEN HELBACH, 
Holland Nautic Apeldoorn B.V. tegen Racal-Decca Navigator Ltd. e.a. 
HR 23 oktober 1987, NJ 1988, 310, NOS tegen KNVB 
HR 20 november 1987, NJ 1988, 311, noot WICHERS HOETH, Staat der 
Nederlanden tegen W.H. Den Ouden N.V. 
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Ging het in de zojuist behandelde zaken om de vraag, of de nabootsing van 
een niet door een industrieel eigendomsrecht beschermd produkt onrecht
matig kan zijn, in de thans te bespreken procedures staat de vraag centraal, 
of het profiteren van een niet door een industrieel eigendomsrecht be
schermde prestatie, anders dan in de vorm van een (stoffelijk) produkt, 
door onrechtmatigheid getroffen zou kunnen worden. Uit oudere recht
spraak van de HR blijkt, dat het profiteren als bier bedoeld in beginsel 
toelaatbaar geoordeeld wordt. Aan dat principe houdt het hoogste rechts
college in onderstaande uitspraken vast; wei wordt echter iets duidelijker 
dan voorheen aangegeven onder welke omstandigheden het profiteren van 
een anders prestatie ongeoorloofd kan zijn. 

a. Projiteren van een navigatiesysteem 

Decca heeft vanaf 1946 voor de zee- en luchtvaart een radionavigatiesysteem 
ontwikkeld. Het systeem bestaat enerzijds uit ketens van radiozendstations, 
anderzijds uit radio-ontvangers aan boord. De gebruiker van de Decca-ont
vanger kan met behulp van dit systeem zijn positie nauwkeurig bepalen. 
Decca kan zich ter bescherming van het systeem niet op octrooirechten 
beroepen. Decca exploiteert zelf enige radiozendstations; de daaraan ver
bonden kosten bestrijdt zij uit de opbrengsten van de verhuur van Decca
ontvangers. Holland Nautic importeert en verkoopt zelfstandig in Neder
land radio-ontvangers, voorzien van een ander merk, die zijn ontwikkeld 
en bestemd om gebruik te maken van het systeem van Decca; zij zijn ook 
aileen daarvoor bruikbaar. Deze ontvangers maken geen inbreuk op enig 
aan Decca toekomend absoluut recht, terwijl evenmin sprake is van onge
oorloofde nabootsing van de Decca-ontvangers. Holland Nautic draagt 
tenslotte niet bij in de instandhouding van de radio-zendstations van Decca. 

De hoofdvordering van Decca tegen Holland Nautic is gebaseerd op artikel 
1401 B.W. en houdt, kort gezegd, in, dat Holland Nautic parasiteert op 
investeringen en know-how van Decca door te handelen als zoeven vermeld. 
De president van de Zutphense rechtbank acht een en ander zonder meer 
niet voldoende om daaraan de kwalifikatie ,onrechtmatig" te verbinden. 
Het gerechtshof te Arnhem is echter voorhands de tegenovergestelde 
mening toegedaan en acht dus het handelen van Holland Nautic in strijd 
met de zorgvuldigheid die jegens Decca in het maatschappelijk verkeer 
betaamt. 

De HR vernietigt op zijn beurt het arrest van het hof. Uitgangspunt is 
volgens de HR, dat het profiteren van het bestaan van het navigatiesysteem 
op zichzelf niet in strijd is met de zorgvuldigheid, en dat een andersluidend 
oordeel afhankelijk is van de bijzondere omstandigheden van het geval. 
Daarbij past terughoudendheid. Bij een stand van zaken als zich bier 
voordoet is daarom voor een met een industrieel eigendomsrecht vergelijk
bare bescherming via het recht van de ongeoorloofde mededinging in 
beginsel ten minste vereist, dat wordt geprofiteerd van een prestatie van dien 
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aard, dat zij op een lijn valt te stellen met die welke toekenning van een 
dergelijk recht rechtvaardigen. Van bijzondere omstandigheden, die het 
gedrag van Holland Nautic onrechtmatig doen zijn, is volgens de HR echter 
geen sprake. Met name is dit niet het geval ten aanzien van de omstandig
heid, dat Holland Nautic niet bijdraagt in de kosten van instandhouding 
van Decca's systeem. In de woorden van het rechtscollege: ,Tegen de 
achtergrond van het beginsel van vrijheid van handel en bedrijf wettigt 
echter de omstandigheid dat het bedrijf van Decca zo is ingericht dat zij de 
voor het voortzetten daarvan benodigde inkomsten uitsluitend kan verkrij
gen door verhuur van bepaalde toestellen op zichzelf niet een ander te 
verbieden soortgelijke toestellen te verkopen tegen een prijs die aankoop 
van zo'n toestel aantrekkelijker maakt dan huren van Decca: een ieder 
draagt het risico van de wijze waarop hij zijn bedrijf heeft ingericht''. Voor 
zover een bijzondere omstandigheid nog gelegen zou kunnen zijn in een 
voor het opzetten van het systeem vereiste inventiviteit, alsmede in de 
daaraan verbonden inspanningen en investeringen, geldt ook daarvoor het 
reeds genoemde oordeel, met name omdat Decca reeds gedurende 35 jaar 
praktisch een monopolie heeft bezeten, zodat, tegen de achtergrond van 
artikel47 ROW, moet worden aangenomen, dat Decca voor die inventivi
teit, inspanningen en investeringen voldoende is beloond. Tenslotte is de 
omstandigheid, dat de wijze van handelen van Holland Nautic afwijkt van 
hetgeen in de betrokken branche als passend wordt ervaren (namelijk het 
aan Decca betalen van een vergoeding voor de instandhouding van het 
systeem) weliswaar niet zonder belang, maar niet zo zwaarwegend dat zij 
aan genoemd oordeel kan afdoen. 

Aldus houdt de HR enerzijds vast aan de leer, dat het profiteren van 
andermans inspanningen, los van enig industrieel eigendomsrecht, niet 
zonder meer onrechtmatig is (vgl. onder meer HR 23 juni 1961, NJ 1961, 
423 (Bolhoeve-De Gelllustreerde Pers)), terwijl anderzijds wordt aangege
ven, waaraan een bepaalde prestatie in beginsel ten minste dient te voldoen 
om te rechtvaardigen, dat zij beschermd wordt op een wijze;- die met de 
bescherming op grond van een industrieel eigendomsrecht vergelijkbaar is. 

b. Profiteren van sportieve prestaties 

De KNVB organiseert de nationale competitie, de bekercompetities en 
overige wedstrijden van het betaald en amateurvoetbal bij deals leden bij 
hem aangesloten clubs. De NOS verzorgt onder meer driemaal per week een 
radioprogramma, waarin, onderbroken door muziek en nieuwsuitzendin
gen, onder andere van wedstrijden van het betaald voetbal verslag wordt 
gedaan. Vanaf 1969 zijn tussen de KNVB en de NOS elkaar opeenvolgende 
overeenkomsten gesloten, waarin een regeling werd getroffen voor het 
uitzenden van voetbalwedstrijden. De KNVB stelt thans de principiele vraag 
aan de orde, of de door haar georganiseerde wedstrijden een ,produkt" 
opleveren van dien aard dat de exploitatie daarvan door ongeschreven 
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normen als bedoeld in artikel1401 B. W. wordt beschermd. De NOS meent, 
dat een dergelijke bescherming ontbreekt. 

De rechtbank en het hof te Amsterdam wijzen de vordering van de KNVB 
toe, zij het met verschillende motiveringen en nuanceringen. De NOS stelt 
beroep in cassatie in. De HR stelt als uitgangspunt voorop, dat het enkele 
feit dat de NOS door de uitzendingen profiteert van de door de KNVB 
georganiseerde wedstrijden, op zichzelf nog niet in strijd is met de zorgvul
digheid, die de NOS jegens de KNVB in het maatschappelijk verkeer 
betaamt. Het college zoekt vervolgens aansluiting bij zijn arrest van 
27 juni 1986,NJ1987, 191, noot VANNIEUWENHOVENHELBACH (Holland 
Nautic - Racal Decca) (zie hierv66r) en overweegt, dat i.e. niet voldaan 
is aan de in dat arrest gestelde minimumeis, dat wordt geprofiteerd van een 
prestatie van dien aard, dat zij op een lijn valt te stellen met die welke 
toekenning van een industrieel eigendomsrecht rechtvaardigt. De HR over
weegt verder: ,Niettemin moet worden aangenomen dat de KNVB en zijn 
clubs op een zekere bescherming ter zake van de uitzending van wedstrijden 
aanspraak kunnen maken, zij het ook een aanspraak van een ander karakter 
dan aan een absoluut recht van de bovenbedoelde soort zou kunnen worden 
ontleend". Deze uitzendingen, aldus de HR, kunnen namelijk in de hand 
werken dat een deel van het publiek zich bepaalt tot het waarnemen van 
de uitzending in plaats van tegen betaling de wedstrijden zelf bij te wonen. 
Mede in verband daarmee ligt het in de rede dat de KNVB en de clubs slechts 
tegen betaling van een redelijke vergoeding toestemming zullen geven tot 
de handelingen in het stadion of op het wedstrijdterrein, die met het oog 
op het tot stand brengen van de uitzending nodig zijn, en, bij weigering van 
een zodanige vergoeding, deze handelingen zo veel als praktisch doenlijk 
zullen beletten. De KNVB en de clubs hebben in beginsel de mogelijkheid 
en rechtens de vrijheid hiertoe. Aldus komt de HR tot de volgende beslis
sing. Wie in een stadion of op een terrein waar door de KNVB en zijn clubs 
voetbalwedstrijden worden georganiseerd, datgene verricht wat nodig is 
voor een uitzending via radio of t.v. van (delen van) deze wedstrijden, 
ofschoon hij weet of behoort te weten dat de eigenaar of gebruiker van dat 
stadion of terrein voor die uitzending geen toestemming heeft gegeven, 
handelt jegens die eigenaar resp. die gebruiker onrechtmatig. 

Zoals door de HR zelf al overwogen, behoort ook in dit geval de gevestigde 
rechtspraak te worden gehandhaafd. 

c. Profiteren van de uitgave van een wetstekst 

De Staatsuitgeverij heeft in het Staatsblad de tekst van het Binnenvaartpoli
tiereglement afgedrukt. Den Ouden heeft vervolgens een hoek vervaardigd, 
waarin dit reglement met behulp van fotografische reproduktietechnieken 
uit het Staatsblad is overgenomen, en is tot verhandeling hiervan (tegen een 
beduidend lagere prijs) overgegaan. De Staat heeft voor de president van 
de rechtbank te Rotterdam met succes gevorderd, dat aan Den Ouden de 
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genoemde vervaardiging en verhandeling zou worden verboden op grond 
van onrechtmatige daad. Het hof te Den Haag heeft dit vonnis vernietigd 
en de vordering alsnog afgewezen. 
De HR borduurt ook in deze zaak voort op zijn meergenoemde arrest van 
27 juni 1986, NJ 1987, 191. Uitgangspunt is (wederom), dat de omstandig
heden, dat Den Ouden profiteert van de ins panning, bet inzicht en de kennis 
waarmee de litho's en de uitgave van de Staatsdrukkerij zijn tot stand 
gebracht, en dat Den Ouden de Staat aldus nadeel toebrengt, niet meebren
gen dat Den Ouden als concurrent van de Staat bij bet op de markt brengen 
van het Binnenvaartpolitiereglement in strijd handelt met de haar jegens de 
Staat in bet maatschappelijk verkeer betamende zorgvuldigheid. Bijkomen
de omstandigheden kunnen een dergelijk profiteren onrechtmatig maken, 
maar terughoudendheid dient bij bet aannemen daarvan betracht te wor
den. Het college verwijst hierbij niet alleen naar bet zojuist genoemde arrest, 
maar ook naar artikel 11 AW, dat onder meer bepaalt dat op wetten, 
besluiten en verordeningen geen auteursrecbt bestaat en waaraan de gedach
te ten grondslag ligt dat de teksten daarvan gemeengoed behoren te zijn en 
dat daarom in beginsel vrijheid dient te bestaan ter zake van aktiviteiten ter 
verspreiding van die teksten onder het publiek. Bovendien leiden enkele in 
bet bijzonder door de Staat naar voren gebrachte omstandigheden niet tot 
een ander oordeel. Het betreft bier bet gegeven, dat a) tussen de uitgaven 
van de Staat en van Den Ouden ,volkomen gelijkheid" bestaat als gevolg 
van het door Den Ouden toegepaste fotografiscbe procede; b) Den Ouden 
deze gelijkenis nodeloos heeft doen ontstaan; en c) Den Ouden door het 
toepassen van genoemd procede baar uitgave op de markt beeft kunnen 
brengen tegen een aanzienlijk lagere prijs dan die van de uitgave van de 
Staat. 
De HR trekt, als gezegd, de lijn van de eerdere rechtspraak door. Men zie 
over deze materie, behalve de reeds vermelde annotaties, onder meer nog 
Van Engelen, BIB 1986, p. 263 e.v. 

3. PUBLIKATIE VAN TESTRESULTATEN ONRECHTMATIG? 

HR 9 oktober 1987, NJ 1988, 537, noot BRUNNER, Consumentenbond tegen 
Westerkamp Haweka B.V. 

Sedert vele jaren doen consumentenorganisaties publiekelijk verslag van 
vergelijkende warentests. Het verrichten van dergelijk onderzoek en het 
bekendmaken van de resultaten daarvan wordt algemeen toelaatbaar ge
acht, mits de zorgvuldigheid daarbij in acht wordt genomen. In de onderha
vige procedure kwam voor bet eerst voor de HR de vraag aan de orde, of 
en zo ja onder welke omstandigbeden bet publiceren van bet testverslag 
onrechtmatig zou kunnen zijn ten opzicbte van een ondernemer, van wie 
de produkten in dat verslag negatief beoordeeld waren. 
De Consumentenbond publiceerde in 1985 een vergelijkend warenonder-
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zoek betreffende huiscomputers. Na het verslag van dat onderzoek werd 
van elke geteste computer een samenvattende beoordeling gegeven, die ten 
aanzien van het produkt van Westerkamp dermate negatieve kwalifikaties 
bevatte, dat deze de Consumentenbond aansprak op grond van onrechtma
tige daad. De president van de Raagse rechtbank achtte de publikatie niet, 
het Raagse hof achtte haar echter wei onrechtmatig, waarna de Consumen
tenbond bij de hoogste rechterlijke instantie in cassatie ging. 
De RR was van mening, dat de wijze waarop de Consumentenbond zich 
over de testresultaten had uitgelaten, niet onzorgvuldig was. Ret college 
overwoog, , ... dat ervan moet worden uitgegaan dat aan de Consumenten
bond ook hierin beginsel de vrijheid toekwam om de publikatie ( ... ) zodanig 
in te kleden als hem geboden voorkwam teneinde het publiek waaraan de 
vergeleken produkten ( ... ) werden aangeboden, zo effectief mogelijk voor 
te lichten en aan ieder die daaraan behoefte zou hebben, op een voor hem 
zo duidelijk mogelijke wijze inzicht in de betekenis van die resultaten te 
geven. Een zodanige vrijheid vindt weliswaar haar grenzen in de zorgvuldig
heid die bij de inkleding van de publikatie jegens degenen die de produkten 
op de markt brengen, in acht moet worden genomen. Doch het zou met de 
aard van deze vrijheid niet stroken, indien deze grenzen reeds zouden 
worden overschreden door het enkele feit dat die publikatie uitingen bevat, 
die inhouden dat de onderzoekende instelling het produkt niet kan aanbeve
len en die dit produkt kwalificeren als ,slecht" of ,niet best". ( ... ) Ook 
kan aan de onrechtmatigheid van dergelijke uitingen niet worden ten 
grondslag gelegd dat zij ( ... ) ,onnodig afbrekend" zijn, behoudens het 
geval dat zij niet voldoende zijn onderbouwd met- en derhalve niet worden 
gepreciseerd door -in de publikatie zelf weergegeven concrete onderzoeks
resultaten of zij door de daarin weergegeven resultaten redelijkerwijs niet 
worden gerechtvaardigd". 

Aldus heeft de RR enerzijds beslist, dat aan vergelijkend warenonderzoek 
een grote mate van vrijheid toekomt, en anderzijds duidelijk gemaakt, dat 
het publiceren van het resultaat van dergelijk onderzoek op zorgvuldige 
wijze dient te geschieden. 

4. RET NIET NOEMEN VAN TOELEVERANCIERS ONRECHTMATIG? 

RR 27 november 1987, NJ 1988, 722, noot WICHERS ROETH, Chloe S.A. 
e.a. tegen A.J .M. Peeters 

Ret kan voor een merkhouder, die met (grootschalige) inbreuk op zijn 
merkrecht en zelfs met namaak van zijn produkt geconfronteerd wordt, van 
veel belang zijn de oorspronkelijk voor deze vervalsingen verantwoordelijke 
fabrikant te kunnen opsporen. Bijzonder nuttig is hierbij vanzelfsprekend 
een lijst van toeleveranciers van degene, die in eerste instantie van de 
inbreuk beschuldigd wordt. In literatuur en oudere rechtspraak overheerst 
echter de opvatting dat de rechter terughoudendheid dient te betrachten bij 
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bet veroordelen van de gedaagde tot bet aan de eiser verschaffen van een 
dergelijke lijst. In bet thans te bespreken arrest geeft de HR dienaangaande 
enkele criteria, die bij de heersende leer aansluiten. 

Peeters heeft inbreuk gemaakt op bet merk van Chloe door onder dat merk 
in een op die van Chloe bedrieglijk gelijkende verpakking een vervalsing 
van de eau de toilette van Chloe in bet verkeer te brengen. Peeters heeft 
dit produkt van een derde gekocht, terwijl hij wist dat bet om namaak ging. 
In cassatie is nog slechts de vraag aan de orde, of Peeters gehouden is aan 
Chloe een lijst met namen en adressen van zijn toeleveranciers van bet 
inbreukmakende produkt te verschaffen. 

De president van de rechtbank te Roermond had een hierop betrekking 
hebbende vordering toegewezen, maar bet hof te Den Bosch vernietigde 
deze beslissing. Volgens bet hof rust op degene die kennis draagt van 
(toekomstig) onrechtmatig gedrag van een derde geen rechtsplicht daarvan 
aan de benadeelde mededeling te doen, behoudens in uitzonderlijke geval
len, waarvan i.e. geen sprake is. Hieraan doet niet af, dat Peeters zelf jegens 
Chloe onrechtmatig handelde en daartoe door die derde in staat werd 
gesteld, dit des te minder, aldus nog steeds bet hof, nu door Chloe geen 
andere inbreuken op haar merk zijn gesteld dan die ten processe aan de orde 
geweest zijn, noch daarvan anderszins is gebleken. 

De HR acht de in bet arrest van bet hof vervatte rechtsopvatting juist. Dat 
sprake zou zijn van een uitzonderlijk geval (de HR vertaalt deze term van 
bet hof met: bijzondere omstandigheden die een ander oordeel wettigen) 
wordt door bet cassatiemiddel niet aan de orde gesteld. Het college over
weegt, dat bet antwoord op de vraag, of de hiervoor bedoelde rechtsplicht 
bestaat, in de eerste plaats afhangt van de aard van de aan de derde verweten 
handelingen, zoals i.e. bet desbewust verhandelen van een vervalsing van 
bet merkprodukt, en wei onder dit merk en in een bedrieglijk gelijkende 
verpakking. Voorts zal nodig zijn, dat bij uitblijven van de inlichtingen 
omtrent de toeleveranciers gevaar bestaat dat de derden zullen voortgaan 
met bet verrichten van genoemde handelingen of dat geen vergoeding zal 
kunnen worden verkregen voor de schade die de merkhouder door deze 
handelingen lijdt. Ook de HR is tenslotte van oordeel, dat bet enkele feit 
dat Peeters zelf onrechtmatig handelde hem nog niet verplicht de gewenste 
inlichtingen te verschaffen. 

5. MISLEIDENDE RECLAME 

HR 20 december 1985, NJ 1986, 231, B. Doodkorte c.s. tegen J.W. Dane 
c.s. 

HR 29 maart 1985, NJ 1985, 591, noot WICHERS HOETH, Bendien B.V. 
tegen V erwet B. V. 

HR 29 maart 1985, NJ 1985, 592, noot WICHERS HOETH, Stichting Konsu
menten Kontakt tegen Elektrorama B.V. 
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HR 29 maart 1985, NJ 1985, 593, noot WICHERS HOETH, Pammler B.V. 
tegen Stichting Konsumenten Kontakt 

Op 14 juli 1980 trad de regeling omtrent de privaatrechtelijke bescherming 
tegen misleidende reclame (artt. 1416 a-c B.W.) in werking. In onderstaan
de arresten van de HR, de eerste uitspraken van het hoogste rechtscollege 
met betrekking tot de nieuwe wettelijke regeling, komen verschillende 
aspecten van misleidende reclame aan de otde. De lezer zij voor uitvoerige 
commentaren bij de laatste drie arresten verwezen naar de annotaties van 
Van Nieuwenhoven Helbach en Verkade in BIE 1985, afl. 8, resp. op 
p. 316, 306 en 295. 

a. Geen terugwerkende kracht van de artikelen 1416 a-c B. W. 

