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I. BEGRIP
Zaakwaarneming wordt in art. 1390, eerste lid ("Wanneer iemand vrijwillig, zonder daartoe last te hebben bekomen,. eens anders zaak ...
waarneemt ... ") niet volledig omschreven. In de omschrijving wordt het
noodzaakvereiste (zie hierna blz. 35) niet met zoveel woorden genoemd
(al ligt het opgesloten in de slotwoorden: "tot dat degene wiens belangen
hij waarneemt in staat zij om in die zaak zelf te voorzien"), terwijl in de
omschrijving volgens de in de doctrine gangbare opvatting het wilsvereiste ontbreekt (zie blz. 30). Art.- 6.4.1.1. ontwerp N.RW. omschrijft
zaakwaarneming als "het zich opzettelijk en op redelijke grond inlaten
met de behartiging van eens anders belang, zonder de bevoegdheid daartoe aan een rechtshandeling of een elders in de wet geregelde rechtsverhouding te ontlenen". Deze omschrijving kan ook naar geldend recht
als juist worden aanvaard;
De verbintenissen uit zaakwaarneming worden door de wetgever gerubriceerd onder de verbintenissen "die uit kracht der wet geboren worden" - tegenstelling: verbintenissen uit overeenkomst (art. 1269) en wel "ten gevolge van· 's· menschen toedoen" - tegenstelling: uit de
wet alleen (art. 1388) -.en voortvloeiende "uit eene ... regtmatige daad"
(art. 1389; tegenstelling: uit een onrechtmatige daad). Overigens is de
bepaling van ·art. 1389 volgens· H.R. 19.12.1946, N.J. -1947; n°. 139,
slechts te beschouwen als een "bepaling van leerstelligen aard", waaraan
"geen stellig-rechtelijke beteekenis toekomt". Het ontwerp N.B.W.
behandelt de zaakwaarneming in de titel "Verbintenissen uit andere
bronnen dan onrechtmatige daad of overeenkomst" (titel4 van boek 6).
Met "actio directa" wordt hierna aangeduid een rechtsvordering voortspruitende uit de verplichtingen van de waarnemer jegens de belànghebbende, met "actio contraria" een rechtsvordering voortspruitende uit de
verplichtingen van de belanghebbende jegens de waarnemer.
Zaakwaarneming door en ten behoeve van de overh,eid. De toepasselijkheid van de artt. 1390-1394 op handelingen .door 1 of ten behoeve van 2
1 H.R. 2.2.1906, W. 8335 (zaakwaarneming door gemeente t.b.v. verpleegde in krankzinnigengesticht: alleen indien is gehandeld met de "wil" om de belangen van de ander
waar te nemen); Rb. Rotterdam 8.11.1939, N.J. 1940, n°. 1017 (drijvende houden van gelicht
schip door "Reichskanalamt" te Kiel); Rb. Maastricht 10.6.194~, N.J. 1944, n°. 89 (gemeenteveldwachter doet gewondç opnemen in ziekenhuis); Hof dtln Haag 14.6.1951, N.J. 1952,
n°. 442 {opdracht door gemeente tot exploitatie van bouwland: geen "behoorlijke" zàakwaarneming); Ktg. den Haag 2.4.1955, N.J.1955, n°. 701 (huuropzegging door Gemeentelijke Dienst voor Sociale Belangen t.b.v. geestelijk gestoorde huurster die in rusthuis is opgenomen); Ktg. Delft 15.1.1959, N.J. 1959, n°. 455 (politie brengt arrestant over naar het
ziekenhuis); Hof den Bosch 8.11.1966, N.J. 1967, n°. 368 (opdracht door politie tot berging
van verongelukte vrachtauto).
2
H.R. 18.12.1903, W. 8007 (zaakwaarneming van de ene gemeente t.b.v. de andere door
verplegingskosten voor krankzinnige te betalen? Neen, want niet gehandeld met de "wil"
om de belangen van die andere gemeente waar te nemen); Rb. Amsterdam 21.1.1941, N.J.
1941, n°. 211 (overeenkomst t.b.v. op te richten waterschap),
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de overheid verricht, is in de rechtspraak meermalen aanvaard. VERBURG
(blz. 180) is van oordeel dat de overheid slechts gestor kan zijn in zoverre
zij als gelijke aan het verkeer deelneemt, een opvatting die ook wel in
rechterlijke uitspraken naar voren komt 1 • Ook oordeelt VERBURG (blz.
181) dat zaakwaarneming ten behoeve van de overheid slechts mogelijk
is voor zover zij als gelijke aan het verkeer deelneemt. Daarentegen zal
uitoefening van wetgevende, rechtsprekende en bestuurlijke taken door
anderen dan de daartoe aangewezen organen geen zaakwaarneming in
de zin van het B.W. opleveren: hier is "publiekrechtelijke zaakwaarneming", die door regels van staatsnoodrecht wordt beheerst 2 •
Zaakwaarneming en lastgeving. Volgens art. 1390, derde lid, is de zaakwaarnemer onderworpen aan de verplichtingen die hij als lasthebber
zou moeten nakomen. Deze gelijkstelling van lastgeving en zaakwaarneming geldt echter alleen voor de verplichtingen van de lasthebber en
dan nog slechts voor zover de wet in de artt. 1390-1392 voor de zaakwaarnemer geen aparte regels stelt 3 • Dat neemt niet weg dat bepaalde
rechten van de lasthebber (rententierecht, rentevergoeding) bij analogie
aan de zaakwaarnemer kunnen worden toegekend (zie blz. 47 en 48). Een
belangrijk verschil tussen lastgeving en zaakwaarneming is dat lastgeving
tegen loon kan geschieden (art. 1831), terwijl de zaakwaarnemer geen
recht op loon heeft, ook niet als het gaat om diensten die normaliter
slechts tegen vergoeding worden verricht (zie blz. 48). Tenslotte is ook
een verschil dat lastgeving slechts rechtshandelingen kan betreffen,
zaakwaarneming ook feitelijke handelingen (zie blz. 30).
Zaakwaarneming kan ook plaats vinden "met weten" van de belanghebbende (art. 1390, eerste lid), een last kan stilzwijgend worden verstrekt 4 • De grens tussen zaakwaarneming "met weten" van de belanghebbende en stilzwijgende lastgeving zal aan de hand van de begeleidende
omstandigheden moeten worden getrokken: in het enkele feit van bekendheid met de waarneming ligt nog geen last opgesloten 5 •

1
Rb. den Haag 26.11.1931, N.l. 1932, blz. 781 (bemoeiingen van Departement van Bui-·
tenlandse Zaken t.b.v. naar Duinkerken opgebracht loggerschip: geen verbintenissen van
de staat uit zaakwaarneming omdat uit de feiten "niet anders kan worden afgeleid, dan dat
de Staat ten deze is opgetreden in zijne publiekrechtelijke functie van Overheid"); Rb.
Rotterdam 8.11.1939, N.J. 1940, n°. 1017 ("dat eischer" -het "Reichskanalamt" te Kiel"hier aan het maatschappelijk verkeer deelnemende als ieder ander ... "); Hof Amsterdam
16.2.1955, N.J. 1955, n°. 621 (art. 1390 is niet geschreven "voor een overheidsorgaan"
- de Commissie voor Oorlogspleegkinderen - "dat krachtens wettelijke verplichting de
zorg voor minderjarigen op zich heeft genomen").
2
VERBURG, blz. 182 e.v.; anders: A. A. L. F. VAN DuLLEMEN, Staatsnoodrecht en rechtsstaat (1946), blz. 32 e.v., volgens wie de regering bij het uitvaardigen van de Londense wetsbesluiten als negotiorum gestor van de wetgevende macht is opgetreden en die (blz. 34) art.
1393 B.W. toepasselijk acht (daartegen: VERBURG, blz. 186 e.v., en VAN DER POT-DONNER;
blz. 486, noot 3).
3
Zo wijkt art. 1837, tweede lid, voor art. 1391 (VERBURG, blz. 108).
4
AssER-KAMPHUISEN, blz. 720, en de daar genoemden; anders: DIEPHUIS, XIII, blz. 33
e.v.; LAND, bij LAND-LosBeAAT VERMEER, blz. 632; LAND-LöHMAN, blz. 278, noot 4, volgens
wie de wetgever "alle gevallen, waarin de dominus wist; tot zaakwaarneming (heeft) gebracht" (daartegen: LosECAAT VERMEER, N.J.B. 1930, blz. 672, en VERBURG, blz. 87).
5
LosECAAT VERMEER, N.J.B. 1930, blz. 672.
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Zaakwaarneming en onrechtmatige daad. Van zaakwaarneming is alleen
sprake als het optreden van de waarnemer door de omstandigheden wordt
gerechtvaardigd (zie blz. 35). In dat geval is het optreden (aangenomen
dat ook overigens aan de vereisten voor zaakwaarneming is voldaan en
met de nodige zorg is gehandeld) voor rekening en risico van de belanghebbende, hetgeen wil zeggen dat de voordelen maar ook de nadelen van
het optreden van de waarnemer voor rekening van de belanghebbende
zijn 1 • Is het optreden van de waarnemer echter niet door de omstandigheden gerechtvaardigd, dan zal men als regel met een onrechtmatige daad
te doenhebben 2 en dan zal de belanghebbende vergoeding van de schade
kunnen vorderen indien ook overigens aan de vereisten voor een vordering uit onrechtmatige daad - met name het schuldvereiste - is voldaan 3 •
Ook kan men met een onrechtmatige daad te doen hebben als de bedoeling niet heeft voorgezeten om de belangen van anderen te dienen 4 •
Omgekeerd zal een handelen dat in het algemeen een onrechtmatige daad
oplevert, dat karakter verliezen als aan de vereisten voor zaakwaarneming is voldaan 5 •
Zaakwaarneming en ongegronde verrijking. Het verschil tussen een actie
uit zaakwaarneming en een actie uit ongegronde verrijking is in de eerste
plaats daarin gelegen dat voor een actie uit zaakwaarneming (o.m.) is
vereist dat in het belang van een ander is gehandeld, welke omstandigheid
voor een actie uit ongegronde verrijking irrelevant is 6 • Een ander verschil
is dat de waarnemer de "actio contraria" heeft, ook als de belanghebbende
niet is verrijkt (als de vereisten voor zaakwaarneming maar zijn vervuld
en met de nodige zorg is gehandeld) 7 •
Bij arrest van 30.1.1959, N.J. 1959, n°. 548 (Quint/Te Poel), heeft de
Hoge Raad de stelling "dat op een ieder die zonder wettigen grond ten
koste van het vermogen van een ander is verrijkt, een verbintenis rust
om dien ander schadeloos te stellen tot het bedrag waarmede hij is verrijkt", in zijn algemeenheid niet onderschreven, hoewel een algemene
verrijkingsactie door verschillende schrijvers, op het voetspoor van
BREGSTEIN, voor ons recht wordt aanvaard en ook in de lagere rechtspraak
wel is erkend 8 • De Hoge Raad heeft in genoemd arrest echter voorts
1
SuYLING, II 2, no. 605; VERBURG, blz. 43; HoFMANN-DRION-WIERSMA, blz. 8; AssERRuTTEN, blz. 374.
2
Nl. als men te doen heeft met "een handelen of nalaten, dat Of inbreuk maakt op eens
anders recht, Of in strijd is met des daders rechtsplicht Of indruischt, hetzij tegen de goede
zeden, hetzij tegen de zorgvuldigheid, welke in het maatschappelijk verkeer betaamt ten
aanzien van eens anders persoon of goed" (H.R. 31.1.1919, N.J. 1919, blz. 161).
3
VAN GouoOEVER, Bijdragen tot de leer der zaakwaarneming, prft. Leiden 1905, blz. 68;
VERBURG, blz. 22, 72, 104 en 165 e.v.; HoFMANN-DRION-WIERSMA, blz. 10; AssER-RUTTEN,
blz. 378;- desgelijks toel. ontwerp N.B.W., blz. 708.
4
Toel. ontwerp N.B.W., blz. 709.
5
Onrechtmatige daad (los bi. uitgave, Kluwer), I, no. 232.
6 Op dit verschil is vooral door BREGSTEIN gewezen (in het bijzonder blz. 115/116 en
blz. 280); desgelijks: VERBURG, blz. 56; ASSER-RUTTEN, blz. 401.
7 VERBURG, blz. 101; HoFMANN-DRION-WIERSMA, blz. 14; AssER-RUTTEN, blz. 384.
8 Schrijvers pro en contra en rechtspraak bij AssER-RUTTEN; blz. 399/400, die zelf de actie
naar geldend recht erkent (blz. 400).
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geoordeeld dat uit de woorden "uit de wet" in art. 1269 1 "geenszins
volgt, dat elke verbintenis rechtstreeks op enig wetsartikel moet steunen,
doch daaruit slechts mag worden afgeleid, dat in gevallen die niet bepaaldelijk door de wet zijn geregeld, de oplossing moet worden aanvaard,
die in het stelsel van de wet past en aansluit bij de wèl in de wet geregelde
gevallen". Mitsdien kan een actie uit ongegronde verrijking worden aangenomen in die niet door de wet geregelde gevallen waarin zij in het stelsel
van de wet past en aansluit bij wèl in de wet geregelde gevallen 2 • Ons
B.W. kent nogal wat gevallen waarin een actie uit ongegronde verrijking
wordt toegekend 3 , zodat de veronderstelling is geuit "dat een voor de
hand liggende analogie niet al te moeilijk te vinden zal zijn" 4 •
Art. 6.4.3.1. ontwerp N.B.W. kent een algemene verrijkingsactie. De
vergoedingsplicht bestaat echter slechts ,,voor zover dit redelijk is".
Zo behoeft betaling van de schuld van een ander, zonder redelijke grond
(mèt redelijke grond kan zaakwaarneming zijn: blz. 46), niet aanleiding
te geven tot een verrijkingsactie (het kan onredelijk zijn te verlangen
dat iemand een voordeel dat als het ware werd opgedrongen, ongedaan
maakt: toel. ontwerp N.B.W., blz. 731). De verrijkingsactie heeft in het
systeem van het ontwerp geen subsidiair karakter (toel. t.a.p.). "Indien
echter een voor de situatie gegeven wettelijke regeling de strekking heeft
die situatie uitsluitend door die regeling te doen beheersen, kan het
bepaalde omtrent de ongerechtvaardigde verrijking geen toepassing
vinden" (toel. t.a.p.). Zodanige exclusieve werking kan m.i. aan de regeling der zaakwaarneming niet worden toegekend.
Als aan de vereisten voor zaakwaarneming niet is voldaan, zal een
actie uit ongegronde verrijking in voorkomende gevallen dienst kunnen
doen (zie blzz. 32, 36 en 46).
II. VEREISTEN
1.

EENS ANDERS ZAAK WAARNEMEN

De artt. 1390 e.v. gebruiken de termen "zaak" en "belangen" door
elkaar. Vandaar dat onder "eens anders zaak waarnemen" in art. 1390,
eerste lid, wordt verstaan: het behartigen van eens anders belangen 5 •
Vgl. art. 6.4.1.1. ontwerp N.B.W.: "zich(... ) inlaten met de behartiging
van eens anders belang".
De wet heeft blijkens de artt. 1391 en 1392, eerste lid, het oog op het
voeren van beheer. Dit betekent echter niet dat alleen daden van "beheer"
niet van "beschikking" door een zaakwaarnemer zouden kunnen worden
verricht (daargelaten dat de grens niet altijd scherp is te trekken). Wanneer aan de vereisten voor zaakwaarneming is voldaan, met name ook aan
1

Art. 1269 houdt in dat alle verbintenissen ontstaan "of uit overeenkomst, of uit de wet".
AssER-RUITEN, blz. 399.
De toel. op het ontwerp N.B.W. (blz. 730, noot 1) noemt als voorbeelden: artt. 630,
658/659,1251,1395/1396,1400,1487,1568.
4
H. F. SCHOORDIJK, De verbintenis uit de wet, Enige gedachten over een rechtsontwikkeling (Gastcollege aan de Surinaamse Rechtsschool op 17 april 1968), blz. 4.
5
HOFMANN-DRION-WIERSMA, blz. 4; ASSER-RUITEN, blz. 374.
2
3
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het "noodzaak" -vereiste, kan ook een daad van beschikking zaakwaarneming opleveren 1 •
Enkele schrijvers beperken zaakwaarneming tot behartiging van belangen van vermogensrechtelijke aard 2 • Meestal wordt echter aangenomen dat zaakwaarneming ook andere belangen kan betreffen 3 • Ook
de Hoge Raad heeft zich in een 19e eeuws arrest op een ruim standpunt
gesteld 4 en de lagere rechtspraak biedt verschillende voorbeelden van
behartiging van andere belangen dan vermogensbelangen 5 • Beperking
van het toepassingsgebied der zaakwaarneming tot belangen van vermogensrechtelijke aard is m.i. niet gewenst omdat de regeling der zaakwaarneming ook in andere gevallen een nuttige functie kan vervullen
(zorgplicht, kostenvergoeding, vertegenwoordiging).
Terwijl lastgeving, naar meestal wordt aangenomen, slechts rechtshandelingen kan betreffen 6 , kan zaakwaarneming bestaan in het verrichten van zowel feitelijke handelingen als rechthandelingen 7 • Rechtshandelingen kan de waarnemer verrichten zowel op eigen naam als op
naam van de belanghebbende (arg. ex art. 1393) 8 • Sommige rechtsbandelingen kunnen echter vanwege hun persoonlijk karakter niet in zaakwaarneming worden verricht (zie blz. 50).
2.

