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Vaststelling van Boek 6 van het nieuwe 
Burgerlijk Wetboek 

ONTWERP VAN WET 

Nr. 2 

WIJ JULIANA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDER-
LANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ. 

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te 
weten: 

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk 
is Boek 6 van het nieuwe Burgerlijk Wetboek vast te stellen; 

Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen 
overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, 
gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze: 

Artikel I 
Boek 6 van het nieuwe Burgerlijk Wetboek wordt vastgesteld 

als volgt: 
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BOEK 6 
A L G E M E E N G E D E E L T E V A N H E T 

V E R B I N T E N I S S E N R E C H T 

TITEL 1 

Verbintenissen in het algemeen 
AFDELING 1 

Algemene bepalingen 
Artikel 1. Naast overeenkomst en onrechtmatige daad zijn 

ook andere feiten bron van verbintenissen, indien zulks uit de 
wet voortvloeit. 

Artikel 2. 1. De partijen bij een verbintenis zijn jegens 
elkander verplicht zich als schuldenaar en als schuldeiser 
overeenkomstig de eisen van redelijkheid en billijkheid te 
gedragen. 

2. De schuldeiser kan zijn recht niet uitoefenen, voor zover 
hij in de gegeven omstandigheden onbetamelijk zou handelen 
door de schuldenaar aan diens verplichting te houden. 

Artikel 3. 1. Een natuurlijke verbintenis is een rechtens 
niet-afdwingbare verbintenis. 

2. Een natuurlijke verbintenis bestaat: 
a. wanneer de wet of een rechtshandeling aan een ver-

bintenis de afdwingbaarheid onthoudt; 
b. wanneer iemand jegens een ander een zodanige ver-

plichting van zedelijk-maatschappelijke aard heeft, dat 
de ander naleving van die verplichting als voldoening 
van een hem toekomende prestatie mag beschouwen, 
ofschoon zij rechtens niet afdwingbaar is. 

Artikel 4. Op natuurlijke verbintenissen zijn de wettelijke 
bepalingen betreffende verbintenissen van overeenkomstige 
toepassing, tenzij de wet of haar strekking medebrengt dat een 
bepaling geen toepassing mag vinden op een niet-afdwingbare 
verbintenis. 

Artikel 5. 1. De toezegging om niet van een prestatie, tot 
het verrichten waarvan men krachtens een natuurlijke verbin-
tenis gehouden is, geldt als aangenomen, wanneer zij ter kennis 
van de wederpartij is gekomen en door deze niet onverwijld 
is afgewezen. 

2. Op deze overeenkomst zijn de bepalingen betreffende 
schenkingen en giften niet toepasselijk. 

AFDELING 2 
Hoofdelijke verbintenissen 

Artikel 1. 1. Zijn twee of meer schuldenaren een ondeel-
bare prestatie verschuldigd, dan zijn zij hoofdelijk verbonden. 

2. Zijn twee of meer schuldenaren een deelbare prestatie 
verschuldigd, dan zijn zij ieder voor een gelijk deel verbonden, 
tenzij uit wet, gewoonte, overeenkomst of uiterste wil voort-
vloeit dat zij voor ongelijke delen of hoofdelijk verbonden zijn. 

3. Uit een overeenkomst van een schuldenaar met zijn 
schuldeiser, uit een gewoonte of uit zijn uiterste wil kan voort-
vloeien dat, wanneer zijn schuld op twee of meer rechtsop-
volgers overgaat, dezen hoofdelijk verbonden zullen zijn. 

Artikel 2. 1. Indien twee of meer schuldenaren hoofdelijk 
verbonden zijn, heeft de schuldeiser tegenover ieder van hen 
recht op nakoming voor het geheel. Nakoming door een der 
schuldenaren bevrijdt ook zijn medeschuldenaren tegenove; 
de schuldeiser. 

2. Onder nakoming zijn begrepen inbetalinggeving, ver-
rekening en bevrijding ten gevolge van verzuim van de schuld^ 
eiser. 
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Artikel 3. 1. Iedere hoofdelijke schuldenaar is bevoegd 
namens de overige schuldenaren een aanbod van de schuldeiser 
tot afstand van het vorderingsrecht te aanvaarden, voor zover 
het aanbod ook de andere schuldenaren betreft. 

2. Uitstel van betaling, aan een der hoofdelijke schulde-
naren verleend, werkt ook ten aanzien van zijn medeschulde-
naren, voor zover blijkt dat dit de bedoeling van de schuld-
eiser is. 

Artikel 4. 1. Hoofdelijke schuldenaren zijn verplicht in de 
schuld en, voor zover het redelijk was deze te maken, in de 
kosten onderling bij te dragen voor dat gedeelte van de schuld, 
dat ieder van hen aangaat. 

2. Indien het verhaal op een hoofdelijke schuldenaar ge-
heel of gedeeltelijk onmogelijk blijkt, wordt het aandeel van 
ieder der andere schuldenaren, zelfs van hen jegens wie de 
schuldeiser inmiddels afstand van zijn vorderingsrecht had ge-
daan, onderling naar evenredigheid verhoogd. 

Artikel 5. Verweermiddelen die een hoofdelijke schuldenaar 
kan inroepen tegen de schuldeiser, kan hij ook inroepen tegen 
een hoofdelijke medeschuldenaar die de in het vorige artikel 
bedoelde bijdrage van hem verlangt, tenzij uit hun rechtsver-
houding het tegendeel voortvloeit of het verweermiddel na de 
verbintenis van de medeschuldenaar zonder diens goedvinden 
was ontstaan. 

Artikel 6. Een hoofdelijke schuldenaar is van zijn verplich-
ting tot bijdragen bevrijd, indien de schuldeiser jegens hem 
voor het geheel en jegens de andere schuldenaren voor zijn aan-
deel afstand van het vorderingsrecht heeft gedaan. 

Artikel 7. 1. Voor zover het door een hoofdelijke schul-
denaar betaalde het bedrag waarvoor de schuld hem zelf aan-
gaat, overtreft, gaat de vordering bij wijze van subrogatie op 
hem over, doch tegenover ieder der personen die de schuld-
eiser kan aanspreken, slechts naar evenredigheid van de be-
dragen waarvoor de schuld hun aangaat in hun onderlinge ver-
houding. 