Doodkorte c.s. hebben in februari 1979 aandelen genomen in de op te 
rich ten Polynesian N. V. Zij werden hiertoe bewogen op grond van gegevens 
vervat in een door Dane c.s. openbaar gemaakt en aan hen verstrekt 
prospectus. Doodkorte c.s. hebben in de onderhavige procedure hun vorde
ring voornamelijk daarop gebaseerd, dat de rooskleurige verwachtingen die 
het prospectus wekte omtrent rendement en waardestijging der aandelen, 
niet zijn bewaarheid. Het prospectus was met andere woorden misleidend, 
hetgeen met zich meebracht, dat Dane c.s. jegens hen onrechtmatig hadden 
gehandeld. 
De Bredase rechtbank overwoog, dat de vordering van Doodkorte c.s. reeds 
op het tijdstip van de inleidende dagvaarding vervallen was. De in dit geval 
toepasselijke wettelijke bepalingen waren volgens de rechtbank de artikelen 
1416a e.v. (oud) B.W. In het bijzonder artikel1416d, lid 2 (oud) B.W. was 
hier van belang, omdat daarin werd bepaald, dat vorderingen op grond van 
artikel1416a (oud) B.W. vervielen na verloop van zes maanden te rekenen 
vanaf de dag waarop de onwaarheid, onvolledigheid of verrninking van de 
in het prospectus gegeven informatie was gebleken of had kunnen blijken. 
De rechtbank stelde vast, dat het hier bedoelde tijdstip 5 augustus 1980 was 
en dat daarom de inleidende dagvaarding (d.d. 10 april1981) te laat kwam. 
In cassatie verdedigden Doodkorte c.s., dat in dit geval de nieuwe artikelen 
1416a e.v. B.W., in werking getreden op 14 juli 1980, met terugwerkende 
kracht dienden te worden toegepast. De HR verwierp dit beroep. Het college 
overwoog, dat bij gebreke van een overgangsregeling in de nieuwe wet niet 
kon worden aanvaard, dat door de bij die wet ingevoerde artikelen 1416a 
e.v. zou worden bepaald of, en onder welke omstandigheden, een v66r de 
inwerkingtreding daarvan gepleegde gedraging een onrechtmatige daad zou 
opleveren. Dit was niet anders, aldus de HR, ten aanzien vanhetgeen artikel 
1416b (nieuw) omtrent de bewijslast bepaalt, gezien de verwevenheid van 
deze bepaling met het door genoemde wet gevestigde aansprake
lijkheidsregime. 
De beslissing van de HR sluit aan bij de gangbare opvattingen met betrek-
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king tot overgangsrecht (vgl. de door de A.-G. Mok in zijn conclusie voor 
het arrest, NJ 1986, p. 882, voetnoot 12 vermelde literatuur) en strookt 
tevens met artikel4 Wet Algemene Bepalingen, dat als volgt luidt: ,De wet 
verbindt aileen voor het toekomende en heeft geene terugwerkende kracht". 

b. Misleidende vergelij king met een, anoniem "produkt van de concurrent 

Bendien, Verwet en Turkenburg bestrijken ongeveer 950Jo van de Nederland
se markt voor vloeibare plantenvoeding. Verwet is een reclamecampagne 
begonnen voor haar produkt Substral. In een in dat kader uitgezonden 
T. V .-reclamespot wordt onder meer een merkloze fles getoond, voorstellen
de het produkt van een (nietmet name genoemde) concurrent. Vanzelfspre
kend komt het produkt van Verwet er veel beter vanaf dan dit anonieme 
produkt: het vertonen van de merkloze fles met daarover een zwart kruis 
gaat onder andere gepaard met de mededeling, dat de gebruiker van het 
produkt voor een liter water veel minder Substral nodig heeft en dat Substral 
daarom voordeliger is. 

Bendien, fabrikant van Pokon-plantenvoeding, voelt zich desalniettemin 
aangesproken door deze reclamespot en acht bepaalde mededelingen daarin 
afbrekend en misleidend. De president van de Arnhemse rechtbank meent 
inderdaad, dat sprake is van onrechtmatig gedrag van de zijde van Verwet; 
het gerechtshof in dezelfde plaats meent echter dat van afbreken niet 
gesproken kan worden, in hoofdzaak omdat , ... voorshands niet voldoen
de aannemelijk voorkomt dat de televisiekijkers het kleurloze produkt met 
daarover een zwart kruis voor Pokon zullen houden ... ''. Bovendien is het 
hof van oordeel, dat de mededelingen van Verwet niet als misleidend in de 
zin van de artikelen 1416 a-c B.W. beschouwd kunnen worden, omdat 
Bendien volgens het hof niet slechts kon stellen dat de mededelingen van 
Verwet misleidend waren, maar ook nog had moeten stellen, dat Substral 
minder goed is dan andere vloeibare plantenvoeding, met name Pokon. 

De HR vernietigt het arrest van het hof. Voor het beantwoorden van de 
vraag, of de mededelingen mede betrekking hebben op het produkt van een 
bepaalde concurrent en of deze mededelingen dienovereenkomstig getoetst 
moeten worden aan de normen welke mededingers beschermen tegen mede
delingen in de concurrentiestrijd waarin zij of hun produkt afbrekend 
worden besproken of bij hun reputatie wordt aangehaakt, is niet beslissend 
of het publiek, dat van die mededelingen kennis neemt, het , ,anonieme'' 
produkt voor dat van die concurrent zal houden. Beslissend is, of dat 
publiek, althans een niet te verwaarlozen gedeelte daarvan, in verband met 
de bijzonderheden van het geval, de reclameboodschap, voor zover zij 
betrekking heeft op het ,anonieme" produkt, zal betrekken op het produkt 
van de concurrent. Als relevante omstandigheden in dit verband noemt de 
HR onder andere, dat op de desbetreffende markt slechts een gering aantal 
ondernemers een belangrijke plaats inneemt en dat het produkt van de 
betrokken concurrent bij het publiek zeer bekend is. 
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Ook ten aanzien van het punt van de misleiding is de HR het niet met het 
hof eens. Wie omtrent de samenstelling van zijn eigen produkt onjuiste 
mededelingen doet (of deze suggereert) en dusdoende het publiek leidt tot 
de veronderstelling dat zijn produkt beter is dan soortgelijke produkten van 
zijn concurrenten, maakt zich schuldig aan misleiding in de zin van de 
genoemde bepalingen, ook al is zijn produkt in feite niet minder goed of 
zelfs beter dan concurrerende produkten. Hij poogt zich immers, aldus de 
HR, in de concurrentiestrijd een voorsprong te verschaffen door het publiek 
omtrent de samenstelling van dat produkt onjuist voor te lichten. 

c. Verwijzing naar irreee/ hoge adviesprijzen; ernstige misleiding 

De consumentenorganisatie Konsumenten Kontakt heeft Elektrorama, een 
onderneming die electronische apparatuur aan het publiek te koop aan
biedt, gedagvaard voor de president van de Rotterdamse rechtbank. Zij 
stelt, dat gedaagde zich schuldig maakt aan misleidende reclame, door 
mededelingen openbaar te (Iaten) maken waarin de prijzen van de door haar 
aangeboden produkten worden vergeleken met de ,catalogusprijs", ,nor
maalprijs" of met van soortgelijke omschrijvingen voorziene prijzen, zon
der dat in de mededeling op voor het publiek duidelijk kenbare wijze tot 
uitdrukking wordt gebracht dat de prijs waarmee vergeleken wordt een door 
de fabrikant ofimporteur gehanteerde, niet-bindende adviesprijs is. Voorts 
maakt gedaagde volgens eiser onder meer mededelingen openbaar, waarin 
haar eigen prijzen worden vergeleken met niet meer door de importeur of 
fabrikant gehanteerde adviesprijzen of met irreeel hoge adviesprijzen, die 
niet een inkoopprijs van de detaillist plus een redelijke winstmarge 
weergeven. 

De president acht dergelijke reclame echter niet misleidend en ook het hof 
te Den Haag stelt zich op dit standpunt. Evenals de president gaat het hof 
in op de gangbare betekenis van woorden als ,adviesprijs", ,catalogus
prijs" en dergelijke, die, aldus het hof, op zich al inhouden dat dit geen 
bindende prijzen zijn, hetgeen het publiek zich wei zal (of moet) realiseren. 
Ook een term als ,stuntprijzen" kan volgens het hof door de beugel; 
voorshands kan het hof hierin niet meer zien dan een zekere overdrijving, 
welke aan reclame veelal eigen is, doch waarvan het publiek zich doorgaans 
wei bewust is. Wat tenslotte het verbod betreft om te verwijzen naar irreeel 
hoge adviesprijzen, hiertoe overweegt het hof, dat de adviesprijzen eenzijdig 
door de fabrikanten en importeurs worden vastgesteld, dat een dergelijk 
verbod te vaag is, omdat niet eenvoudig is vast te stellen wat in deze branche 
voor ieder artikel een redelijke winstmarge voor de detaillist is, terwijl 
anderzijds voorshands niet aannemelijk is dat het publiek hier ernstig door 
wordt misleid. 

Konsumenten Kontakt gaat in cassatie en krijgt van de HR aileen op het 
punt van de irreeel hoge adviesprijzen gelijk. De door het hof gegeven, 
zojuist vermelde, motivering kan de beslissing volgens het hoogste rechts-
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college niet dragen. Nu aan de overige vereisten van artikel1416a B.W. is 
voldaan, is beslissend of het publiek door vergelijking met een irreeel hoge 
adviesprijs wordt misleid. Rechtens is zonder betekenis of zo'n adviesprijs 
(eenzijdig) door de fabrikanten en importeurs wordt vastgesteld, of door 
Elektrorama is verzonnen. Het gevraagde verbod is geenszins te vaag, in 
aanmerking genomen dat dit verbod zal moeten worden begrepen als een 
verbod om te vergelijken met adviesprijzen waarvan in ernst niet kan 
worden betwijfeld dat zij niet als werkelijke adviesprijzen kunnen worden 
beschouwd. Tenslotte beogen de artikelen 1416 a-c B.W. het publiek te 
beschermen tegen misleiding zonder meer, en niet slechts tegen , ,ernstige'' 
misleiding. 

d. Verbod om door middel van colporteurs misleidende mededelingen te 
doen openbaar maken 

Pammler B.V. is importeur voor Nederland en Belgie van boeken en 
tijdschriften. Tevens verkoopt zij in Nederland tijdschriften, en wei door 
middel van colporteurs. Deels betreft dit eigen colporteurs van Pammler, 
deels colporteurs die in dienst zijn van door Pammler ingeschakelde colpor
tage-bedrijven. Bij de Stichting Konsumenten Kontakt zijn klachten bin
nengekomen over onrechtmatige gedragingen van de door of vanwege 
Pammler ingeschakelde verkopers. Deze hebben, naar in rechte komt vast 
te staan, bij het verkopen van tijdschriften en periodieken aan het publiek 
misleidende mededelingen gedaan omtrent de voorwaarden van de abonne
menten, de prijs van de aangeboden bladen, alsook de ideele doeleinden die 
met de verkoop gediend zouden zijn. 

Konsumenten Kontakt vordert jegens Pammler voor de rechtbank te Maas
tricht drieerlei: 1) een verbod tot het openbaar maken of door middel van 
colporteurs doen openbaar maken van misleidende mededelingen als zoeven 
bedoeld; 2) een bevel om aan de verkopers een bepaalde schriftelijke 
instructie te verstrekken; 3) een bevel om de relatie met een verkoper te 
beeindigen, wanneer deze de instructie niet naleeft. De rechtbank stelt vast, 
dat Pammler ingevolge artikel 1416a B. W. onrechtmatig heeft gehandeld, 
waaraan niet afdoet, dat zij zich bij de verkoop heeft bediend van bedrijven 
die zich uitsluitend met colportage bezighouden. lngevolge artikel1416a is 
immers niet slechts het openbaar maken, maar oak het openbaar Iaten 
maken van misleidende mededelingen onrechtmatig. De rechtbank consta
teert bovendien, dat geenszins is gebleken dat Pammler er alles aan heeft 
gedaan om te voorkomen dat zijn verkopers misleidende mededelingen 
deden. Het onder 1) gevorderdeis daarom toewijsbaar; niet echter het onder 
2) en 3) gevorderde, nu deze vorderingen niet steunen op enig wettelijk 
voorschrift. 

De zaak komt opnieuw aan de orde voor het gerechtshof in Den Bosch. Het 
vonnis van de rechtbank blijft echter in stand. Oak het hof acht het in eerste 
instantie uitgesproken verbod gerechtvaardigd, omdat Pammler niet stelt 
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dat de misleiding door de colporteurs (in het bijzonder degenen, die in dienst 
zijn van derden) niet meer zal voorkomen. Pammler zou er naar de mening 
van het hof verstandig aan doen, van het gebruik van colportage-bedrijven 
af te zien en eventueel haar eigen vertegenwoordigersbestand uit te breiden. 
Naast toewijzing van het onder 1) gevorderde acht het college voor toewij
zing van 2) en 3) (nog) geen plaats. 
De tegen deze uitspraak ingebrachte cassatiemiddelen worden door de HR 
aile verworpen, met name omdat zij berusten op een verkeerde lezing van 
het bestreden arrest of feitelijke grondslag missen. 
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LUST VAN ARRESTEN 

Hoofdstuk 1 

RECHTSPERSONEN EN PERSONENVENNOOTSCHAPPEN 

HR 5 oktober 1984, NJ 1985, 445, noot HAARDT, Stichting Zonder Recht 
of Titel tegen A.A.C. Martens 

HR 2 november 1984, NJ 1985, 446, noot MAEIJER, E. Blok B.V. tegen 
Aannemersbedrijf M. de Haan B.V. en M. de Haan 
HR 15 maart 1985, NJ 1986, 191, noot MAEIJER, P.C. Pesulima tegen bet 
Kerkgenootschap Molukse Evangelische kerk 

HR 26 juni 1985, NJ 1986, 243, noot MAEIJER, Credit Lyonnais Bank 
Nederland N.V. tegen Stichting SOBI en De Nederlandsche Bank N.V. 

HR 26 juni 1985, NJ 1986, 307, noot MAEIJER, N.V. Gemeenschappelijke 
Kernenergiecentrale Nederland tegen o.a. De vereniging ,Stop Dode
waard" 
HR 8 juli 1985, NJ 1986, 358, noot MAEIJER, Belanghebbende X tegen de 
Staat der Nederlanden 

HR 13 september 1985, NJ 1987, 98, noot BRUNNER, Albada Jelgersma 
Holding B.V. tegen Ad van Geloven Snacks B.V. 

HR 27 september 1985, NJ 1986, 339, De Groepsondernemingsraad verbon
den aan de Sociale eenheid van VMF-Stork tegen De Koninklijke Machine
fabriek Stork B.V. 
HR 19 november 1985, NJ 1986, 125, noot 'T HART 

HR 19 november 1985, NJ 1986, 126, noot 'T HART 

HR 25 apri11986, NJ 1987,742, noot HEEMSKERK, De Consumentenbond 
tegen de gemeente Smilde en de N. V. Recai 
HR 9 mei 1986, NJ 1986, 792, noot VANDER GRINTEN, Bouwmaatschappij 
Keulen B.V. tegen Bouwfonds voor Limburgse Gemeenten 
HR 16 mei 1986, NJ 1987,206, noot MAEIJER, R.E. van den Broeke tegen 
C. van der Linden c.s. 
HR 27 juni 1986, NJ 1987, 743, noot HEEMSKERK, Contact Milieubescher
ming Noord-Holland, Vereniging Milieudefensie en De Oeverlanden Blij
ven tegen de Gemeente Amsterdam 
HR 1 oktober 1986, NJ 1987, 914, S. B.V. tegen W. 

HR 31 oktober 1986, NJ 1987, 173, noot VANVEEN, ,De Kloosterorde der 
Zusters van Sint Walburga, Sectie Nederland" tegen de Staat der Nederlan
den (Ministerie van Justitie) 
HR 16 december 1986, NJ 1987, 321, noot 'T HART 
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HR 16 december 1986, NJ 1987, 322, noot 'T HART 

HR 2januari 1987, NJ 1987, 458, noot VANDER GRINTEN, Vasteloavesver
einiging De Zawpense tegen de vereniging Afdeling Sittard van de Neder
landse Vereniging tot Bescherming van Dieren 

HR 9 januari 1987, NJ 1987, 959, noot MAEIJER, Cooperatieve Melkleve
ringsverenigingen Vecolac BA tegen Cooperatieve Stoomzuivelfabriek Juli
ana 

HR 16 januari 1987, NJ 1987, 970, noot MAEIJER, Euro-Advertising B.V. 
en Norman Craig en Kummel (Netherlands) B.V. tegen A.F.M. van Tiel 

HR 10 februari 1987, NJ 1987, 662, noot 'T HART 

HR 20 februari 1987, NJ 1987, 558, P.C.T.A. Product Controle Transport 
Amsterdam B.V. en H.C. de Jong tegen Planex B.V. 

HR 3 april 1987, NJ 1987, 744, noot HEEMSKERK, De gedetineerden 
vereniging Iusta Causa tegen de Staat der Nederlanden (Ministerie van 
Justitie) 

HR 24 april 1987, NJ 1987, 660, Ubbink Isolatie B.V. tegen Dak- en 
Wandtechniek B. V. 

HR 20 mei 1987, NJ 1987, 973, noot MAEIJER, B.V. Koninklijke Maat
schappij ,De Schelde" tegen Dirk Meijer 

HR 27 juni 1987, NJ 1987, 505, noot MAEIJER, De ondernemingsraad van 
Stichting Huize Boldershof tegen Stichting Huize Boldershof 

HR 8 juli 1987, NJ 1988, 79, G.A. Janovitz tegen de stichting ,Stichting 
Pensioenfonds voor Huisartsen" 

HR 30 oktober 1987, NJ 1988, 392, noot MAEIJER, J.M.L.G.C. de Locht 
e.a. tegen Stichting Sint Laurensziekenhuis 

HR 4 november 1987, NJ 1988, 578, noot MAEIJER, X te P tegen Ate P 

HR 11 december 1987, RvdW 1987, 237, de Staat der Nederlanden 
(Ministerie van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur en Ministerie van 
Verkeer en Waterstaat) tegen de Nederlandse Vereniging van Erkende 
Reclame-Adviesbureaux e.a. 

HR 18 december 1987, NJ 1988, 350, A. Franzetti, de vennootschap naar 
Frans recht, Societe a Responsabilite Limitee Fran<;ois Mayer et Fils SA en 
het rechtspersoonlijkheid bezittende lichaam Nederlands Bureau der Mo
torrijtuigenverzekeraars tegen de Cooperatieve Vereniging Suikerunie UA 

HR 23 december 1987, NJ 1988, 680 R.N.A. Dreesmann tegen o.a. Vede 
B.V. 

HR 3 februari 1988, NJ 1989, 225, noot MAEIJER, De Stichting Onderzoek 
Bedrijfs Informatie SOBI e. a. tegen NABA Beheer B. V. 

HR 19 februari 1988, NJ 1988, 487, noot VANDER GRINTEN, Albada 
J elgersma Holding B. V. tegen Intercooperatieve Zuivelfabriek van Antwer
pen 
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HR 1 juli 1988, NJ 1989, 226, noot MAEIJER, M.P. Drukker tegen Stichting 
tot gemeenschappelijk bezit, beheer en administratie van familie-eigendom 
N.W.E. Drukker, e.a. 

HR 7 oktober 1988, NJ 1989, 335, noot STEIN, IBM Nederland N.V. tegen 
Centrale Ondernemingsraad van IBM Nederland N.V. 

HR 4 november 1988, NJ 1989,244, noot MENDEL, Shell Nederland Ver
koopmaatschappij c.s. tegen Van Dooren B.V. c.s. 

HR 11 november 1988, NJ 1989, 606, noot MAEIJER, Oliehandel Klaas de 
Boer B.V. tegen A. van der Knaap 

HR 18 november 1988, NJ 1989, 699, noot MAEIJER, C.M.C.M. Jacobs 
tegen Mr. J .A. Velenturf, curator in het faillissement van Biggles Groat
handel B.V. 

HR 25 november 1988, NJ 1989, 159, H.J. Wolters tegen H. Wildeman 

HR 7 april1989, NJ 1989, 630, noot MAEDER, Ubbink Isolatie B.V. tegen 
Dak- en Wandtechniek B.V. 