WILLENS EN WETENS

De Hoge Raad oordeelt dat van zaakwaarneming alleen sprake kan
zijn als iemand de belangen van een ander "willens en wetens" heeft
waargenomen 9 • De Raad heeft deze eis in verschillende arresten, op het
voetspoor van ÜPZOOMER (VI, blz. 193), vastgeknoopt aan het woord
"vrijwillig" in art. 1390, eerste lid 10 • De doctrine stelt de eis ook, maar
1
VERBURG, blz. 27; PITLO, blz. 202; vrgl. HoFMANN-DRION-WIERSMA, blz. 3 (" ... wanneer
de zaakwaarnemer beschikt over andermans zaken ... "); voorbeeld: Rb. Rotterdam
24.11.1922, W. 10978 (verkoop vaneenpartij tarwe).
2
HoFMANN, 6e dr., blz. 285; VAN BRAKEL, I,. blz. 566, noot 2.
3 VERBURG, blz. 24/25; HoFMANN-DRION-WIERSMA, blz. 4; AssER-RUTTEN, blz. 374.
4 H.R. 4.12.1857, W. 1913, overwegende dat "onder de waarneming van eens anders zaak
is begrepen die van elk hem betreffend belang; en dàt onder zoodanige belangen buiten
twijfel behoort de zorg voor het onderhoud en de opvoeding van eens anders kinderen".
5
Rb. Den Haag 3.4.1923, N.J. 1923, blz. 1199(inroepen van geneeskundige hulp); Ktg.
Hulst 22.9.1930, W. 12269 (huisarts laat weefselonderzoek verrichten t.b;v. patiënt); Rb.
Dordrecht 23.5.1934, N.J. 1935, n°. 652 (opdracht tot verzorgen van.begrafenis); Rb. Maastricht 10.6.1943, N.J. 1944, n°. 89, en Ktg. Delft 15.1.1959, N.J. 1959, n°. 455 (doen opnemen
van een gewonde in een ziekenhuis).
6
AssER-KAMPHUISEN, blz. 717 en de daar genoemden; H.R. 10.12.1936, N.J. 1937, n°.
525;- anders: AssER-LIMBURG, IJ, blz. 4.
. .
7 VERBURG, blz. 25; HoFMANN-DRION-WIERSMA, blz. 3; PITLO, blz. 202; AssER-RUTTEN,
blz. 375; voorbeelden van feitelijke handelingen: hefverzorgen van dieren (H.R .. 20.11.1924,
N.J. 1925, blz. 153; idem van kinderen (H.R. 27.3.1924, N.J. 1924, blz. 656); het repareren
van een schip (H.R. 10.12.1948, N.J. 1949, n°. 122).
8
In het eerste geval spreekt VERBURG (blz. 130) van "gesloten" waarneming, in het
tweede geval van "openlijke" waarneming.
9
H.R. 10.4.1953, N.J. 1953, n°. 630; 26.6.1959, N.J. 1959, n°. 586.
10
O;a. in de arresten van 18.12.1903, W. 8007 ("vrijwillig": "dat is met den wil om de belangen van een ander waar te nemen"); 2.2.1906, W. 8335; 27.3.1924, N.J. 1924, blz. 656;
26.6.1959, N.J. 1959, n°. 586.
·
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acht meestal het woord "vrijwillig" hiervoor niet geschreven 1 • Dat de
Hoge Raad een aanknopingspunt voor het wilsvereiste heeft gezocht in
art. 1390, eerste lid, kan verband houden met de omstandigheid dat vóór
de wijziging van de wet R.O. bij de wet van 20 juni 1963,. S. 272, cassatie
(voor zover hier van belang) slechts mogelijk was wegens "verkeerde
toepassing of schending der wet" (art. 99, aanhef en sub 2°-oud, R.O.;
thans - zelfde artikel -: wegens "schending van het recht").
Art. 6.4.1.1. ontwerp N.B.W. spreekt kortweg van "opzettelijk",
waarmee volgens de toelichting (blz. 709) is uitgedrukt "dat de handelende persoon daarbij het belang van de ander heeft willen bevorderen".
SuYLING (lP, n°. 605) eist dat het optreden van de zaakwaarnemer wordt
gedragen door "de bedoeling voor rekening van den meester werkzaam
te zijn", een gedachte die men ook wel bij anderen aantreft 2 •
Het praktisch belang van het wilsvereiste is dat met behulp daarvan
de volgende gevallen buiten de zaakwaarneming worden gesteld.
a. Geen zaakwaarneming indien men niet weet met de zaak van een
ander te doen te hebben 3 • Voorbeeld: betaling van de schuld van een
ander, terwijl men meent eigen schuld te voldoen 4 •
b. Geen zaakwaarneming indien (buiten het sub a genoemde geval)
uitsluitend is gehandeld met de bedoeling eigen belangen te dienen 5 •
De rechtspraak geeft verschillende toepassingen van deze regel te zien 6 •
De bedoeling moet naar buiten zijn gebleken en eventueel aan de hand
van de omstandigheden met inachtneming van de verkeersopvatting
worden vastgesteld 7 •
1 BREGSTEIN, blz. 112 e.v., blz. 280 e.v. (die op blz. 281/282 voor onze vraag wel betekenis
schijnt toe te kennen aan "vrijwillig"); VAN BRAKEL, I, blz. 563; VERBURG, blz. 53 e.v.;
HoFMANN-DRION-WIERSMA, blz. 7 e.v.; PITLo, blz. 203; AssER-RUTTEN, blz. 377;- voor
de betekenis die de doctrine meetal aan het woord "vrijwillig" hecht, zie blz. 33.
2
VERBURG, blz. 43; HOFMANN-DRION-WIERSMA, blz. 8 ("Onder het bedoelingsvereiste
zal men dus moeten verstaan dat de gestor willens en wetens voor rekening en risico van een
ander handelde en daarmee diens belangen wilde dienen"); AssER-RUTTEN, blz. 374.
3 VAN BRAKEL, I, blz. 563; HoFMANN-DRION-WIERSMA, blz. 8; PITLO, blz. 203; toelichting
ontwerp N.B.W., blz. 709; anders alleen: DIEPHUIS, XI, blz. 19 (ook ÜPZOOMER, VI, blz.
193, oordeelde reeds in de in de tekst vermelde zin).
4
Vrgl. H.R. 18.12.1903, W. 8007: "dat blijkens 's Hofs arrest de gemeente Ovezand bij
de overeenkomst met het krankzinnigengesticht en bij het betalen der verpleegkosten niet
had de wetenschap dat zij voor een ander" (nl. een andere gemeente) "handelde, doch meende eigen recht en verplichting uit te oefenen" (mitsdien geen zaakwaarneming).
5
BREGSTEIN, a.w., blz. 280; SUYLING, Il 2 , n°. 605; HOFMANN-DRION-WIERSMA, blz. 8/9;
PITLO, blz. 203 (blussen van brand in eigen huis).
6
Ik noem: H.R. 16.1.1891, W. 5984 (ontzette diakenen gaan door met armenverzorging,
maar volgens het Hof hebben ze daarbij niet de "bedoeling" gehad de zaak van de Hervormde Gemeente waar te nemen; H.R.: dan geen zaakwaarneming); H.R. 2.2.1906, W.
8335 (gemeente doet iemand met rechterlijke machtiging opnemen in een krankzinnigengesticht en betaalt de verpleegkosten; zaakwaarneming ten behoeve van de verpleegde? H.R.:
alleen indien is gehandeld met de "wil" om de belangen van de ander waar te nemen); Hof
Amsterdam 29.10.1936, N.l. 1937, n°. 1035 (de handelende persoon had niet de "bedoeling"
de belangen van een ander waar te nemen); Rb. Rotterdam 30.5.1947, N.l. 1948, n°. 335
(niet kan worden aangenomen dat ex-pachter bij bewerking van het land optrad met de
"bedoeling" om de belangen van de verpachter te behartigen); Rb. Almelo 24.11.1954,
N.l. 1955, n°. 753 (reparatie van piano van eiser, bij gedaagde in gebruik; aangenomen
dat de "bedoeling" om eisers belang te dienen bij gedaagde niet heeft voorgezeten).
7
SUYLING, II 2 , n°. 605: "In overeenstemming met de gangbare verkeersopvatting zal dus
telkens behoren te worden uitgemaakt, of de handelende persoon verondersteld mag worden voor rekening van een principaal te hebben willen optreden"; VERBURG, blz. 63: "Des
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Het wilsvereiste geldt zowel voor de "actio directa" als voor de "actio
contraria" 1 •
Het wilsvereiste sluit niet uit dat van zaakwaarneming sprake kan zijn
als mede is gehandeld ter behartiging van eigen belangen 2 • Zo werd zaakwaarneming aangenomen in een geval waarin iemand de belastingschuld
van een ander had betaald, voor welke schuld beslag was gelegd op de
inboedel van de betaler 3 • Zo heeft - ander voorbeeld - de Hoge Raad
in een aantal. arresten geoordeeld dat de koper die de actio redhibitoria
instelt (art. 1543), bij toewijzing van de vordering vanaf de dag der dagvaarding uit hoofde van zaakwaarneming recht heeft op vergoeding van ·
de kosten voor de instandhouding der zaak gemaakt 4 • De grens zal hier
niet altijd gemakkelijk zijn te trekken. Naarmate het eigen belang toeneemt, zal het moeilijker worden de wil om andermans belang te dienen,
aan te nemen 5 • Erkenning van een algemene verrijkingsactie zal hier
veelal een meer aangepaste oplossing mogelijk maken en daardoor tevens
de mogelijkheid bieden de grenzen der zaakwaarneming scherper te
stellen.
Voor zaakwaarneming is geen beletsel dat de behartiging van andermans belangen is ondernomen uit een egoïstisch motief (b.v. in de hoop
op een beloning) 6 •
Het wilsvereiste sluit niet uit dat handelen op grond van een vermeende
plicht of bevoegdheid- b.v. krachtens een nietige overeenkomst of in
de onjuiste mening binnen de grenzen van een volmacht te handelen zaakwaarneming kan opleveren 7 •
Tenslotte is niet nodig dat men weet wie de belanghebbende is 8 •

gestors wil moet naar buiten zijn getreden"; HoFMANN.;DRION-WIERSMA, blz. 9: "(...)
zal die wil naar buiten moeten zijn gebleken"; Hof Amsterdam 17.12.1947, N.J. 1948, n°.
318: "Tenzij onder omstandigheden anders blijkt, moet de Bank bij haar bemiddeling in het
betalingsverkeer geacht worden haar eigen belang waar te nemen".
1
H.R. 16.1.1891, W. 5984; 18.12.1903, W. 8007; BREGSTEIN, blz. 115/116; VERBURG, blz.
56.
2 HOFMANN-DRION-WIERSMA, blz. 8/9; ASSER-RUTTEN, blz. 374; Pitlo, blz. 203.
3
H.R. 26.6.1959, N.J. 1959, n°. 586.
4
H.R. 1.6.1883, W. 4919; 28.2.1919, N.J. 1919, blz. 353 (" ... daar zaakwaarneming in
den zin der wet mogelijk is, ook al meent men nevens het belang van een ander tevens eigen
belangen te bevorderen"); 20.11.1924, N.J. 1925, blz. 153.
5
SUYLING, Il 2 , n°. 605; HOFMANN-DRION-WIERSMA, blz; 9.
6
VERBURG, blz. 65; AssER-RUTTEN, blz. 374; PITLO, blz. 203;- ook de rechtspraak oordeelt dat het motief niet terzake doet: H.R. 24.1.1902, W. 7714 (de "reden"); Hof Den
Haag 14.6.1951, N.J. 1952, n°. 442 (de "beweegredenen"); Ktg. Haarlem 8.1.1954, N.J.
1954, n°. 615 (het "motief").
7
·
VERBURG, blz. 50 en 67/68; HoFMANN-DRION-WIERSMA, blz. 6; AssER-RUTTEN, blz.
376; toelichting ad art. 6.4.1.1 ontwerp N.B.W. (blz. 711); vrgl.: Hof Arnhem 28.10.1936,
N.J. 1937, n°. 130 (overeenkomst houdende afstand van een kind als strijdig met de openbare
orde nietig; zaakwaarneming van de pleegouders t.b.v. de moeder); Rb. Dordrecht 30.12.
1953, N.J. 1954, n°. 618 (gehandeld krachtens nietige overeenkomst; zaakwaarneming).
8
VERBURG, blz. 65 e.v.; HoFMANN-DRION-WIERSMA, blz. 9; AssER-RUTTEN, bi. 377;
voorbeeld: beheer van "Joods" vermogen in de bezettingstijd (Ktg. den Haag 15.9.1951,
N.J. 1953, n°. 40).
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3.

VRIJWILLIG, ZONDER DAARTOE LAST TE HEBBEN BEKOMEN

Verschil van mening bestaat over de betekenis van de woorden "vrijwillig, zonder daartoe last te hebben bekomen" in art. 1390 1 • Volgens
de Hoge Raad zou, zoals we in het vorige nummer zagen, "vrijwillig"
het wilsvereiste uitdrukken, terwijl de Raad - volgens de bewoordingen
van een arrest van 26.6.1959, N.J. 1959, n°. 586 - oordeelt "dat daarnaast de woorden "zonder daartoe last te hebben bekomen" tot uitdrukking brengen den eis dat de bevoegdheid tot handelen niet wordt
ontleend aan een tussen partijen bestaande rechtsverhouding, hetzij
voortvloeiende uit een rechtshandeling hetzij elders in de wet geregeld".
De doctrine oordeelt dat laatstbedoelde eis mede wordt uitgedrukt door
het woord "vrijwillig", 2 terwijl het wilsvereiste - naar meestal wordt
aangenomen - niet met zoveel woorden in de wet zou zijn vermeld
(zie vorige nummer). Nu het belang van een wettelijk aanknopingspunt
voor de cassatierechtspraak is weggevallen (zie vorige nummer), meen ik
dat zonder bezwaar de opvatting van de doctrine kan worden gevolgd
(zoals in de "kop" van dit nummer is gedaan).
De hierboven vermelde formule van de Hoge Raad (arrest van 26.6.
1959) is in wat verkorte vorm overgenomen in art. 6.4.1.1 van het ontwerp N.B.W.: "(... )zonder de bevoegdheid daartoe aan een rechtshandeling of een elders in de wet geregelde rechtsverhouding te ontlenen".
De formule van de Hoge Raad spreekt van "bevoegdheid", niet van
"plicht", zodat ook die gevallen waarin de handelende persoon tot zijn
optreden wel bevoegd maar niet verplicht is 3 , buiten de zaakwaarneming
vallen 4 •
De formule onderscheidt: rechtshandeling en een elders in de wet geregelde rechtsverhouding.
Rechtshandeling. Artikel 1390 heeft speciaal het oog op lastgeving
("zonder daartoe last te hebben bekomen"), maar evenmin is sprake van
zaakwaarneming als het handelen geschiedt krachtens een andere overeenkomst, b.v. een arbeidsovereenkomst, een overeenkoms.t tot het verrichten van enkele diensten, een aanneming van werk, een bewaargeving 5 , noch als een eenzij di ge rechtshandeling aan het optreden ten
1
Het Wetboek van 1830 sprak alleen van "zonder daartoe last te hebben bekomen",
.,sans mandat" (art. 1417); bij de herziening is 1833 is "vrijwillig" toegevoegd, zonder dat
de reden van die toevoeging blijkt (VooRDUIN, V, blz. 75); VERBURG (blz. 46) veronderstelt
dat men daarmee tot uitdrukking heeft willen brengen "dat de zaakwaarnemer evenmin tot
handelen verplicht mag zijn als eigenaar van een naburig erf of als voogd, enz.".
2 ÜPZOOMER, VI, blz. 197 (maar hij leest in "vrijwillig" mede het wilselemen :blz. 193);
DIEPHUIS, XI, blz. 16; LAND-LOHMAN, blz. 277; VEEGENS-ÛPPENHEIM-POLAK, blz. 134; SuYLING, IP, no. 604; VAN BRAKEL, I, blz. 563; VERBURG, blz. 44 e.v.; HoFMANN-DRIONWIERSMA, blz. 6; AssER-RUTTEN, blz. 375; PITLO, blz. 202.
3 Volmachtverlening bijv. maakt zonder meer (met name zonder lastgeving) wel bevoegd, doch niet verplicht tot handelen: AssER-VAN DER GRINTEN; blz. 20.
4 Desgelijks: toelichting ad art. 6.4.1.1 ontwerp N.B.W. (blz. 711).
5 HoFMANN-DRioN-WIERSMA, blz. 6; AssER-RUTTEN, blz. 375; vgl. Hof Arnhem 9.2.1932,
N.J. 1932, blz. 847: geen zaakwaarneming als verkoper handelt krachtens zijn verplichting
om tot de levering voor de verkochte zaak te zorgen (art. 1271).
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grondslag ligt, b.v. volmachtverlening 1 • Handelen krachtens een nietige
rechtshandeling is handelen zonder "bevoegdheid", zodat van zaakwaarneming sprake kan zijn 2 •
Een .elders in de wet geregelde rechtsverhouding. Daarbij moet o.a.
worden gedacht aan een wettelijk instituut als voogdij, curatele, bewindvoering voor een afwezige 3 en b.v. ook aan bepalingen van burenrecht,
welke een verplichting tot handelen op eigen kosten ten behoeve van een
ander kunnen meebrengen (b.v. de artt. 700 en 701) 4 •
In sommige gevallen bestaat een verplichting tot hulpverlening op
grond van een wettelijke bepaling 5 of een regel van ongeschreven recht 6 •
De vraag rijst of in dergelijke gevallen van zaakwaarneming sprake kan
zijn. In de rechtspraak vond ik de vraag niet beantwoord. De schrijvers
die zich over. de vraag uitlaten, zijn geneigd haar bevestigend te beantwoorden. VERBURG (blz. 52) wil voor het geval van art. 450 Sr. de bepalingen van zaakwaarneming analogisch toepassen 7 • HoFMANN-DRIONWIERSMA (blz. 6/7) acht het bestaan van een verplichting van ongeschreven
recht geen beletsel om van "vrijwilligheid" te spreken, vooreerst omdat
moeilijk valt aan te nemen dat de wetgever van 1838, gezien de destijds
geldende opvattingen over recht en wet, bij het stellen van de eis der vrijwilligheid het voldoen aan andere dan wettelijk afdwingbare verplichtingen zou hebben willen uitsluiten, maar bovendien omdat men, door
anders te oordelen, de toepassing der voorschriften over zaakwaarneming
onmogelijk zou maken in gevallen waarin zij juist een nuttige functie
vervullen 8 • Dit laatste argument, gelijkelijk geldend voor handelen krachtens een verplichting van geschreven en ongeschreven recht, lijkt mij beslissend: een vergoedingsplicht als bedoeld in art. 1393 komt in deze
gevallen alleszins redelijk voor en ook vertegenwoordigingsbevoegdheid
kan hier nuttig zijn (b.v. in geval van een opdracht aan een ziekenhuis,
een ambulancedienst e.d.). Zij nog vermeld dat uit de toelichting op art.
6.4.1.1 ontwerp N.B.W. (blz. 710/711) blijkt dat men het vereiste van
1
2