2. Door de subrogatie wordt de vordering, indien zij een 
andere prestatie dan geld betrof, omgezet in een geldvordering 
van gelijke waarde. 

3. De schuldeiser die ten koste van een hoofdelijke schul-
denaar vóór de subrogatie heeft bewilligd in een vermindering 
van zijn rechten, is verplicht de daardoor voor de hoofdelijke 
schuldenaar ontstane schade te vergoeden. 

AFDELING 3 
Pluraliteit van schuldeisers 

Artikel 1. 1. Is een prestatie aan twee of meer schuld-
eisers verschuldigd, dan heeft ieder van hen een vorderings-
recht voor een gelijk deel, tenzij uit de wet, een gewoonte, 
een overeenkomst met de schuldenaar, of een uiterste wil waar-
bij het recht op de prestatie is gelegateerd, voortvloeit dat de 
prestatie hun voor ongelijke delen toekomt of dat zij gezamen-
lijk één vorderingsrecht hebben. 

2. Zij hebben gezamenlijk één vorderingsrecht: 
a. indien de prestatie ondeelbaar is; 
b. indien tussen hen een gemeenschap van een algemeen-

heid van goederen bestaat waarvan het recht op de pre-
statie deel uitmaakt, tenzij dit recht is ontstaan uit een 
overeenkomst die de schuldenaar met hen heeft ge-
sloten en hij niet wist noch behoefde te weten dat dit 
recht van die algemeenheid deel zou uitmaken. 

Artikel 2. Wanneer met de schuldenaar is overeengekomen 
dat twee of meer personen als schuldeiser de prestatie van hem 
voor het geheel kunnen vorderen, des dat voldoening aan de 
een hem ook jegens de anderen bevrijdt, doch in de onder-
linge verhouding van die personen de prestatie niet aan hen 
allen toekomt, zijn nochtans op hun rechtsverhouding jegens 
de schuldenaar de in geval van gemeenschap geldende regels 
van toepassing. 



5 6.1.5 

AFDELING 4 

Alternatieve verbintenissen 

Artikel 1. 1. Een verbintenis is alternatief, wanneer de 
schuldenaar verplicht is tot één van twee of meer verschillende 
prestaties ter keuze van hemzelf, van de schuldeiser of van 
een derde. 

2. Tenzij anders is bepaald, komt de keuze toe aan de 
schuldenaar. 

Artikel 2. Een alternatieve verbintenis wordt enkelvoudig 
door het uitbrengen van de keuze door de daartoe bevoegde. 

Artikel 3. 1. Wanneer de keuze aan een der partijen toe-
komt, gaat de bevoegdheid om te kiezen op de andere partij 
over, indien deze haar wederpartij een redelijke termijn heeft 
gesteld tot bepaling van haar keuze en deze daarbinnen haar 
keuze niet heeft uitgebracht. De bevoegdheid om te kiezen gaat 
echter niet over op de schuldeiser voordat deze het recht heeft 
om nakoming te vorderen, noch op de schuldenaar voordat 
deze het recht heeft om te voldoen. 

2. Wanneer de keuze aan een derde is opgedragen en deze 
de keuze niet doet binnen een hem door een der partijen ge-
stelde redelijke termijn, wordt de keuze door de rechter gedaan 
op verzoek van de meest gerede partij. 

3. Moet de keuze door twee of meer personen tezamen 
worden gedaan en komen zij daaromtrent niet tot overeen-
stemming, dan wordt, onverminderd het in het vorige lid be-
paalde, de keuze door de rechter gedaan op verzoek van de 
meest gerede hunner. 

Artikel 4. 1. De onmogelijkheid om een der prestaties te 
verrichten doet geen afbreuk aan de bevoegdheid om te kiezen. 

2. Wanneer echter de keuze aan de schuldenaar toekomt en 
een der prestaties niet kan worden verricht ten gevolge van een 
niet aan de schuldeiser toe te rekenen oorzaak, maakt deze 
prestatie niet het onderwerp van de verbintenis uit. 

AFDELING 5 

Voorwaardelijke verbintenissen 

Artikel 1. Een verbintenis is voorwaardelijk, wanneer bij 
rechtshandeling haar werking van een toekomstige onzekere 
gebeurtenis afhankelijk is gesteld. 

Artikel 2. Een opschortende voorwaarde doet de werking 
der verbintenis eerst met het plaatsvinden der gebeurtenis aan-
vangen; de ontbindende voorwaarde doet de verbintenis met 
het plaatsvinden der gebeurtenis vervallen. 

Artikel 3. 1. Wanneer de partij die bij de niet-vervulling 
belang had, de vervulling heeft belet, geldt de voorwaarde als 
vervuld, indien redelijkheid en billijkheid dit verlangen. 

2. Wanneer de partij die bij de vervulling belang had, deze 
heeft teweeggebracht, geldt de voorwaarde als niet vervuld, 
indien redelijkheid en billijkheid dit verlangen. 

Artikel 4. Tenzij uit inhoud of strekking van de rechts-
handeling het tegendeel volgt, heeft een schuldenaar na de 
vervulling van een ontbindende voorwaarde een vordering tot 
teruggave van het reeds door hem geleverde en tot afgifte 
van de na het ogenblik der vervulling verschenen vruchten. 

Artikel 5. Op voorwaardelijke verbintenissen zijn de bepa-
lingen betreffende onvoorwaardelijke verbintenissen van toe-
passing, voor zover het voorwaardelijk karakter van de betrok-
ken verbintenis zich daartegen niet verzet. 
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AFDELING 6 

Nakoming van verbintenissen 

Artikel 1. Hij die een individueel bepaalde zaak moet afle-
veren, is verplicht tot de aflevering als een goed schuldenaar 
voor de zaak zorg te dragen. 

Artikel 2. Is een af te leveren zaak slechts naar de soort 
bepaald, dan mag de schuldenaar niet een kwaliteit beneden de 
middelmaat afleveren. 

Artikel 3. Een schuldeiser kan, zonder daardoor in ver-
zuim te komen, weigeren het verschuldigde bij gedeelten aan 
te nemen. 

Artikel 4. Een verbintenis kan door een ander dan de 
schuldenaar worden nagekomen, tenzij uit haar inhoud of strek-
king het tegendeel voortvloeit. 