Hoofdstuk 2 

TUSSENPERSONEN, WAARDEPAPIEREN, HANDELSKOOP EN 
DOCUMENTAIR KREDIET 

HR 28 oktober 1983, NJ 1985, 131, noot ScHULTSZ, Sojuznefte-export 
tegen FCIB N. V. 

HR 21 december 1984, NJ 1985, 289, noot VANDER GRINTEN, Seignette 
Handelsonderneming tegen Nederlandsche Middenstandsbank N. V. en Ne
derlandsche Credietbank N.V. 

HR 26 april1985, NJ 1985, 607, BHE tegen BMH N.V. en AmRa Bank 
N.V. 

HR 18 oktober 1985, NJ 1987, 189, noot SCHULTSZ, C.F.E.P. Galama qq 
tegen Fila Tecnica Spa 

HR 7 november 1986, NJ 1987, 934, noot BRUNNER, Katan B.V. tegen H. 
Klaas GmbH & Co KG e.a. 

HR 8 juli 1987, NJ 1988, 391, noot BRUNNER, B. Chesquieres S.A. tegen 
H. Jul. Knuwer qq 

HR 18 december 1987, NJ 1988, 372, Kamer van Koophandel en Fabrieken 
voor Amsterdam tegen J. Beerends 
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Hoofdstuk 3 

VERZEKERING 

HR 8 april1983, NJ 1986, 457, H. Visser tegen Centraal Beheer Schadever
zekering N. V. (prejudiciele vragen van de Hoge Raad aan het BGH) 

BGH 20 mei 1983, NJ 1985, 10, noot MIJNSSEN, Lenglet e.a. tegen N.V. 
Royale Beige 

HR 6 januari 1984, NJ 1985, 590, noot MIJNSSEN, Insurance Company of 
North America tegen R.E. van den Broeke 

HR 20 januari 1984, NJ 1986, 1, Regionaal Ziekenfonds Twente UA tegen 
LOVM (de Hoge Raad stelt prejudiciele vragen aan het BGH) 

BGH 17 maart 1984, NJ 1986, 515, noot VAN DER GRINTEN, OM en 
Meeuws tegen N. V. Lloyd London en Wigham Poland Belgium 
BGH 23 oktober 1984, NJ 1986, 458 

HR 12 april1985, NJ 1985, 867, noot VANDER GRINTEN, N.V. Verzeke
ringsmaatschappij Holland tegen J.C. Korstanje 

HR 3 mei 1985, NJ 1985, 713 ABP tegen Ennia Schadeverzekering N.V. 

HR 10 mei 1985, NJ 1985, 794, noot VANDER GRINTEN, Valerio Beheer 
B.V. tegen H.B.A. Verhagen en P.M. van der Laan 
BGH 5 juli 1985, NJ 1986, 2, noot VANDER GRINTEN 

HR 7 februari 1986, NJ 1986, 459, noot VANDER GRINTEN, einduitspraak 
van de Hoge Raad 

HR 28 februari 1986, NJ 1986, 527, noot VANDER GRINTEN, Old Amster 
B.V. tegen V.o.f. O.W.J. Schlencker en R.J. Bicker Caarten van Overzee 
&Co. 
HR 4 april 1986, NJ 1986, 606, einduitspraak van de Hoge Raad 

HR 11 april 1986, NJ 1987, 433, noot HEEMSKERK, Ennia Schadeverzeke
ring N.V. en Hollandsche Verzekering Societeit 1808 N.V. tegen G. Bodde 

HR 16 mei 1986, NJ 1986, 638, T.M.T.M. Ki.ippers tegen De Westland
Utrecht Hypotheekbank N. V. 

HR 27 maart 1987, NJ 1987, 658, zie voor noot VANDER GRINTEN bij dit 
arrest noot VANDER GRINTEN bij HR 27 maart 1987, NJ 1987, 659, X tegen 
N. V. Interpolis Schade 

HR 27 maart 1987, NJ 1987, 659, noot VANDER GRINTEN, X tegen Levob 
Schadeverzekering N. V. 

HR 12 juni 1987, NJ 1988, 39, noten VANDER GRINTEN en LUIJTEN, 
Verzekeringsmaatschappij Holland N. V. tegen A. T. Beek 
BGH 15 februari 1988, NJ 1988,607, noot VANDER GRINTEN, De Goudse 
tegen Winterthur 

BGH 19 februari 1988, NJ 1988, 608, O.M. Asselman tegen Lauvrijs 
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BGH 19 februari 1988, NJ 1988, 677, N.V. De Volksverzekering tegen Van 
Hyfte c.s. 
HR 17 juni 1988, NJ 1988, 966, noot VAN DER GRINTEN, C.M. van 
Kasteren tegen Nationale Nederlanden Schadeverzekering Mij. N.V. 
HR 10 augustus 1988, NJ 1989, 238, noot VANDER GRINTEN, H.J .R. Mat
thes tegen N.V. Noordhollandse van 1816 Algemene Verzekeringsmaat
schappij 
HR 7 oktober 1988, NJ 1989, 122, noot MENDEL, Europeesche Goederen
en Reisbagageverzekeringmaatschappij N.V. tegen B.V. Financierings
maatschappij ,Vola" 
HR 11 november 1988, NJ 1989, 362, noot MENDEL, W. van Enter tegen 
Ennia Schadeverzekeringsmaatschappij N. V. 

HR 3 februari 1989, Rechtspraak van de Week 1989, 55, De Onderlinge 
Waarborgmaatschappij OHRA UA tegen IMF Goilo 

HR 3 februari 1989, Rechtspraak van de Week 1989, 60, W.J.B. Aalbers, 
P .C.L. van Breemen en B.A.J .M. Peek tegen Nederlandse Onderlinge 
Waarborgmaatschappij UA 

HR28 april1989, Rechtspraakvan de Week 1989, 125, G.M.M.M. Liszkay 
tegen David- Edwards Harman 

Hoofdstuk 4 

VERVOER 

HR 11 januari 1985, NJ 1985, 422 enS. & S. 1985, 36, Citronas B.V. tegen 
The Egyptian Navigation Company 
HR 1 februari 1985, NJ 1985, 698, noot SCHULTSZ, S. & S. 1985, 49, 
Transocean Towage Co. Ltd. tegen Hyundai Construction Co. Ltd. 
HR 20 september 1985, NJ 1986, 211, noot VAN DER GRINTEN, S. & S. 
1985, 129, De Staat der Nederlanden tegen Firma Sakies Aktien Gesell
schaft 
HR 27 september 1985, NJ 1986, 212, noot VANDER GRINTEN, S. & S. 
1986, 15, H.J. Fongers tegen de Staat der Nederlanden 
HR 7 februari 1986, NJ1986, 477, noot MEIJERS, S. & S. 1986,61, De Staat 
der Nederlanden tegen B.V. Bergings- en transportbedrijf Van den Akker 
e.a. en De Staat der Nederlanden tegen Dissotis Shipping Corporation 
HR 20 juni 1986, NJ 1987, 35, noot VAN DERGRINTEN, S. & S. 1987, 120, 
v.o.f. Deka-Hanno Stuwadoorsbedrijf e.a. tegen Citronas B.V. e.a. 
HR 27 juni 1986, NJ 1987, 931, S. & S. 1988, 3, M. Calar tegen KLM N.V. 

HR 23 januari 1987, NJ 1987,410, S. & S. 1987, 130, Appels Italia S.R.L. 
tegen Transportbedrijf Simon Laan B.V. 
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HR 27 januari 1987, NJ 1987, 813, noot RIPHAGEN, S. & S. 1987, 72, 
Bevrachtingskantoor Amsterdam B.V. 
HR 17 februari 1987, NJ 1987, 769, noot VANVEEN, S. & S. 1988, 4, 
Internationaal Transportbedrijf Gebr. Linders B. V. 
HR 15 mei 1987, NJ 1987, 810, noot VANDER GRINTEN, S. & S. 1987, 98, 
P. de Graaf tegen Cooperatieve Raiffeisenbank Wieringen WA 
HR 26 juni 1987, NJ 1988, 74, S. & S. 1988, 2, Olau Line UK Ltd. & Co 
tegen Polish Steamship Company 
HR 8 april 1988, NJ 1989, 333, noot ScHULTSZ, S. & S. 1988, 92, Staat 
der Nederlanden tegen United Kingdom Mutual Steamship Assurance Asso
ciation (Bermuda) Ltd. 
HR 26 april 1988, NJ 1989, 184, S. & S. 1989, 76, Staat der Nederlanden 
tegen Tom Hendrik Van der L. 
HR 13 mei 1988, NJ1989, 201, S. & S. 1988, 101, De Staat der Nederlanden 
tegen Schweizerische Bankgesellschaft e.a. 
HR 10 juni 1988, NJ 1989, 30, noot VRANKEN, Skipool Bay Shipping Co. 
Ltd. tegen De Gemeente Rotterdam 
HR 24 juni 1988, S. & S. 1988, 122, Cooperatieve Noordelijke Handelsvere
niging voor Akkerbouwgewassen BA ,Agrico" tegen Scheepvaartmaat
schappij ,Laurens" B.V. e.a. 
HR 13 januari 1989,NJ1989, 755, nootMENDEL, De Staatder Nederlanden 
tegen Scheepvaartmaatschappij Ewout B.V. 
HR 14 apri11989, Rechtspraak van de Week 1989, 108, Roubos c.s. tegen 
Sandifort 
HR 26 mei 1989, Rechtspraak van de Week 1989, 145, Zerstegen-Van der 
Harst B.V. tegen Norfolk Line B.V. 
HR 9 juni 1989, Rechtspraak van de Week 1989, 163, Verzekeringsinstituut 
Vojvodina tegen Europe Container Terminus B.V. 

Hoofdstuk 5 

INDUSTRIELE EIGENDOM EN ONGEOORLOOFDE 
MEDEDINGING 

HR 29 maart 1985, NJ 1985, 591, noot WICHERS HOETH, Bendien B.V. 
tegen Verwet B. V. 
HR 29 maart 1985, NJ 1985, 592, noot WICHERS HOETH, StichtingKonsu
menten Kontakt tegen Elektrorama B.V. 
HR 29 maart 1985, NJ 1985, 593, noot WICHERS HoETH, Pammler B.V. 
tegen Stichting Konsumenten Kontakt 
HR 12 april1985, NJ 1985, 577, noot WICHERS HoETH, M.G. van Winsen 
tegen de v.o.f. J. van Winsen & Zonen 
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HR 19 april 1985, NJ 1985, 790, noot WICHERS HOETH, Consulair B.V. 
tegen Air Holland N. V. 

BGH 22 mei 1985, NJ 1985, 770, noot WICHERS HoETH, Lever tegen N.V. 
International Metals 

BGH 22 november 1985, NJ 1986, 241, noot WICHERS HOETH, Jean 
Delvaux S.A. tegen D.B.L. Belgium S.A. 

HR 6 december 1985, NJ 1986, 292, noot WICHERS HOETH, Seaship 
Agencies B.V. tegen Sealiner Agencies Holland B.V. 

HR 20 december 1985, NJ 1986, 231, B. Doodkorte c.s. tegen J.W. Dane 
c.s. 

BGH 23 december 1985, NJ 1986, 258, noot WICHERS HOETH, Unbas e.a. 
tegen J. de Laet e.a. 

HR 24 januari 1986, NJ 1986, 360, noot WICHERS HOETH, R.S.H. Huyser 
tegen Kamer van Koophandel en Fabrieken te Den Haag 

HR 25 april1986, NJ 1986, 531, B.V. Verenigde Sloten- en Bouwbeslagfa
brieken tegen Antonie Priem B.V. 

HR 27 juni 1986, NJ 1987, 191, noot VAN NIEUWENHOVEN HELBACH, 
Holland Nautic Apeldoorn B.V. tegen Racal-Decca Navigator Ltd. e.a. 

BGH 25 september 1986, NJ 1987, 373, noot WICHERS HOETH, Everett 
Medical Products Limited c.s. tegen E. van Weel c.s. 

HR 6 maart 1987, NJ 1987, 809, noot WICHERS HoETH, Container Centra
len e.a. tegen Jac. van Dillewijn Verpakkingen B.V. e.a. 

HR 8 mei 1987, NJ 1988, 36, noot WICHERS HoETH, Stichting Bouwcen
trum tegen Farmex Handelsmaatschappij B.V. 

BGH22mei 1987,NJ1987, 881, noot WICHERSHOETH, Screenoprints Ltd. 
tegen Citroen Nederland B. V. 

BGH 29 juni 1987, NJ 1988, 147, noot WICHERS HoETH, Kortman-Redipro 
B.V. tegen P.V.B.A. Verenigde Zeepcentrales 

HR 9oktober 1987,NJ1988, 537, nootBRUNNER, Consumentenbond tegen 
Westerkamp Haweka B.V. 

HR 23 oktober 1987, NJ 1988, 310, NOS tegen KNVB 
HR 20 november 1987, NJ 1988, 311, noot WICHERS HOETH, Staat der 
Nederlanden tegen W.H. den Ouden N.V. 

HR 27 november 1987, NJ 1988, 722, noot WICHERS HOETH, Chloe S.A. 
e.a. tegen A.J .M. Peeters 

HR 13 mei 1988, NJ 1988, 953, noot WICHERS HOETH, E.I. DuPont de 
Nemours and Company tegen Enka B.V. 
BGH 7 november 1988, NJ 1989, 300, noot WICHERS HOETH, Omnisport 
N.V. tegen R. Bauweraerts 

BGH 7 november 1988, NJ 1989, 332, noot WICHERS HOETH, N.V. Hotel 
Alfa Louise tegen N.V. Govimo e.a. 
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BGH 18 november 1988, NJ 1989, 299, noot VAN NIEUWENHOVEN HEL
BACH, Philip Morris Holland B.V. tegen BAT Sigaretten-Fabriken 
G.m.b.H. 
BGH 14 april 1989, NJ 1989, 834, noot WICHERS HOETH, Superconfex 
B. V. tegen Burberrys Ltd. 
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ALGEMEEN 

COLLE, Ph., Table duodecennale, Revue critique de Jurisprudence Beige, 1977-
1988, Brussel, Bruylant, 1990, 324 p.; - Prijs: ing.: 2.430 BF. 

Ben inventaris over 12 jaar is wellicht minder gebruikelijk doch het biedt het 
voordeel onder de benaming Table duodecennale een nieuwe formule te introduce
ren, die van een inventaris van 12 jaar tijdschriftpublicaties. 
Bike inventaris van deze aard heeft steeds het voordeel dat zij, indien de kwaliteit 
verzekerd is, aanleiding kan geven tot een dubbele waardering: 
- waardering voor de auteur, die het ondankbare doch bijzonder nuttige werk van 
de inventarisering heeft volbracht, 
- waardering voor een tijdschrift dat over 12 jaar een indrukwekkende reeks 
bijdragen - ik heb er 142 geteld - onder vorm van annotaties onder rechtspraak 
heeft weten te publiceren. 
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De Revue critique heeft tijdens de meer dan 4 decennia van haar bestaan een 
eersterangs positie weten te verwerven in het kader van de talrijke- mijns inziens 
al te talrijke - juridische tijdschriften in dit land. 
Opmerkelijk is ook het feit dat dit tijdschrift er terecht prat op is gegaan eminente 
Nederlandstalige juristen ook te laten annoteren. Dit kan niet anders dan bijdragen 
tot de totstandkoming van een sui generis Belgische doctrine, die haar functie van 
makelaar in rechtsculturen op die wijze kan blijven bestendigen. Het ware wenselijk 
mocht in de toekomst ook aan Franstalige zijde een inspanning worden geleverd om 
in de Nederlandstalige tijdschriften bijdragen te publiceren. 
Wie in zijn bibliotheek beschikt over de drie Tables Decennales en de huidige Table 
duodecennale, kan zich gelukkig prijzen, want hij is de bezitter van een makro
bibliotheek in mikrovorm. 

Marcel STORME 

BURGERLIJK RECHT 

KLEIJN, W.M., Bijzondere overeenkomsten- Dee! IV- Bewaargeving, Bruik
leen, Verbruikleen, Borgtocht, Schenking, Gevestigde en Altijddurende renten, 
Kansovereenkomst en Lijjrente, Spel en Weddenschap, Vaststellingsovereenkomst 
en Dading, in Mr. C. Asser's Handleiding tot de Beoefening van het Nederlands 
Burgerlijk Recht, Zwolle, Tjeenk Willink, 1988, 343 p. 

Het is verheugend om de hierna volgende exhortatie om Nederlands te leren, die 
gericht is tot Franstalige juristen, in een Franstalig juridisch werk te lezen: ,Je dirai 
d'abord, et sur un plan general, que connaltre, a tout le moins passivement, le 
neerlandais, est pour les francophones de notre pays un simple devoir de courtoisie, 
de culture, de civilisation vis-a-vis de leurs proches voisins. Peut-on, a un moment 
oil tant de jeunes Italiens, Espagnols, Turcs, Nord-Africains entre autres parlent 
couramment le neerlandais, croire un seul instant qu'il est trop difficile d'apprendre 
la langue que parlent le collegue, l'habitant de la meme rue, voire des proches 
parents? 
Devoir de culture encore vis-a-vis de soi: comment peut-on comprendre Bosch, 
Brueghel, Jordaens, l'ecole de Latem ou meme un Permeke si une courte lecture 
de Reinaert de Vos, d'un Timmermans ou d'un Antoon Coolen n'est pas possible? 
Pour le juriste le probleme depasse le domaine de la courtoisie, de la culture, de 
la civilisation pour entrer dans celui de la deontologie: comment peut-on conseiller 
convenablement son entreprise, aider son client ou juger une affaire si la doctrine 
de la jurisprudence de la moitie du pays est inaccessible? 
Le juriste ne saurait bien siir se passer de DE PAGE, de la Revue critique de 
jurisprudence beige, du Journal des Tribunaux, de la Revue de droit penal et de 
criminologie, mais peut-il mieux se passer de la lecture du Rechtskundig Weekblad, 
du Tijdschrift voor Privaatrecht, ou encore de l'Algemene Practische Rechtsverza
meling? 
Et le juriste belge de 1992, pratiquant dans un continentaux frontieres evanescentes, 
pourra+il encore exercer son metier sans approcher le droit anglosaxon, le droit 
allemand, a travers la litterature juridique des Pays-Bas - par exemple dans 
l'excellente collection Asser Serie - a la fois si proche de la notre mais depuis 
longtemps ouverte aux conceptions de nos voisins europeens?". 
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Die raadgeving komt uit het voorwoord van Marc Chatel hij het hoek ,Initiation 
au neerlandais juridique" van B. Dejemeppe, uitgegeven door Story-Scientia. De 
eerste voorzitter van het Hof van Cassatie is hlijkhaar een fervent raadpleger van 
de Asser-reeks, en de gelegenheid was te mooi om dit niet te onderstrepen. Het feit 
dat hij met het wierookvat zwaait was aanleiding om met die hartverwarmende tekst 
deze hespreking van een heruitgave van een Asser-deel te heginnen. 

Men herinnert zich dat de Asser-serie haar naam ontleent aan C. Asser (1843-1898). 
Hij stamde uit een geslacht van aanzienlijke juristen. Na functies vervuld te hehhen 
in de advocatuur en rechterlijke macht werd hij in 1892 hoogleraar in het hurgerlijk 
recht te Leiden. Als lid en secretaris van de Staatscommissie tot herziening van het 
Burgerlijk Wethoek hegon hij samen met van Heusde de Handleiding tot de 
beoefening van het Nederlands hurgerlijk recht. Dit heroemd geworden werk, dat 
tot op heden regelmatig door eminente juristen wordt hewerkt, leidde tot de huidige 
Asser-serie. De serie heeft haar heldere doelstelling behouden: het verkrijgen van 
een duidelijk heeld van het burgerlijk recht. Praktijkmensen, docenten en studenten 
heschouwen een Asser-deel steeds als hron van de heersende rechtsopvatting. De 
Asser-serie is het standaardwerk voor studie en praktijk, sinds 1878, dus al ruim 
een eeuw lang. Maar het recht is voortdurend in beweging. De Asser-serie speelt in 
op nieuwe ontwikkelingen, zeker waar het de overgang van BW naar NBW, het 
nieuwe Burgerlijk Wethoek, aangaat. Regelmatig verschijnen dan ook nieuwe delen 
die verouderde uitgaven vervangen. Deze nieuwe delen geven niet aileen recente 
jurisprudentie, wetgeving en literatuur, maar maken tevens een goede vergelijking 
tussen het oude en het nieuwe recht mogelijk. 