In beginsel een eenzijdige rechtshandeling: AssER-VAN DER GRINTEN, blz. 19.
VERBURG, blz. 50; HOFMANN-DRION-WIERSMA, blz. 6; zie ook noot 7 op blz. 32.
VERBURG, blz. 46; HOFMANN-DRION-WIERSMA, blz. 6; ÁSSER-RUTTEN, blz. 375.
4 VERBURG, blz. 46; toelichting ad art. 6.4.1.1 ontwerp N.B.W. (blz. 710).
5 Voorbeelden: ex art. 450 Sr. rust op hem die getuige is van het ogenblikkelijk levensgevaar waarin een ander verkeert, de verplichting die ander die hulp te verlenen die hij hem
-kort gezegd- redelijkerwijs verlenen kan; art. 30, lid 1, sub b van de Wegenverkeerswet verbiedt de bestuurder van een motorrijtuig dat - kort gezegd- een ongeval heeft veroorzaakt,
hen die bij het ongevalletsel hebben bekomen .,opzettelijk in hulpeloozen toestand te laten".
6 Zo zou er voor de Zutphense juffrouw uit het arrest van H.R. 10.6.1910,. W. 9038,
anders dan de H.R. toen oordeelde, naar hedendaagse opvatting, gelet op de zorgvuldigheid
welke in het maatschappelijk verkeer ten aanzien van eens anders goed betaamt (formule
van H.R. 31.1.1919, N.J. 1919, blz. 161), wel degelijk een "rechtsplicht" zijn geweest om
de zich in haar woning bevindende hoofdkraan van de waterleiding af te sluiten, toen het
water uit een gesprongen buis in het beneden haar woning gelegen pakhuis schade dreigde
aan te richten aan daar opgeslagen goederen.
7 HoFMANN-DRION-WIERSMA, blz. 7, noot 1, sluit zich hier kennelijk bij aan; in gelijke
zin: AssER-RUTTEN, blz. 376; de toelichting ad art. 6.4.1.1 ontwerp N.B.W. (blz. 711) zoekt
de oplossing in een beperkende interpretatie van de woorden "een elders in de wet geregelde
rechtsverhouding": "zo er in het geval van artikel 450 Sr. al een rechtsverhouding is, dan
is dit toch niet een elders in de wet geregelde rechtsverhouding".
8
Desgelijks: AssER-RUTTEN, blz. 376.
3
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"vrijwilligheid" in de zin van "zonder daartoe verplicht te zijn" bewust
niet heeft opgenomen, opdat handelen krachtens een geschreven of ongeschreven rechtsplicht (of krachtens een rechtsverhouding tot een derde:
zie hierna) onder zaakwaarneming zou kunnen worden gebracht.
Verplichtingen van· moraal en fatsoen kunnen een natuurlijke verbintenis vormen 1 • Handelen krachtens een zodanige verbintenis wordt door
de schrijvers die zich over het probleem uitlaten niet onverenigbaar geacht met zaakwaarneming 2 • Dit lijkt mij een consequentie van het standpunt dat handelen krachtens een verplichting van ongeschreven recht
aan de "vrijwilligheid" niet in de weg behoeft te staan. Het wil mij echter
voorkomen dat, indien wordt gehandeld krachtens een natuurlijke verbintenis, voor een vergoedingsplicht ex art. 1393 geen plaats is, omdat het
bestaan van een natuurlijke verbintenis uitsluit dat de uitgaven, ter voldoening aan zodanige verbintenis gedaan, ex art. 1393 zouden kunnen
worden teruggevorderd 3 •
Dat iemand tot handelen verplicht is krachtens een rechtverhouding
tot een derde, ontneemt aan het handelen tegenover de belanghebbende
niet het karakter van "vrijwilligheid" 4 •
4. EEN ZEKERE NOODZAAK
Wil een ongevraagd ingrijpen in de belangen van een ander zaakwaarneming opleveren, dan moet dit ingrijpen door de omstandigheden zijn
gerechtvaardigd. Deze eis wordt door verschillende schrijvers gesteld, zij
het in wat uiteenlopende bewoordingen. VERBURG (blz. 71) en HOFMANNDRION-WIERSMA (blz. 9/10) eisen een "zekere noodzaak" tot handelen,
AssER-RUTTEN (blz. 377) eist de aanwezigheid van een "bijzondere omstandigheid" ter rechtvaardiging van de handelwijze. Ik verkoos als
1
H.R. 12.3.1926, N.J. 1926, blz. 777; de mate van dringendheid van de verplichting is beslissend: H.R. 18.2.1938, N.J. 1938, n°. 323 (" ... zóó dringend ... , dat zij terecht door
het Hof als eene natuurlijke verbintenis is beschouwd"); H.R. 18.3.1953, N.J. 1953, n°.
640, tracht de vereiste mate van dringendheid nader te bepalen: "indieri de omstandigheden
van het geval en de verhouding der daarbij betrokken personen de nakoming daarvan zo
dringend maken, dat degeen, tegenover wien zulk een verplichting bestaat, die nakoming als
de vervulling van een hem toekomende, zij het rechtens niet afdwingbare, prestatie mag beschouwen" (in dezelfde zin H.R. 24.6.1953, N.J. 1953, n°. 645; 26.5.1954, N.J. 1954, n°.453;
28.1.1959, N.J. 1959, n°. 170; art. 6.1.1.3 ontwerp N.B.W.); in zijn ~rres( van 4.6.1965,
N.J. 1965, n°. 277, spreekt de H.R. weer (als in 1938) zonder meer van een morele verplichting "van zo .dringende aard" dat zij "als een natuurlijke verbintenis moet worden aangemerkt".
·
2 VERBURG, blz. 51; HOFMANN-DRJON-WIERSMA, blz. 6/7;
3
Ook VERBURG, blz. 51, meent dat in zodanig geval de gestor geen actio contraria toekomt; vrgl. de opmerking van HoFMANN-DRION-WIERSMA, blz. 7, dat het bestaan van morele
of andere verplichtingen van ongeschreven recht invloed kan hebben op de rechtsgevolgen
van zaakwaarneming, in het bijzonder op de vraag in hoeverre de actio contraria kan
worden ingesteld.
·
4 VERBURG, blz. 49; toelichting ad art. 6.4.1.1 ontwerp N.B.W. (blz. 711); Hofden Haag
7.11.1947, N.J. 1948, n°.· 269 (reparatie aan schip: voor zover de werfzulks gedaan heeft als
gevolg van een overeenkomst met de reder, doet dit aan zàakwaarneming ·-'-- ten behoeve
van de eigenaar~ niet af, "aangezien hierdoor een handeling, tevens als zaakwaarnemer van
den eigenaar, niet wordt uitgesloten"); Rb. Amsterdam 10.11.1948, 'N.J: 1949, n°. 235
("Er bestaat naar het oordeel der Rechtbank geert bezwaar om het· krachtens overeenkomst
met de rederij door gedaagde in bewaring nemen dergoederen tevens te beschouwen als een
daad van zaakwaarneming van gedaagde voor de (derde) rechthebbende op die goederen").
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opschrift voor dit nummer de "zekere noodzaak" vanwege de kortheid.
In het "zekere" ligt een slag om de arm; "noodzakelijk" is te stringent,
waar het om gaat is of het optreden door de omstandigheden gerechtvaardigd was. Het ontwerp N.B.W. (art. 6.4.1.1) drukt de hier bedoelde
eis uit door zaakwaarneming te omschrijven als het zich "op redelijke
grond" inlaten met de behartiging van eens anders belang.
Sommige schrijvers knopen het hier bedoelde vereiste vast aan de term
"behoorlijk" in art. 1393 ("Degene wiens belangen door een ander behoorlijk zijn waargenomen ... ") 1 , welke term dan een tweeledige betekenis zou hebben, nl. dat het ingrijpen gerechtvaardigd was en met de nodige zorg is gehandeld. ·Daarentegen menen HoFMANN-DRION-WIERSMA
(blz. 10) en AssER-RUTTEN (blz. 378) dat de term "behoorlijk" in art.
1393 slechts ziet op de wijze van uitvoering, niet op de vraag of het
initiatief gerechtvaardigd was. M.i. verdient deze laatste opvatting de
voorkeur omdat, als men de "zekere noodzaak" -eis vastknoopt aan de
term "behoorlijk" in art. 1393, dit ertoe zou kunnen leiden die eis alleen
te stellen voor de toepasselijkheid van art. 1393 en niet voor die van de
artt. 1390-1392 2 • Weliswaar heeft de eis vooral betekenis· voor art.
1393, zoals uit na te noemen rechtspraak blijkt, maar er is reden om de
eis evenzeer te stellen voor de toepasselijkheid van de artt. 1390-1392,
dus als algemeen zaakwaarnemingsvereiste, zoals de in de eerste alinea
van dit nummer genoemde schrijvers doen. Daartoe kan worden aangevoerd dat ingrijpen in andermans belangen alleen dan als een "rechtmatige daad" (art. 1389) kan worden aangemerkt indien dit ingrijpen
door de omstandigheden is gerechtvaardigd en voorts dat het stellen van
het hier bedoelde vereiste nodig is om een te grote bemoeizucht en een
zich indringen in de zaken van een ander te weren 3 • Ook zou nog kunnen
worden opgemerkt dat de verplichting om de waarneming "voort te
zetten", als vermeld in art. 1390, eerste lid, alleen past bij een initiatief
dat gerechtvaardigd was (ook de artt. 1390, tweede lid, en 1391 passen
alleen bij een gerechtvaardigd initiatief).
Als het initiatief niet gerechtvaardigd is, dan zijn de artt. 1390-1392
dus niet toepasselijk en de belanghebbende zal, als hij schade heeft geleden, deswege vergoeding kunnen vorderen indien aan de vereisten voor
een vordering uit onrechtmatige daad is voldaan (zie blz. 28). Evenmin
is dan art. 1393 toepasselijk, dus geen vertegenwoordiging en geen uitgavenvergoeding (tenzij de belanghebbende het optreden bekrachtigt
resp. goedkeurt: zie blz. 54). De derde zal verhaal moeten zoeken op de
"onbevoegde zaakwaarnemer" (zie hierna, blz. 52) en de "waarnemer"
zal zijn aangewezen op de regeling der ongegronde verrijking 4 •
1 LAND-LOHMAN, blz. 284; PAUL SCHOLTEN, noot onder H.R. 28.1.1926, N.J. 1926,
blz. 581; VAN BRAKEL, I, blz. 566; PITLO, blz. 205.
2 Inderdaad bespreken LAND-LOHMAN en PITLO de hier bedoelde eis alleen i.v.m. art. 1393,
terwijl VAN BRÁKEL t.a.p. zelfs stelt dat als de zaakwaarneming niet "behoorlijk" was
(welke term hij in dit verband gebruikt in de zin van niet "gerechtvaardigd"), "er wel zaakwaarneming blijft bestaan doch slechts in dien zin, dat de waarnemer gebonden, de belanghebbende daarentegen vrij blijft, zowel tegenover de waarnemer als tegenover derden".
3 HoFMANN-DRION-WIERSMA, blz. 10; AssER-RUTTEN, blz. 378.
4
Toel. ad art. 6.4.1.1 ontwerp N.B.W. (blz. 709).
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Rechtspraak over de vraag of het "noodzaak" -vereiste ook geldt voor
de artt. 1390-1392 heb ik niet aangetroffen. Wel pleegt de rechtspraak
voor de toepassing van art. 1393 - zowel voor de uitgavenvergoeding
(contraria) als voor de vertegenwoordiging- te onderzoeken of het optreden gerechtvaardigd was 1 • In verschillende· gevallen werd deze eis
vastgeknoopt aan de term "behoorlijk" in art. 1393 Z, soms ook bediende men zich van bewoordingen waarin de "bijzondere omstandigheid" 3 of het "noodzaak" -element 4 naar voren komen.
De vraag of het optreden gerechtvaardigd was, hangt geheel af van de
omstandigheden. Een algemene formule is hiervoor niet te geven 5 • Wel
zijn enkele preciseringen mogelijk.
Het gaat er niet om of de waarneming een voordelig resultaat heeft
gehad maar alleen of het ingrijpen onder de gegeven omstandigheden
redelijk kon worden geacht 6 •
De omstandigheid dat de belanghebbende in staat is zelf in zijn belangen te voorzien, sluit zaakwaarneming niet uit 7 • De slotwoorden van
art. 1390, eerste lid, staan aan dit standpunt niet in de weg: zij leggen aan
de waarnemer een voortzettingsplicht op indien en voor zolang de belanghebbende niet zelf in staat is in de zaak te voorzien, doch daaruit
volgt niet dat alleen in dàt geval zaakwaarneming mogelijk zou zijn 8 •
Dat neemt niet weg dat het ingrijpen eerder gerechtvaardigd zal zijn
indien de belanghebbende niet in staat is om zelf in de zaak te voorzien
dan wanneer hij daartoe wèl in staat is 9 • Ook de omstandigheid dat de
belanghebbende bereikbaar en overleg mogelijk is, sluit op zichzelf
1 Gerechtvaardigd: Rb. Haarlem 4.12.1934, N.J. 1935, blz. 1415 (contraria); Rb. Almelo
6.9.1939, N.J. 1940, n°. 1007 (vertegenwoordiging); Ktg. 's-Gravenhage 2.4.1955, N.J. 1955,
n°. 701 (vertegenwoordiging); Ktg. Delft 15.1.1959, N.J. 1959, n°. 455 (vertegenwoordiging);
Rb. Breda 16.6.1959, N.J. 1960, n°. 192 (contraria); Hof den Bosch 8.11.1966, N.J. 1967,
n°. 368 (vertegenwoordiging);- niet gereèhtvaardigd: Rb. Roermond 15.4.1915, N.J. 1915,
blz. 992 (geen contraria); Hof A'dam 3.12.1915, N.J. 1916, blz. 634 (geen contraria); Rb.
Groningen 24.4.1936, N.J. 1937, blz. 139 (geen contraria); Rb. den Bosch 3.5.1946, N.J.
1948, n°. 9 (geen vertegenwoordiging); Rb. Zwolle 24.4. 1957, N.J. 1957, n°. 569 (geen
vertegenwoordiging).
2 Rb. Haarlem 4.12.1934; Rb. Groningen 24.4.1936; Rb. den Bosch 3.5.1946; Rb. Breda
I 6.6.1959, alle in de vorige noot genoemd.
3 Rb. Breda 16.6.1959, N.J. 1960, n°. 192: er was "een bijzondere omstandigheid" die
het optreden "rechtvaardigde".
4 Hof A'dam 3.12.1915, N.J. 1916, blz. 634 eist een "noodzakelijke" waarneming; Rb.
den Bosch 3.5.1946, N.J. 1948, n°. 9: geen "noodzakelijke" handeling; Rb. Zwolle 24.4.1957,
N.J. 1957, n°. 569: "geheel zonder noodzaak".
5 HoFMANN-DRION-WIERSMA, blz. 10; AssER-RUITEN, blz. 378/379; desgelijks: toe~
lichting ad art. 6.4.1.1 ontwerp N.B.W. (blz. 709); VERBURG, blz. 76-77, tracht een algemene
formule te geven, te lang om hier te reproduceren, maar juist dbor zijn lengte niet geschikt
om een werkelijk hanteerbaar criterium te verschàffen.
6 VERBURG, blz. 77; PITLO, blz. 205; desgelijks: toelichting ad art. 6.4.1.1 ontwerp
N.B.W. (blz. 709/710).
7 H.R. 10.12.1948, N.J. 1949, n°. 122 (herstel van gebroken schip), bij welk arrest het
beroep verworpen werd tegen Hof den Haag 7.11.1947, N.J. 1948, n°. 269; evenzo: PH. A. N.
HOUWING, noot onder het arrest van 10.12.1948; VERBURG, blz. 77 e.v.; HOFMANN-DRION
WIERSMA, blz. 11 (waar oudere literatuur in gelijke zin); AssER-RUITEN, blz. 379; PITLO,
blz. 204;- anders: ÜPZOOMER, VI, blz. 203.
8 Het in de vorige noot genoemde arrest van 10.12.1948; HOFMANN-DRION-WIERSMA,
blz. 11.
9
PH. A. N. HouwiNG, noot onder het arrest van 10.12.1948.
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:zaakwaarneming niet uit 1 , maar ook hier geldt dat in zodanig geval
.zaakwaarneming niet licht zal worden aangenomen 2 •
Betwist is de vraag of zaakwaarneming mogelijk is tegen de wil van de
belanghebbende (of- scherper gesteld-: wanneer de omstandigheden
-op zichzelf wel een ingrijpen rechtvaardigen, maar de handelende persoon
weet of redelijkerwijs kan weten dat zijn optreden door de belanghebbende niet wordt gewenst) 3 • Door de rechtspraak werd in verschillende
uitspraken in geval van handelen tegen de wil van de belanghebbende
aan de handelende persoon een recht op uitgavenvergoeding ontzegd
resp. de belanghebbende niet gebonden geacht aan door de handelende
persoon in naam van de belanghebbende gesloten overeenkomsten 4 •
Persoonlijk voel ik het meest voor het standpunt van de toelichting (blz.
710) op art. 6.4.1.1 van het ontwerp N.B.W., nl. dat "veelal" een belan_genbehartiging tegen de voor de waarnemer kenbare wil van de belanghebbende redelijke grond zal missen, ook al is diens belang door het ingrijpen gediend; maar dat toch het vereiste van een redelijke grond essentieel is en dat deze in bepaalde omstandigheden ook aanwezig kan zijn als
tegen de wil van de belanghebbende wordt gehandeld. Ook naar geldend
recht zal in ieder geval moeten worden aangenomen dat redding van een
in levensgevaar verkerende zaakwaarneming kan opleveren, ook al weigert deze gered te worden 5 , en dat de wil van een geestelijk gestoorde
·en het verbod van een onbekwame meestal niet relevant zullen zijn 6 •

5.