Artikel 5. Betaling aan een onbekwame schuldeiser be-
vrijdt de schuldenaar voor zover het betaalde ten voordele 
van de onbekwame heeft gestrekt of onder beheer van diens 
wettelijke vertegenwoordiger is gekomen. 

Artikel 6. Betaling aan iemand die niet tot aanneming be-
voegd is, bevrijdt de schuldenaar indien de schuldeiser de aan-
neming heeft bekrachtigd of door de betaling is gebaat. 

Artikel 7. 1. De schuldenaar die heeft betaald aan iemand 
die niet tot aanneming bevoegd was, kan zich als bevrijd be-
schouwen, indien hij op redelijke gronden heeft aangenomen 
dat de ontvanger der betaling als schuldeiser tot de prestatie 
gerechtigd was of dat uit anderen hoofde aan hem moest wor-
den betaald. 

2. Indien een recht om betaling te vorderen met terugwer-
kende kracht tenietgaat, blijft een inmiddels gedane betaling 
van kracht, tenzij de schuldenaar bij het doen der betaling niet 
te goeder trouw heeft gehandeld. 

Artikel 8. Betaling aan een schuldeiser in strijd met een 
inbeslagneming, een oppositie, een bewind of een beperkt recht 
geldt niet ten nadele van de beslaglegger, de opposant, de be-
windvoerder of hem aan wie het beperkte recht toekomt. Wordt 
de schuldenaar deswege genoodzaakt opnieuw te betalen, dan 
kan hij verhaal nemen op de schuldeiser. 

Artikel 9. 1. Indien geen tijd voor de nakoming is aan-
gewezen, kan terstond worden nagekomen en terstond nako-
ming worden gevorderd. 

2. Indien voor de nakoming een termijn is gesteld, wordt 
slechts het recht om nakoming te vorderen opgeschort, tenzij 
van een andere bedoeling blijkt. 

Artikel 10. De schuldenaar kan geen beroep meer doen op 
een tijdsbepaling: 

a. wanneer hij in staat van faillissement is verklaard; 
b. wanneer hij in gebreke blijft de door hem toegezegde 

zekerheid te verschaffen; 
c. wanneer door een aan hem toe te rekenen oorzaak de 

voor de vordering bestaande zekerheid is verminderd. 

Artikel 11. 1. Indien geen plaats voor de nakoming is 
aangewezen, moet, indien een individueel bepaalde zaak ver-
schuldigd is, de aflevering geschieden op de plaats waar zij 
zich bij het ontstaan der verbintenis bevond, en moet, indien 
een naar de soort bepaalde zaak verschuldigd is, de aflevering 
daarvan geschieden aan de woonplaats van de schuldeiser. 

2. Is op het tijdstip der voldoening de woonplaats van de 
schuldeiser een andere dan ten tijde van het ontstaan der ver-
bintenis en zou daardoor de nakoming voor de schuldenaar be-
zwaarlijker worden, dan kan de schuldenaar zijn eigen woon-
plaats als plaats van nakoming aanwijzen. 
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Artikel 12. Hij die ter nakoming van een verbintenis een 
zaak heeft afgeleverd, waarover hij niet bevoegd was te be-
schikken, kan deze zaak terugvorderen, mits hij tegelijk een 
andere aan de verbintenis beantwoordende zaak aanbiedt en 
het belang van de schuldeiser zich daartegen niet verzet. 

Artikel 13. 1. Een schuldenaar die twee of meer verbinte-
nissen jegens een zelfde schuldeiser heeft, is bevoegd bij de vol-
doening te verklaren, welke verbintenis hij daarmede voldoet. 

2. In geval van twijfel wordt de schuldenaar geacht in de 
eerste plaats aan een opeisbare verbintenis te hebben voldaan. 
Onder twee of meer opeisbare of, indien deze er niet zijn, niet-
opeisbare verbintenissen geschiedt de toerekening op de meest 
bezwarende; onder even bezwarende op de oudste, en bij even 
oude verbintenissen op elke verbintenis naar evenredigheid. 

Artikel 14. 1. Betaling van een geldsom strekt in de eerste 
plaats in mindering van verschuldigde kosten, vervolgens in 
mindering van achterstallige rente en tenslotte in mindering 
van de hoofdsom en de lopende rente. 

2. Wordt bij een aanbod tot betaling een andere volgorde 
aangewezen, dan kan de schuldeiser, zonder daardoor in ver-
zuim te komen, weigeren de betaling aan te nemen. 

3. De schuldeiser kan, zonder daardoor in verzuim te 
komen, een volledige aflossing van de hoofdsom weigeren aan 
te nemen, indien daarbij niet tevens de achterstallige en de 
lopende rente alsmede de kosten worden voldaan. 

Artikel 15. Een schuldenaar kan zonder toestemming van 
zijn schuldeiser zich niet bevrijden door iets anders dan het 
verschuldigde te voldoen, al mocht het aangebodene van ge-
lijke of hogere waarde zijn. 

Artikel 16. Kosten, op een voldoening vallende, komen 
ten laste van degene die de betaling verricht; kosten van een 
kwijting komen ten laste van degene ten behoeve van wie het 
stuk wordt afgegeven. 

Artikel 17. 1. Een schuldeiser is verplicht voor iedere 
voldoening een kwijting af te geven, tenzij uit overeenkomst, 
gewoonte of billijkheid iets anders voortvloeit. 

2. Indien de schuldeiser een terzake van de schuld afge-
geven bewijsstuk heeft, kan de schuldenaar bij voldoening 
bovendien de afgifte van dat bewijsstuk vorderen, tenzij de 
schuldeiser een redelijk belang heeft bij behoud van het stuk 
en daarop de nodige aantekening stelt. 

3. Bij voldoening van een vordering aan toonder of aan 
order kan de schuldenaar eisen dat een kwijting op het papier 
wordt gesteld en bovendien, bij volledige voldoening, dat hem 
het papier, bij gedeeltelijke voldoening, dat hem een afzonder-
lijke kwijting wordt afgegeven. De schuldeiser kan het papier 
behouden, indien hij het behoeft voor de uitoefening van 
andere rechten; indien hij voor twintig jaren zekerheid stelt dan 
wel aantoont dat het papier vernietigd of waardeloos geworden 
is, kan hij slechts tot afgifte van een kwijting worden aan-
gesproken. 