Deel 5 is gewijd aan de hijzondere overeenkomsten. Het hoek I handelt over koop 
en ruil (Asser-Schut), II over huur en pacht (Asser-Ahas-Brunner), III over op
dracht, arheidsovereenkomst, C.A.O. en aanneming van werk, IV over de andere 
hijzondere overeenkomsten (Asser-Kleijn) en V over de maatschap, vennootschap 
onder firma van commanditaire vennootschap (Asser-Maeijer). Een indeling die, 
zoals de lezer kan merken, voor de Belgische jurist ongehruikelijk is. Aldus wordt 
horgtocht in het hesproken boek IV hehandeld, terwijl er daarnaast een apart deel 
Zekerheidsrechten hestaat. In onze dagen zouden we in laatstgenoemd deel ook de 
horgtocht verwachten (zoals Dirix en De Corte het doen in hun uitstekend werk 
,Zekerheidsrechten", uitgegeven hij Kluwer-Rechtswetenschappen te Antwerpen). 

In de Belgische juridische systematiek hoort de schenking eerder hij het familiaal 
vermogensrecht dan hij de hijzondere overeenkomsten, en de maatschap, vennoot
schap onder firma en commanditaire vennootschap eerder hij het deel over vennoot
schapsrecht. De arheidsovereenkomst en de C.A.O. horen hier te Iande allang niet 
meer thuis hij de bijzondere overeenkomsten. Anderzijds wordt de overeenkomst 
van lastgeving in de Asser-serie niet hehandeld hij de hijzondere overeenkomsten. 

Eind april1988 verscheen in een herziene uitgave het deel 5-IV, Bijzondere overeen
komsten, door Prof. Kleijn (Citeertitel: Asser, Bijzondere Overeenkomsten IV; 
verkorte citeertitel: Asser-Kleijn). Dit hoek is deels de 5de druk van Asser-Kamphui
sen (1960). Achtereenvolgens worden hewaargeving, bruikleen, verhruikleen, horg
tocht, schenking, gevestigde en altijddurende renten, kansovereenkomsten en lijf
rente, spel en weddenschap, vaststellingsovereenkomst en dading hehandeld. In dit 
boek wordt slechts daar waar nodig door de auteur aandacht hesteed aan het NWB, 
aangezien maar enkele hijzondere overeenkomsten tegelijk met de Boeken 3, 5 en 
6 zullen worden ingevoerd. Aangezien schenking nog veellater (tegelijk met erf
recht) zal worden ingevoerd, is daar nog veel aandacht aan de huidige wetgeving 
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gericht. De hoeveelheid literatuur en jurisprudentie over een groot gedeelte van de 
behandelde bijzondere overeenkomsten is dun gezaaid, zodat men vaak moet 
terugvallen op oudere schrijvers en rechtspraak. Er wordt voorwaar nog een 
uitspraak van de landrechter van Soerabaja van 1947 geciteerd m.b.t. de aansprake
lijkheid van de bewaarnemer. Maar anderzijds treft men bijvoorbeeld de wet van 
30 december 1983 aan die een eind maakt aan allerlei uitwassen op het gebied van 
de lijfrente. Of een recent arrest van de Hoge Raad, zoals dit van 2 mei 1986 over 
de beperking van de borgtocht tot een bepaald bedrag. 
Het Nederlandse recht m.b.t. de hier behandelde overeenkomsten bevat veel verge
lijkbare regels, maar soms stuit men op verschillen zoals bijvoorbeeld de regel dat 
de dading die niet schriftelijk is aangegaan (sinds 1979 relatief), nietig is. Bekentenis 
of beslissende eed zijn uitgesloten. Na de invoering van het N.B.W. zal de dading 
niet meer als bijzondere overeenkomst voorkomen, maar opgaan in het genus 
vaststellingsovereenkomst en zijn bijzondere vormvereiste (geschrift) en rechtsge
volgen (art. 1894 e.v. B.W.) verliezen. 

J. HERBOTS 

HANDELS- EN ECONOMISCH RECHT 

Les assurances de l'Entreprise, Handelingen van het colloquium aan de Universite 
Libre de Bruxelles op 20 en 21 oktober 1988, Brussel, Bruylant, 1988, 456 p.; -
Prijs: 3.528 BF. 

Dit boek bevat de verslagen van de studiedagen die aan de Universite Libre de 
Bruxelles op 20 en 21 oktober 1988 gehouden werden metals thema's de aansprake
lijkheidsverzekeringen van de onderneming (titel I) en de toekomstperspectieven 
ervan (titel II). De bedrijfsverzekeringen worden er in a1 hun aspecten grondig 
doorgelicht. 

Wat titel I betreft: 

Hoofdstuk I geeft een overzicht van de verschillende soorten aansprakelijkheid van 
de onderneming. De heer R. Dalcq, advocaat en professor aan de Universite 
Catholique de Louvain, schetst de evolutie van de toepassing van het aansprakelijk
heidsrecht op de onderneming, en legt de nadruk op de veranderingen waardoor de 
aansprakelijkheid nu eerder uit het oogpunt van het ,risico" dan van ,de schuld" 
benaderd wordt. 
Hoofdstuk II behandelt de bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering. De heer Masson, 
directeur bij Boels & Begault, beschrijft de ontwikkeling van de B.A.-exploitatiekos
ten, naar hun inhoud en beperkingen. 
Mevrouw M. del Carril, raadsheer bij het Hof van Beroep van Brussel, geeft een 
uiteenzetting over de aansprakelijkheid voor uitzendkrachten en occasioneel aange
stelden (Hoofdstuk III). Ze is van oordeel dat de situatie van de gebruiker onzeker 
en oncomfortabel is. Ze besluit dat deze situatie verbeterd zou moeten worden door 
de gebruiker als een ,beperkte aansteller" te beschouwen, waardoor het uitzendbu
reau de verplichtingen zou terugkrijgen die het wegens zijn hoedanigheid van 
professionele aanwerver logischerwijze zou moeten nakomen. 
De heer P. Van Ommeslaghe, advocaat bij het Hof van Cassatie en professor aan 
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de Universite Libre de Bruxelles, analyseert de aansprakelijkheidsverzekering van 
bestuurders en commissarissen van Belgische N.V.'s, (Hoofdstuk IV). De auteur 
bestudeert zowel de bij de verzekeringsverrichting betrokken partijen als de definitie 
van het gedekte risico, het schadegeval, de toepassing van de verzekering in de tijd, 
de omvang van de waarborg en tenslotte verschillende clausules. 

Hoofdstuk V is gewijd aan de aanpassing van het Belgisch recht aan de Europese 
Richtlijn inzake aansprakelijkheid voor gebrekkige produkten. De heer H. Cousy, 
professor aan de K.U.Leuven en Voorzitter van de Commissie voor Verzekeringen, 
behandelt meer bepaald de drie opties die de harmonisatierichtlijn aan de nationale 
wetgevers toekent en de wijze waarop de Belgische wetgever hiervan gebruik zou 
moeten maken. 

HoofdstukVI handelt over de B.A.-produktenverzekering. De heer J. Vander
weckene, wetenschappelijk medewerker aan de Universite de Liege, is van oordeel 
dat het B.A.-produktenrisico een steeds kenmerkender risico van de burgerlijke 
aansprakelijkheid vormt en dat met de bijzonderheden en specifieke aspecten ervan 
rekening moet worden gehouden. Hij benadrukt dat een individuele beoordeling en 
een continue evaluatie van het risico van fundamenteel belang zijn. Hij geeft de 
verzekeraar raad i.v.m. de clausules die betrekking hebben op de risico's van 
serieschade en op de uitsluitingen. 

De heer J.M. Hauferlin, juridisch adviseur bij de groep Assubel, analyseert het 
begrip ,immateriele schade" (hoofdstuk VII) in het kader van de aansprakelijk
heidsverzekering van de onderneming. 

De heer F. Piedbreuf, advocaat en wetenschappelijk medewerker aan de Universite 
de Liege, behandelt de preventie- en terugtrekkingskosten. Hij benadrukt dat de 
verzekeraar, naast de kosten voor de schadebeperking, verplicht zou kunnen worden 
de preventiekosten te betalen die noodzakelijk blijken om een dreigend gevaar af 
te wenden, zelfs al is het niet zeker dat de schade zich voordoet. 

Wat titel II betreft: 

Hoofdstuk I gaat algemeen over de verzekering van exploitatieverliezen. De heer 
A. Tulkens, mandataris van verzekeringsmaatschappijen, onderzoekt onder andere 
het vergoedingsmechanisme waarin het verzekeringscontract Exploitatieverliezen 
voorziet. 

Hoofdstuk II is gewijd aan de informatieverzekeringen. De heer Ph. Ullman, 
advocaat, besluit dat de juridische problemen als gevolg van de informaticarevolutie 
duidelijk afgebakend moeten worden. Bovendien zou het wenselijk zijn dat de 
verplichtingen van de leveranciers en de gebruikers door de rechtspraak en de 
doctrine duidelijk omschreven worden. Bij gebrek aan deze elementen is het op het 
ogenblik voor de verzekeraars moeilijk om aile informatierisico's te dekken, vooral 
fraude en burgerrechtelijke aansprakelijkheid van de informatici. 

De heer Hupin, gevolmachtigde bij de A.G.-groep, buigt zich over de milieuschade 
als verzekerbaar risico (hoofdstuk III). Zijn uiteenzetting gaat meer bepaald over 
de verschillende beschikbare verzekeringsvormen en over de toekomstperspectieven. 

De heer L. Schuermans, advocaat en professor aan de Universiteit van Antwerpen, 
onderzoekt de verzekering en het risico van terrorisme (hoofdstuk IV). Hij bestu
deert de dekking van terroristische aanslagen in het kader van het koninklijk besluit 
van 1 februai 1988 betreffende het brandgevaar - eenvoudige risico's, alsook de 
verzekering tegen afpersing van goederen, een fenomeen dat met bepaalde vormen 
van terrorisme verbonden kan worden. 
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Hoofdstuk V gaat over de kredietverzekering in het perspectief van de eenheids
markt van 1993. De heer J. Bastin, voorzitter van de N.V. ,Les Assurances du 
Credit" te Namen behandelt vooral de economische aspecten van de kwestie, 
rekening houdend met het wettelijk en juridisch kader die er een invloed op hebben. 

Hoofdstuk VI behandelt het risicobeheer. De heer Y. Maquet, consultant en profes
sor aan het I.S.S.E.C., beschrijft zowel de vroegere, huidige en toekomstige 
aspecten van het riskmanagement. 
De heer M. Flamee, advocaat en docent aan de V.U.B., buigt zich over het 
verzekeringscontract en de nieuwe technologieen (hoofdstuk VII). De auteur bena
drukt onder meer dat t.o.v. de nieuwe registratiemiddelen die voor een ware 
revolutie zorgen in de methodes voor opslag van gegevens en juridische akten de 
concepten van het Belgisch recht niet voldoende flexibel zijn om deze problemen 
op te lossen. Aangezien de begrippen ,geschrift" en ,ondertekening" immers niet 
wettelijk gedefinieerd zijn, moeten ze met het oog hierop een ruime interpretatie 
krijgen. 

De heer J. Ernault, juridisch adviseur van de A. G .-groep en docent aan de Universite 
Libre de Bruxelles, bekijkt de verzekeringen in het Iicht van 1992 (hoofdstuk VIII). 

Tenslotte stelt de heer J.L. Fagnart, advocaat en professor aan de Universite Libre 
de Bruxelles, het syntheseverslag voor, waarbij hij de convergentie benadrukt van 
de verschillende rapporten die zonder uitzondering het fenomeen van de socialise
ring van de risico's door de mechanismen van de aansprakelijkheid en de verzekering 
illustreren. Hij beschrijft bovendien de achtergronden van de crisis van de aanspra
kelijkheid alsook de evolutie van de verzekering i.v.m. de mentaliteitsveranderin
gen. 

Dit hoek is ontegenzeglijk een onmisbaar instrument voor al wie met bedrijfsverze
keringen geconfronteerd wordt. 

J. ROGGE 

SOCIAAL RECHT 

DE KEERSMAEKER, J.F., VAN STEENBERGE, J., PATTE, M., Bib/iograjie van het 
Belgisch Sociaal Recht- Bibliographie du Droit social beige 1984-1986, Antwer
pen, Kluwer Rechtswetenschappen, 1988, XXIV+ 108 p.; - Prijs: 1617 BF. 

Het voorliggend werk is eigenlijk de updating van het losbladig basiswerk dat van 
de hand van J.F. De Keersmaeker en J. van Steenberge bij dezelfde uitgever ver
scheen in 1981. Dit basiswerk omspande de periode van 1960 tot 1980. Oorspronke
lijk werd het losbladige basiswerk periodiek bijgewerkt; de aanvullingen werden 
evenwel ook onder brochurevorm uitgegeven. Vanaf 1984 werd van de losbladige 
methode afgestapt en werd beslist de bijwerkingen nog enkel in brochurevorm uit 
te geven. Nadeel hiervan is dat na verloop van tijd de recentere informatie allicht 
moeilijk toegankelijk zal worden. 
De gebruikte methode blijkt evenwel dezelfde. De opgenomen referenties worden 
chronologisch gerangschikt volgens een systematisch en overzichtelijk stramien, dat 
vlot opzoekingen toelaat. Enkel rechtsleer wordt opgenomen, dus geen verwijzingen 
naar wetgeving en rechtspraak. De opzet van het werk blijft in die zin dan ook 
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beperkt: voor opzoekingen inzake primaire rechtsbronnen blijft men op andere 
publicaties aangewezen. De inventaris van de gepubliceerde rechtsleer lijkt evenwel 
nogal volledig te zijn. 
Een tweede beperking blijkt reeds uit de titel: enkel het Belgisch recht komt aan bod. 
Het Europees en het internationaal sociaal recht werden derhalve niet opgenomen. 
Vooral wat het eerste betreft kan dit zeker worden betreurd, nu het nationale recht 
naarmate de verwezenlijking van de eengemaakte markt met rasse schreden nadert, 
steeds meer de invloed van het gemeenschapsrecht ondergaat. 
Een vraag die bij het doorbladeren van het voorliggend werk in deze tijd van 
voortschrijdende automatisering fataal moet rijzen, is of dit soort publicaties nog 
wei aan een reele behoefte beantwoorden. 
Bij de uitgave van het basiswerk in 1981 was dit zeker het geval. Intussen werden 
echter meer omvangrijke referentiewerken gepubliceerd, zoals de Jaarboeken 
Rechtsdocumentatie onder Ieiding van Prof. Dr. De Corte en de Rechtsgids onder 
Ieiding van Prof. Dr. Dillemans. Deze werken hebben op het voorliggende het 
voordeel dat zij naast rechtsleer ook wetgeving en rechtspraak ontleden; de Rechts
gids biedt daarbij het bijkomend voordeel nog verder terug te gaan in de tijd. De 
Jaarboeken Rechtsdocumentatie hebben verder het intrinsieke voordeel voor een 
jaarlijks bijgewerkt informatiesysteem te zorgen, dat dan nog wordt aangevuld door 
het maandelijkse Tijdschrift voor Rechtsdocumentatie. 
Bovendien bestaat sedert enige tijd de electronische databank Judit, die de gegevens 
van de redacties van T.R.D. en de Rechtsgids combineert. 
Voor wie de beschikking heeft over deze laatste snufjes inzake juridische informatie 
is het voorliggend werk dan ook geen onontbeerlijk werkinstrument. 
Dit doet overigens niets af aan de verdienste van de auteurs, die alleszins een zeer 
overzichtelijke en analytische systematiek hebben uitgewerkt die voor de gerouti
neerde beoefenaar van het sociaal recht wellicht toegankelijker is dan bv. de 
chronologische systematiek van het Tijdschrift Rechtsdocumentatie. 
Wie de overigens peperdure databanken of collecties van referentiewerken niet 
voortdurend ter beschikking heeft zal met het voorliggend werk, en het basiswerk 
waarbij het hoort, zeker zijn voordeel kunnen doen. 

H. VAN HOOGENBEMT 

PUBLIEK RECHT 

ALEN, A., Algemene beginselen en grondslagen van het Belgisch Publiek Recht, 
Boek I: De instellingen, Brussel, Story, 1988, 535 p.; - Prijs: 1750 BF. 

In 1986 publiceerde de auteur bij dezelfde uitgeverij een ,Algemene inleiding tot 
het Belgisch publiek recht". In de inleiding tot dat werk schreefhij: ,Dit compendi
um van het Belgisch publiek recht is inzonderheid uitgegeven ten behoeve van de 
studenten die mijn cursus volgen aan de Rijksuniversiteit te Gent. Het is bewust vrij 
summier en sober gehouden: summier omdat het slechts een samenvatting is, die 
op verschillende punten tijdens de mondelinge toelichting zal aangevuld worden; 
sober omdat het weinig aanvullende verwijzingen bevat". 
Blijkens de nieuwe titel en ook blijkens het feit dat het werk in twee boekdelen wordt 
gesplitst, is de huidige opzet iets ambitieuzer. 
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Ret eerste boek, dat thans voorligt, draagt als ondertitel ,De instellingen". 

Ret is opgesplitst in drie delen. 

Ret eerste dee!, ,Aigemene beginselen'', behandelt op een vrij klassieke wijze de 
begrippen rond grondwet en staat. 
Ret tweede dee! bevat onder bet opschrift ,De Belgische Gezagsorganisatie" naast 
drie hoofdstukken respectievelijk gewijd aan de drie staatsmachten, een hoofdstuk 
over de administratieve rechtscolleges en de Raad van State, een hoofdstuk dat 
handelt over de decentralisatie. 

Ret derde deel is ingedeeld in vier hoofdstukken die respectievelijk zijn gewijd aan 
de financH!le organisatie en middelen van de overheid, de organisatie van buiten
landse betrekkingen, de administratieve organisatie en de open bare besturen en aan 
,bijzondere problemen in verband met de gezaguitoefening", waarmee inzonder
heid bedoeld zijn, de besluit-wetten in de eigenlijke zin, en de wetten houdende 
toekenning van buitengewone en bijzondere machten. 

Blijkt aldus de structuur integraal te zijn overgenomen van de ,Aigemene inleiding 
tot bet Belgisch publiek recht" dan kan dit, op bet eerste gezicht, ook in ruime mate 
bet geval lijken wat de inhoud betreft. 
Twee verschilpunten vallen toch onmiddellijk op: ieder onderwerp is voorzien van 
een voor zo'n algemeen werk vrij uitgebreide literatuuropgave, en de voetnoten, die 
weliswaar in bet vorige werk niet geheel ontbraken, zijn aanzienlijk uitgebreid met 
verwijzingen naar rechtspraak en rechtsleer, wat bet eventuele opzoekingswerk van 
de lezer ten zeerste zal vergemakkelijken. Ook is bet geheel voorzien van een 
trefwoordenregister. 

Bij nader toezien blijkt ook de uiteenzetting zelf, zij bet niet substantieel, dan toch 
in aanzienlijker mate te zijn gewijzigd en bijgewerkt dan bet de lezer op bet eerste 
gezicht kan voorkomen. 
Ret ligt voor de hand dat bet werk volkomen ,up to date" (1988) werd gebracht. 
Dit vergde op zich reeds niet onaanzienlijke bijwerkingen. 

Vermelden we !outer bij wijze van belangrijke voorbeelden: 
-de grondwetsherziening van 1988 en de twee wetten die daarbij onmiddellijk 
aansluiten, t.w. de bijzondere wet van 1988, die o.m. voorziet in belangrijke nieuwe 
bevoegdheidsoverdrachten aan de gemeenschappen en de gewesten, en de gewone 
wet van 9 augustus 1988, die inzonderheid de taalkennis van de plaatselijke manda
tarissen in de rand- en taalgrensgemeenten beoogt te regelen (pp. 23-25, 62-65, 
277-279); 

- de rechtspraak van de Raad van State en van bet Arbitragehof met betrekking 
tot artikel 3 van de Grondwet, die door de auteur op een penetrante wijze wordt 
geanalyseerd onder bet onderwerp ,taalgebieden" (pp. 59-62); 

- de rechtspraak van de Raad van State, bet Rof van Cassatie en bet Benelux
Gerechtshof met betrekking tot de bevoegdheid van de Raad van State om een 
dwangsom op te leggen (pp. 206-208). 
- Meer in bet algemeen is bet hele werk door passende aandacht geschonken aan 
de rechtspraak van bet Arbitragehof, en bet hoofdstuk over de gemeenschappen en 
de gewesten wordt zelfs afgesloten met een tabel van de arresten van bet Rof, die 
is bijgehouden tot juni 1988 (pp. 375-378). 

Voorts werden herwerkt of bijgewerkt: de bladzijden gewijd aan de Raad van State 
(o.m. aangevuld met beschouwingen omtrent bet begrip ,regeringsdaden"- p. 252, 
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omtrent de termijn- p. 255, en het belang- p. 256), aan het Rekenhof (inzonderheid 
de rechtsprekende bevoegdheid van het Hof- p. 432), het verdrag (pp. 443 en volg.), 
de ambtenaren (p. 461). 