SLOTOPMERKING: BETEKENIS VAN VRIJGEVIGHEID BIJ DE WAARNEMER

Onder "vrijgevigheid" wordt in dit verband verstaan dat de waarnemer
:heeft gehandeld met de (naar buiten blijkende) bedoeling geen kosten in
rekening te brengen. De vraag of in zodanig geval zaakwaarneming kan
worden aangenomen, is in Nederland slechts sporadisch besproken.
VERBURG (blz. 90 e.v.) is van oordeel dat vrijgevigheid van de handelende
1
H.R. 10.12.1948, in de vorige noten genoemd; AssER-RUTTEN, blz. 379: "In sommige
·gevallen zal het doel om tijd, ongerief, moeiten en kosten te sparen een voldoende rechtvaardiging zijn om zonder overleg met de dominus op te treden".
2 PH. A. N. HouwJNo, noot onder het arrest van 10.12.1948; vrgl. Rb. Zwolle 24.4.1957,
N.l. 1957, n°. 569: geen zaakwaarneming, omdat de kapitein (die opdracht gaf tot reparatie
-van de sleepboot) "zonder enige moeite" de vertegenwoordiger van de eigenaar telefonisch
had kunnen bereiken.
3
Wel moge/ijk: DrEPHUIS, XI, blz. 20/21; LAND-LOHMAN, blz. 278 (maar geen contraria:
ilOOt 2); VEEGENS-ÜPPENHEIM-POLAK, blz. 134; PITLO, blz. 203- niet mogelijk; ÜPZOOMER,
VI, blz. 199; MEIJERS, noot onder H.R. 19.2.1931, N.J. 1931, blz. 1501; SUYLING, II 2 , no;
·606; VAN BRAKEL, I, blz. 564/565; VERBURG, blz. 83/84 (behalve in uitzonderingsgevallen);
HoFMANN-DRION-WIERSMA, blz. 11/12; ÁssER~RUTTEN, blz. 379 ("In het algemeen ... ").
4 Rb. Utrecht 8.7.1925, W. 11472 (verzorging van koeien tegen: de wil van de eigenaar:
geen contraria); Rb. Groningen 24.4.1936, N.l. 1937, n°. 139 (betaling van een schuld tegen
de wil van gedaagde: ·geen contraria); Hof Leeuwarden 9.10,.1946, N.l. 1947, n°. 226 (eigenaar niet gebonden aan tegen zijn wil afgesloten huurovereenkomst); Rb. Zwolle 24.4.1957,
N.l. 1957, n°. 569 (kapitein van sleepboot geeft reparatieopdracht; eigenaar niet op grond
·van zaakwaarneming gebonden, nu het de kapitein verbodenwas dergelijke overeenkomsten
ie sluiten).
·
· '
5
VERBURG, blz. 84; AssER-RUTTEN,blz. 379.
6
VERBURG, blz. 84; AssER-RUTTEN, blz. 379;- desgelijks':'toelichting ad art. 6.4.1.1 van
'
.ontwerp N.B.W. (blz. 710).
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persoon geen beletsel vormt om zaakwaarneming aan te nemen 1 , dat
weliswaar de actio contraria de waarnemer niet mag worden toegekend 2 ~
maar dat zijn verplichtingen blijven bestaan: "is hij eenmaal begonnen
te handelen, dan kan ook de vrijgevige gestor niet meer terug, hij is rekening en verantwoording verschuldigd, zal al het terzake van het negotium
ontvangene moeten afdragen" (blz. 95). Het lijkt inderdaad moeilijk
aanvaardbaar dat de waarnemer van zijn verplichtingen zou zijn ontheven
op grond van het enkele feit dat hij geen vergoeding van kosten wenst.

III. GEVOLGEN
A.

TUSSEN WAARNEMER EN BELANGHEBBENDE

§ 1. Verplichtingen van de zaakwaarnemer
1. Voortzettingsplicht. De waarnemer is verplicht de waarneming voort
te zetten totdat de waarneming is voltooid of de belanghebbende in staat
is zelf in de zaak te voorzien (art. 1390, eerste lid). Deze bepaling ziet op
het geval dat de belanghebbende niet in staat is om zelf in zijn belangen
te voorzien (zie boven, blz. 37). Aangezien ook buiten zodanig geval
zaakwaarneming mogelijk is, wordt de regel door HOFMANN-D:RroNWIERSMA (blz. 12) aldus veralgemeend dat de zaakwaarnemer zijn optreden niet mag afbreken "zolang de noodzaak, die zijn initiatief rechtvaardigde, voortduurt". Als ratio van de regel wordt door verschillende
schrijvers aangewezen dat de waarnemer door zijn optreden wellicht
anderen heeft weerhouden om in de zaak te voorzien 3 •
De voortzettingsplicht kan een zware belasting betekenen, vooral als de omstandigheden zich wijzigen. Bij de huidige redactie· van het
voorschrift zal men wel moeten aannemen dat de verplichting om de
waarneming voort te zetten alleen door overmacht opleverende feiten
en omstandigheden wordt geschorst of opgeheven 4 • Daarvoor is niet
voldoende dat er een zodanige verhindering is dat voortzetting in redelijkheid niet kan worden gevergd, maar bovendien is vereist dat de oorzaak der verhindering niet aan de schuld ·van de waarnemer is te wijten
en deze oorzaak ook niet voor zijn risico komt 5 • Art. 6.4.1.2, eerste lid,
van het ontwerp N.B.W. bedient zich van een soepeler formule: de zaakwaarnemer is verplicht de begonnen zaakwaarneming voor te zetten
1
Desgelijks: Ktr. Haarlem 8.1.1954, N.J. 1954, n°. 615, overwegende "dat een bijzondere
vorm van zaakwaarneming wordt gevormd door den belangelazen vriendendienst, waarvan
het kenmerk is, dat van den aanvang af de negotierum gestorvoornemens is geweest de kosten
van een eventuele hulp aan den ander voor zijn eigen rekening te nemen".
2
Desgelijks: Van Brakel, I, blz. 568, noot 1.
3
VERBURG, blz. 97; HOFMANN-DRION-WIERSMA, blz. 12; PITLO, blz. 204.
4
VERBURG,· blz. 100.
5
Daarom zullen, naar VERBURG (blz. 100) opmerkt, eigen drukke zaken in het algemeen
geen grond voor overmacht kunnen opleveren; :---- de in de tekst genoemde overmachtsvereisten vindt men beschreven bij HOFMANN-VAN ÜPSTALL; blz. 104 e.v., en AssER-LOSECAAT
VERMEER-RUTTEN, blz. 256 e.v.
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~,voor zover dit redelijkerwijze van hem kan worden verlangd". Of voortzetting van de zaakwaarneming redelijkerwijze van de zaakwaarnemer
kan worden verlangd, hangt, naar de toelichting (blz. 711) opmerkt, af
van de omstandigheden; "van belang kan ziJn of de belanghebbende verder zelf kan optreden en hoe de verhouding is tussen het belang van de
belanghebbende en de voor de voortzetting vereiste inspanning van de
waarnemer" (toel., t.a.p.). Deze oplossing verdient m.i. de voorkeur.
Volgens art. 1391 moet de waarnemer in geval van overlijden van de
belanghebbende met zijn "beheer" voortgaan "tot tijd en wijle de erfgenaam dit beheer op zich kan nemen". De regel is overbodig want de
rechten van de belanghebbende gaan .door zijn overlijden op zijn erfgenamen over 1 • Ook hier maakt de formule van art. 6.4.1.2, eerste lid, van
het ontwerp N.B.W. differentiatie mogelijk: "Veelal zal het redelijk zijn
dat ook na de dood van de belanghebbende de waarnemer de belangenbehartiging voortzet, in bepaalde omstandigheden echter niet; een absoluut geformuleerde regel zoals artikel 1391 B.W. geeft, is dan ook niet
gewenst" (toel., blz. 711).
Aangezien de schulden van de erflater op zijn erfgenamen overgaan
-hetzij van rechtswege door het overlijden hetzij eerst door aanvaarding
van de nalatenschap (dit punt is in Nederland betwist) 2 - gaat ook dr
voortzettingsplicht in geval van overlijden van de waarnemer op zijn erfr
genamen over (hetzij door het overlijden hetzij door de aanvaarding) 3 •
De waarnemer moet zich insgelijks belasten met al hetgeen tot de zaak
behoort (art. 1390, tweede lid), een verplichting die ook wel zou kunnen
worden gebaseerd op de.plicht om de zaak behoorlijk waar te nemen 4
en dan ook in het ontwerp N.B.W. niet is overgenomen.
2. Zorgplicht. Volgens art. 1392, eerste lid, is de waarnemer gehouden
de plichten van een "goed huisvader" te vervullen. Daarmee wordt aangegeven dat de maatstaf een objectieve is in die zin dat niet voldoende is
dat de waarnemer "naar zijn beste vermogen" handelt (zoals art. 1639
voor de arbeider bepaalt) of dezelfde zorg aanwendt die hij aan zijn eigen
zaken pleegt te besteden (zoals art. 1743 voor de bewaarnemer bepaalt),
maar dat hij de zorg moet aanwenden die onder de gegeven omstandigheden van een normaal, nauwgezet zaakwaarnemer verwacht mag worden. 5 Volgens art. 6.4.1.2, eerste lid, van het ontwerp N.B.W. is de zaakwaarnemer verplicht "bij de waarneming de nodige zorg te betrachten".
Ook dit is blijkens de toelichting (blz. 711) objectief bedoeld: "(... ) hij
dient zich als een goed zaakwaarnemer te gedragen".
1
2

PITLO, blz. 204.
Schrijvers en rechtspraak in verschillende zin bij AssER-MEIJERS-VAN DER PLOEG, 6e dr.,
blz. 224, noot 1, die zelf het standpunt innemen dat de schulden eerst overgaan door de
aanvaarding.
3
VERBURG, blz. 99 (alleen bij aanYaarding); PITLO, blz. 204 (kennelijk door het overlijden,
in overeenstemming met schr.'s standpunt dat activa en passiva van rechtswege door bet
-overlijden op de erfgenaam overgaan: Het erfrecht, 3e dr., blz. 241).
4
ÁSSER-RUTTEN, blz. 383.
5 Aldus voor de "goede huisvader"-formrile i.v.m. art. 1271, eerste lid: HoFMANN-VAN
ÜPSTALL, blz. 128; ÁSSER-LOSECAAT VERMEER-RUTTEN, blz. 157; en VOOr art. 1392, eerste
lid: VERBURG, blz. 97; AssER-RUTTEN, blz. 382.
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De waarnemer zal in het algemeen rekening hebben te houden met
de wil of de vermoedelijke wil van de belanghebbende, wanneer hem
daaromtrent iets bekend is of kan zijn 1 • "In het algemeen" : ook hier
- evenals bij de vraag of het ingrijpen gerechtvaardigd is (blz. 38) geldt dat niet altijd met de wensen van de belanghebbende rekening behoeft te worden gehouden 2 •
De waarnemer zal in het algemeen de plicht hebben de belanghebbende
zo spoedig mogelijk op de hoogte te stellen 3 , maar het nalaten daarvan
behoeft niet onder alle omstandigheden met een behoorlijke waarneming
in strijd te zijn 4 •
Evenals bij de vraag of het ingrijpen gerechtvaardigd was (blz. 37),
geldt ook hier dat de einduitkomst niet beslissend is: het gaat erom of
het optreden een redelijke kans op voordelig resultaat voor de belanghebbende opende 5 •
De vraag of de waarnemer verplicht is gelden te beleggen, is niet in
het algemeen te beantwoorden. Onder omstandigheden kan het onbelegd
laten liggen van gelden in strijd zijn met de plicht als een goed huisvader
te handelen 6 •
In-de-plaatsstelling is bij zaakwaarneming in beginsel mogelijk, maar
de zaakwaarnemer blijft verantwoordelijk voor degenen die hij in zijn
plaats stelt 7 • Dit is niet anders dan een toepassing van de algemene
regel dat de schuldenaar heeft in te staan voor de personen van wie hij
zich bij de uitvoering van zijn verbintenis bedient 8 • Feiten die voor bedoelde personen overmacht opleveren, zullen echter doorgaans ook voor
de schuldenaar als overmacht gelden 9 : deze regel kan m.i .. ook op de
zaakwaarnemer worden toegepast 10 •
Handelen in strijd met de zorgplicht is "het niet nakomen eener verbindtenis" (art. 1279), zodat de waarnemer tot schadevergoeding verplicht is volgens de regels der artt. 1279 e.v. 11 •

1
VERBURG, blz. 102; HOFMANN-DRION-WIERSMA, blz. 13;- desgelijks: toelichting ad
art. 6.4.1.2 ontwerp N.B.W. (blz. 711).
2
VERBURG, blz. 98.
3
VERBURG, blz. 97 ("De gestor moet zijn taak voortdurend zien als een subsidiaire");
AssER-RUTTEN, blz. 382;- desgelijks: toel. ontwerp N.B.W. t.a.p. (zie noot 1 op deze blz.
4
Zo meen ik- met de annotator PH. A. N. HouwiNG- het arrest van de Hoge Raad
van 10.12.1948, N.J. 1949, n°. 122, inhoudende dat de omstandigheid dat geen overleg is
gepleegd toen dit mogelijk werd "op zich zelf nimmer tengevolge kan hebben, dat de waarneming als niet behoorlijk zou zijn aan te merken", te moeten begrijpen.
5
VERBURG, blz. lOl (en oudere schrijvers, aldaar genoemd in noot 20); HOFMANN-DRIONWIERSMA, blz. 13; AssER-RUTTEN, blz. 384; PITLO, blz. 205.
6
DIEPHUIS, XI, blz. 30; VERBURG, blz. 105, noot 39, en blz. 109.
7
VERBURG, blz. 97 en 109; PITLO, blz. 204. M.i. zal in-de-plaatsstelling in het algemeen
niet mogelijk zijn als dit in strijd is met de wil of de vermoedelijke wil van de belanghebbende:
vandaar "in beginsel".
8
HoFMANN-VAN ÜPSTALL, blz. 108; AssER-LOSECAAT VERMEER-RUTTEN, blz. 265/266.
9
HoFMANN-VAN ÜPSTALL, blz. 108, noot 2; AssER-LosECAAT VERMEER-RUTTEN, blz. 266;
- .,doorgaans", niet altijd, b.v. niet als de principaal aan het feit schuld heeft.
10
Voor lastgeving desgelijks: AssER-KAMPHUISEN, 3edr., blz. 738 (en de op blz. 739 genoemde schrijvers), waar de afwijkende mening vanVAN BRAKEL, II, blz. 348, wordt bestreden.
11
AssER-RUTTEN, blz. 383;- Rb. Middelburg 12.5.1954, N.J. 1955, n°. 125.
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Volgens art. 1392, tweede lid, is de rechter bevoegd om de vergoeding
der kosten, schaden en interessen, welke door de schuld· of nalatigheid
van de waarnemer veroorzaakt mochten zijn, te matigen naar gelang
der omstandigheden die hem tot de waarneming der zaak bewogen hebben. Het ontwerp N.B.W. bevat een soortgelijke bepaling (art. 6.4.1.2,
tweede lid). Het gaat hier om een matiging van de (subsidiaire) schadevergoedingsplicht, niet van de (primaire) zorgplicht (zoals in art. 1838,
tweede lid) 1 • Of de woorden "door de schuld of nalatigheid" een beperkende betekenis hebben, in dier voege dat de bepaling niet is geschreven
voor het geval van "kwaad opzet" (art. 1838, eerste lid), is een vraag
die bij lezing van art. 1392, tweede lid, wel rijst, maar die ik nergens besproken vond. Overigens zal in een dergelijk geval aan matiging niet licht
behoefte bestaan 2 •
De grond voor de matiging moet gezocht worden in de omstandigheden "die hem tot de waarneming der zaak bewogen hebben". Het kan
dus verschil maken of het gevaar meer of minder acuut was, of is gehandeld uit naastenliefde dan wel uit eigen belang e.d. 3 •
Weliswaar is de matigingsbevoegdheid opgenomen in het artikel (1392)
dat over de zorgplicht handelt, maar er is m.i. geen reden om die bevoegdheid niet aan te nemen als in strijd is gehandeld met de andere
verplichtingen. van de zaakwaarnemer 4 • Niet alleen zal het veelal onmogelijk zijn de verschillende verplichtingen ·met voldoende scherpte te
onderscheiden maar zodanig onderscheid lijkt mij hier ook niet relevant
omdat de matiging haar grond vindt niet in de aard der verplichtingen
maar in de omstandigheden die tot de zaakwaarneming hebben geleid.
3. Overige verplichtingen