4. De schuldenaar kan de nakoming van zijn verbintenis 
opschorten indien de schuldeiser niet voldoet aan hetgeen in 
het eerste, onderscheidenlijk het derde lid is bepaald. 

Artikel 18. Bij verbintenissen die op regelmatig teruekeren-
de tijdstippen moeten worden voldaan, leveren de kwijtingen 
van drie achtereenvolgende termijnen het vermoeden op, dat 
ook de vroegere termijnen zijn voldaan. 

Artikel 19. 1. Een schuldenaar die een opeisbare vorde-
ring heeft op zijn schuldeiser, is bevoegd de nakoming van 
zijn verbintenis op te schorten totdat de wederpartij haar ver-
plichting nakomt, indien er een zodanige samenhang tussen de 
beide verbintenissen bestaat, dat de wederpartij in strijd met 
redelijkheid en billijkheid zou handelen door nakoming te vor-
deren zonder nakoming van haar eigen verbintenis aan te 
bieden. 
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2. De schuldenaar die ingevolge dit artikel bevoegd is de 
nakoming van een verbintenis tot afgifte van een bepaalde zaak 
op te schorten, heeft op die zaak een retentierecht, dat hij ook 
kan inroepen tegen hen die na het ontstaan van zijn tegen-
vordering zijn wederpartij onder bijzondere titel zijn opgevolgd. 

3. De bevoegdheid tot opschorting vervalt, wanneer de 
schuldeiser voor de nakoming van zijn verbintenis zekerheid 
stelt. 

Artikel 20. Een schuldenaar is niet bevoegd tot opschorting: 
a. indien hij als schuldeiser in verzuim is; 
b. voor zover zijn wederpartij blijvend verhinderd is haar 

verbintenis na te komen; 
c. voor zover op de vordering van zijn wederpartij geen 

beslag is toegelaten; 
d. indien zijn verplichting strekt tot vergoeding van schade 

die hij opzettelijk heeft toegebracht. 

Artikel 21. 1. Wanneer een wetsbepaling de verplichting 
oplegt tot het stellen van zekerheid of het stellen daarvan eist 
als voorwaarde voor het intreden van enig rechtsgevolg, heeft 
hij die daartoe overgaat, de keuze tussen persoonlijke en zake-
lijke zekerheid. 

2. De aangeboden zekerheid moet zodanig zijn, dat de vor-
dering en, zo daartoe gronden zijn, de daarop vallende rente en 
kosten behoorlijk gedekt zijn en dat de schuldeiser zich daarop 
zonder moeite zal kunnen verhalen. 

3. Is de gestelde zekerheid door een niet aan de schuldeiser 
toe te rekenen oorzaak onvoldoende geworden, dan is de schul-
denaar verplicht haar aan te vullen of te vervangen. 

AFDELING 7 

Verzuim van de schuldeiser 

Artikel 1. 1. Wanneer nakoming van een verbintenis uit-
blijft doordat de schuldeiser de daartoe noodzakelijke mede-
werking niet verleent of doordat een andere oorzaak van 
verhindering opkomt van de zijde van de schuldeiser, ontstaat 
verzuim van de schuldeiser, tenzij de oorzaak van verhinde-
ring de schuldeiser niet kan worden toegerekend. 

2. De schuldeiser komt niet in verzuim, indien hij een door 
een derde aangeboden voldoening weigert met goedvinden van 
de schuldenaar. 

Artikel 2. Is een schuldenaar niet tot nakoming van zijn 
verbintenis verplicht zolang de schuldeiser niet voldoet aan 
een verplichting zijnerzijds, dan ontstaat verzuim van de 
schuldeiser indien deze ten gevolge van hem toe te rekenen 
omstandigheden niet aan zijn eigen verplichting voldoet, ook 
al is hij bereid en in staat het hem verschuldigde te aan-
vaarden. 

Artikel 3. Is de schuldeiser in verzuim, dan kan de rech-
ter op vordering van de schuldenaar bepalen dat deze van 
zijn verbintenis bevrijd zal zijn, al dan niet onder door de 
rechter te stellen voorwaarden. 

Artikel 4. 1. Verzuim van de schuldeiser maakt een ein-
de aan verzuim van de schuldenaar. 

2. Zolang de schuldeiser in verzuim is, kan de schulde-
naar niet in verzuim geraken. 

Artikel 5. Gedurende het verzuim van de schuldeiser is 
deze niet bevoegd maatregelen tot executie te nemen. 

Artikel 6. Indien de schuldeiser in verzuim is gekomen, 
heeft de schuldenaar recht op vergoeding van de op een 
aanbod en een inbewaringstelling gevallen kosten alsmede, 
binnen de grenzen der redelijkheid, van de ten gevolge van het 
verzuim gemaakte kosten. 
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Artikel 7. Wordt gedurende het verzuim van de schuld-

eiser behoorlijke nakoming geheel of gedeeltelijk onmogelijk, 
dan wordt dit niet aan de schuldenaar toegerekend, tenzij het 
aan zijn opzet of grove schuld is te wijten. 

Artikel 8. Betreft de verbintenis naar de soort bepaalde 
zaken en heeft de schuldenaar verklaard dat hij bepaalde 
zaken, die aan de verbintenis beantwoorden, voor de aflevering 
aanwijst, dan is in geval van verzuim van de schuldeiser de 
schuldenaar nog slechts tot aflevering van deze zaken ver-
plicht. De schuldenaar blijft echter bevoegd tot aflevering van 
andere aan de verbintenis beantwoordende zaken. 

Artikel 9. Strekt de verbintenis tot betaling van een 
geldsom of tot aflevering van een zaak, dan is in geval van 
verzuim van de schuldeiser de schuldenaar bevoegd het ver-
schuldigde ten behoeve van de schuldeiser in bewaring te stel-
len op de wijze en met de gevolgen als aangegeven in de 
volgende artikelen. 

Artikel 10. 1. De inbewaringstelling van een geldsom ge-
schiedt door storting in de consignatiekas, die van een af 
te leveren zaak door deze toe te vertrouwen aan iemand die 
zijn bedrijf maakt van het bewaren van zaken als de betrok-
kene ter plaatse waar de aflevering moet geschieden en die 
door de boedelrechter voor zijn ressort als gerechtelijk be-
waarder is toegelaten. 