De verdere vergelijking met de , ,Algemene inleiding'' rechtvaardigt het vermoeden 
dat het tweede boek van de , ,Algemene beginselen" zal gewijd zijn aan de internatio
nale en supranationale instellingen en vooral aan de rechten en vrijheden. 

AI is het tweede boek nog niet verschenen, toch kan een vergelijking met de 
handboeken van wijlen A. Mast, die nu niet Ianger meer een monopolie genieten, 
bezwaarlijk uit de weg worden gegaan. 

Een eerste opvallend verschil is er een van structurele aard: waar bij Mast de 
spreiding over twee boeken gebeurt op grond van de klassieke onderscheiding tussen 
constitutioneel recht en administratief recht, ligt bij Alen, zoals we komen te zien, 
veeleer de onderscheiding ,gezagorganisatie" - ,rechten en vrijheden van de 
burgers" hieraan ten grondslag. Haasten we ons daaraan toe te voegen dat naar 
aile waarschijnlijkheid dit verschil niet te wijten is aan een uiteenlopende concep
tuele benadering maar veeleer aan het verschil in de noden van waaruit de auteurs 
zich aan het schrijven hebben gezet: voor Alen was het er oorspronkelijk om te doen 
een compendium samen te stellen ten behoeve van studenten die voor het eerst kennis 
maken met het publiek recht in zijn geheel. En dan is het een van de niet geringste 
verdiensten van de auteur dat hij er daarbij in geslaagd is de materie die traditioneel 
tot het administratief recht wordt gerekend, nagenoeg volledig op een vijftigtal 
bladzijden te synthetiseren, en zulks op een volkomen aanvaardbare marrier. 

Dit betekent natuurlijk niet dat het grondige en doorwrochte ,Overzicht van het 
Belgisch Administratief Recht" van A. Mast overbodig zou zijn geworden. 

Hoewel eveneens gegroeid uit cursusnotities, hebben de handboeken van Mast 
mettertijd, o .m. we gens de invoeging van talrijke dissertatieteksten, een overwegend 
betogende trant verkregen, met uitgesponnen begripsanalyses. Meteen hebben ze -
en dit geldt vooral voor het constitutionele recht - enigszins aan overzichtelijkheid 
ingeboet, zijn meer lees- dan studieboeken geworden. 

Alen daarentegen is overwegend beschrijvend, synthetiseert tot het uiterste, maar 
blijft daarbij verbazend volledig en glashelder. Een van de treffendste voorbeelden 
daarvan is de uiteenzetting betreffende de intrekking van administratieve rechtshan
delingen (pp. 477-478), waar de lezer in enkele regels vollediger en duidelijker wordt 
ingelicht dan in lange bladzijden die elders over het onderwerp zijn geschreven. 
Daarenboven is al wat wordt medegedeeld of uiteengezet uiterst gefundeerd en 
betrouwbaar. 

Zoals hierboven reeds aangeduid, maken al deze kwaliteiten van zijn werk het ideale 
studieboek. Zulks betekent echter geenszins dat het werk aileen maar diensten zou 
kunnen bewijzen aan studenten. Integendeel, wegens zijn kenmerk van , volledig 
en betrouwbare momentopname van ons publiek recht" is het een onmisbaar 
naslagwerk voor al wie zich op dat terrein begeeft, ook als eerste wegwijzer en bron 
voor wie bepaalde onderwerpen wil gaan uitdiepen. 

De invloed die van zulk werk uitgaat op het taalgebruik (zowel algemeen als 
juridisch) van de komende generaties juristen kan bezwaarlijk worden overschat. 
Daarom dient de auteur er te worden voor geprezen dat hij bij de hierboven 
beschreven omwerking van zijn ,Algemene inleiding" tot ,Algemene beginselen" 
ook enkele taalcorrecties heeft aangebracht. Laten we hopen dat hij bij een volgende 
uitgave aan dit aspect nog meer aandacht zal besteden. 
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De uitgever heeft een met zorg afgewerkt produkt afgeleverd. Maar het kan enige 
verbazing wekken dat hij erin geslaagd is een toch niet zoveel omvangrijker gewor
den tekst (zie boven) uit te smeren over ongeveer het dub bel aantal bladzijden. Het 
grotere Iettertype zal hiervoor wei in de eerste plaats verantwoordelijk zijn. Jammer 
genoeg hebben we niet de indruk dat de leesbaarheid daardoor is toegenomen noch 
het algemeen typografisch voorkomen verbeterd. Maar dit is uiteraard een Iauter 
subjectief oordeel. 

F. DEBAEDTS 

INTERNATIONAAL RECHT 

DE GROOT, G.-R., Staatsangehorigkeitsrecht im Wandel. Eine rechtsvergleichende 
Studie iiber Erwerbs- und Verlustgriinde der Staatsangehorigkeit, Keulen, Karl 
Heymanns, 1988, 441 p. +LVI; - Prijs: 98 DM. 

Dit boek, een aan de Rijksuniversiteit Limburg te Maastricht verdedigd proefschrift, 
biedt een rechtsvergelijkende studie van het nationaliteitsrecht in negen Ianden 
(Nederland, Belgie, BRD, Frankrijk, Groot-Brittannie, Italie, Oostenrijk, Zwitser
land en Spanje), met de uitdrukkelijk vooropgestelde bedoeling verbeteringen van 
het Nederlands nationaliteitsrecht te suggereren. Het boek valt uiteen in vier delen: 
een inleiding, waarin een verantwoording van de selectie der behandelde rechtsstel
sels gegeven wordt, een visie ontwikkeld wordt op (de functie van) het nationaliteits
begrip en de betekenis van de nationaliteit in het Iicht van recente internationale 
ontwikkelingen, m.n. van de Europese integratie, gerelativeerd wordt; negen natio
nale rapporten; een thematische vergelijking van de in deze rapporten samengevatte 
gegevens; en enkele voorstellen tot verandering van de actuele Nederlandse nationa
Iiteitswetgeving. 

De centrale stelling van het boek -die doorheen het werk telkens weer beklemtoond 
wordt - is dat de nationaliteit in de Westeuropese rechtsstelsels niet meer is dan 
een technisch koppelingsbegrip, ,eine leere Hiille" (13) waaraan geen zelfstandige 
inhoudelijke betekenis toekomt en waarmee niet verwezen wordt naar een politiek 
burgerschapsbegrip. De nationaliteit moet volgens de auteur Iauter worden gezien 
als een technisch aanknopingspunt dat dient om te bepalen volgens welk recht de 
rechten en plichten van het individu worden vastgesteld. De keuze van de onderzoch
te rechtssystemen wordt, behalve door technische overwegingen (i.v.m. de toeganke
lijkheid van taal en rechtsbronnen), door deze stelling gejustifieerd: rechtsstelsels, 
zoals de Oosteuropese, waarin het nationaliteitsbegrip nog gelmpregneerd is door 
het beeld van de ideale burger, komen, gelet op het doel van de rechtsvergelijking 
(verbetering van het eigen recht, waarin de nationaliteit geacht wordt een zuiver 
koppelingsbegrip te zijn), niet voor vergelijking in aanmerking. 

De nationale rapporten worden telkens ingeleid door een algemeen deel, dat naast 
een overzicht van de historische ontwikkeling van het nationale nationaliteitsrecht 
informatie bevat die het de lezer mogelijk moet maken de regels van het nationali
teitsrecht in hun specifieke juridische context te vatten. Dit blijkt bijvoorbeeld zeer 
nuttig te zijn voor een goed begrip van het Zwitserse recht, dat een gelede structuur 
vertoont: dit rechtsstelsel kent de nationale, de kantonale en de gemeentelijke 
,nationaliteit", waarbij verwerving van de ,nationaliteit" van een lager niveau 
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weliswaar afhankelijk is van de vervulling van de op een hoger niveau gestelde 
voorwaarden, maar de kantons en gemeenten toch een grote mate van zelfstandig
heid behouden bij de bepaling van op hun eigen niveau geldende voorwaarden tot 
nationaliteitsverwerving. Na het algemeen deel wordt een overzicht van het betref
fende nationaliteitsrecht gegeven aan de hand van een triadische structuur: achter
eenvolgens worden de gronden tot verwerving van de nationaliteit bij de geboorte 
(afstamming, geboorte op het grondgebied), de gronden van nationaliteitsverkrij
ging op een later tijdstip (optie, naturalisatie) en de gronden van verlies van de 
nationaliteit besproken. Onder elk van deze titels wordt de beschrijving van het 
positief recht telkens weer voorafgegaan door een historische inleiding. In het derde, 
rechtsvergelijkende dee! van het boek worden de negen bestudeerde nationaliteits
rechten volgens dezelfde drieledige structuur systematisch met elkaar vergeleken. In 
tegenstelling tot wat vaak gebeurt, beperkt dit als rechtsvergelijkende studie aange
kondigde werk zich dus niet tot de weergave van diverse nationale rechten, maar 
mondt het onderzoek in een daadwerkelijke vergelijking uit. Een nadeel van de 
gekozen werkwijze is echter dat het boek een hoge mate van redundantie vertoont: 
dezelfde informatie komt twee-, drie-, soms viermaal terug. Tot op zekere hoogte 
was herhaling ook wei niet te vermijden: voor een goed begrip van detailregels uit 
het ene of andere nationaliteitsrecht is een presentatie van dit recht in zijn globale 
samenhang vereist, terwijl bij vergelijking vaak details naast elkaar moeten worden 
gesteld zonder dat het mogelijk is daarbij voortdurend hun plaats binnen het eigen 
rechtssysteem uit te leggen. De dubbele presentatie van het materiaal - eerst in de 
nationale rapporten, vervolgens in het vergelijkende dee! - is dan ook gerechtvaar
digd. Dat kan even wei niet worden gezegd van de herhalingen binnen de nationale 
rapporten zelf, waarin de historiek van het nationaliteitsrecht telkens twee keer aan 
bod komt en waarin althans de hoofdlijnen van het geldende recht zelfs drie keer 
worden weergegeven ( eerst in het algemene deel, dan aan het einde van de historische 
inleidingen van de verscheidene afdelingen, tenslotte nog eens - meer uitgebreid 
-in het corpus van elk van deze afdelingen zelf). 

De rechtsvergelijking brengt De Groot ertoe een aantal tendensen te ontwaren in 
de ontwikkeling van de bestudeerde rechtsstelsels. Hij ziet een ontwikkeling van een 
unitair systeem, waarin ernaar gestreefd werd aan aile gezinsleden eenzelfde natio
naliteit toe te kennen, naar een dualistisch systeem, waarin de echtgenoten een 
verschillende nationaliteit kunnen hebben. Deze ontwikkeling is in hoofdzaak het 
gevolg van de consequente doorvoering van het beginsel van de gelijkheid van man 
en vrouw; dit beginsel heeft met zich gebracht dat vroegere regels, krachtens welke 
de vrouw door het huwelijk met een man van een andere nationaliteit haar eigen 
nationaliteit verloor en de nationaliteit van de man volgde, zijn afgeschaft, zodat 
internationale huwelijken thans in de regel tot het naast elkaar bestaan van verschil
lende nationaliteiten binnen hetzelfde gezin leiden. Ook de ongelijke behandeling 
van kinderen met of zonder een huwelijksafstamming wordt, voor zover het 
afstammingsrecht dat toelaat, thans meer en meer geweerd. Verder streven de 
hedendaagse nationaliteitsrechten ernaar zowel apatridie als polypatridie te bannen. 
De Groot wijst er echter terecht op dat het streven naar eliminatie van de meervou
dige nationaliteit op gespannen voet staat met het beginsel van de gelijkheid van 
man en vrouw; kinderen van ouders met verschillende nationaliteit krijgen immers, 
voorzover de nationaliteit een gevolg is van de afstamming, krachtens het beginsel 
van de gelijkheid van man en vrouw twee nationaliteiten. Tenslotte ziet de auteur 
-onder de bedrieglijke titel ,Yom ius soli nach ius sanguinis?"- convergerende 
ontwikkelingen op het vlak van de grondslagen van de nationaliteitstoekenning (ius 
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soli of ius sanguinis?). In de Romaanse rechtsstelsels, die vroeger principieel op het 
ius sanguinis gebaseerd waren, zijn, ter bestrijding van de apatridie en teneinde de 
afstammelingen van immigranten beter te kunnen integreren, ius soli-elementen 
gei:ntroduceerd. Anderzijds is het ius soli-karakter van het Britse recht ferm afge
zwakt door aan de ene kant de mogelijkheden tot verwerving van de Britse nationali
teit op grond van de afstamming van in het buitenland geboren kinderen uit te 
breiden, aan de andere kant de toepasselijkheid van het ius soli te beperken tot op 
het grondgebied geborenen die afstammen van een houder van de Britse nationaliteit 
of een Iangdurig in Groot-Brittannie gevestigd persoon. Aldus heeft een sterke 
toenadering tussen de Romaanse rechtsstelsels en de common law plaatsgevonden; 
de Germaanse rechtsstelsels hebben deze ontwikkeling echter niet gevolgd: zij zijn 
gebaseerd op een ius sanguinis, dat functioneert zonder uitzonderingen, ook niet 
voor Iangdurig in het land verblijvende vreemdelingen. 

De suggesties tot wijziging van het Nederlandse nationaliteitsrecht zijn verspreid 
doorheen het vergelijkende gedeelte en worden in het vierde deel van het boek 
samengevat en in technische vorm gegoten. Zij strekken er voornamelijk toe de 
beginselen van de gelijkheid van man en vrouw en de vermijding van apatridie, die 
toch al ten grondslag lagen aan de Nederlandse wetgeving, op een meer consequente 
en technisch beter uitgewerkte wijze tot uitdrukking te brengen en de verwerving 
van de Nederlandse nationaliteit door een kind van tenminste 12 jaar tot op zekere 
hoogte los te koppelen van de nationaliteit(sverwerving) door zijn ouder(s), in deze 
zin dat het kind bij zijn adoptie door een Nederlander of bij naturalisatie van de 
ouder slechts de Nederlandse nationaliteit zou verkrijgen, indien het hiermee in
stemt. 

Vanuit een technisch gezichtspunt is het vergelijkende onderzoek in dit boek, 
voorzover men zich beperkt tot het nationaliteitsrecht, op voortreffelijke wijze 
uitgevoerd. De auteur heeft, naast bronnen in vertaling, vele oorspronkelijke 
bronnen aangeboord en heeft daarbij literatuur opgediept die voor een buitenstaan
der niet Iicht te vinden moet geweest zijn (bv. het Belgische Tijdschrift voor 
Vreemdelingenrecht). Wanneer hij het enge vlak van het nationaliteitsrecht verlaat, 
is De Groot even wei niet altijd zo secuur. Het is hem bijvoorbeeld niet bekend dat 
de Belgische afstammingswet van 1987, die hij nochtans zelf aanhaalt, het beginsel 
,mater semper certa est" in het Belgische recht tot aile geboortes heeft uitgebreid; 
hij meent daarentegen dat de betekenis van de wet van 1987 ertoe beperkt blijft de 
mogelijkheden tot vaststelling van de afstamming Iangs moederszijde uit te breiden 
door middel van gerechtelijke opsporing van het moederschap (200). 

De hoofdkritiek die men op dit boek kan hebben ligt, ondanks dergelijke kleine 
tekortkomingen, beslist niet op het technische vlak. Deze kritiek moet zich daarente
gen toespitsen op het door De Groot aangewende nationaliteitsbegrip zelf. De auteur 
Iaat er niet de minste twijfel over bestaan de nationaliteit te beschouwen als een 
technisch, apolitiek koppelingsbegrip. Hij zaait echter de grootste twijfel over het 
statuut van deze uitspraak: is De Groots omschrijving van de nationaliteit descriptief 
dan wei prescriptief? In de inleiding krijgt men de indruk dat de auteur zijn definitie 
van het nationaliteitsbegrip resoluut beschrijvend opvat; nergens bekritiseert hij het 
actuele recht omdat het niet aan de definitie zou voldoen; hij sluit integendeel de 
Oosteuropese rechtsstelsels van de vergelijking uit omdat in deze stelsels de nationa
Iiteit nog wei een politieke functie toebedeeld krijgt - een argument dat slechts zin 
heeft, indien de juridische werkelijkheid in de Westeuropese rechtsstelsels hieraan 
tegengesteld is. Wanneer de auteur verder in het boek, in het vergelijkende deel, zijn 
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opvatting over nationaliteit argumentatief aanwendt, verspringt hij echter voortdu
rend van een beschrijvend naar een normatief perspectief en vice versa. Een 
schoolvoorbeeld van de verwarring treft men aan op pp. 256-260, waar De Groot 
de rechtsregels bekritiseert die als criterium voor het verlenen van de naturalisatie 
steilen dat de aanvrager geen gevaar voor de openbare orde mag uitmaken. Na eerst 
te hebben medegedeeld welke juridische vorm deze voorwaarde in bijna aile door 
hem onderzochte rechtsstelsels aanneemt, keurt hij het gebruik van zo'n criterium 
af omdat het zou indruisen tegen de in West-Europa geldende rechtsopvatting over 
nationaliteit. In deze passage wendt De Groot zijn opvatting over nationaliteit dus 
nog steeds in descriptieve zin aan - hij beweert niet zelf van mening te zijn dat de 
nationaliteit een leeg koppelingsbegrip moet zijn, maar beroept zich op de algemeen 
geldende opvatting -, maar hij doet dit in een context, waarin uit de feiten 
zonneklaar blijkt dat de nationaliteit in het geldende recht nog wei degelijk een 
politieke functie heeft, met name aileen geschikt geacht wordt toe te komen aan 
personen die zich aan de fundamentele maatschappelijke normen conformeren. De 
door De Groot in deze passage ontwikkelde argumentatie zou formeel onberispelijk 
zijn, indien hij er rond voor uit kwam dat het hier om een eigen, normatieve 
invalshoek ging; dat wil hij evenwel blijkbaar niet doen. 
De ambiguiteit van De Groots nationaliteitsbegrip maakt het de lezer moeilijk zijn 
argumenten naar waarde te beoordelen; een argument wordt immers anders gelezen 
en is kwetsbaar voor andere soorten kritiek, al naar gelang het beschrijvend dan 
wei normatief bedoeld is. Is De Groots visie op nationaliteit werkelijk descriptief 
bedoeld, dan wordt zij gefalsifieerd door de feiten die hij, doorheen het ganse boek, 
zelf inventariseert. Bij de vormen van nationaliteitsverwerving waarbij overheids
organen de mogelijkheid hebben de potentiele nationaliteitsverkrijger op zijn indivi
duele verdiensten te beoordelen (naturalisatie, gecoritroleerde optierechten) worden 
immers in aile rechtsstelsels voorwaarden gesteld, die betrekking hebben op de 
integratiewil, de feitelijke integratie, de aanvaarding van maatschappelijk dominan
te normen, de trouw aan hetland enz. Voorzover zulke voorwaarden ertoe strekken 
de feitelijke deelname van vreemdelingen aan het maatschappelijke Ieven te contro
leren, vormen zij nog geen bedreiging voor de houdbaarheid van De Groots 
nationaliteitsbegrip; terecht wijst hij er zelf op dat het koppelingsbegrip ,nationali
teit" slechts goed kan functioneren, indien de nationaliteit verwijst naar de feitelijke 
band met deze of gene maatschappij. Zo'n louter feitelijke band is echter perfect 
compatibel met crimineel gedrag, sympathieen voor vreemde mogendheden, poli
tieke opvattingen die de geldende constitutionele orde vijandig gezind zijn, finan
cieel onvermogen enz., aile feiten die nochtans in een of ander Westeuropees 
rechtsstelsel als beletsel voor nationaliteitsverwerving na de geboorte worden gezien. 
De Groot is voor deze feiten zeker niet blind: hij bekritiseert ze integendeel vanuit 
de door hem voorgestane nationaliteitsopvatting, maar vreemd genoeg trekt hij 
daaruit nergens de conclusie dat de descriptieve vorm, die hij aan zijn omschrijving 
van het nationaliteitsconcept pleegt te geven, onhoudbaar is. 
Moet men dan aannemen dat de auteur, ook al zegt hij het niet zo, aan zijn 
nationaliteitsbegrip een normatieve strekking toekent? Deze indruk zou kunnen 
worden gewekt door het kritische gebruik dat hij van het nationaliteitsbegrip maakt, 
maar wordt weerlegd door een aantal passages waarin De Groot nationaliteitswetge
vingen, in het bijzonder de Nederlandse, bekritiseert met argumenten die bezwaar
lijk te verenigen zijn met de gedachte dat de nationaliteit een op zich leeg koppelings
begrip is, waaraan enkel als voorwaarde mag worden gesteld dat zij aansluit bij een 
feitelijke band tussen het individu en de gemeenschap. De auteur zet vraagtekens 
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bij in de meeste stelsels voorkomende regels, die de verwerving van een nieuwe 
nationaliteit afhankelijk maakt van het verlies van de vorige nationaliteit. Hij wijst 
erop dat een persoon zich psychisch zeer wei met meer dan een gemeenschap 
verbonden kan voelen en meent dat zulke gevoelens door het nationaliteitsrecht 
moeten worden gehonoreerd. Dit is een invulling van het nationaliteitsbegrip, die 
de nationaliteit afwendt van haar technische functie; het technische probleem van 
de polypatridie (welk stel van rechten en verplichtingen is van toepassing op 
polypatride individuen?) wordt door deze invulling van de nationaliteit immers 
verscherpt. Nog duidelijker verlaat De Groot de visie op nationaliteit als koppelings
begrip, wanneer hij zich tegen nationaliteitsverlies bij verwerving van de Nederland
se nationaliteit door het door een Nederlander geadopteerde kind of het kind van 
een tot Nederlander genaturaliseerd persoon verzet omdat deze regels de vrije wil 
van de betrokkenen buiten spel zouden zetten. Indien, zoals De Groot voorhoudt, 
de nationaliteit, teneinde als koppelingsbegrip te kunnen functioneren, moet verwij
zen naar een effectieve band met de gemeenschap waarvan de nationaliteit toege
kend wordt, dan is er echter geen plaats voor de vrije wil; die wil zou immers, indien 
afwijkend van de affectieve band, de goede technische functionering van het 
nationaliteitsbegrip aileen maar in de weg kunnen staan. Voorzover De Groots visie 
op het nationaliteitsbegrip dus al een normatieve strekking zou hebben, past hij de 
vooropgestelde norm alvast niet op consequente wijze toe. Mocht De Groots 
invulling van het nationaliteitsbegrip normatief zijn, dan zou het overigens verwon
dering wekken dat nergens in het werk enig argument voor die normatieve keuze 
gegeven wordt. 