Volgens arr. 1390, derde lid, "onderwerpt" de waarnemer zich aan
al de verplichtingen die hij zou hebben moeten nakomen "in geval hij bij
eene uitdrukkelijke lastgeving was gemagtigd geworden". Deze bepaling
heeft, naast de andere in de artt. 1390-1392 genoemde verplichtingen,
slechts aanvullende betekenis 5 • Desgelijks art. 6.4.1.2, derde lid, ontwerp
1

J. M. M. MAEIJER, Matiging van schadevergoeding (prft. Nijmegen, 1962), blz. 191.
MAEIJER, a.w., blz. 131, is van oordeel "dat matiging van schadevergoeding in ieder geval
niet mogelijk moet zijn bij. opzet of zware schuld van de laedens"; desgelijks art. 6.1.9.7,
eerste lid, ontwerp N.B.W. ("Indien toekenning van volledige schadevergoeding de schuldenaar in een noodtoestand zou brengen, kan de rechter de schadevergoeding matigen, tenzij
de schade door opzet of grove schuld van de schuldenaar is verooraaakt"); in art. 6.4.1.2,
tweede lid, komt bedoelde restrictie echter niet voor.
3
VERBURG, blz. 106; PITLO, blz. 204; Rb. Middelburg 12.5.1954, N.J. 1955, n°. 125
(geen termen voor matiging, nu ook de belangen van de waarnemer bij de waarneming
waren gemoeid).
4
Een andere opvatting kwam ik niet tegen; duidelijk in de in de tekst bedoelde zin:
VAN BRAKEL, I, blz. 567; HoFMANN-DRION-WIERSMA, blz. 13;- de woorden ,.van deze verbintenis" in art. 6.4.1.2, tweede lid, ontwerp N.B.W. slaan terug op de in het eerste lid genoemde zorg- en voortzettingsplicht (desgelijks: de toel, blz. 712); ik zie echter geen reden
waarom die matigingsbevoegdheid niet zou mogen gelden als is gehandeld in strijd met de
in lid 3 genoemde "opdrachthebber"-verplichtingen.
5
VERBURG, blz. 108; HOFMANN-DRION-WIERSMA, blz. 13.
2
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N.B.W., inhoudende dat "voor het overige" een waarnemer jegens de
belanghebbende tot hetzelfde verplicht is als een "opdrachthebber".
De belangrijkste van de hier bedoelde verplichtingen zijn neergelegd
in art. 1839. Verder dient art. 1842 te worden vermeld.
Uit art. 1390, derde lid, j 0 art. 1839 vloeit voort dat de waarnemer
verplicht is:
a. rekenschap te geven van hetgeen hij heeft verricht;
b. af te dragen hetgeen hij ten behoeve van de belanghebbende heeft
ontvangen.
Rekenschap geven. Daarbij valt in de eerste plaats te denken aan het
doen van rekening en verantwoording volgens de artt. 771 e.v. Rv. 1 ,
Deze procedure is volgens de Hoge Raad echter alleen toepasselijk als
"beheer" is gevoerd, d.w.z. als "iemand voor en ten behoeve van anderen
ontvangsten en uitgaven of een van beide heeft gedaan" 2 • Mitsdien is de
vraag gerezen of buiten de gevallen waarin de rekenprocedure volgens
de Hoge Raad toepassing kan vind~n, de lasthebber tot verantwoording
kan worden gedwongen. Enkele schrijvers menen dat de verplichting
om "rekenschap" te geven geheel opgaat in de verplichting om rekening
en verantwoording te doen 3 • Anderen menen dat de verplichting om
rekenschap te geven een algemene inlichtingenplicht is: de lasthebber
moet alle inlichtingen verstrekken die redelijkerwijs voor de lastgever
van belang kunnen zijn en ook buiten de gevallen waarin de rekenprocedure toepassing kan vinden, kan nakoming van deze verpHchting worden
gevraagd en een dwangsom kan een veroordeling kracht bij zetten 4 •
Laatstbedoelde opvatting is m.i. de juiste: zelfs als het begrip "rekenschap" in art. 1839 in enge zin zou moeten worden verstaan (waarvoor
ik geen reden zie), zou de verplichting om inlichtingen te geven buiten de
gevallen waarin de rekenprocedure toepassing kan vinden n.m.m. gegrond kunnen worden op de eisen van de goede trouw. Hetzelfde valt
aan te nemen voor zaakwaarneming: ook deze figuur wordt m.i. door de
eisen van de goede trouw beheerst 5 •
1
H.R. 28.3.1913, N.J. 1913, blz. 676 (voor de lasthebber); 27.3.1924, N.J. 1924, blz. 656:
"al moge de verhouding van zaakwaarneming rekenplicht medebrengen ... ".
2
H.R. 7.1.1927, N.J. 1927, blz. 621 (voor een vordering tot rekening en verantwoording
in de vorm van de artt. 771 e.v. Rv. is geen plaats in een geschil dat zich beperkt tot de
vraag of de verweerster de voor haar lastgever ontvangen recepissen tegen definitieve obligaties heeft ingewisseld).
3
DIEPHUIS, XIII, blz. 67; AssER-LIMBURG, Il, blz. 24; volgensHOFMANNen AssER-KAMPRUISEN (zie volgende noot) zou dit ook de opvatting van de H.R. zijn, doch dit kan ik in de
arresten van 28.3.1913 en 7.1.1927 (die indit verband speciaal plegen te worden vermeld)
niet lezen; het arrest van28.3.1913 zegt slechts dat àls beheer is gevoerd, de lasthebber rekenplichtig is; het arrest van 7.1.1927 zegt dat als geen beheer is gevoerd, geen plaats is voor
een vordering tot rekening en verantwoording "in den vorm van de artt. 771 en volgende
Rv., die niet in het bijzonder den weg wijzen waarlangs een lasthebber kan worden gedwongen (... ) zich te verantwoorden omtrent Wat hij ter uitvoering van zijn last heeft
verricht'': de H.R. gaat er kennelijk vanuit dat de lasthebber wel kan worden gedwongen
om zich te verantwoorden, maar niet in de vorm van de artt. 771 e.v. Rv. (desgelijks: MEIJERS,
noot onder het arrest).
·
4
HoFMA'NN, II, 2e dr., blz. 452; VAN BRAKEL, Il, 2e dr., blz; 355; AssER-KAMPHUISEN,
blz. 73o.
·
·
5
Anders: VERBURG, blz. 107 (goede trouw reguleert alleen de uïtvoering van overeenkomsten); - de H.R. heeft aan de goede trouw ook voor andere dan contractuele verhoudingen
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Afdrachtplicht. De vordering tot afdracht kan, als "beheer" (in bovenvermelde zin) is gevoerd, worden gecombineerd met een vordering tot
rekening en verantwoording ex artt. 771 e.v. Rv. 1 • De schuldeiser behoeft echter geen rekening en verantwoording te vragen, doch mag het
saldo, als hij dat zelf bepalen kan, ook "rauwelijks" opvorderen 2 •
De lasthebber is volgens art. 1839 tot afdracht verplicht "al ware het
ook dat het ontvangene niet aan den lastgever mogt zijn verschuldigd
geweest". Als de lasthebber namens de lastgever gelden in ontvangst
heeft genomen die niet aan de lastgever verschuldigd waren, moet de
condictio indebiti (art. 1395, eerste lid) tegen de lastgever worden ingesteld 3 • Een en ander valt mutatis mutandis ook. voor zaakwaarneming
aan te nemen.
Renteverplichtingen. Volgens art. 1842 is de lasthebber rente verschuldigd over de bedragen die hij tot zijn eigen gebruik heeft bestemd vanaf
het tijdstip waarop hij van die bedragen gebruik heeft gemaakt. Voorts
is - volgens hetzelfde artikel - de lasthebber rente verschuldigd over
de bedragen die hij "bij slot van rekening" 4 moet uitkeren vanaf de dag
waarop hij in verzuim is gesteld. De rente is in beide gevallen de wettelijke (5 %) 5 • In het eerste geval gaat het niet om moratoire interessen
maar om een vergoeding voor het gebruik der gelden, zodat, als de lastgever een schade heeft geleden die deze vergoeding te boven gaat (b.v.
omdat de lasthebber de gelden had moeten beleggen), de lasthebber ook
dat meerdere moet vergoeden 6 • In het tweede geval gaat het om moratoire interessen die echter niet gaan lopen vanaf de dag waarop zij in rechten
zijn gevorderd (art. 1286, derde lid) maar vanaf de dag waarop de schuldenaar in verzuim is gesteld. Betwist is de vraag of een dagvaarding tot
het doen van rekening en verantwoording een inverzuimstelling is 7 •

werking toegekend: H.R. 20.12.1946, N.J. 1947, n°. 59 (rechtsverhouding tussen deelgenoten
der ervengemeenschap); 9.5.1952, N.J. 1953, n°. 563 (idem tussen deelgenoten der ontbonden
huwelijksgemeenschap); 15.11.1957, N.J. 1958, n°. 67 (precontractuele verhouding); 21.1.
1966, N.J. 1966, n°. 183 (idem).
1
VERBURG, blz. 111.
2
H.R. 20.3.1914, N.J. 1914, blz. 630 (voor lastgeving).
3
AssER-LIMBURG, II, blz. 26; VAN BRAKEL, Il, blz. 353; AssER-KAMPHUISEN, blz. 731;
PITLO, blz. 532.
4
Dit is "per saldo", als "eindbedrag", onverschillig of dit al dan niet d.m.v. een rekenprocedure komt vast te staan (AssER-KAMPHUISEN, blz. 731; PITLO, blz. 533); anders: VAN
BRAKEL, Il, blz. 356 (alleen als een rekenprocedure is gevoerd); m.i. dwingen de woorden
"bij slot van rekening" niet om alleen aan een in een procedure vastgesteld slot van rekening
te denken en ik zie voor een zodanige beperking ook geen redelijke grond.
5
ASSER-KAMPHUISEN, blz. 731.
6
AssER-LIMBURG, Il, blz. 27; LAND-LOSECAAT VERMEER, blz. 646; PITLO, blz. 533.
7
Schrijvers pro en contra bij AssER-KAMPHUISEN, blz. 731 (die zelf de vraag bevestigend
beantwoordt), waaraan toe te voegen: PITLO, blz. 533 (die ontkennend antwoordt); ontkennend ook: H.R. 27.2.1891, W. 6009; daarentegen oordeelde H.R. 18.2.1921, N.J.
1921, blz. 452, een dagvaarding om rekening en verantwoording te doen wel een aanmaning
in de zin van art. 1755, tweede lid- betreffende de interessen door de bewaargever over de
hem toevertrouwde geldsommen verschuldigd- indien de bewaarnemer "weigert in der
minne behoorlijk rekening en verantwoording te doen", een m.i. aanvaardbare tussenoplossing.
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4. Onbekwaamheid van de zaakwaarnemer

Betwjst is de vraag of de verbintenissen van de zaakwaarnemer jegens
de belanghebbende op grond van juridische onbekwaamheid van de
zaakwaarnemer aan vernietiging bloot staan. ÜPZOOMER (VI, blz. 206)
en LAND-LoRMAN (blz. 282) beantwoorden deze vraag bevestigend omdat
zaakwaarneming een rechtshandeling zou zijn. Deze opvatting wordt
echter door de meeste schrijvers verworpen op de m.i. juiste grond dat
de verbintenissen van de zaakwaarnemer jegens de belanghebbende ontstaan onafhankelijk van de vraag of de zaakwaarnemer dergelijke rechtsgevolgen heeft gewild I. SuYLING (II 2, no. 610) antwoordt eveneens
bevestigend omdat- naar hij stelt- de wet het optreden van de zaakwaarnemer blijkens de redactie van art. 1390 ("verbindt hij zich" raan een
wilsverklaring "assimileert", een argumentatie die uitsluitend is gegrond
op de woordkeus en alszodanig m.i. weinig overtuigt. VAN BRAKEL
(I, blz. 244) antwoordt bevestigend omdat art. 1483 2 alleen zou zien op
verbintenissen uit onrechtmatige daad. Meestal wordt echter aangenomen dat art. 1483 ziet op alle verbintenissen uit de wet, zodat ook de
verbintenissen van de zaakwaarnemer jegens de belanghebbende onaantastbaar zijn 3 • Deze mening lijkt mij juist. Zoals PITLO (blz. 307) opmerkt
kan men zich evenmin wapenen tegen een minderjarige die .,uit zaakwaarnemen gaat" als tegen een minderjarige die een onrechtmatige
daad pleegt. Daarom is het redelijk deze gevallen voor de toepassing
van art. 1483 op één lijn te stellen.
§ 2. Verplichtingen van de belanghebbende
Volgens art. 1393 is degene wiens belangen door een ander "behoorlijk"
zijn waargenomen, gehouden:
1. de waarnemer schadeloos te stellen wegens alle "persoonlijke"
door hem aangegane verbintenissen;
2. aan hem alle "nuttige of noodzakelijke" gedane uitgaven te vergoeden.
De "behoorlijkheid" van de zaakwaarneming, in de zin van behoorlijke uitvoering (zie blz. 36), is dus voorwaarde voor de "actio contraria".
Desgelijks art. 6.4.1.3, eerste lid, ontwerp N.B.W. Ontbreekt de "behoorlijkheid" dan bestaat geen aanspraak ex art. 1393 4 ; eventueel zal een
1 DIEPHUIS, XI, blz. 25 e.v.; SUYLING, Il/, n°. 610; MEIJERS, Algemene Begrippen, blz.
296; F. STEGEMAN, Handelingsonbekwaamheidvan minderjarigen, prft. Utrecht1957, blz. 157;
HOFMANN-DRION-WIERSMA, blz. 407; ASSER-RUTTEN, blz. 381;- anders (zaakwaarneming
is een rechtshandeling): VERBURG, blz. 166/167.
2
Dit art. houdt, voor zover hier van belang, in dat art. 1482 (betreffende nietigverklaring
van "verbindtenissen door minderjarigen of onder curatele gestelde personen aangegaan")
niet toepasselijk is op "verbindtenissen, voortvloeijende uit een begaan misdrijf, of uit eene
daad welke aan een ander schade heeft veroorzaakt".
3
DIEPHUIS, XI, blz. 31/32; STEGEMAN, a.w., blz. 156 en 159; HoFMANN-DRION-WIERSMA,
blz. 407; AssER-RUTTEN, blz. 350; PITLO, blz. 307;- tot eenzelfde resultaat komen langs
andere weg: P. SCHOLTEN, WPNR 2199 (blz. 75, linker kol.), en VERBURG, blz. 142 e.v.
4
VERBURG, blz. 103; ASSER-RUTTEN, blz. 382.
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actie uit ongegronde verrijking hier dienst kunnen doen 1 • De belanghebbende kan echter een niet-behoorlijke waarneming goedkeuren: in
dat geval bestaat voor de waarnemer een aanspraak ex art. 1393 (zie
blz. 56).