2. Bij gebreke van een persoon als in het vorige lid be-
doeld, kan de boedelrechter op verzoek van de bewaargever 
bepalen, waar en bij wie de af te leveren zaak in bewaring 
kan worden gesteld. 

3. Is de schuldenaar niet tot nakoming van zijn verbinte-
nis verplicht zolang de schuldeiser niet voldoet aan een ver-
plichting zijnerzijds, dan kan de inbewaringstelling in dier 
voege geschieden, dat de aanvaarding door de schuldeiser van 
het in bewaring gestelde als bedoeld in artikel 12 lid 1 pas van 
kracht zal zijn, wanneer de schuldeiser aan zijn eigen ver-
plichting heeft voldaan. 

4. De bewaargever moet op straffe van schadevergoeding 
de schuldeiser onverwijld in kennis stellen van dag en plaats 
van inbewaringstelling. 

Artikel 11. Gedurende de bewaring loopt over een in be-
waring gestelde geldsom geen rente ten laste van de schulde-
naar. 

Artikel 12. 1. Gedurende de bewaring kan de schuld-
eiser zijn verzuim slechts zuiveren door aan de bewaarder 
schriftelijk mede te delen of te doen betekenen, dat hij het in 
bewaring gestelde aanvaardt. 

2. Na de aanvaarding is de schuldeiser gerechtigd en tegen-
over de bewaarder verplicht het in bewaring gestelde tot zich 
te nemen. 

3. Door de aanvaarding is de verbintenis nagekomen. 
4. Zolang de schuldeiser het in bewaring gestelde niet heeft 

aanvaard, is de bewaargever bevoegd het uit de bewaring 
terug te nemen. 

Artikel 13. 1. Zolang de schuldeiser het in bewaring ge-
stelde niet heeft aanvaard, kan de bewaarder van de bewaar-
gever vorderen, dat hem de kosten van bewaring per drie 
maanden worden vooruitbetaald. 

2. De schuldeiser die het in bewaring gestelde heeft aan-
vaard, is verplicht alle kosten van de bewaring aan de bewaar-
der te voldoen. De bewaarder is verplicht de door de bewaar-
gever betaalde kosten terug te betalen, nadat de schuldeiser 
deze heeft voldaan. Tot die terugbetaling is hij in ieder geval 
verplicht na de afgifte van het in bewaring gestelde aan de 
schuldeiser. 

3. Wanneer de kosten van bewaring niet op tijd aan de be-
waarder worden voldaan, kan deze op een door de boedel-
rechter te bepalen wijze het in bewaring gestelde verkopen, 
waarna de opbrengst na aftrek van de kosten van bewaring 
tn van verkoop, ten name van de rechthebbenden in de con-
signatiekas moet worden gestort. 
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Artikel 14. In geval van hoofdelijke verbondenheid gelden 
de rechtsgevolgen van het verzuim van de schuldeiser jegens 
ieder van de schuldenaren. 

Artikel 15. 1. Indien een vorderingsrecht aan twee of 
meer schuldeisers gezamenlijk toebehoort, brengt het verzuim 
van een der schuldeisers ook de andere schuldeisers in ver-
zuim. 

2. Bevrijding van de schuldenaar jegens een der schuldeisers 
overeenkomstig artikel 3 van deze afdeling werkt ook jegens 
de andere schuldeisers. 

Artikel 16. 1. Is de schuldeiser in verzuim gekomen ten 
gevolge van een aanbod tot nakoming van een derde wiens 
goed voor de vordering verbonden is of die een gerecht-
vaardigd belang heeft om de dreigende uitwinning te voorko-
men van een aan een ander toebehorend goed, dan komen 
aan de derde de bevoegdheden toe, bedoeld in de artikelen 6 
en 9. 

2. Op vordering van de derde wiens goed voor de vordering 
verbonden is, kan de rechter bepalen dat deze van zijn aan-
sprakelijkheid bevrijd zal zijn, al dan niet onder door de rechter 
te stellen voorwaarden. 

3. Brengt weigering van het aanbod van de derde de schuld-
eiser niet in verzuim doordat zij plaatsvindt met goedvinden 
van de schuldenaar of doordat de verbintenis krachtens haar 
inhoud of strekking niet door een ander dan de schuldenaar 
kan worden nagekomen, dan geldt niettemin het in de vorige 
leden en het in artikel 5 bepaalde. In dat geval kan het in de 
artikelen 5 en 12 lid 1 bepaalde slechts door de derde worden 
ingeroepen. 

AFDELING 8 

De gevolgen van het niet nakomen van een verbintenis 

Artikel 1. De schuldenaar die in de nakoming van zijn 
verbintenis tekortschiet, is verplicht de dientengevolge door de 
schuldeiser geleden schade te vergoeden, tenzij de tekortkoming 
hem niet kan worden toegerekend. 

Artikel 2. De tekortkoming kan de schuldenaar niet worden 
toegerekend, indien zij niet te wijten is aan zijn schuld en 
evenmin aan een oorzaak welke krachtens de wet, een rechts-
handeling of de in het verkeer geldende opvattingen voor zijn 
rekening komt. 

Artikel 3. Maakt de schuldenaar bij de uitvoering van de 
verbintenis gebruik van de hulp van andere personen, dan is 
hij voor hun gedragingen op gelijke wijze als voor eigen ge-
dragingen aansprakelijk. 

Artikel 4. Indien de tekortkoming de schuldenaar niet kan 
worden toegerekend, heeft de schuldeiser niettemin recht op 
vergoeding van zijn schade voor zover de schuldenaar in 
verband met de tekortkoming voordeel geniet dat hij bij be-
hoorlijke nakoming niet zou hebben gehad. 

Artikel 5. De gevolgen van niet-nakoming treden reeds in 
voordat nakoming kan worden gevorderd: 

a. indien vaststaat dat nakoming zonder tekortkoming on-
mogelijk zal zijn; 

b. indien de schuldeiser uit een desbetreffende mededeling 
van de schuldenaar moet afleiden dat deze in de na-
koming zal tekortschieten, of 

c. indien de schuldenaar op een schriftelijke of gerechte-
lijke aanmaning om zich binnen een bepaalde, redelijke 
termijn te verklaren of hij bereid is zijn verplichtingen 
na te komen, niet bevestigend antwoordt. 
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Artikel 6. 1. Tot vergoeding van schade wegens ver-

traging in de nakoming is de schuldenaar slechts verplicht over 
de periode waarin hij in verzuim is geweest. 