De verwarring omtrent de betekenis van De Groots centrale stelling is niet zonder 
relevantie voor de waarde van zijn werk als geheel. Vele in het werk aangehaalde 
argumenten worden geheel of gedeeltelijk gedragen door de gedachte van de 
nationaliteit als leeg koppelingsbegrip. De inclusie en exclusie van rechtssystemen 
zelf wordt, zoals hoger reeds aangestipt, gemotiveerd door een op feitelijke gronden 
te verwerpen beschrijving van het rechtsbegrip ,nationaliteit"; een fundamentele, 
door wetenschappelijke keuzes bepaalde grond voor de selectie van rechtssystemen 
blijkt er dus niet te zijn; aldus wordt de indruk gewekt dat deze selectie !outer 
bepaald is door subjectieve voorkeuren en toevalligheden inzake de beschikbaarheid 
van het materiaal. 

De kerngedachte van dit boek heeft geen duidelijk vast te pinnen betekenis; 
inzoverre er betekenis aan kan worden toegekend, mist zij - vooropgesteld dat zij 
van empirische aard is - feitelijke grondslag of wordt zij - gesteld dat zij van 
normatieve aard is - niet door argumenten onderbouwd. Men kan dit boek dan 
ook bezwaarlijk een geslaagde thesis (in de substantiele zin van het woord) noemen. 
Een bevredigende aanzet tot een encyclopedie van het nationaliteitsrecht is het wei. 

H. WILLEKENS 

JOPPE, I.S., Overgangsrecht in het internationaal privaatrecht en het fait accompli, 
Arnhem, Gouda Quint, 1987, 360p.; - Prijs: fl. 92,50 

In hoofdstuk 1 worden het ipr en het overgangsrecht met elkaar geassocieerd, daar 
zij heiden de toepasselijke rechtsnorm bepalen bij wetsconflicten, respectievelijk 
naar ruimte en in de tijd. Uitgaande van vroegere rechtsleer, zoals van Von Savigny, 

950 



~~c~~l _ i -_ _e_-__ I - r:=_-~--=---=----- -----------

wordt gezocht naar de parallellen en de verschillen tussen het ipr en het intertempo
reel recht, door deze naast elkaar te plaatsen. 

In hoofdstuk 2 wordt het tijdsconflict in het ipr geplaatst. Aan de hand van 
verscheidene voorbeelden worden de verschillende soorten tijdsconflicten uiteenge
zet, enerzijds het overgangsrecht sensu stricto, zijnde de wijziging van de rechtsregel 
op het vlak van de conflictenregeling en op het vlak van het door de conflictenrege
ling toepasselijk verklaarde recht, en anderzijds het conflit mobile, namelijk de 
wijziging van de maatgevende aanknopingsfactor. 

Terzijde wordt nader ingegaan op het tijdsprobleem bij souvereiniteitsverandering 
en op de tijdsconflicten, die zich kunnen voordoen in de loop van het geding. 

Door middel van fictieve voorbeelden en voorbeelden uit de rechtspraak licht Joppe 
de hoofdgedachte van zijn boek toe, namelijk de noodzakelijke rol, die het fait 
accompli-beginsel- het terugwijken van het eigen conflictenrecht voor internatio
naal elders verkregen rechten - volgens hem dient te spelen bij de oplossing van 
conflicten in de rechtsvinding. 

In het volgende hoofdstuk worden de gebruikelijke oplossingen van de tijdsconflic
ten, ontstaan door wijziging van het conflicten-recht en van het toepasselijk recht, 
nader bestudeerd. Joppe komt tot de conclusie dat de bij een tijdsconflict rijzende 
overgangsvraag steeds binnen een rechtsorde wordt geplaatst. In het kader van het 
internationaliseren van de overgangsvraag, wordt even stil gestaan bij de leer van 
Kahn en de V ersteinerungsleer. 

Hoofdstuk 4 vormt de scharnier tussen de eerste hoofdstukken, die voornamelijk 
het probleem van de tijdsconflicten belichten en de volgende hoofdstukken die 
handelen over het beginsel van verkregen rechten in het ipr, of dixit Joppe, in 
modernere terminologie: het fait accompli-beginsel. De auteur pleit voor de aanwen
ding van het fait accompli-beginsel bij de internationale overgangsvraag. 

In hoofdstuk 5 wordt het Nederlandse overgangsrecht, in het bijzonder artikel 4 
Wet AB, onder de loep genomen en wordt het aan de hand van ,vijf" historische 
stadia, vertrekkende van Von Savigny's visie, in het juiste daglicht gesteld. Volgens 
de auteur is het in artikel 4 Wet AB uitgedrukte beginsel van verkregen rechten niet 
volledig verenigbaar met het beginsel van de onrniddellijke werking van het nieuwe 
recht. 

Ret volgende hoofstuk handelt over het beginsel van verkregen rechten in het ipr 
dat, zo poogt de auteur aan te tonen, niet enkel een temporele maar ook een 
ruimtelijke dimensie heeft, m.a. w. het bevat zowel een verandering als een verplaat
sing. Daarnaast vertaalt het beginsel van internationaal verkregen rechten zich in 
twee formules: een volkenrechtelijke en een privaatrechtelijke. 

Berst wordt dieper ingegaan op de volkenrechtelijke formule, voornamelijk aan de 
hand van de leer van Pillet en de uitwerking daarvan door Niboyet. Beiden zagen 
het verkregen recht als een beginpunt van de conflictoplossing uitgaande van het 
principe van het maximum respect voor de souvereiniteit van de Staat. Er wordt 
in hun formule evenwel nog geen duidelijk onderscheid gemaakt tussen het tempo
rete en de ruimtelijke dimensie, welke heiden verhuld worden in de territorialiteit. 

Nadien wordt ingegaan op de privaatrechtelijke formule. Doordat het beginsel van 
internationaal verkregen rechten in het conflictenrecht wordt gevat, verwatert het, 
daar de conflictenregel van het conflictenrecht zijn eigen ipr-oplossing aanwijst en 
de elders verkregen rechten enkel erkend worden als ze stroken met het door de 
conflictenregel aangewezen internrechtelijk rechtsstelsel. 
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Joppe meent dat in de Franse en de Nederlandse doctrine het voornoemd beginsel 
gereduceerd wordt tot een kwestie van conflit mobile, waarbij de verplaatsing
de ruimtelijke dimensie - niet voldoende aan bod komt. 

Het beginsel van elders verkregen rechten doemt dan weer op bij Kosters-Dubbink 
maar wei stoelende op een andere gedachte, namelijk op de vertrouwensgedachte. 
Hier laat bet beginsel ruimte voor de ruimtelijke dimensie en beoogt het de 
bescherming van de goede trouw in bet internationaal verkeer. Deze visie benadert 
zeer dicht die van Meijers. 

In boofdstuk 7 wordt bet fait accompli-beginsel nader uitgewerkt uitgaande van 
Meijers' gedachte, namelijk bet terugwijken van de eigen conflictenregels als basis 
voor de erkenning van een elders ontstane rechtsverbouding maar los van bet 
beginsel van internationaal verkregen recbten. 

De auteur stelt dat Meijers' fait accompli-gedachte, naast het renvoi en de voor
vraag; bet meest welwillende, internationalistische beginsel is, daar bet eigen conflic
tenrecht terzijde wordt gesteld om direct af te stemmen op de uitkomst van 
buitenlandse conflictenregels. Het komt dus neer op een eigen nationaal subsidiaire 
erkenningsregel, die bij wijze van uitzondering onder bepaalde voorwaarden bet 
gewone conflictenrecht opzij kan zetten en naar een harmonische oplossing toewer
ken. 

Op dit laatste punt wenst Joppe dan ook te reageren: bij vertrekt voor bet principe 
van het fait accompli vanuit de idee van een internationale overgangsvraag. 

Meer concreet, door de verplaatsing van partijen van rechtsorde X naar rechtsorde 
Y dient bet vigerende conflictenrecbt van rechtsorde Y, als bet aanleiding geeft in 
bepaalde omstandigheden tot onaanvaardbare resultaten, te wijken voor recbten 
verkregen in rechtsorde X, gezien de legitieme verwachtingen van de partijen ten 
aanzien van die rechten. 

De legitieme verwachting van partijen wordt als de juiste fundering voor bet fait 
accompli gesteld, meer bepaald voor bet uitschakelen van bet eigen conflictenrecht, 
daar de partijen bij bet ontstaan van hun recbtssituatie niet konden voorzien of 
overzien in welke andere rechtsorde - door welk ander forum - later over die 
situatie geprocedeerd zou moeten en dan anders geoordeeld zou kunnen worden. 

Nadien wordt een uitvoerige bespreking gegeven van de fait accompli-gedachte in 
de praktijk. Joppe komt tot de bevinding dat zij terug te vinden is in terugwijkings
clausules, zoals ten eerste de onaanvaardbaarbeidsrestrictie aangeraakt in bet Che
louche-arrest, ten tweede de absurditeitsclausule van artikel 13 WIPR en ten derde 
de uitzonderingsclausule verwoord in artikel 14 Zwitserse ipr-wet. Daarnaast duikt 
zij opals zijnde ingebouwd in de conflictregel zelf, zoals in de Portugese en Zwitserse 
ipr-wet, en tenslotte ook in verdragen, die, voor bet bereiken van een uniforme 
ipr-oplossing, naar een rechtsstelsel verwijzen met inbegrip van bet conflictenrecht 
daarvan. 

In hoofdstuk 8 stelt de auteur een onderzoek naar de privatisering van de betrokken
heden van bet conflictenrecht en van bet jurisdictierecbt. Hij stelt een tegengestelde 
stroming vast, namelijk enerzijds bet plaatsmaken van de neutrale conflictenregels 
voor regels die vanuit op materieel recht berustende waarde-voorstellingen ,partij" 
kiezen, en anderzijds de tendens van bet ipr naar een contractualisering en subjecti
vering, daar waar het conflictenrecbt neutraal is gebleven. 

Het conflictenrecht laat, anders gezegd, bij toepassing van zijn objectieve conflic
tenregels een zekere ruimte voor een subjectieve recbtskeuzegedachte: in de objectie-
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ve verwijzing kan een door betrokkene geuite of veronderstelde rechtskeuze relevan
tie hebben voor de concrete invulling van de objectieve aanknopingsfactor. 

De vertrouwensgedachte zal op rechtskeuzegebieden een zwaarder accent dienen te 
hebben dan bij een overgangsvraag in bet interne overgangsrecht. Wanneer partijen 
zich ervan bewust waren geweest dat hen door een tijdsconflict een verandering van 
recht te wachten stand, hadden zij dit immers kunnen voorkomen door een rechts
keuze te doen. 

Joppe stelt in laatste instantie een vraagteken bij bet feit dat de rechterskeuze ook 
zonder rechtskeuze op de voorrangsgedachte zijn invloed zal hebben en dat uit bet 
gekozen forum met name ook een geprivilegieerde positie van de eigen voorrangsre
gel gedistilleerd zal kunnen worden. Aansluitend bij deze gedachte wordt door de 
auteur een link gelegd met het internationale arbitragerecht, waar voor de materit\le 
oplossing van bet geschil, naast een aanwending van de ,lex fori" voor de formele 
kanten van de arbitrage, de toepassing van de conflictenregels van bet land van de 
rechters steeds minder vanzelfsprekend is. 

Daaruit meent Joppe in conclusie dat de toepasselijkheid van bet ipr-stelsel van die 
jurisdictie evenmin steeds voor de hand mag liggen en bet fait accompli-beginsel niet 
veronachtzaamd mag worden. 

Ret boek van Joppe is merkwaardig in velerlei opzichten en in positieve zin. Door 
bepaalde vertrouwde termen anders met mekaar in verbinding te plaatsen, opent bet 
nieuwe perspectieven, die zoals Joppe in zijn slotbeschouwing stelt, in de rechtsvin
ding hun toepassing verdienen. Heel wat vanzelfsprekendheden worden doorprikt 
en er wordt naar de kern van de zaak gegaan. Ret boek vertoont een ruime 
achtergrond aan rechtsvergelijking, wat duidt op een grondige bestudering van de 
rechtspraak en de rechtsleer in verschillende Ianden. Vanuit die achtergrond geeft 
bet boek vele voorbeelden, die zeer verduidelijkend werken. Joppe laat nooit na een 
eigen mening of appreciatie uit te drukken, alhoewel deze vaak verweven zit. 

Toch blijft bet uiteraard een boek dat zich richt tot een groep juristen die reeds een 
grondige basis ipr hebben, maar voor hen zal de lectuur dan ook een enorme 
ontdekkingsreis uitmaken. 

H. JACOBS 

TRATNIK, M., Het nationaliteitsrecht in de Oosteuropese landen, Deventer, Kluwer, 
1989, 439 p.; - Prijs: fl. 69.50 

De XX:ste eeuw zou kunnen eindigen zoals ze begonnen is, met de opleving van de 
nationaliteiten, vooral in Oost-Europa. Om die reden vormt bet besproken boek een 
belangrijke en uiterst actuele bijdrage tot de studie van bet vergelijkend nationali
teitsrecht. 

Matjaz Tratnik, die afkomstig is uit Joegoslavie, heeft zich in 1982 in Nederland 
gevestigd waar hij als assistent aan de Rijksuniversiteit Limburg te Maastricht, 
privaatrecht en vergelijkend recht doceert. Vanwege zijn bijzondere belangstelling 
voor nationaliteitsrecht heeft hij met professor S.R. de Groot medegewerkt aan de 
uitgave, in 1986, van een klassiek werk over de nationaliteit; hij heeft in deze ook 
talrijke artikelen geschreven, inzonderheid uit bet oogpunt van bet vergelijkend 
recht. 
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Het belangrijke werk dat hij nu publiceert, onderzoekt niet aileen de stand van het 
nationaliteitsrecht in elk Europees land, maar schetst ook vooral de historische 
ontwikkeling van dat recht in elke staat en bevat een zeer interessant overzicht inzake 
vergelijkend recht. 

Het boek bestaat uit vier delen. Het eerste is gewijd aan verscheidene theoretische 
beschouwingen; het tweede, dat verreweg het meest uitgewerkte deel is, bevat een 
beschrijving v~n het nationaliteitsrecht van aile Oosteuropese Ianden; in het derde 
deel bezorgt de auteur ons een overzicht inzake vergelijkend recht; in het vierde deel 
formuleert hij verschillende conclusies. 

In het theoretische deel van zijn studie wijst M. Tratnik op verschillende begrippen 
van het nationaliteitsrecht in West-Europa, inzonderheid wat de inhoud en de 
functie van de nationaliteit betreft; dienaangaande beklemtoont hij de functie van 
,hekwerk" die de staten in meerdere of mindere mate aan de nationaliteit willen 
toekennen; in Oost-Europa komt een zodanige functie nog meer tot uiting. In dat 
theoretische deel onderzoekt de auteur eveneens de wijzen waarop de nationaliteit 
wordt verkregen en verloren. Hierdoor kan hij naar voren doen komen dat de 
begrippen optie en afstand in bepaalde staten niet dezelfde inhoud hebben. 

In het tweede deel van het werk wordt dus op systematische wijze het nationaliteits
recht beschreveninelk Oosteuropees land: U.S.S.R., Bulgarije, D.D.R., Hongarije, 
Joegoslavie, Polen, Roemenie, Tsjechoslovakije. 

Dat deel van het werk vangt aan met een zeer interessant hoofdstuk dat handelt over 
de verschiilende internationale verdragen die van belang zijn voor de Westeuropese 
Ianden. 

Bovendien wordt .elke monografie voorafgegaan door een nuttige historische inlei
ding. Die welke handelt over de U.S.S.R. is vrij lang; ze getuigt van de ingrijpende 
omwentelingen die het recht van dat land onder verscheidene regimes heeft doorge
maakt, inzonderheid ten gevolge van niet aileen de ontwikkeling van de communisti
sche partij zelf en de greep ervan op de Staat, maar ook van de ontwikkeling van 
de federale aard van die staat en de toevoeging van verscheidene nieuwe deelstaten. 

Voor elke staat beschrijft de auteur de verscheidene codificaties van het nationali
teitsrecht die in de loop van de XXste eeuw hebben plaatsgevonden en inzonderheid 
die welke nog gelding hadden onrniddellijk v66r de tweede wereldoorlog. 

Het onderzoek van de wetgeving geschiedt aan de hand van drie aanknopingspun
ten: v66r de communistische partijen aan de macht kwamen; wanneer ze de macht 
in handen namen, wat aanleiding gegeven heeft tot een eerste generatie socialistische 
wetten voordat veranderingen tot uiting komen die, in de ,nieuwe regimes", 
ingegeven zijn door het recht van de U.S.S.R.; tenslotte, de huidige stand van het 
recht. 

Zoals de auteur in zijn vergelijkende samenvatting doet opmerken vertonen de 
voornaamste veranderingen die in het nationaliteitsrecht zijn aangebracht nadat de 
communistische partijen aan de macht gekomen waren- dat duurde soms verschei
dene jaren, zoals in de D.D.R. (18 jaar) - een tweevoudig aspect: nu eens zijn ze 
positief, dan weer negatief. 

Ze zijn ronduit negatief inzake vrijwillige verkrijging en inzake verlies van nationali
teit. De wetgevers die werkelijk minder liberaal waren dan vroeger, stelden regels 
die de keuze van de belanghebbenden aanzienlijk beperkten. De Staten wilden het 
laatste woord hebben: eerst werd de bevoegdheid om te beslissen over het verlenen 
van naturalisatie en over de machtiging om afstand te doen van de nationaliteit 
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toegekend aan de hoogste organen van het staatsapparaat; vervolgens werd die 
bevoegdheid, die aileen beperkt was door vage wettelijke voorschriften, nagenoeg 
discretionair en stand er geen beroep tegen open. In bepaalde Ianden die de Duitse 
bezetting hadden meegemaakt (Joegoslavie, Polen, Tsjechoslovakije) werd de wet
geving betreffende het verlies van nationaliteit ingegeven door een zekere drang naar 
vergelding ten opzichte van de Duitse etnische minderheden. Voorts werd het verlies 
van de nationaliteit - een echte uitdrijving - opgevat als een opruiming van de 
politieke tegenstanders. 

Bepaalde wetgevingen evenwel, zoals die van Joegoslavie, die in zekere mate als 
voorbeeld heeft gediend voor die van Hongarije en Polen, treden in dat opzicht naar 
voren als uitzonderingen. 

In die Ianden lijkt men, inzake het verlies van nationaliteit, ernaar gestreefd te 
hebben staatloosheid te vermijden en regels uitgedacht te hebben die van aard zijn 
om de gevailen van meervoudige nationaliteit te regelen. Bovendien is het zo dat 
het overheidsbestuur in die Ianden weliswaar ook over een zeer ruime bevoegdheid 
beschikt om zowel over de naturalisatie als over afstand van nationaliteit of 
vervailenverklaring ervan te beslissen, maar dat een duidelijke strekking tot uiting 
gekomen is om die bevoegdheid enigszins te beperken door nadere wettelijke 
voorschriften. Voor het overige vond de vervailenverklaring van de nationaliteit er 
weinig toepassing, behalve ten aanzien van bepaalde politieke tegenstanders. 