Ad. 1. "Persoonlijke" verbintenissen: de wet ziet hier op verbintenissen welke voortvloeien uit door de waarnemer op eigen naam met derden
gesloten overeenkomsten 2 • Door dergelijke overeenkomsten ontstaat
geen rechtsband tussen de belanghebbende en de derde. Een "action
oblique"- als in art. l166 van de Franse Code civil -is in Nederland
onbekend.
Art. 6.4.1.3, eerste lid, ontwerp N.B.W. onderscheidt niet meer tussen
de gevallen ad 1 en ad 2: zij worden beide bestreken door de verplichting
van de belanghebbende "de door de zaakwaarnemer geleden schade te
vergoeden".
Ad 2. Tussen "nuttige of noodzakelijke" uitgaven wordt niet onderscheiden: "noodzakelijke" wordt overbodig geacht omdat wat noodzakelijk is, ook nuttig is 3 • Het gaat erom of de uitgaven ten tijde dat ze gedaan werden, verantwoord waren. Het eindresultaat doet er niet toe; de
verplichting tot vergoeding bestaat ook als de uitgaven aan de belang~
hebbende geen voordeel hebben gebracht. Daarin ligt juist het verschil
met een actie uit ongegronde verrijking (zie blz. 28). De hier bedo~lde
eis gaat dus geheel op in de "behoorlijkheid" 4 • Desgelijks de toelichting
ad art. 6.4.1.3 ontwerp N.B.W. (blz. 712), waar wordt gesteld dat de
woorden "voor zover zijn belang naar behoren is behartigd" doen uitkomen dat de verplichting tot schadevergoeding wordt beperkt tot de
"redelijke" uitgaven.
Een belangrijke bron van vergoedingsvorderingen vormt de betaling
van eens anders schuld. Bij arrest van 26.6.1959, N.J. 1959, n°. 586, verwierp de Hoge Raad de stelling· dat in de artt. 1418 e.v. uitputtend zou
zijn voorzien in de regeling van het verhaal van de derde-betaler in dier
voege dat voor deze de aanspraak op vergoeding van het betaalde uit
hoofde van zaakwaarneming, indien daartoe in het algemeen gronden
zouden bestaan, zou zijn uitgesloten. De rechtspraak biedt nogal wat
voorbeelden van dergelijke acties 5 •
V9lgens VERBURG. (blz.. 122) zal de levensredder die te water springt
en ziek wordt op een vergoeding van medische kosten jegens de geredde
Toel. ad .art. 6~4.1.3 ontwerp N.B.W. (blz. 712).
VERBURG, blz. 116.
ÜPZOOMER, VI, blz. 215, noot 2; LAND-LOHMAN, blz. 286, noot 4; VERBURG, blz. 116,
noot 5.
4
VERBURG, blz. 101 en blz. 117; HOFMANN-DRION-WIERSMA, blz. 14; ASSER-RUTTEN
blz. 384.
,
5
Behalve het in de tekst genoemde arrest H.R. 26.6.1959 (betaling van een belastingschuld)
noem ik: Hof den Bosch 31.1.1933, N.J. 1933, blz. 1398 (rente en aflossing hypotheek);
~b. Amsterdam 11.4.1933, W. 12647 (betaling kerkelijke belasting); Rb. Rotterdam 5.1.1938,
N.J. 1939, n°. 559 (rente en aflossing hypotheek); Rb. Haarlem 10.6.1947, N.J. 1948, n°.
351 (betaling van verzekeringspremiën); Rb. Breda 16.6.1959, N.J. 1960, n°. 192 (idem).
1
2

3
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aanspraak kunnen maken 1 • Hij bepeit een ruime interpretatie van het
begrip "uitgaven" in art. 1393, met dien verstande dat daaronder ook
vallen "de uitgaven, die de gestor moet doen tot ongedaanmaking- van
ingevolge het negotium geleden schade" (t.a.p.).
Retentierecht. De vraag of de waarnemer een retentierecht toekomt,
heeft tot veel verschil van gevoelen. aanleiding gegeven. Vroeger werd. de
vraag meestal ontkennend beantwoord op grond van het argument dat
een retentierecht alleen toekomt aan wie het door de wet is· gegeven 2 •
Tegenwoordig wordt in het algemeen aangenomen da~, wat contractuele
verhoudingen betreft, een retentierecht in gevallen. waarin het niet met
zoveel woorden in de wet is toegekend, kan worden gegrond op art.
1374, derde lid 3 -met dien verstande da.t ieder die krachtens overeenkomst tot afgifte van een zaak aan een ander verplicht is en tev(!ns op die
ander een vordering heeft. uit hoofde van _een met betrekking tot die
zaak ve~richte prestatie, tot terughouding gere~htigd is -, terwijl voor
buiten-contractuele ·verhoudingen aansluiting kan worden gezocht bij in
d~ wet geregelde gevallen 4 • Dit laatste systeem heeft de Hoge Raad
voor zaakwaarneming toegepast in een arrest van 10.12.1948, N.J. 1949,
n°. 122, beslissende dat naar analogie van art. 1849 5 aan de .zaakwaarnemer het recht moet worden toegekend "de zaken terug te ho:uden, tot
welke de zaakwaarneming betrekking had" 6 totdat hem de in art. 1393
genoemde ui,tgaven :zijn vergoed 7 •
Geen loon. Volgens art. 1394 is de Waarnemer "tot geen loon geregtigd". Door dit voorschrift, dat niet voorkwam· in de Code civil 8 , heeft
de wetgever, naar het woord van C. AssER (Vergelijking, § 711), "hulde
1
SUYLING, Il 2 , n°. 606, oordeelt desgelijks voor .,de redder' (die) bij zijn poging om de
hollende paarden tot stilstand te brengen, zwaar letsel geleden heeft".
2
H.R. 31.10.1856, W. 1803; ÜPZOOMER, VI, blz. 217 e.v.; DIEPHUIS, XI, blz. 36; LANDLüHMAN, blz. 286; VAN BRAKEL, I, blz. 567, noot 1.
3
Bepalende dat overeenkomsten te goeder trouw moeten worden ten uitvoer gelegd.
4
AssER-SCHOLTEN, ge dr., blz. 555 ·e.v.; AssER-VAN OvEN, blz. 240 e.v.;- voor buitencontractuele verhoudingen kan men het recht ook baseren op de goede trouw: SuYLING,
I 1, n°. 267; vrgl. PITLO, blz. 205 (zaakwaarnemer heeft retentierecht) i.v.m. dezelfde schr.,
Zakenrecht, 5e dr., blz. 455 e.v. (retentierecht berust op de goede trouw).
. .
5 , Dit· art., dat niet voorkwam in· de Code, geeft aan de ·lasthebber het recht om hetgeen
hij van de lastgever in handen heeft zolang terug te houden totdat hem alles is betaald hetwelk hij tengevolge van de lastgeving te vorderen heeft.
6
In casu ging het om een schip (de .,Marcel Petit") dat omstreeks juli '1944 door een
Duitse reder. ter reparatie aan een werf in Terneuzen was toevertrouwd en door de werf
na de bevrijding t.b.v. de rechthebbende, een Franse vennootschap, was hersteld ..
7
HouwiNG, noot 1 onder het arrest, maakt bezwaar tegen a:n·alogische toepassing van
art. 1849 omdat zaakwaarneming ook andere handelingen dan rechtshandelingen kan omvatten, zodat er gevallen denkbaar zijn dat de zaakwaarnemer in een sterkere positie komt
dan wanneer hij krachtens overeenkomst had gehandeld (H. wijst op de artt. 1652 B.W.
en 493 K). M.i. zou daarin hoogstens een reden gelegen kunnen zijn om in die enkele - uitzonderlijke- gevallen de vraag aan de orde te stellen of ook dàn voor. analogische toepassing
van art. 1849 plaats, is, een vraag overigens die ik- mèt VERBURG, blz. 125, noot 50geneigd zou zijn bevestigend te beantwoorden, gelet op de in andere opzichten wel zeer ongunstige· positie van de zaakwaarnemer (een "lawine" van ·verplichtingen - VERBURG,
blz. 114-, geen loon, alleen vergoeding van uitgaven).
8
Wel kwam een soortgelijke bepaling voor in het Ontwerp 1820, art. 2978: .. De zaakwaarnemer buiten last, is niet bevoegd eenige vergoeding voor zijnen besteden tijd, of ee.nig
salaris te vorderen."
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gedaan aan de beginselen omtrent lastgeving, voor zoo verre zij op dit
stuk toepasselijk kunnen zijn". Gedoeld wordt op art. 1831, volgens welk
artikel lastgeving geschiedt om niet, tenzij het tegendeel bedongen is
(een beding van loon is bij zaakwaarneming niet denkbaar). De wetgever
heeft blijkbaar willen voorkomen dat men zich om het uitzicht op beloning als zaakwaarnemer zou opwerpen 1 • Een bepaling als die van art.
1394 is "als overbodig" in het ontwerp N.B.W. niet overgenomen (toelichting, blz. 712, noot 3).
Art. 1394 behoort volgens de doctrine strikt te worden toegepa~t. Op
grond van dit artikel wordt aan de zaakwaarnemer geen recht op vergoeding van winstderving toegekend 2 • Evenmin kan hij vergoeding vragen voor werkzaamheden die hij in het kader van zijn beroep (b.v. als
arts of advocaat) heeft verricht 3 • Alleen met betrekking tot de vraag of
de waarnemer recht heeft op vergoeding van de interessen voor gedane
voorschotten vanaf de dag waarop de voorschotten zijn gedaan - zoals
art. 1847 voor de lasthebber bepaalt- bestaat enige neiging tot een wat
vrijgeviger opvatting. Weliswaar wordt de vraag meestal ontkennend beantwoord 4 , maar HoFMANN-DRION-WIERSMA (blz. 14) acht hier aarzeling
mogelijk en ASSER-RUTTEN (blz. 384/385) bepleit analogische toepassing
van art. 1847, nu ook art. 1849 voor analogische toepassing vatbaar is
geacht. M.i. i~ bet, in aanmerking nemende dat de zaakwaarnemer krachtens art. 1842 rente heeft te betalen over de bedragen die hij tot eigen
gebruik heeft bestemd, redelijk om hem (met analogische toepassing van
art. 1847) omgekeerd rente te vergoeden over de bedragen die hij -uit
eigen zak - ten behoeve van de belanghebbende heeft aangewend.
Terecht betoogt m.i. ASSER-RUTTEN (blz. 385) dat de omstandigheid dat
de wetgever de zaakwaarneming als een belangeloze daad beschouwt
welke niet beloond behoort te worden, zich niet tegen een schadeloosstelling wegens rentederving verzet.
Ontwerp N.B. W. Volgens art. 6.4.1.3, eerste lid, is de belanghebbende
gehouden "de door de zaakwaarnemer geleden schade te vergoeden".
"Schade" omvat meer dan "uitgaven". Zoals de toelichting opmerkt
(blz. 712) zal de schade kunnen bestaan in door de waarnemer gemaakte kosten, "maar ook andere schade, b.v. rentederving, zal moeten
worden vergoed". De toelichting (t.a.p.) vestigt er de aandacht op dat het
ontwerp niet bepaalt dat de zaakwaarnemer recht heeft op loon: hij
heeft slechts recht op schadevergoeding. "Onder bepaalde omstandigheden kan hieronder vallen vergoeding voor ten gevolge van de zaakwaarneming gederfd loon". M.i. kunnen door deze regeling de problemen
van inkomstenderving op bevredigende wijze worden opgelost.
Het tweede lid van art. 6.4.1.3 bepaalt dat, als de zaakwaarnemer ten
gevolge van de waarneming is overleden, op de belanghebbende de in art.
1
2
3
4

DIEPHUIS, XI, blz. 38; VERBURG, blz. 127; HoFMANN-DRION-WIERSMA, blz. 14.
VERBURG, blz. 121.
DIEPHUIS, XI, blz. 38; LAND-LOHMAN, blz. 287; VERBURG, blz. 126/127.
ÜPZOOMER, VI, blz; 217; DIEPHUIS, XI, blz. 351; LAND-LOHMAN, blz. 286; VERBURG,

blz. 123.
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6.1.9.12 oms<.~hreven verplichtingen rusten, "voor zover de billijkheid
dit klaarblijkelijk eist". Van deze verplichtingen is de belangrijkste die
om aan de overblijvende echtgenoot en de minderjarige kinderen van de
overledene de schade te vergoeden die zij lijden door het derven van
levenonderhoud. De woorden "voor zover de billijkheid dit klaarblijkelijk eist" brengen volgens de toelichting (blz. 713) tot uitdrukking dat de
verplichting slechts bestaat als de bijzondere omstandigheden zulks rechtvaardigen (b.v. als de waarnemer het leven van de belanghebbende heeft
gered doch daarbij zelf is omgekomen).
Onbekwaamheid van de belanghebbende. Zaakwaarneming ten behoeve
van een juridisch onbekwame is mogelijk. Deze zal zich niet met een
beroep op zijn onbekwaamheid aan zijn verbintenissen kunnen onttrekken. Voor deze kwestie zij verwezen naar blz. 53. Het daar opgemerkte is
mutatis mutandis toepasselijk op de verbintenissen van de belanghebbende tegenover de waarnemer.
B.

TEN OPZICHTE VAN DERDEN

Volgens art. 1393 is degene wiens belangen door een ander behoorlijk
zijn waargenomen, gehouden "de verbindtenissen, door den waarnemer
in zijnen naam aangegaan, na te komen". Bedoeld wordt: de verbintenissen, voortvloeiende uit overeenkomsten, door de waarnemer in naam van
de belanghebbende aangegaan. Door dergelijke overeenkomsten wordt
de belanghebbende {als er "behoorlijke" waarneming is) rechtstreeks
tegenover de derde gebonden 1 • Overigens verkrijgt de belanghebbende
uit dergelijke overeenkomsten niet alleen verplichtingen (daaroverspreekt
de wet alleen) maar ook (eventuele) rechten 2 • Bekrachtiging door de
belanghebbende is niet nodig 3 • Door de overeenkomst ontstaat een
rechtsband tussen hem en de derde; de zaakwaarnemer staat daarbuiten.
De handeling is weliswaar verricht door de waarnemer, maar zij wordt de
belanghebbende toegerekend: hier is, met andere woorden, sprake van
vertegenwoordiging 4 • Dit is blijkens de gepubliceerde rechtspraak een
voor de praktijk belangrijk aspect van zaakwaarneming 5 •
1
2
3
4

H.R. 28.1.1926, N.J. 1926, blz. 581.
ASSER-RUTTEN, blz. 385/386.
VAN BRAKEL, I, blz. 569 ("Het gevolg treedt van rechtswege in"); AssER-RUTTEN, blz. 381.
SUYLING, II 2 , n°. 609; VAN BRAKEL, I, blz. 569; VERIJURG, blz. 130 e.v.; AssER-SCHOLTEN-BREGSTEIN, blz. 48; HOFMANN-DRION-WIERSMA, blz. 15; PITLO, blz. 205; AssER-RUTTEN,
blz. 381.
5 Ik noem als voorbeelden: Ktg. Hulst 22.9.1930, W. 12269 (opdracht door huisarts aan
specialist tot weefselonderzoek t.b.v. patiënt); Hof den Haag 18.11.1932, N.J. 1933, blz. 82
(opening van een bankrekening t.b.v. een ander); Rb. Dordrecht 23.5.1934, N.J. 1935, blz.
652 (opdracht aan begrafenisondernemer t.b.v. erfgenamen); Rb. Almelo 6.9.1939, N.J.
1940, n°. 1007 (opdracht aan procureur t.b.v. gefailleerde n.v.); Rb. Maastricht 10.6.1943,
N.J. 1944, n°. 89 (gemeenteveldwachter doet gewonde opnemen in een ziekenhuis); Ktg.
Delft 15.1.1959, N.J. 1959, n°. 455 (politie brengt arrestant over naar ziekenhuis); Rb.
Breda 23.6.1959, N.J. 1960, n°. 182 (opdracht door ouders aan procureur t.b.v. hun zoon);
Hof den Bosch 8.11.1966, N.J. 1967, n°. 368 (opdracht door politie aan bergingsmaatschappij tot berging van verongelukte vrachtauto t.b.v. eigenaar).