2. De schuldenaar die aan een opeisbare verbintenis niet 
voldoet en deswege in gebreke is gesteld, is in verzuim, behalve 
voor zover de vertraging hem niet kan worden toegerekend of 
de nakoming blijvend onmogelijk is. 

Artikel 7. 1. De schuldeiser stelt zijn wederpartij in ge-
breke door haar schriftelijk of gerechtelijk kennis te geven dat 
hij haar voor het uitblijven van de nakoming aansprakelijk stelt. 

2. Behalve voor zover de schuldenaar tijdelijk niet kan 
nakomen, of uit zijn houding blijkt dat een aanmaning nutte-
loos zou zijn, wordt een ingebrekestelling pas van kracht 
wanneer de schuldenaar niet voldoet aan een in de kennis-
geving vervatte aanmaning tot nakoming binnen een bepaalde, 
redelijke termijn. 

Artikel 8. De schuldenaar komt zonder ingebrekestelling 
in verzuim: 

a. indien een bepaalde termijn voor de nakoming is aange-
wezen, tenzij van een andere bedoeling blijkt; 

b. indien de schuldeiser uit een desbetreffende mededeling 
van de schuldenaar moet afleiden dat deze in de na-
koming zal tekortschieten; 

c. indien de schuldenaar niet onverwijld zijn fout herstelt 
nadat hij een aanbod tot nakoming heeft gedaan dat niet 
aan de verbintenis beantwoordde en op die grond door 
de schuldeiser is geweigerd; 

d. indien een verplichting tot nakoming van een verbintenis 
wordt omgezet in een verplichting tot schadevergoeding 
wegens niet-nakoming, en de schuldenaar reeds tot na-
koming was aangemaand of zonder aanmaning met die 
nakoming in verzuim was geraakt, of 

e. indien de verbintenis strekt tot teruggave van een zaak 
die de schuldenaar door een onrechtmatige daad aan de 
schuldeiser heeft onttrokken. 

Artikel 9. 1. Een schuldenaar die in verzuim is met het 
voldoen van een geldsom, moet als schadevergoeding de wet-
telijke rente voldoen. 

2. De wettelijke rente wordt bij algemene maatregel van 
bestuur vastgesteld. 

3. Een bedongen rente welke hoger is dan de wettelijke, 
loopt door nadat de schuldenaar in verzuim is gekomen. 

4. Tenzij anders is bedongen, leveren vervallen renten eerst 
rente op van de dag, dat zij in rechte zijn gevorderd. 

Artikel 10. Wordt gedurende het verzuim van de schulde-
naar door een niet aan de schuldeiser toe te rekenen oorzaak 
behoorlijke nakoming geheel of gedeeltelijk onmogelijk, dan 
wordt dit aan de schuldenaar toegerekend en moet hij de dien-
tengevolge door de schuldeiser geleden schade vergoeden, tenzij 
hij bewijst dat de schade ook bij tijdige, behoorlijke nakoming 
zou zijn geleden. 

Artikel 11. 1. Schiet de schuldenaar tekort in de nako-
ming van zijn verbintenis, dan wordt het recht van de schuld-
eiser op de prestatie, voor zover de nakoming niet reeds 
blijvend onmogelijk is, slechts omgezet in een recht op schade-
vergoeding door een daartoe strekkende verklaring van de 
schuldeiser. 

2. Behoudens in de gevallen, vermeld in het volgende 
artikel, moet deze verklaring geschieden bij een schriftelijke 
of gerechtelijke kennisgeving en wordt de omzetting pas van 
kracht wanneer de schuldenaar niet voldoet aan een in dezelfde 
vorm gedane aanmaning tot nakoming binnen een bepaalde, 
redelijke termijn. Onder hetzelfde voorbehoud vervalt de 
bevoegdheid tot omzetting door een behoorlijk aanbod tot 
nakoming. 

7729 1—3 (3) 
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3. Komt de schuldenaar pas in verzuim door het verstrijken 

van de in het vorige lid bedoelde termijn, dan moet in de 
aanmaning worden gewezen op de mogelijkheid van omzetting. 
Geen aanmaning is vereist indien de schuldenaar tijdelijk niet 
kan nakomen, of uit zijn houding blijkt dat een aanmaning 
nutteloos zou zijn. 

4. De omzetting vindt niet plaats op grond van een tijdelijke 
onmogelijkheid van nakoming die van ondergeschikt belang 
is, of op grond van een tekortkoming die de schuldenaar niet 
kan worden toegerekend. 

Artikel 12. 1. Is door omstandigheden van blijvende aard 
slechts een gedeeltelijke of niet-behoorlijke prestatie mogelijk, 
dan kan de schuldeiser, tenzij de tekortkoming van onderge-
schikt belang is of niet aan de schuldenaar kan worden toege-
rekend, aan de wederpartij verklaren die prestatie niet als na-
koming te willen doen gelden. 

2. Is de prestatie reeds verricht, dan heeft de schuldeiser 
deze bevoegdheid slechts indien hij door de tekortkoming geen 
belang bij de prestatie heeft. 

Artikel 13. Indien de schuldeiser bevoegd is, door een 
enkele verklaring zijn recht op de verschuldigde prestatie om te 
zetten in een recht op schadevergoeding, kan de schuldenaar 
hem schriftelijk of gerechtelijk een redelijke termijn stellen om 
die bevoegdheid op de daarbij aangeduide gronden uit te oefe-
nen. 

Artikel 14. De schuldeiser kan op een gebrek in de pre-
statie geen beroep meer doen, indien hij niet binnen bekwame 
tijd nadat hij het gebrek heeft ontdekt of redelijkerwijze had 
moeten ontdekken, bij de schuldenaar terzake heeft geprotes-
teerd. 

Artikel 15. Bij verbintenissen tot aflevering moet de schul-
eiser die, na de zaak te hebben aangenomen, beroep doet op 
een gebrek, dit gebrek bewijzen. 

Artikel 16. Ieder beding, waarbij is bepaald dat de schul-
denaar bij wijze van boete of schadevergoeding tot het betalen 
van een geldsom of tot een andere prestatie gehouden zal zijn 
indien hij in de nakoming van zijn verbintenis tekortschiet, 
wordt als een boetebeding aangemerkt. 