Maar naast die negatieve aspecten moeten een aantal positieve kanten van het 
nationaliteitsrecht in de verschiilende Oosteuropese Ianden beklemtoond worden. 
Ze behoorden tot de eerste Ianden die in de gelijkheid van man en vrouw voorzagen, 
inzonderheid door aan de vrouw het recht toe te kennen op een andere nationaliteit 
dan die van haar man en door het beginsel van het , ,ius sanguinis a patre eta matre'' 
toe te passen. Voorts is in die Ianden, inzake nationaliteit, de wettelijke meerderja
righeid aanzienlijk verlaagd; meestal bedraagt ze veertien jaar. 

Zoals in aile Ianden waar het ,ius sanguinis a patre et a matre" wordt toegepast, 
kunnen er evenwel problemen rijzen welke de verdragen niet aile opgelost hebben, 
want de Oosteuropese Ianden passen de exclusiviteitsregel strikt toe. Dat betekent 
dat iemand met dubbele nationaliteit die de nationaliteit van een Oosteuropese staat 
bezit en tegelijkertijd die van een Westeuropees land waar hij woont, bij een verblijf 
in het Oosten bepaalde onaangenaamheden zal kunnen ondervinden: militaire 
dienst, de eis toestemming te hebben om in het buitenland te verblijven, weigering 
van terugreis, enz ... 

Het nationaliteitsrecht in bepaalde Oosteuropese Ianden vertoont een ander interes
sant aspect, althans in de staten van het federale type, en inzonderheid in de 
U.S.S.R.: de betrekkingen die bestaan tussen de federale en de deelstaatnationali
teit, dat wil zeggen tussen de nationaliteit en de subnationaliteiten. In de U.S.S.R. 
bestaan er immers autonome republieken. De onderdaan van een autonome repu
bliek kan tegelijkertijd burger van een gewone republiek zijn, namelijk door 
naturalisatie verleend door het POS (Presidium van de Opperste Sovjet) van een 
deelstaat; in dat geval is hij ipso facto en van rechtswege U.S.S.R.-staatsburger. 
Maar wanneer de betrokkene aileen de nationaliteit van de federatie bezit, bepaalde
lijk wanneer het gaat om een vreemdeling die genaturaliseerd is door het POS van 
de U.S.S.R. of wanneer het gaat om iemand aan wie de nationaliteit van een 
republiek ontnomen is, komt het erop aan te weten bij welke deelstaatnationaliteit 
hij ondergebracht dient te worden. De nieuwe sovjetwetgeving betreffende de 
nationaliteit regelt die kwestie niet, evenmin trouwens als ze regels bevat met 
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betrekking tot verkrijging en verlies van de deelstaatnationaliteit. Overigens hebben 
de republieken geen algemene nationaliteitswetten. Volgens bepaalde auteurs is het 
de verblijfplaats die het aanknopingscentrum moet vormen, te meer daar het dat 
criterium is dat van toepassing is in kieszaken alsook voor het verlenen van interne 
paspoorten. 

Volgens de auteur moet men evenwel het belang van de subnationaliteit in de 
U.S.S.R. relativeren, want het algemene beginsel van eenheid van U.S.S.R.-natio
naliteit en dat van de federale bevoegdheid inzake nationaliteit is steeds van kracht, 
ook al pleiten bepaalde auteurs er voor een versterking, in dezen, van de rol van 
de republieken ten voordele waarvan, inzake naturalisatie, een bevoegdheidsverde
ling met de federale staat bestaat. 

Voorts wordt erop gewezen dat in vele Ianden en inzonderheid in de U.S.S.R., de 
nationaliteit eveneens van rechtswege verleend wordt, iure soli, bijvoorbeeld aan de 
kinderen van staatloze ingezetenen. 
Er wordt eveneens op gewezen dat in de U.S.S.R. zeer strikte voorwaarden gelden 
om ontslag uit de nationaliteit te vragen en om te emigreren en dat er inzonderheid 
ontslagbeletsel is wanneer dat ontslag de veiligheid van de staat zou kunnen schaden, 
wat aan de overheid die terzake een beslissing moet nemen, een discretionaire 
beoordelingsbevoegdheid overlaat. Bovendien moet de persoon die ontslag wenst 
te nemen uit de nationaliteit, a! zijn verplichtingen nagekomen zijn tegenover de 
Sovjetstaat, de andere burgers ervan, de cooperatieve en de andere maatschappelijke 
organisaties. Die regel wordt aangevuld door een geheim decreet van 3 augustus 
1972 volgens hetwelk zij die emigreren naar kapitalistische Ianden aan de staat de 
kosten van hun universitaire of hogeschool-opleiding moeten terugbetalen. Die 
bepalingen dienen inzonderheid om de emigratie van jonge Joodse intellectuelen af 
te remmen. Overigens bezit niemand het recht om vrij hetland te verlaten. 

Zoals men kan vaststellen zijn aan het nationaliteitsrecht in de door de auteur 
besproken Oosteuropese Ianden velerlei aspecten verbonden. De studie die hij ons 
bezorgt, is door de omvang en de precisie van het documentatiemateriaal, zowel als 
door de scherpzinnige analyse en de vergelijkende samenvatting een weergaloos 
werkinstrument, niet aileen voor de specialist inzake vergelijkend recht, maar ook 
voor de praktijkbeoefenaar. 

Ret lijdt geen twijfel dat dit werk bij de lezers de belangstelling zal krijgen die het 
verdient, namelijk de ruimste. 

CH. CLOSSET 

VARIA 

DUPONT, L. en VANDER AUWERA, C., Het nieuwe jeugdrecht van de Vlaamse 
gemeenschap, Leuven, Acco, 1988, 155 p.; - Prijs: 495 BF. 

Zoals de auteurs in hun ,verantwoording" zelf aangeven, is het doel van deze 
uitgave, in de betrokken sector inmiddels reeds bekend als ,het groene boekje", 
een ruim publiek de teksten ter beschikking te stellen die thans de juridische 
grondslag vormen van de bijzondere jeugdzorg in de Vlaamse Gemeenschap. Ret 
betreft de wet van 8 augustus 1988 tot wijziging van de bijzondere wet van 8 augus
tus 1980 tot hervorming der instellingen, waarbij de bevoegdheden inzake jeugdbe-
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scherming op enkele uitzonderingen na geheel aan de gemeenschappen worden 
overgedragen; het decreet van 27 juni 1985 van de Vlaamse Gemeenschap inzake 
bijzondere jeugdbijstand en de drie uitvoeringsbesluiten van de Vlaamse Executieve 
van 20 juli 1988; de tekst van de wet van 8 april1965 op de jeugdbescherming, zoals 
die voor de Vlaamse Gemeenschap van toepassing blijft of wordt na het decreet van 
1985. 

Deze teksten worden voorafgegaan door een inleidend commentaar van de auteurs 
die uit twee hoofdstukken bestaat: het eerste geeft de ontstaansgeschiedenis van het 
decreet van 27 juni 1985 en het tweede hoofdstuk is een ,proeve van commentaar" 
op het decreet zelf. In overeenstemming met het doel van het hoek is de bespreking 
bewust sober gehouden en gericht op voorlichting van een juridisch minder ge
schoold lezerspubliek. 

Aangezien de auteurs nauw betrokken waren bij de ontwikkeling van het nieuwe 
(Vlaamse) jeugdrecht, is vooral hun analyse van het decreet van 1985 interessant: 
zij geeft de lezer een inzicht in de bedoelingen van de decreetgever. W egens de 
complexiteit en de snelle evolutie van het jeugdrecht beantwoordt dit hoek zeker aan 
de behoefte, vooral bij praktijkmensen, over duidelijke en geactualiseerde informa
tie te beschikken. Een inhoudelijke discussie over de kwaliteiten en gebreken van 
het decreet wordt hierbij bewust uit de weg gegaan. 

Alhoewel dit hoek zijn waarde behoudt, moet de lezer weten dat de tijd niet stilstaat 
en dat intussen reeds aanvullende besluiten genomen werden (zoals de oprichting 
van een , ,erkenningscommissie' ') of nieuwe teksten op stapel staan. In het bijzonder 
kan hier het ontwerpdecreet Lenssens inzake de gerechtelijke bijstand vermeld 
worden (Gedr. St. Vlaamse Raad, 1988-89, nr. 241/1, 28 juli 1989). 

Ret succes van deze eerste uitgave zal de auteurs evenwel aansporen de nieuwe 
ontwikkelingen op de voet te volgen en ten gepaste tijde een bijgewerkte versie uit 
te brengen. 

C. ELIAERTS 

Met het oog op het belang van het kind, Deventer, Kluwer, 1988, 285 p.;- Prijs: 
fl. 75. 

Is het ,belang van het kind" nog steeds een even vitaal begrip, of is het een aan 
inflatie onderhevige formule? Vanaf het ontstaan van de jeugdbescherming in het 
begin van deze eeuw, staat deze notie immers centraal in de meeste jeugdbescher
mingswetgevingen. Vaak beschouwd als een formule waarover enkel maar consen
sus kon bestaan (Wie is er nu tegen het belang van het kind?) rijzen de laatste jaren 
meer en meer vragen omtrent de inhoud van dit begrip. 

Dit Liber Amicorum ter ere van Prof. Rood-de Boer, Hoogleraar Jeugdn!cht en 
Jeugdbescherming aan de Katholieke Universiteit Brabant en de Rijksuniversiteit 
Utrecht, bevat een twintigtal bijdragen van auteurs die ieder op een eigen, persoon
lijke wijze, hun visie weten te geven op dit thema. In het Iicht van vroegere 
publicaties van Prof. Rood-de Boer (cfr. bv.: De toverjormule: in het belang van 
het kind, Kluwer, Deventer, 1979) wekt de titel van de bundel weinig verwondering. 

In zijn bijdrage ,Ret belang van het kind voor wetgeving en bestuur" stelt 
Prof. H. Franken zich op het stand punt dat dit begrip zowel als maatstaf voor 
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pedagogisch als voor juridisch handelen kan worden gebruikt. Het kind als voor
werp van bescherming en zorg en het kind als drager van persoonlijke rechten en 
plichten. De auteur heeft hierbij trachten na te gaan of en zo ja hoe het beginsel 
het ,belang van het kind" is ingevuld in vijftig adviezen van het College van advies 
voor de kinderbescherming voor wetten of op rijksniveau voorbereide bestuurlijke 
maatregelen. Dit College geeft de Minister van Justitie advies over enerzijds vraag
stukken van algemeen beleid m.b.t. de aan de minister opgedragen uitvoering van 
wettelijke bepalingen omtrent jeugdige personen en anderzijds over wetsvoorstellen 
betreffende onderwerpen m.b.t. kinderbescherming, het jeugd- en familierecht. Uit 
deze analyse blijkt dat het beginsel soms wordt gehanteerd in de zin van zorg en 
bescherming en soms in de zin van waarborg voor eigen rechten. Dit werkt volgens 
de auteur verwarrend. Om manipulatie en discriminatie te voorkomen pleit hij dan 
ook voor een verdere uitsplitsing en specificatie van het begrip. Want het belang 
van het kind is volgens de auteur even ruim als het belang van de mens. 

In de bijdrage van Prof. J .E. Doek, ,Ondertoezichtstelling en het belang van het 
kind: een toverformule in het kwadraat?", wordt getracht beide begrippen aan een 
analyse te onderwerpen. Overeenkomstig artikel 254 van Boek I van het Nederlands 
B.W. kan een minderjarige door de kinderrechter onder toezicht worden gesteld 
indien het zodanig opgroeit, dat het met zedelijke of Iichamelijke ondergang wordt 
bedreigd. De vaagheid van beide begrippen maakt dat we, volgens de auteur, te 
maken hebben met een toverformule in het kwadraat. Prof. Doek ziet echter twee 
manieren om een grotere duidelijkheid te realiseren t.a.v. deze begrippen. Enerzijds 
zouden scherpere motiveringseisen aan de kinderrechter kunnen worden gesteld 
waarbij zou worden aangegeven welk belang de ondertoezichtstelling nodig maakt. 
Een andere mogelijkheid zou bestaan in een herziening van de wettelijke gronden 
waarop de ondertoezichtstelling kan worden uitgesproken. Hierbij wordt verwezen 
naar de gedetailleerde regeling van overheidsinterventie die door de American Bar 
Association werd opgesteld in 1977 (Juvenile Justice Standards Project). Een 
belangrijke verbetering zou, volgens de auteur, reeds tot stand kunnen worden 
gebracht door de toevoeging aan de tekst van artikel 254 B.W. dat ,andere midde
len of voorzieningen ter afwending van dit gevaar hebben gefaald of naar is te vrezen 
zullen falen". 

In zijn bijdrage ,het belang van het kind in het Belgisch familierecht" stelt 
Prof. Senaeve (K.U.L.) dat ondanks de uitbreiding van het toepassingsgebied van 
deze notie, wij niet kunnen spreken van een algemeen rechtsbeginsel. In de eerste 
plaats vanwege het feit dat het hier niet gaat om een algemeen geldend criterium 
voor aile gerechtelijke beslissingen waarbij het lot van minderjarigen bei"nvloed 
wordt. Zo wordt verwezen naar het afstammingsrecht waar behoudens het geval van 
de vaderlijke erkenning en van het onderzoek naar het vaderschap tegen de wil in 
van de moeder en/ of van het kind, de vestiging resp. de betwisting van een vaderlijke 
of moederlijke afstamming door de rechter beslecht moet worden overeenkomstig 
de wettelijke regels van het afstammingsrecht, zonder dat hij hierbij oog mag hebben 
voor het belang van het kind. In de tweede plaats kunnen we volgens de auteur 
moeilijk van een algemeen rechtsbeginsel spreken omdat de rol en de inhoud van 
het criterium in de materies waarin het aangewend wordt zo verschillend is. Tenslotte 
wijst de auteur erop dat de opgang die het ,belang van het kind" gekend heeft als 
een typische uiting van de terugtred van de wetgever ten voordele van de rechter 
moet worden gezien waarbij aan de rechter een weinig benijdenswaardige rol wordt 
toebedeeld. 
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In ,Enkele aspecten van de civiele rechtspleging inzake jeugdigen" analyseren de 
auteurs A.P. van der Linden en P. Vlaardingerbroeck de rechtspositie van de min
derjarige in enkele burgerrechtelijke procedures: o.a. procedures inzake de gezagsre
geling, het omgangsrecht en de adoptie. Hieruit blijkt volgens de auteurs dat de 
procesrechtelijke positie van de minderjarige vooralsnog als zwak kan worden 
bestempeld. Tot slot worden een aantal suggesties geopperd om te komen tot een 
verbeterde rechtspositie. 

Prof. J.A.C. Bartels wijst in zijn bijdrage ,Het belang van het kind in het 
jeugdstrafrecht of de evolutie van een rechtsbegrip" erop dat de wet, voorzover dat 
het het jeugdstrafrecht betreft, nergens uitdrukkelijk ,het belang van het kind" 
vermeldt. Dit rechtsbegrip is echter de kenmerkende grondgedachte van een jeugd
strafrecht gebaseerd op de beschermingsidee. Niet het gepleegde feit, maar de 
persoon van de dader staat centraal. De kinderrechter moet zich daarbij Iaten leiden 
door hetgeen hij in het belang van het kind en met name in het belang van diens 
opvoeding wenselijk oordeelt. De laatste jaren heeft echter de juridiseringsgedachte 
veld gewonnen waarbij gesteld wordt dat de rechtspositie van de minderjarige zo 
volledig mogelijk de rechtspositie van de meerderjarige zou dienen te benaderen. 
Zo wordt verwezen naar het Rapport Anneveldt (Sanctierecht voor jeugdigen) 
waarin gepleit wordt voor een maximalisering. van de rechtspositionele optiek ten 
koste van de beschermingsgedachte. Prof. Bartels stelt zich echter op het standpunt 
dat het niet in het belang van het kind is dat de beschermingsgedachte invloed 
verliest. Het werkelijke belang van de minderjarige ligt volgens de auteur niet in zijn 
formele rechtspositie maar in de mogelijkheden die de wet en de praktijk kunnen 
bieden om de opvoedingssituatie te verbeteren. Op te merken valt dat het precies 
deze gedachte is die het laatste decennium in toenemende mate wordt bekritiseerd 
(cfr. bv. L. Walgrave, De bescherming voorbij, Kluwer, 1980). 

Ik kom terug op het uitgangspunt: ,Is het 'belang van het kind' nog steeds een even 
vitaal begrip, of is het een aan inflatie onderhevige formule?" Deze bundel toont 
in elk geval aan dat het begrip voor velerlei interpretatie vatbaar blijft. Dit neemt 
niet weg dat ,het belang van het kind" anno 1990 als inspiratiebron blijft gelden 
(cfr. bv. art. 3 van de UNO-Conventie voor de Rechten van het Kind, 1989, dat 
bepaalt: in all actions concerning children, whether undertaken by public or private 
social welfare institutions, courts of law, administrative authorities or legislative 
bodies, the best interests of the child shall be a primary consideration). 

D. BALLET 

MEYER-HOLZ, U., Collegia Iudicum, Baden-Baden, Nomos Verlagsgesellschaft, 
327 p.; - Prijs: 84 DM. 

Het is geen toeval datU. Meyer-Holz, als student aan de rechtsfaculteit te Hamburg, 
zijn dissertatie over het ontstaan van een juristenstand van geleerde beroepsjuristen, 
in het laat-middeleeuwse Opper-Italie, toegespitst heeft op het ,Collegium domino
rum doctorum advocatorum consiliariorum et iudicum" van Bologna. Te Bologna 
immers staat de wieg van de herleefde belangstelling voor het Romeinse recht, 
voorbereid door de rechtsgeleerde monnik Irnerius (1055-1130), die aile teksten van 
het Justiniaanse recht van glossen heeft voorzien. De stichting van de universiteit 
van Bologna, de oudste van alle universiteiten, in 1158, valt samen met het besluit 
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van de Duitse keizer, Frederik Barbarossa, in de Roncalische velden, het Romeinse 
recht weer geldend te maken. 
De verdienste van de auteur ligt in de eerste plaats in de bronnenverzameling en 
-publikatie van de oudste teksten, die dagtekenen van de tweede helft van de 
dertiende eeuw, betreffende het ontstaan en de gestage ontwikkeling van de collegia 
iudicum te Bologna, Modena, Padua enz., alwaar studenten eeuwenlang uit alle 
naties kwamen toegestroomd Guventus legum cupida). Gelukkig heeft Meyer-Holz 
de meeste teksten ook in het Duits vertaald. 
Eerst schetst de auteur in een twintigtal bladzijden de historische en sociale omstan
digheden in Opper-Italie, die hoogleraren en studenten, canonisten en civilisten, 
rechters, advocaten en notarissen, tot een publiekrechtelijk erkende stand in de 
middeleeuwse samenleving hebben verenigd. 
Vervolgens heeft hij zijn bronnenmateriaal, statuten, reglementen en akten, in vier 
takken verdeeld, naar gelang de teksten betrekking hebben op de organisatie en het 
bestuur van de collegia iudicum, de aanneming van de leden, de rechten en plichten 
van de leden, en de werking van de collegia als beroepscorporaties. Hiermede rijst 
uit die dorre stukken een levendig beeld van de middeleeuwse hierarchische samenle
ving en groepssolidariteit. Het besluit ligt voor de hand, dat de universiteit van 
Bologna ook de bakermat was van de academische vrijheden. De collegia iudicum 
hebben de universiteiten aan de onderwerping en bemoeiingen van het plaatselijk 
gezag onttrokken. Zij verleenden de vreemde studenten, de scholares forenses, die 
verschillende jaren ter plaatse verbleven, een juridisch onderdak en een sociale 
status. Uit de collegia iudicum, die eeuwenlang professoren, praktizijnen en studen
ten hebben verenigd, is een juristenstand ontstaan van onafhankelijke rechtsbeoefe
naars, dienaars van het recht. De auteur neemt aan dat de tradities van de collegia 
iudicum aan de basis liggeri van de deontologie van de hedendaagse juristenberoepen 
in Europa. 
Tenslotte vraagt Meyer-Holz de ,collegia iudicum" niet te verwarren met de 
,collegia doctorum iuris". Laatstgenoemde waren bestuurscolleges uitsluitend be
staande uit de meest vooraanstaande professoren. Deze beslechtten problemen en 
geschillen tussen de professoren onderling, beslisten over de onderwijsbevoegdheid, 
de erkenning van de diploma's enz. De collegia iudicum waren echte gilden, organi
saties van de juristenstand, die mede de persoonlijke en sociale belangen van hun 
leden verdedigden. 
Dat dit boek een aanwinst is voor de Europese rechtsgeschiedenis, staat vast. 