Vertegenwoordiging door een zaakwaarnemer is ook mogelijk bij
andere rechtshandelingen dan overeenkomsten, b.v. bij de opzegging
van· een overeenkomst 1 ;
VERBURG (blz. 203) acht vertegenwoordiging door zaakwaarneming
ten behoeve van toekomstige rechtspersonen "bestaanbaar". De rechtspraak biedt een enkel voorbeeld 2 • Op grond van art. 40 K 3 · wordt echter
meestal aangenomen dat uit overeenkomsten, aangegaan "ten behoeve
van" (d.i. ten name van) een op te richten naamloze vennootschap,
rechten en verplichtingen voor de vennootschap slechts ontstaan wanneer
zij die overeenkomsten na haar oprichting heeft bekrachtigd: hier dus
geen vertegenwoordiging door zaakwaarneming 4 •
Vertegenwoordiging door zaakwaarneming is niet mogelijk waar
"persoonlijk inzicht en gevoel een beslissende rol spelen", formule die
de Hoge Raad met betrekking tot de bewindvoerder voor een afwezige
heeft gebezigd 5 , maar die ook voor zaakwaarneming bruikbaar is. Zo
zal zaakwaarneming niet mogelijk zijn bij de erkenning van een natuurlijk
kind, het sluiten van een huwelijk, het maken van een testament 6 •
Vertegenwoordiging door een zaakwaarnemer bij bezitsverkrijging is
mogelijk 7 •
. Vertegenwoordiging door een zaakwaarnemer in een burgerlijk geding
eveneens 8 •
Art. 6.4.1.4, eerste lid, ontwerp N.B.W. bevat de.vertegenwoordigingsformule (" ... heeft deze handeling dezelfde gevolgen als zouden zijn in1 Ktg. den Haag 2.4.1955, N.J. 1955, n°. 701 (huuropzegging doorGemeentelijke Dienst
voor Sociale Belangen t.b.v.geestelijk gestoorde huurster die in rusthuis is opgenomen).
2 Rb. Amsterdam 21.1.1941; N.J. 1941, n°. 211 (overeenkomst aangegaan t.b.v. op te
richten waterschap).
.
.
3 Art. 40 K: .,Uit overeenkomsten, aangegaan ten behoeve van eene op te richten rtaamlooze vennootschap, ontstaan rechten en verplichtingen voor de vennootschap, 'wanneer zij
die overeenkomsten na hare oprichting uitdrukkelijk of stilzwijgend heeft bekrachtigd."
4
VAN DER HEIJDEN-VAN DER GRINTEN, ge dr. (1968), n°~ 118; H. F. ScHOORDIJK, De verbintenis uit de wet, Enige gedachten over een re~htsontwikkeling (Gastcollege aan de Surinaamse Rechtsschool op 17 april 1968), •blz. 11 ; ·H. Stein, Praeconstitutieve rechtsbevoegdheid, Verkenningen.naar aanleiding van ~;~.rt. 40 K,.Studiekring "Prof. Mr. J. ÜFFERHAUs'',
reeks Handelsrecht, n°. 6 (1968), blz. 6;- anders (àrt. 40 K sluit zaakwaarneming niet uit):
F. J. Krop, De naamloze vennootschap iri statu n'ascendi, prft. Universiteit van Amsterdam
{1945), blz. 121; P. L. DIJK, Weekbla.d yoor FiscaaLRecht 1964, blz. 254.
5 H.R. 20.12.1946, N.J. 1947, n°. 109.
6 VAN BRAKEL, I, blz. 564; VERBURG, blz. 29; HoFMANN-DRION-WIERSMA, blz. 4.
7 AssER-BEEKHUIS, Alg. Deel, blz. 111; PH. A. N. HouwrNG, Het afscheiden en individuali-seren van vermogensbestanddelen enz., Preadvies Broederschap der Notarissen 1952, Correspondentieblad 1952, blz. 178, noot 29,en blz. 204;---:- vroeger werd wel geoordeeld dat voor
bezitsverkrijging i.v.m. het wilsveteiste (animus pbssidendi) bekrachtiging door de vertegenwoordigde nodig is en dat het bezit pa·s vanaf het tijdstip der bekrachtiging wordt verkregen:
DRUCKER, Bezitsvetkrijging en bezitsverlies door derden (1879), blz. 73 e.v.; ÜPZOOMER, lil,
2e dr., blz. 183; -.ook is wel een tussenstandpunt ingenomen (bekrachtiging nodig, maar
·deze heeft tertigwerkende kt:acht): ÜPZOOMER-GOUDEKET,' lil, blz. 321, noo't 2; HOFMANN,
Zakenrecht, 3e dr., blz. 76; AssER-SCHOLTEN, ge dr.; blz. 64.
·
8 CLEVERINGA, R.M;Themis 1940, blz. 7/8; VERBURG, blz. 210; WIERSMA, Het rechtsmiddel
verzet van derden,J)lz. 39 en blz. 51 (noot 57); H.R.18.3.1926, N.J; 1926, blz.465; Rb.
·den Haag 7.1,1941;,N.J. 1941, J.?-0 .'213; Hof den Haag 26.3.1942; N.J. 1942, no; 401; .:. :. ._
con'tra: P. R. SMITS, Zaakwaa1'11etflini in het burger/ijk geding, N.J.B. 1962, blz. 197 e.v.; -'.terughoudend: B~R~ s:ü.1961 ,' N.J:'ï 962, no. 56 (" ... daargelaten de vraag of en in hoeverre
in een rechtsgeding záá.kwaarneining in het algeineen is toegelaten ... ") en P. G. LANGE·
MEIJER in ·zijn daaraan voorafgaande conclusie; - m.i. zal men strenge eisen moeten. stellen
aan de "noodzaak": maar als die er is/voorziet de figuur in een behoefte.
J
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getreden indien zij door de belanghebbende zelf was verricht") die,.
afgezien van ondergeschikte terminologische verschilpunten, ook in art.
3.3.6, eerste lid, (handelend over de "volmacht") voorkomt 1 • Volgens.
de toelichting ad art. 3.3.6 (blz. 202) is een "handeling" niet alleen het
actief verichten van rechtshandelingen maar ook het in ontvangst nemen
van verklaringen van andere personen. Aldus zal ook wel moeten worden
verklaard dat in art. 6.4.1.4, eerste lid, van "handeling" wordt gesproken.
Overigens zijn de bepalingen over "volmacht" in het ontwerp N.B.W.
(3.3) blijkens de toelichting (blz. 199) niet zonder meer op andere vormen
van vertegenwoordiging toepasselijk. Vandaar dat in art. 6:4.1.4, tweede
lid, bepaalde artikelen uit de volmacht-titel op zaakwaarneming van
overeenkomstige toepassing zijn verklaard.
Van vertegenwoordiging op grond van zaakwaarneming kan alleen
sprake zijn als de vereisten voor zaakwaarneming zijn vervuld 2 • Vooral
het vereiste dat het optreden gerechtvaardigd ·Was, is hier van belang.
Verdt~r moeten de belangen van de belanghebbende "behoorlijk" zijn
waargenomen in die zin dat met de nodige zorg is gehandeld (zie blz. 36).
Desgelijks art. 6.4.1.4, eerste lid, ontwerp N.B.W. ("Voor zover door het
verrichten van een handeling in· naam· van de belanghebbende diens.
belang door de zaakwaarnemer naar behoren is behartigd ... ").Was de
zaakwaarneming niet gerechtvaardigd of is niet met de nodige zorg gehandeld, dan kan geen vertegenwoordiging op grond van zaakwaarneming worden aangenomen 3 • Wel kan de· belanghebbende de handeling
bekrachtigen (zie blz. 54).
Verder is vereist dat in naam van de belanghebbende is gehandeld.
Is niet in naam van de belanghebbende gehandeld, dat ontstaan (voor
zover obligatoire overeenkomsten betreft) alleen verbintenissen tussen
de zaakwaarnemer en de derde, niet tussen de derde en de belanghebbende 4 • Wel moet de belanghebbende de waarnemer deswege schadeloos.
stellen (zie blz. 46).
De derde loopt, indien de zaakwaarnemer in naam van de belanghebbende heeft gehandeld, het risico dat de zaakwaarneming achteraf niet
1
In het Voorlopig Verslag op wetsontwerp 3770 wordt voorgesteld (blz. 12) de in art. 3.3.6~
eerste lid, voorkomende woorden "alsof die handeling door de volmachtgever was verricht"
te wijzigen in: "als zouden zijn ill'getreden, wanneer die handeling door de volmachtgever
zelf was verricht". Daarmee zouden de formules van art. 3.3.6, eerste lid, en art. 6.4.1.4~
eerste lid, geheel parallel lopen.
2 SUYLING, re, n°. 609; VAN BRAKEL, I, blz. 569, VERBURG, blz. 131; HOFMANN-DRIONWIERSMA, blz. 15; - de vraag of waarneming van belang zonder dat aan de vereisten voor
zaakwaarneming is voldaan, vertegenwoordiging kan meebrengen als de "vertegenwoordigde" door de handeling is gebaat, laat ik, als vallende buiten het bestek van dit preadvies~
rusten; de vraag is in Nederland zeer betwist (AssER-VAN DER GRINTEN, blz. 82 e.v.).
3 Desgelijks: toel. ad art. 6.4.1.4 ontwerp N.B.W. (blz. 713);- voorbeelden: ;Rb. den
Bosch 3.5.1946, N.l. 1948, n°. 9 (zonder noodzaak in pand geven van eens anders zaak: geen
geldige pandovereenkomst); Hof Leeuwarden 9.10.1946, N.l. 1947, n°. 226 (eigenaar niet
gebonden aan tegen zijn wil afgesloten huurovereenkomst); i<;lem 26.11.1947, N.J. 1948,
n°. 261 (verhuring van huis geen behoorlijke zaakwaarneming nu te voorzien was dat de
eigenares het huis zelf wilde betrekken: eigenares. niet gebond~n); Rb. Zwolle 24.4.1957,
N.l. 1957, n°. 569 (eigenaar niet op grond van zaakwaarneming gebond.en aan door kapitein
van sleepboot gegeven reparatieopdracht, nu het de kapitein verboden was dergelijke over·
eenkomsten te sluiten).
.
4
H.R. 28.1.1926, N.l. 1926, blz. 581;- VERBURG, blz.l35.
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gerechtvaardigd of niet behoorlijk blijkt te zijn. Daarom is de vraag
gerezen of een derde die te goeder trouw is - d.w.z. die meent en mocht
menen dat rechtsgeldige zaakwaarneming aanwezig is...,....-- wordt beschermd
in die zin dat de belanghebbende in zodanig geval rechtstreeks tegenover
de derde wordt gebonden. De vraag moet, naar VERBURG (blz. 131/132)
m.i. terecht betoogt, ontkennend worden beantwoord, nu de belanghebbende terzake noch zijn wil heeft verklaard noch vertrouwen heeft gewekt.
Wel moet worden aangenomen dat de uit art. 1843 af te leiden regel
dat wie als vertegenwoordiger handelt voor zijn bevoegdheid heeft in
te staan, ook voor de zaakwaarnemer geldt 1 • Betwist is of deze regel alleen geldt als de derde mocht aannemen dat de pseudovertegenwoordiger
bevoegd was en daarop heeft vertrouwd, dus nièt als de derde wist of
behoorde te weten dat vertegenwoordigingsbevoegdheid ontbrak 2 • Art.
3.3.9 ontwerp N.B.W. kiest voor degeen die als gemachtigde optreedt
voor laatstbedoelde opvatting. Deze bepaling wordt in art. 6.4.1.4, tweede
lid, v·oor de zaakwaarnemer van overeenkomstige toepassing verklaard.
De vraag welke gevolgen het instaan voor de bevoegdheid heeft, is
omstreden. Voor art. 1843 is wel verdedigd dat van de pseudo-gemachtigde de bedongen prestatie gevorderd zou kunnen worden 3 , een stelsel dat
VERBURG (blz. 134) ook voor zaakwaarneming wil toepassen. Meestal
wordt echter aangenomen dat, wat de pseudo-gemachtigde betreft, alleen
plaats is voor een vordering tot schadevergoeding, waarbij dan weer
betwist is of alleen het negatief belang voor vergoeding in aanmerking
komt (dus de schade die de derde lijdt doordat hij op de verklaring van
de vertegenwoordiger heeft vertrouwd) 4 dan wel ook het positief belang
(dus de schade die de derde lijdt doordat een rechtsbetrekking met de
belanghebbende niet is tot stand gekomen) 5 • Het ontwerp N.B.W.
volgt voor "volmacht" dit laatste stelsel (toel. ad art. 3.3.9: blz. 204/205)
en ook voor zaakwaarneming (door toepasselijkverklaring van art. 3.3.9
in art. 6.4.1.4, tweede lid). Zie toelichting ad art. 6.4.1.4 (blz. 713):
"Derhalve kan in het bedoelde geval de derde degeen die als waarnemer
is opgetreden, aanspreken voor d~ schade die hij lijdt ten gevolge van
het niet tot stand komen van een rechtsband tussen zichzelf en de belanghebbende". M.i. past deze oplossing het best bij het karakter van een
garantieplicht (geen vordering tot nakoming, maar wel tot volledige
schadevergoeding).
Volgens art. 6.4.1.4, tweede lid, ontwerp N.B.W. is art. 3.3.6, tweede
lid, van overeenkomstige toepassing. De toelichting ad art. 6.4.1.4 (blz.
1
2