Artikel 17. 1. Tenzij anders is bepaald, kan niet tegelijk 
nakoming van de verbintenis en voldoening van de bedongen 
boete worden gevorderd. 

2. Tenzij anders is bepaald, treedt een bedongen boete in 
de plaats van de wettelijke schadevergoeding. 

3. Tenzij anders is bepaald, is een bedongen boete niet ver-
schuldigd, indien de tekortkoming niet aan de schuldenaar kan 
worden toegerekend. 

Artikel 18. 1. De rechter is bevoegd op verzoek van de 
schuldenaar een bedongen boete te verminderen, indien de 
billijkheid dit klaarblijkelijk eist. Afwijkende bedingen zijn 
nietig. De boete kan niet worden verminderd beneden de wet-
telijke schadevergoeding. 

2. Is de bedongen boete bestemd om in de plaats te treden 
van de wettelijke schadevergoeding, dan is de rechter niettemin 
bevoegd aanvullende schadevergoeding toe te kennen, indien 
de billijkheid dit klaarblijkelijk eist. 

Artikel 19. 1. Bij een verhindering tot aflevering van aan 
bederf onderhevige zaken kan de boedelrechter de schuldenaar 
op diens verzoek machtigen tot verkoop van deze zaken. 

2. Hetzelfde geldt bij een verhindering tot aflevering van 
zaken die moeilijk of slechts met onevenredig hoge kosten kun-
nen worden bewaard, indien verdere bewaring van de schulde-
naar redelijkerwijs niet kan worden verlangd. 

3. Na de verkoop treedt de opbrengst verminderd met ten 
laste van de rechthebbende komende kosten in de plaats van de 
zaken. 
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AFDELING 9 

De verplichting tol schadevergoeding 

Artikel 1. 1. Voor zover de wet niet anders bepaalt, komt 
alleen vermogensschade voor vergoeding in aanmerking. 

2. Uitgaven, strekkende tot voorkoming of vermindering 
van ander nadeel dan vermogensschade, alsmede uitgaven 
welke door een gebeurtenis waarvoor een ander aansprakelijk 
is, hun doel missen, moeten binnen de grenzen der redelijkheid 
worden vergoed. 

Artikel 2. De te vergoeden schade omvat zowel het geleden 
verlies als de gederfde winst. 

Artikel 3. Oordeelt de rechter dat de omvang van de schade 
niet nauwkeurig kan worden vastgesteld, dan moet zij worden 
geschat. 

Artikel 4. Voor vergoeding komt slechts in aanmerking de 
schade die op het tijdstip van de gebeurtenis waarop de aan-
sprakelijkheid berust, met voldoende graad van waarschijnlijk-
heid als gevolg van deze gebeurtenis was te voorzien. 

Artikel 5. Heeft eenzelfde gebeurtenis voor de benadeelde 
naast schade tevens voordeel opgeleverd, dan moet, voor zover 
dit redelijk is, bij de vaststelling van de te vergoeden schade 
dit voordeel in rekening worden gebracht. 

Artikel 6. Wanneer de schade mede is te wijten aan een 
omstandigheid die aan de benadeelde kan worden toegerekend, 
wordt, voor zover dit redelijk is, de vergoedingsplicht gema-
tigd of vervalt deze geheel. 

Artikel 7. 1. Indien toekenning van volledige schadever-
goeding de schuldenaar in een noodtoestand zou brengen, kan 
de rechter de schadevergoedingsplicht matigen, tenzij de schade 
door opzet of grove schuld van de schuldenaar is veroorzaakt. 

2. Deze bevoegdheid ontbreekt voor zover de schuldenaar 
zijn aansprakelijkheid niet door verzekering heeft gedekt, hoe-
wel hij daartoe verplicht was. 

3. Ieder beding in strijd met het in het eerste lid bepaalde 
is nietig. 

Artikel 8. Zijn twee of meer personen aansprakelijk voor 
dezelfde schade, dan zijn zij hoofdelijk verbonden. 

Artikel 9. Schadevergoeding wordt voldaan in geld. Noch-
tans kan de rechter op vordering van de benadeelde naar ge-
lang van de omstandigheden bij zijn beslissing bepalen, dat de 
schade op andere wijze dan door betaling van een geldsom 
moet worden vergoed. Wordt niet binnen redelijke termijn aan 
zodanig vonnis voldaan, dan herkrijgt de benadeelde zijn be-
voegdheid om schadevergoeding in geld te verlangen. 

Artikel 10. 1. Voor zover de omvang van de schade van 
een toekomstige onzekere gebeurtenis afhangt, is de rechter 
bevoegd naar gelang van de omstandigheden de vaststelling 
der schade geheel of gedeeltelijk uit te stellen of de omvang 
van de vergoedingsplicht na afweging van de goede en kwade 
kansen bij voorbaat vast te stellen. In het laatste geval kan de 
rechter de schuldenaar veroordelen, hetzij tot betaling van een 
bedrag ineens, hetzij tot betaling van periodiek uit te keren 
bedragen, al of niet met verplichting tot zekerheidstelling. 

2. Voor zover de rechter de schuldenaar veroordeelt tot 
betaling van periodiek uit te keren bedragen, kan hij in het 
vonnis bepalen dat op verzoek van elk der partijen in de uit-
spraak wijziging kan worden gebracht, indien zich na de uit-
spraak omstandigheden voordoen, die voor de omvang van de 
vergoedingsplicht van belang zijn en met de mogelijkheid van 
het intreden waarvan bij de vaststelling der bedragen geen 
rekening is gehouden. 
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Artikel 11. 1. Voor nadeel dat niet in vermogensschade 

bestaat, kan de rechter op vordering van de benadeelde naar 
billijkheid, rekening houdende met alle omstandigheden, scha-
devergoeding toekennen: 

a. indien de aansprakelijke persoon het oogmerk had zo-
danig nadeel toe te brengen; 

b. indien de benadeelde lichamelijk letsel heeft gekregen, 
in zijn eer of goede naam is geschaad of hij op andere 
wijze in zijn persoon is aangetast. 