G. BAERT 

VERKADE, D.W.F., PATIJN, A., VELLINGA-SCHOOTSTRA, F. en VAN DIJKEN, P., 
Gegevensbescherming, in Handelingen 1988 der Nederlandse Juristenvereniging
Dee/ I, Zwolle, Tjeenk Willink, 1988, 228 p.; - Prijs: fl. 69,50. 

De jaarlijkse vergadering van de Nederlandse Juristenvereniging boog zich in 1988 
over de vraagstelling: , ,Dienen door de overheid nadere regels te worden gesteld met 
betrekking tot preventie en repressie van onrechtmatige aantasting van belangen bij 
gegevens die op geautomatiseerde wijze worden opgeslagen, overgebracht of ver
werkt?". De preadviezen van Prof. Dr. D.W.F. Verkade (betreffende de privaat
rechtelijke aspecten van gegevensbescherming), van mr. A. Patijn (de administra-
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tiefrechtelij ke aspecten), mr. F. Vellinga-Schootstra (de strafrechtelijke aspect en) en 
mr. P. Van Dijken (de strafprocesrechtelijke aspecten) werden gebundeld in Deel I 
van de Handelingen 1988 der Nederlandse Juristenvereniging; het verslag van de op 
10 juni 1988 te 's-Gravenhage gehouden algemene vergadering over de vraagstelling 
en de ingediende preadviezen werd als Deel II van diezelfde Handelingen gepubli
ceerd. Waar nuttig, zal in deze bespreking ook verwezen worden naar de weerslag 
van de debatten, gevoerd op die vergadering. 

Deze preadviezen zijn een voortzetting van de discussie over het rapport lnjormatie
techniek en Strafrecht (Nederlandse Commissie Computercriminaliteit, 's-Graven
hage, 1987, Staatsuitgeverij, Ministerie van Justitie) van de Commissie Franken, in 
1985 ingesteld door de Nederlandse regering, waar o.a. mr. A. Patijn en mr. P. Van 
Dijken in zetelden. Deze Commissie had als taak te rapporteren over zgn. ,compu
tercriminaliteit", een fenomeen dat tot stand kwam na de introductie van de 
computer en van computersystemen en -netwerken die via (openbare) communica
tiesystemen (zoals bv. het telefoonnet) ongewenst toegankelijk bleken. Gevallen van 
onbevoegd binnentreden in andermans computersystemen, van het ontnemen van 
daarin opgeslagen vertrouwelijke informatie, van het manipuleren van gegevens tot 
eigen financieel voordeel of tot nadeel van anderen en van sabotage zijn realiteit 
geworden (p. 3). De Nederlandse regering gaf met de instelling van de Commissie 
Franken te kennen dat het ging om een nieuw probleem dat men niet Ianger 
afwachtend kon aanzien. De opdracht van de Commissie omvatte het onderzoek 
in welke mate terzake een strafrechtelijk en strafprocesrechtelijk initiatief genomen 
moest worden (de voorstellen van de Commissie tot invoering van geheel nieuwe 
strafbare feiten zijn de basis van een wetsontwerp computercriminaliteit, dat medio 
december 1989 door de Nederlandse Raad van State werd teruggestuurd naar de 
ministerraad en op dit ogenblik aangevuld en bijgewerkt wordt door het Departe
ment van Justitie). 

Ook in Belgie ontstaat stilaan de overtuiging dat een wetgevend initiatief in deze 
materie nodig is (het kraken van het BISTEL-netwerk deed de discussie hoog 
oplaaien). Er werden reeds voorontwerpen van wet uitgewerkt en wetsvoorstellen 
ingediend (zie bv. het Voorstel van wet tot aanvulling van het Strajwetboek ter 
bestraffing van computermisbruik en het afluisteren van gesprekken, van Verhae
gen, Gedr. St. Senaat, zitting 1988-89, nr. 426-1). Uit de toelichting blijkt dat reeds 
in meerdere Ianden nieuwe wetgeving op het gebied van computercriminaliteit tot 
stand werd gebracht. De aanzet tot deze wetgevende initiatieven werd niet zelden 
gegeven door internationale organisaties, zoals de O.E.S.O. en de Raad van Europa. 

De vraagstelling die aan de preadviseurs werd voorgelegd is echter breder dan het 
louter strafrechtelijke: ook het administratief recht en het privaatrecht moesten 
onderzocht worden op hun bruikbaarheid bij de repressie en preventie van onrecht
matige aantasting van belangen bij geautomatiseerde gegevensverwerking. W anneer 
bv. op natuurlijke personen herleidbare gegevens opgenomen zijn in persoonsregi
straties, dan is een van die te beschermen belangen de persoonlijke levenssfeer. Ten 
tijde van de preadviezen stond de Nederlandse Wet Persoonsregistraties nog op 
stapel; ondertussen is die wet tot stand gekomen (Wet van 28 december 1988 
houdende regels ter bescherming van de persoonlijke levenssjeer in verband met 
persoonsregistraties, Staatsblad 1988, nr. 665, in werking getreden op 1 juli 1989). 
De preadviseurs hebben echter gemeend aan deze wet grotendeels voorbij te moeten 
gaan, op grond van een aantal niet overtuigende redenen, zodat een belangrijk deel 
van de vraagstelling mijns inziens niet beantwoord wordt (voor meer details over 
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de Wet Persoonsregistraties: zie bv. De Pous V.A. (Red.), Computer Privacy in 
Nederland: uitleg, inzicht, vragen en antwoorden inzake de Wet Persoonsregistra
ties, Nederlands Genootschap voor Informatica, Kluwer, Deventer, 1989, 161 p.). 

In Belgie bestaat nog steeds geen wet die bescherming biedt aan (geautomatiseerde) 
persoonsgegevens; Belgie is samen met Spanje, Italie, Portugal en Griekenland bij 
de laatste E.G.-landen in die situatie. Er bestaat tot hiertoe slechts een fragmenta
rische bescherming van bepaalde soorten gegevens (denk aan de Wet tot regeling 
van een Rijksregister van de natuurlijke personen, 8 augustus 1983, B.S., 21 april 
1984; het K.B. nr. 141 tot oprichting van een databank betreffende de personeelsle
den van de overheidssector, 30 december 1982, B.S., 13 januari 1983; het K.B. van 
15 april 1985 betreffende de registratie van afbetalingscontracten, B.S., 20 april 
1985; het K.B. van 16 december 1987 houdende organisatie en werking van een 
centrale gegevensbank bij het Fonds voor arbeidsongevallen, B.S., 25 december 
1987; en meest recent de Wet van 15 januari 1990 houdende oprichting en organisa
tie van een Kruispuntenbank van de sociale zekerheid, B.S., 22 februari 1990). Op 
de Ministerraad van 19 januari jongstleden werd echter een ontwerp van wet 
goedgekeurd dat een algemene bescherming zou bieden (On twerp van wet ter 
bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van 
persoonsgegevens, ingediend door Minister Martens, Wathelet en Tobback). Het 
voorontwerp van wet werd intussen voor advies overgemaakt aan de Raad van State. 
Indien deze tekst als wet aanvaard wordt zal een individu in Belgie eindelijk de 
nodige bescherming genieten bij de registratie (geautomatiseerd of manueel) van 
persoonsgegevens die op hem betrekking hebben. 

Vooraleer tot de individuele preadviezen over te gaan geven de auteurs een gezame
lijke inleiding op de vraagstelling. In het Algemeen Gedeelte (p. 3-34) wordt uit de 
doe ken gedaan wat ze verstaan onder ,geautomatiseerde opslag en verwerking", 
evenals , ,elektronische overbrenging'' van gegevens (een begrip dat op zich zeer ruim 
wordt genomen). Vervolgens wordt een kort overzicht gegeven van de technische 
ontwikkelingen in integratie van informatica en telecommunicatie tot telematica. 
Deze integratie heeft o.a. door de verhoogde kwetsbaarheid van gegevens (vooral 
tijdens hun overdracht) tot gevolg dat grote delen van de maatschappij ontwricht 
worden. Na een beschrijving van de verschillende mogelijke vormen van onrechtma
tige aantasting van belangen bij elektronisch opgeslagen, overgebrachte of verwerk
te gegevens (computermisbruik), wordt nagegaan in hoeverre rekening gehouden 
moet worden met bepaalde volkenrechtelijke en constitutionele as pecten (zijnde het 
recht op vrijheid van meningsuiting en het beginsel van de bescherming van de 
persoonlijke levenssfeer) bij het opstellen van een eventuele regulering. Inzake 
artikel8 E.V.R.M. (en mutatis mutandis artikel17 I.V.B.P.), zijn de preadviseurs 
van mening dat ,het gegevensverkeer langs openbare middelen beschermd is, 
ongeacht of het gaat om zakelijk of persoonlijk verkeer of om gegevens die dee! 
uitmaken van een computerprogramma, terwijl het gegevensverkeer zonder zulke 
middelen slechts beschermd zou zijn in het geval van zulk verkeer in een woning, 
bijvoorbeeld gesprekken of de gegevensoverdracht van een computer naar een 
beeldscherm" (p. 28). Dit onderscheid op basis van het openbaar karakter van de 
gebruikte communicatiemiddelen lijkt echter arbitrair; de grondslag ervan (nl. de 
grotere kwetsbaarheid van die middelen) mist overtuigingskracht. 

Prof. Mr. D.W.F. Verkade bespreekt een groot aantal privaatrechtelijke onderwer
pen die verband houden met gegevensbescherming (p. 34-91). Vertrekkend vanuit 
de vaststelling dat de vraagstelling de laatste jaren hoofdzakelijk aanleiding heeft 
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gegeven tot discussies van strafrecbtelijke aard, met de nodige problemen vanwege 
bet bestaan van een spanningsveld tussen enerzijds bet nulla poena-beginsel en 
anderzijds bet bestaan van niet (duidelijk) in de wet voorziene notoir strafwaardige 
of boogst bedenkelijke gedragingen, ziet bij een aantal voordelen in de privaatrecb
telijke benadering (waar deze spanning niet speelt), en waar bet mogelijk is terug 
te grijpen naar de vertrouwde dogmatiek, bestaande uit bet onderzoek van de 
mogelijkbeden die respectievelijk bet zakenrecbt, de intellectuele eigendomsrecbten, 
bet verbintenissenrecbt (contractueel en buitencontractueel) en bet bestaande for
meel privaatrecbt bieden ter bescberming van gegevens tegen vormen van onrecbt
matige aantasting. 

Na de vaststelling dat er, naar Nederlands recbt, geen eigendomsrecbt bestaat op 
onstoffelijke gegevens of informatie, en dat bet wenselijk is dat dit zo blijft (voor 
een onderzoek van bet Belgiscb recbt en de wenselijkbeid van bet bestaan van zulk 
een eigendomsrecbt: zie Gutwirb, S., Fundamentele kanttekeningen bij dejuridische 
beteuge/ing van injormaticacriminaliteit: hetjuridisch statuut van injormatie, in De 
Scbutter,B. (ed.), lnjormaticacriminaliteit, Kluwer Recbtswetenscbappen, Antwer
pen, Deventer, 1988, 776 p., pp. 143-178), gaat Verkade uitvoerig in op bet feit dat 
gegevens op zicbzelf geen voorwerp vormen van bescberrning van wetten betreffende 
octrooi- en auteursrecbt. 

Zijn mening dat gescbriftenbescberming in de Auteurswet uitgebreid moet worden 
tot gegevens, i.e. niet-openbaargemaakte en niet voor openbaarmaking bestemde 
gegevens (p. 51 e.v.) wordt niet door iedereen gedeeld; zo oordeelt bv. Prof. 
Dr. G.P.V. Vandenberghe (dee] II, p. 57 e.v.) dat Verkade bepaalde essentiele be
grippen te ruim banteert (op te merken valt dat de door Verkade aangemoedigde 
bepalingen van wetsontwerp 19 921 tot wijziging van de Auteurs wet 1912, waardoor 
computerprogramma's uitdrukkelijk als door auteursrecht beschermd ,werk" zou
den worden toegevoegd (p. 45), het uiteindelijk niet gehaald hebben: de op 1 oktober 
1989 in werking getreden Wet van 3 ju/i 1989 houdende wijziging van de Auteurswet 
1912 in verband met de bestrijding van piraterij van auteursrechtelijk beschermde 
werken, Staatsblad, 1989, nr. 282, bevat geen nieuwe regels met betrekking tot de 
bescherming van computerprogrammatuur; zowel binnen als buiten de Tweede 
Kamer bleek geen eenstemmigheid te bestaan over de reikwijdte van zulke bescber
ming. Door de Minister van Justitie werd op 28 maart 1989 een deskundigengroep 
ingesteld die hem zal moeten adviseren over deze materie, mede rekening boudend 
met de voorstellen van de Commissie van de E.G. terzake). 

Als boofdconclusie stelt Verkade dat het bestaande privaatrecbt de confrontatie met 
computermisbruik aankan. Gegevens als zodanig zijn vrij; de eigen vormgeving 
waarin de gegevens zijn vervat, verdient bescherming tegen ongeautoriseerde ver
veelvoudiging en openbaarmaking, een bescberming die overeenkomstig klassieke 
auteursrecbtelijke grondslagen geboden wordt (alhoewel niet optimaal). Het in strijd 
met zorgvuldigheidsnormen op- of overnemen van vertrouwelijke gegevens kan met 
bebulp van het bestaande privaatrecbt eveneens bestreden worden (p. 89). Hij 
formuleert ten overvloede een aantal gedetailleerde aanbevelingen. 

Mr. A. Patijn bespreekt vervolgens de gegevensbescherming in het administratieve 
recbt. Vertrekkend vanuit de vaststelling dat de noodzaak van mogelijke administra
tiefrechtelijke regels zal verschillen naar gelang de sector van de samenleving waarop 
zij betrekking hebben, maakt hij eerst een aantal opmerkingen over onderwerpen 
die desondanks gemeenscbappelijk zijn aan vele onderdelen van het administratief 
recbt (zoals de geheimboudingsplicht, vervat in meerdere administratieve wetten, die 
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bemoeilijkt wordt door de toepassing van de moderne informatietechniek). Daar 
de kwetsbaarheid van gegevens verhoogt naarmate gebruik wordt gemaakt van 
telecommunicatiemiddelen, onderzoekt hij vervolgens welke mogelijke maatregelen 
genomen kunnen worden ten aanzien van bet open bare telecommunicatienet om de 
geautomatiseerde opslag en verwerking van gegevens zo ongestoord mogelijk te 
laten verlopen. Voor enkele sectoren waar de overheid reeds heeft ingegrepen, om 
andere redenen dan de bescherming van gegevens (zoals bv. financien, gezondheids
zorg, milieu en arbeidsomstandigheden e. a.), wordt tenslotte nagegaan of, en zo ja 
in hoeverre, uitbouw van sectoriele regelgeving nodig is in bet licht van de voort
schrijdende toepassing van informatietechniek. 

Als algemene conclusie stelt Patijn geen voorstander te zijn van opneming van 
algemene regels betreffende gegevensbescherming in bijvoorbeeld de Algemene wet 
bestuursrecht (p. 134), gelet op de diversiteit van soorten gegevens in de verschillende 
sectoren. Naar analogie met de Wet Persoonsregistraties meent hij dat, als er regels 
worden gesteld ter bescherming van gegevens in een bepaalde sector, deze steeds 
technische voorzieningen ter beveiliging moeten bevatten, evenals organisatorische 
voorzieningen, beide aangevuld met een controleregeling. 

Mr. F. Vellinga-Schootstra is bet fundamenteel oneens met de aanbevelingen van de 
Commissie Franken in haar advies betreffende bet materieel strafrecht. De Commis
sie deed een aantal aanbevelingen voor de wetgever, m.n. tot wijziging en invoering 
van een aantal bepalingen van bet Wetboek van Strafrecht om bepaalde vormen van 
computercriminaliteit strafbaar te stellen, vanuit bet uitgangspunt dat gegevens niet 
zijn te beschouwen als ,goed" in de zin van de strafwet en dat daarom de 
delictsomschrijvingen waarin bet bestanddeel ,goed" voorkomt geen betrekking 
hebben op gegevens. 

Mevr. Vellinga-Schootstra is echter van mening dat aan het ,goed" dat in de 
delictsomschrijvingen van ondermeer diefstal en verduistering een centrale rol 
speelt, niet de eis mag worden gesteld dat het economische waarde heeft (p.148); 
ook een voorwerp waaraan de mens affectief is gehecht is ,enig goed" in de zin 
van de wet. Ze is ook overtuigd van het feit dat in de (straf)wet met ,goed" niet 
steeds iets ,stoffelijks" of ,lichamelijks" wordt bedoeld (p. 151). Na analyse van 
de begrippen ,toebehoren van gegevens" en ,wegnemen" komt zij tot de conclusie 
dat , , wanneer gegevens - ongeacht of deze met de hand dan wel geautomatiseerd 
worden opgeslagen en verwerkt en ongeacht of deze economisch gezien van waarde 
zijn - als een ,goed" worden beschouwd, dat als toebehorende aan een ander kan 
worden weggenomen met het oogmerk van wederrechtelijke toeeigening (p.173), 
een heel ander beeld ontstaat dan de Commissie Franken heeft geschetst". In plaats 
van een nood aan nieuwe wetgeving (omdat de bestaande nauwelijks bescherming 
biedt - de visie van de Commissie Franken -) zou een incidentele aanpassing van 
het bestaande recht volstaan. 

Deze zienswijze werd zwaar bekritiseerd op de vergadering van de Nederlandse 
Juristenvereniging, en wel om verschillende redenen. Het zou ons te ver leiden deze 
discussie hier te hernemen. Het kan volstaan te verwijzen naar bet wetsontwerp 
computercriminaliteit van de Nederlandse regering (cfr. supra), waarin duidelijk de 
aanbevelingen van de Commissie Franken gevolgd worden, wat impliceert dat de 
regering geen genoegen neemt met de visie van Mevr. Vellinga-Schootstra. 

Ook in Belgie wordt een gelijkaardige discussie gevoerd, met voor- en tegenstanders 
van bet invoeren van een nieuw misdrijf, zijnde het ,informaticamisdrijf" (cfr. 
Spruyt, B., Computers op de strafbank. Analyse van het fenomeen informaticacri-
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minaliteit: nationale en internationale strajrechtelijke perspectieven, in De Schutter, 
B. (ed.), /nformaticacriminaliteit, Kluwer Rechtswetenschappen, Antwerpen, De
venter, 1988, 776 p., pp. 227-362). Het wetsvoorstel Verhaegen (cfr. supra) gaat in 
die richting. De stellingname van Eerste Minister Martens na de BISTEL-inbraak, 
als zou het bestaande Belgische recht een basis bieden voor vervolging van de 
,kraker", is duidelijk voor kritiek vatbaar. 
Het preadvies van mr. P. Van Dijken tenslotte betreft de vraag of de preventie en 
repressie van onrechtmatige aantasting van belangen bij de geautomatiseerde op
slag, overbrenging of verwerking van gegevens nadere regels vergt op het gebied van 
het strafprocesrecht. Hij beschrijft de problemen waarvoor justitie zich geplaatst 
ziet indien bij opsporing en vervolging van strafbare feiten gegevensverwerkende 
systemen in het geding zijn. Primair hierbij is een noodzakelijk geachte verbetering 
van de positie van de met opsporing belaste organen in de vorm van het scheppen 
van nieuwe strafvorderlijke bevoegdheden. De preadviseur verliest de belangen van 
verdachte, derden en slachtoffers hierbij niet uit het oog. Hij doet een aantal 
concretere voorstellen tot aanpassing van het Nederlands Wetboek Strafvordering, 
die tegemoet zouden komen aan al deze belangen. Over dit preadvies werden 
bijzonder weinig opmerkingen gemaakt op de vergadering van de N.J.V., allicht 
wegens het verregaande technische karakter ervan. 
De vier preadviezen, daarbij inbegrepen het verklarende algemene gedeelte en het 
verslag van de vergadering zijn zeer interessante lektuur voor iedere Belgische jurist 
die gelnteresseerd is in informatica- en informatierecht. Veel, zo niet aile aangeraak
te vraagstellingen gelden ook binnen de Belgische rechtsorde: de vraag of de 
overheid regulerend moet optreden ten gevolge van de automatisering in gegevens
verwerking, -opslag en -overdracht moet ook in Belgie dringend beantwoord wor
den. Dit hoek biedt een unieke mogelijkheid om te leren van buitenlandse ervaringen 
op dit vlak. Er mag niet zonder meer aan voorbij gegaan worden. 

J. DE HOUWER 
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