SUYLING, II 2 , n°. 609; VAN BRAKEL, I, blz. 570; VERBURG, blz. 133 e.v.
Aldus voor art. 1843: AssER-SCHOLTEN-BREGSTEIN, blz. 54; H.R. 5.5.1944, N.J. 1944,
n°. 358 (" ... tegenover den derde, die in vertrouwen daarop met hem heeft gehandeld ... ");
en voor zaakwaarneming: VERBURG, blz. 133; - anders voor art. 1843: AssER-VAN DER
GRINTEN, blz. 54 (regel geldt onbeperkt); m.i. is een zó vergaande bescherming van de
derde niet nodig.
3
B. A. DROOGLEEVER FoRTUYN, Aansprakelijkheid van hem, die zich als vertegenwoordiger
voordoet zonder dit te zijn, prft. A'darh (G.U.) 1913, blz. 58 e.v.
4 PH. A. N. HouwiNG, WPNR 3871-3872.
5
AssER-VAN DER GRINTEN, blz. 55; H.R. 4.4.1913, N.J. 1913, blz. 679; 5.5.1944, N.J.
1944, n°. 358; vrgl. H.R. 12.11.1931, N.J. 1932, blz. 104.
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714) betoogt dat het ook bij zaakwaarneming zeer goed mogelijk is dat
de belanghebbende zelf invloed op de totstandkoming van de rechtshandeling en op de inhoud daarvan heeft uitgeoefend: "de zaakwaarnemer
moet immers meestal bij de waarneming met de wil of de vermoedelijke
wil van de belanghebbende rekening houden( ... )".Het kan dus zijn dat
voor de beoordeling van wilsgebreken e.d. ook met de belanghebbende
rekening gehouden moet worden (toel., t.a.p.).
Onbekwaamheid van de zaakwaarnemer. Juridische onbekwaamheid
van de zaakwaarnemer vormt geen beletsel om vertegenwoordiging aan
te nemen indien door de zaakwaarnemer in naam van de belanghebbende
rechtshandelingen zijn verricht 1 • Desgelijks voor lastgeving art. 1835,
alsmede voor volmacht art. 3.3.4, eerste lid, ontwerp N.B.W., dat krachtens art. 6.4.1.4, tweede lid, voor zaakwaarneming van overeenkomstige
toepassing is.
Treedt de juridisch onbekwame in eigen naam op dan zal art. 1482
(betreffende nietigverklaring van "verbindtenissen door minderjarige of
onder curatele gestelde personen aangegaan") toepasselijk zijn 2 •
Onbekwaamheid van de belanghebbende. Zaakwaarneming ten behoeve
van een onbekwame is zeker mogelijk als het om feitelijke handelingen
gaat 3 • Maar het is ook mogelijk om als zaakwaarnemer ten behoeve van
een juridisch onbekwame rechtshandelingen te verrichten. Door zodanige
handelingen, in naam van de belanghebbende verricht, wordt deze gebonden; de daaruit voortvloeiende verbintenissen zal hij niet met een
beroep op zijn onbekwaamheid kunnen aantasten 4 • Vereist is (als steeds
voor vertegenwoordiging door zaakwaarneming) dat er een rechtsgeldige
en behoorlijke zaakwaarneming is geweest. Dat zal veelal betekenen dat
er geen wettelijke vertegenwoordiger was of dat deze op het kritieke
moment niet in staat was om op te treden. Voor zulke gevallen biedt
zaakwaarneming een oplossing.
Volgens art. 3.3.4, tweede lid van het ontwerp N.B.W., handelend over
de gevolgen van volmachtverlening door een onbekwame, is een krachtens
een zodanige volmacht door de gemachtigde verrichte handeling "op gelijke wijze geldig, nietig of vernietigbaar, alsof zij door de onbekwame
zelf was verricht" 5 • Dit artikel is volgens art. 6.4.1.4, tweede lid, op zaak1 P. ScHOLTEN, WPNR 2199 (blz. 75, eerste kol.); VERBURG, blz. 146; F. STEGEMAN,
Handelingsonbekwaamheid van minderjarigen, prft. Utrecht 1957, blz. 161; AssER-RUTTEN,
blz. 380/381;- zaakwaarneming is niet zelf een rechtshandeling: zie blz. 45.
2 VERBURG, blz. 147; STEGEMAN, a.w., blz. 160; AssER-RUTTEN, blz. 381.
3
VAN GouDOEVER, Bijdragen tot de leer der zaakwaarneming, prft. Leiden 1905, blz. 128;
AssER-RUTTEN, blz. 380.
4
ÜPZOOMER, VI, blz.206; DJEPHUIS, XI, blz. 24; SUYLING, II 2 , n°. 610; VAN BRAKEL, I,
blz. 564; VERBURG, blz. 141/142; STEGEMAN, a.w., blz. 156; ASSER-RUTTEN, blz. 380; vrgl.
H.R. 2.5.1935, N.J. 1935, blz. 1461 (waarbij werd verworpen de stelling der rechtbank dat
een "onontbeerlijke eisch" voor zaakwaarneming zou zijn: dat degeen wiens belang gediend
is, zelf tot de waarnemingshandeling niet onbevoegd is); Rb. Almelo 4.7.1928, N.J. 1929,
blz. 94 (overeenkomst t.b.v. minderjarig kind dat bij het sluiten der overeenkomst geen wettelijke vertegenwoordiger had).
5 Volgens art. 3.2.1, tweede lid, is een eenzijdige rechtshandeling van een onbekwame
nietig, een meerzijdige vernietigbaar; geldig zijn door onbekwamen verrichte rechtshandelingen slechts bij uitzondering; voorbeeld: art. 1637g B.W. (arbeidsovereenkomst, aangegaan
door een minderjarige met machtiging van zijn wettelijke vertegenwoordiger).
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waarneming van overeenkomstige toepassing. Dat betekent volgens de
toelichting (blz. 714) dat "indien de waarnemer niet op de hoogte was
van de onbekwaamheid van de belanghebbende noch hiervan op de
hoogte had behoren te zijn, maar zich bij voorbeeld liet leiden door de
wil of de vermoedelijke wil van de belanghebbende" de rechtshandeling,
in naam van de belanghebbende op redelijke grond en naar behoren verricht, evenzeer nietig of vernietigbaar moet zijn als had de onbekwame
haar zèlf verricht. Uit de woorden "bij voorbeeld" valt af te leiden dat
er nog andere gevallen zijn waarin art. 3.3.4, tweede lid, van overeenkomstige toepassing is. Welke dit zijn, is niet duidelijk.
IV. GOEDKEURING (resp. BEKRACHTIGING)
De belanghebbende kan een waarneming die zonder redelijke grond of
niet naar behoren is verricht, goedkeuren. Meestal spreekt men van "bekrachtiging" 1 • Het ontwerp N.B.W. onderscheidt "goedkeuring" en
"bekrachtiging": "goedkeuring" geschiedt jegens de waarnemer en heeft
gevolgen voor de verhouding waarnemer-belanghebbende (art. 6.4.1.5);
"bekrachtiging" geschiedt jegens de derde met wie de waarnemer in
naam van de belanghebbende heeft gehandeld en heeft gevolgen voor de
verhouding belanghebbende-derde (art. 3.3.8, volgens art. 6.4.1.4, tweede
lid, op zaakwaarneming van overeenkomstige toepassing). Het is m.i.
winst dat het ontwerp beide problemen, ook in terminologie, onderscheidt.
Zo merkt de toelichting ad art. 6.4.1.5 (blz. 714) terecht op dat bekrachtiging tegenover een derde niet uitsluit een aanspraak tot schadevergoeding van de belanghebbende tegen degeen die zonder redelijke grond of
op niet behoorlijke wijze in zijn belangen ingreep. Ik volg verder de
terminologie van het ontwerp.
Bekrachtiging. Bij het ontbreken van een redelijke grond of van behoorlijkheid vindt geen vertegenwoordiging plaats (zie blz. 51). De belanghebbende kan dat gebrek opheffen door de handeling te bekrachtigen.
Bij arrest van 1.12.1938, N.J. 1939, n°. 459, gewezen naar aanleiding
van art. 1492 B.W. 2 , oordeelde de Hoge Raad "dat bekrachtiging in
wezen is het doen van afstand van een tevoren bestaand recht om beroep
te doen op de nietigheid". Zo betekent bekrachtiging van de door de
waarnemer verrichte handeling het doen van afstand van het recht zich
erop te beroepen dat de zaakwaarneming niet nodig of niet behoorlijk
was. Afstand van recht is een aan mededeling onderworpen wilsverklaring (H.R. 22.11.1957, N.J. 1958, n°. 2). Alszodanig moet ook bekrachtiging zijn gericht tot hem wie het aangaat, dus in casu de derde 3 •
Bekrachtiging kan uitdrukkelijk of stilzwijgend geschieden 4 • Men
1 VERBURG, blz. 151 e.v.; AssER-ScHOLTEN-BREGSTEIN, blz. 49; HoFMANN-DRION-WIERSMA,
blz. 15; PITLO, blz. 205.
2
Art. 1492 betreft bekrachtiging van wegens onbekwaamheid of wilsgebreken vernietigbare rechtshandelingen.
3
AssER-VAN DER GRINTEN, blz. 49; anders: AssER-SCHOLTEN-BREGSTEIN, blz. 49.
4 VERBURG, blz. 153; HoFMANN-DRION-WIERSMA, blz. 15; AssER-VAN DER GRINTEN,
blz. 49; Rb. Amsterdam 21.1.1941, N.J. 1941, no. 211 (waterschap geeft door betaling blijk
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neemt aan dat, als voor het verlenen van een volmacht tot een bepaalde
rechtshandeling een vorm is voorgeschreven, de bekrachtiging van die
handeling in dezelfde vorm moet geschieden 1 •
Enigszins twijfelachtig is of bekrachtiging ook mogelijk is als de belanghebbende ten tijde van de waarneming nog niet bestond. Art. 40 K
(zie blz. 50, noot 3) verklaart zodanige bekrachtiging - "Met terzijdestelling van dogmatische bezwaren (... )", zoals de toelichting op het
ontwerp N.B.W. (blz. 204) zegt- voor de naamloze vennootschap mogelijk. De rechtspraak biedt nog een ander voorbeeld van dergelijke
bekrachtiging 2 • ASSER-VAN DER GRINTEN {blz. 50) is geneigd bekrachtiging mogelijk te achten "indien de persoon van de pseudo-volmachtgever
voldoende bepaald is". Dit standpunt lijkt ook bruikbaar voor zaakwaarneming.
Bekrachtiging werkt terug 3 • Er is m.a.w. alsnog vertegenwoordiging.
Sommigen verklaren dit aldus dat bekrachtiging volgens art. 1844 met
volmacht gelijk staat 4 • Men kan echter ook stellen, zoals de toelichting
op art. 6.4.1.4 van het ontwerp N.B.W. (blz. 713), dat de handeling door
de bekrachtiging dezelfde gevolgen heeft als zouden zijn ingetreden indien
de belangenbehartiging wèl op redelijke grond en naar behoren was geschied. De handeling geldt m.a.w. als behoorlijke zaakwaarneming en art.
1393 wordt toepasselijk 5 •
Volgens de Hoge Raad heeft een overeenkomst gesloten met een vertegenwoordiger - ondanks diens onbevoegdheid - werking in die zin
dat de derde-contractant niet meer eenzijdig - met een beroep op de
onbevoegdheid van de vertegenwoordiger - kan terugtreden. Daartegenover komt de derde-contractant het recht toe om aan de onzekerheid waarin hij verkeert - onzekerheid of de vertegenwoordigde al dan
niet zal bekrachtigen - "met inachtneming van een redelijke termijn een
einde te maken, zodat hij ook zijn wederpartij gebonden weet of zijn vrijheid herwint" (arrest van 30.4.1948, N.J. 1949, n°. 253). Volgens art.
3.3.8, derde lid, ontwerp N.B.W. zal de wederpartij {de "onmiddellijk
belanghebbende") wel eenzijdig mogen terugtreden; doch deze kan ook
degeen in wiens naam is gehandeld een redelijke termijn voor bekrachtiging stellen (art. 3.3.8, vierde lid). Deze regeling is volgens art. 6.4.1.4,
tweede lid, bij zaakwaarneming van overeenkomstige toepassing.
Goedkeuring. Het zich inlaten met andermans belang zonder dat daartoe redelijke grond bestaat, doet in het geheel geen aanspraken uit zaakwaarneming ontstaan; is niet met de nodige zorg gehandeld dan heeft
de waarnemer geen actio contraria. De belanghebbende kan in beide
dat door vóór zijn oprichting door een waarnemer aangegane overeenkomst zijn belangen
behoorlijk zijn waargenomen).
1
AssER-VAN DER GRINTEN, blz. 50;- desgelijks art. 3.3.8, tweede lid, ontwerp N.B.W.,
volgens art. 6.4.1.4, tweede lid, ook op zaakwaarneming toepasselijk.
2
Rb. Amsterdam 21.1.1941, N.J. 1941, n°. 211 (bekrachtiging door waterschap van een
vóór zijn oprichting door een waarnemer aangegane overeenkomst).
3
ASSER-VAN DER GRINTEN, blz. 50.
4
AssER-ScHOLTEN-BREGSTEIN, blz. 49; AssER-VAN DER GRINTEN, blz. 52.
5
In die zin: VERBURG, blz. 154/155; HOFMANN-DRION-WIERSMA, blz. 15; PITLO ,blz 205
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gevallen echter het optreden van de waarnemer goedkeuren, waardoor
de gevolgen intreden die aan rechtsgeldige en behoorlijke zaakwaarneming verbonden zijn 1 • Dat betekent dat de belanghebbende alle rechten
uit zaakwaarneming verkrijgt, b.v. afdracht kan vorderen van hetgeen
de waarnemer te zijnen behoeve onder zich heeft, maar anderzijds ook
verplicht wordt om cle waarnemer diens uitgaven te vergoeden 2 •
Art. 6.4.1.5 ontwerp N.B.W. houdt in dat de goedkeuring terugwerkende kracht heeft en dat de belanghebbende voor de goedkeuring een
redelijke termijn kan stellen (daarna kan de belanghebbende niet meer
goedkeuren). Een en ander kan ook naar geldend recht worden aangenomen 3 •
V. BEWIJS
De beperkingen van het getuigenbewijs, die vroeger in het B.W.
voorkwamen in de artt. 1933-1934 en 1936-1938, zijn krachtens de
wetten van 22.6.1923 (S. 280) en 2.7.1934 (S. 347) vervallen. Krachtens
laatstgenoemde wet is ook vervallen art. 1940, volgens welk artikel
bedoelde beperkingen niet golden o.a. voor verbintenissen die uit kracht
der wet ten gevolge van 's mensen toedoen geboren worden.
Voor het bewijs met betrekking tot zaakwaarneming gelden geen bijzondere regels.

1
Schrijvers, genoemd in de vorige noot; - desgelijks art. 6.4.1.5 ontwerp N.B.W.
(" ... kan de belanghebbende door goedkeuring van het optreden het gebrek met terugwerkende kracht opheffen"); - ik ga er in de tekst vimuit dat de goedkeuring zowel de
grond van het ingrijpen als de wijze van uitvoering betreft; de toel. ad art. 6.4.1.5 stipt de
mogelijkheid aan dat de goedkeuring alleen de grond betreft, in welk geval zij een eventuele
aanspraak van de belanghebbende op schadevergoeding wegens onbehoorlijke uitvoering
niet uitsluit.
2 VERBURG, blz. 75; Rb. Breda 16.6.1959, N.J. 1960, n° 192 ("bekrachtiging", zodat
waarneming als behoorlijk kan worden aangemerkt en de waarnemer zijn uitgaven moeten
worden vergoed).
3 VERBURG, blz. 153 en blz. 155; vrgl. het in de tekst genoemde arrest van de H.R. van
30.4.1948;
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Art. 1390. Wanneer iemand vrijwillig, zonder daartoe last te hebben bekomen,
eens anders zaak met of zonder deszelfs weten waarneemt, verbindt hij zich daardoor
stilzwijgend om de waarneming voort te zetten en te voltooijen; tot dat' degene wiens
belangen hij waarneemt in staat zij om in die zaak zelf te voorzien.
Hij moet zich insgelijks belasten met al hetgeen tot die zaak· behoort.
Hij onderwerpt zich aan alle de verpligtingen welke hij zoude hebben moeten
nakomen, ingeval hij bij eene uitdrukkelijke lastgeving was gemagtigd geworden.·
Art. 1391. Hij is vérpligt met zijn beheer voort te gaan, al ware het ook dat degene
wiens belangen hij waarneemt mogt komen te overlijden voor dàt de zaak is t~n einde
gebragt, tot tijd en wijle de erfgenaam dit beheer op zich kan nemen.
·
Art. ]392. Hij is gehouden opzigtelijk dat beheer de pligten van een goed huisvader te vervullen. ·
Niettemin is de regter bevoegd om de vergoeding der kosten, schaden en interessen, welke door schuld of nalatigheid des waarnemers mogten veroorzaakt zijn, te
matigen, naar gelang der omstandigheden die hem tot de waarneming der zaak bewo~
gen hebben.
Art. 1393. Degene wiens belangen door een ander behoorlijk zijn waargenomen,
is gehouden de verbindtenissen, door den waarnemer in zijnen naam aangegaan, na
te komen, denzeiven schadeloos te stellen wegens alle persoonlijke door hem aangegane
verbindtenissen, en aan hem alle nuttige of noodzakelijke gedane uitgaven te vergoeden.
Art. 1394. Hij die eens anders zaak zonder lastgeving heeft waargenomen, ·is tot
geen loon geregtigd.
N.B.W.

Art. 3.3.4 l. De omstandigheid, dat iemand onbekwaam is om voor zichzelfrechtshandelingen te verrichten, maakt hem niet onbekwaam voor een ander als .gemachtigde
op te treden.
· ·
2. Wanneer een volmacht door een onbekwàam persoon is verleend, is een krachtens
die volmacht door de gemachtigde verrichte handeling op gelijke wijze geldig, nietig
of vernietigbaar, alsof zij door de onbekwame zelf was verricht.
Art. 3.3.6 1. Een door een gemachtigde binnen de grenzen van zijn bevoegdheid
in naam van de volmachtgever verrichte handeling heeft dezelfde gevolgen, alsof die
handeling door de volmachtgever was verricht.
2. ·Voor zover het al of niet aanwezig zijn van een wil of van wilsgebreken; alsmede
kennis of onkunde van feiten van belang zijn voor de geldigheid of de gevolgen van
een door een gemachtigde verrichte rechtshandeling, komen daarvodr·de gemachtigde,
de volmachtgever of beiden in aanmerking, al naar gelang het aandeel dat ieder van
hen heeft gehad in de totstandkoming van de rechtshandeling en in de bepaling van
haar inhoud.
Art. 3.3.8 1. Wanneetiemand onbevoegd in naam van een ander heeft gehandeld,
kan laatstgenoemde de handeling bekràchtigen en haar daardoor hetzelfde gevolg verschaffen alsof zij bevoegd in zijn naam was· verricht. De bevoegdheid tót bekrachtiging
·· "
gaat over op de rechtverkrijgenden onder algemene titel. • ·
2. Wanneer. voor het verlenen van een volmacht· tot een rechtshandeling een bepaalde vorm is voorgeschreven, moet de bekrachtiging· van die handeling in dezelfde
vorm geschieden.
; .~.
3. Een bekrachtiging heeft geen gevolg, indien op het tijdstip dat .zij geschiedJ de
bandeling niet meer geldig kan worden verricht, of een onmid,dellijk belanghebbende
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reeds heeft te kennen gegeven, dat hij de handeling wegens het ontbreken van volmacht als ongeldig beschouwt.
4. Een onmiddellijk belanghebbende kan ook degene, in wiens naam gehandeld is,
een redelijke termijn voor bekrachtiging stellen. Hij behoeft niet met een gedeeltelijke
of voorwaardelijke bekrachtiging genoegen te nemen.
5. Rechten door de volmachtgever vóór de bekrachtiging aan derden verleend,
blijven gehandhaafd.
Art. 3.3 .9 Hij die namens een ander handelt, staat jegens derden er voor in, dat hij
bevoegd is die ander te vertegenwoordigen, tenzij de derden wisten of behoorden te
weten, dat een volmacht ontbrak of dat de bestaande volmacht onvoldoende was.
Geen verplichting tot schadevergoeding bestaat jegens een derde, die door de gemachtigde met de inhoud van de volmacht volledig in kennis was gesteld.
Art. 6.1.9.12 1. Indien iemand ten gevolge van een gebeurtenis waarvoor een ander
jegens hem aansprakelijk is, overlijdt, is deze laatste verplicht de begrafeniskosten te
vergoeden aan hem te wiens laste deze zijn gekomen, voor zover zij in overeenstemming
zijn met de stand en het fortuin van de overledene.
2. Bovendien is hij verplicht aan de overblijvende echtgenoot en de minderjarige
wettige en onwettige kinderen van de overledene de schade te vergoeden die zij lijden
door het derven van levensonderhoud.
3. Andere bloed- en· aanverwanten hebberi recht op vergoeding van de door het
derven van krachtens de wet verschuldigd leverisonderhoud geleden schade, indien de
overledene hun reeds voor het ongevallevensonderhoud verschafte.
4. Hij die krachtens de vorige leden van dit artikel tot schadevergoeding wordt aangesproken, kan hetzelfde verweer voeren, dat hem tegenover de overledene zou hebben
ten dienste gestaan.
5. De rechter kan een uit dit artikel voortvloeiende schadevergoedingsplicht matigen, indien dit op grond van bijzondere omstandigheden billijk is.
Zaakwaarneming
Art. 6.4.1.1 Zaakwaarneming is het zich opzettelijk en op redelijke grond inlaten
met de behartiging van eens anders belang, zonder de bevoegdheid daartoe aan een
rechtshandeling of een elders in de wet geregelde rechtsverhouding te ontlenen.
Art. 6.4.1.2 1. De zaakwaarnemer. is verplicht bij de waarneming de nodige zorg
te betrachten en, voor zover dit redelijkerwijze van hem kan worden verlangd, de begonnen waarneming voort te zetten.
2. De rechter kan een uit de niet-nakoming van deze verbintenis voortvloeiende schadevergoedingsplicht matigen, indien dit, gezien· de omstandigheden die tot de waarneming hebben geleid, billijk is.
3. Voor het overige is een zaakwaarnemer jegens de belanghebbende tot hetzelfde
verplicht als een opdrachthebber.
Art. 6.4.1.3 1. De belanghebbende is, voor zover zijn belang naar behoren is behartigd, gehouden de door de zaakwaarnemer geleden schade te vergoeden.
2. Is de zaakwaarnemer ten gevolge van de waarneming overleden, dan rusten op de
belanghebbende de in artikel 6.1.9;12 omschreven verplichtingen, voor zover de billijkheid dit klaarblijkelijk eist.
Art. 6.4.1.4 1. Voor zover door het verrichten van een handeling in naam van de
belanghebbende diens belang door de zaakwaarnemer naar behoren is behartigd, heeft.
deze handeling dezelfde gevolgen als zouden zijn ingetreden indien zij door de belanghebbende zelf was verricht.
2. De artikelen 3.3.4, 3.3.6 lid 2, 3.3.8 en 3.3.9 zijn van overeenkomstige toepassing.
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Art. 6.4.1.5 Heeft iemand die is opgetreden ter behartiging van eens anders belang,
zich zonder redelijke grond daarmede ingelaten of dit belang niet naar bchoren
behartigd, dan kan de belanghebbende door goedkeuring van het optreden het gebrek
met terugwerkende kracht opheffen. Eerstgenoemde kan de belanghebbende voor de
goedkeuring een redelijke termijn stellen.
Ongerechtvaardigde verrijking
Art. 6.4.3.1 Hij die ongerechtvaardigd is verrijkt ten koste van een ander, is verplicht, voor zover dit redelijk is, diens schade te vergoeden tot het bedrag van zijn verrijking. Voor zover de verrijking is verminderd in de periode gedurende welke de verrijkte redelijkerwijze met een verplichting tot vergoeding van de schade geen rekening
behoefde te houden, wordt zij niet medegerekend.
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