2. De aanspraak op de in het vorig lid bedoelde vergoeding 
is niet vatbaar voor overgang en beslag, tenzij zij bij overeen-
komst is vastgelegd of terzake een vordering in rechte is in-
gesteld. 

Artikel 12. 1. Indien iemand ten gevolge van een gebeur-
tenis waarvoor een ander jegens hem aansprakelijk is, over-
lijdt, 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 over-
ledene. 

2. Bovendien is hij verplicht aan de overblijvende echtge-
noot en de minderjarige wettige en onwettige kinderen van de 
overledene de schade te vergoeden die zij lijden door het der-
ven van levensonderhoud. 

3. Andere bloed- en aanverwanten hebben recht op vergoe-
ding van de door het derven van krachtens de wet verschul-
digd levensonderhoud geleden schade, indien de overledene 
hun reeds voor het ongeval levensonderhoud 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 dien» 
ste gestaan. 

5. De rechter kan een uit dit artikel voortvloeiende schade-
vergoedingsplicht matigen, indien dit op grond van bijzondere 
omstandigheden billijk is. 

AFDELING 10 

Tenietgaan van verbintenissen 

Artikel 1. 1. Een verbintenis gaat teniet, indien de schuld-
eiser aan zijn schuldenaar aanbiedt daarvan afstand te doen 
en deze dit aanbod aanneemt. 

2. Een aanbod tot afstand om niet (kwijtschelding), dat ter 
kennis van de schuldenaar is gekomen en niet onverwijld is 
afgewezen, geldt als aangenomen. 

Artikel 2. 1. Een verbintenis gaat door vermenging teniet 
wanneer de hoedanigheid van schuldeiser en die van schulde-
naar zich in één persoon verenigen, tenzij de vordering en 
de schuld in van elkaar gescheiden vermogens vallen. 

2. Indien de vermenging het gevolg is van een rechtshan-
deling onder ontbindende voorwaarde, doet de vervulling van 
de voorwaarde de verbintenis herleven. 

3. Een vordering aan toonder of aan order die door ver-
menging is tenietgegaan, herleeft indien de schuldenaar haar, 
anders dan door cessie, opnieuw in het verkeer brengt. 

4. Vermenging laat de rechten die derden tevoren op de 
vordering hebben verkregen, onverlet. Hetzelfde geldt voor 
het recht van een legataris tot levering van een hem ver-
maakte vordering. 

Artikel 3. 1. Een verbintenis gaat door overmacht teniet, 
voor zover de schuldenaar door een hem niet toe te rekenen 
oorzaak blijvend verhinderd is haar na te komen. 

2. De verbintenis blijft echter in stand, voor zover de 
schuldeiser ondanks de verhindering in staat is zichzelf door 
executie of verrekening het verschuldigde te verschaffen, en 
eveneens voor zover de schuldeiser krachtens artikel 6.1.8.4 
recht heeft op schadevergoeding. 



15 6.1.10 
Artikel 4. 1. ïndien een schuldenaar die de bevoegdheid 

tot verrekening heeft, aan zijn schuldeiser verklaart dat hij 
zijn schuld met een vordering verrekent, gaan beide verbin-
tenissen tot hun gemeenschappelijk beloop teniet. 

2. De schuldenaar die een prestatie te vorderen heeft, 
welke beantwoordt aan zijn eigen verbintenis tegenover de-
zelfde wederpartij, heeft de bevoegdheid tot verrekening wan-
neer hij recht heeft nakoming van de wederpartij af te dwingen 
en hij bevoegd is zijn eigen verbintenis na te komen. 

3. De bevoegdheid tot verrekening bestaat niet ten aanzien 
van een vordering en een schuld die in van elkaar gescheiden 
vermogens vallen. 

4. Van de bevoegdheid tot verrekening kan, ook bij voor-
baat, afstand worden gedaan. 

Artikel 5. 1. De schuldeiser van een vordering aan toon-
der of aan order brengt deze in verrekening door zijn ver-
rekeningsverklaring op het papier te stellen en daarvan kennis 
te geven aan de wederpartij. 

2. Betreft de verrekening de vordering in haar geheel, 
dan geschiedt de kennisgeving door afgifte van het papier. 

3. Bij een niet op het papier gestelde verrekeningsver-
klaring kan de schuldeiser slechts verrekenen, indien hij voor 
twintig jaren zekerheid stelt, dan wel aantoont dat het papier 
vernietigd of waardeloos geworden is. 

Artikel 6. 1. De verrekening werkt terug tot het tijdstip, 
waarop de bevoegdheid tot verrekening is ontstaan. 

2. Tndien echter bij een verrekening een rentedragende 
vordering betrokken is, werkt de verrekening niet verder terug 
dan tot het einde van de laatste termijn waarover de rente 
is voldaan. 

3. Indien voor de bepaling van de werking van een ver-
rekening bij geldschulden een koersberekening nodig is, ge-
schiedt deze volgens dezelfde maatstaven als wanneer op de 
dag der verrekening wederzijdse betaling had plaatsgevonden. 

Artikel 7. 1. De overgang onder bijzondere titel van een 
vordering belet de verrekening door de schuldenaar met een 
tegenvordering op de oorspronkelijke schuldeiser slechts in-
dien de vordering en de tegenvordering uit verschillende 
rechtsverhoudingen voortspruiten en bovendien de tegenvor-
dering hetzij pas na de overgang aan de schuldenaar is op-
gekomen, hetzij pas na de overgang en later dan de over-
gegane vordering opeisbaar is geworden. 

2. Het vorige lid is van overeenkomstige toepassing, wan-
neer op een vordering een beperkt recht is gevestigd of beslag 
is gelegd. 

3. Op overdracht om baat, anders dan door cessie, van 
vorderingen aan toonder en aan order en op verpanding van 
zulke vorderingen zijn de voorgaande leden niet van toepassing. 

Artikel 8. 1. De bevoegdheid tot verrekening eindigt niet 
door verjaring van de rechtsvordering. 

2. Uitstel van betaling of van executie, bij wijze van gunst 
door de schuldeiser of van overheidswege verleend, staat niet 
in de weg aan verrekening door de schuldeiser. 

3. De bevoegdheid tot verrekening blijft bestaan in iedere 
stand van het geding en zelfs na de uitspraak. 

Artikel 9. 1. Wordt een verklaring tot verrekening uit-
gebracht door een daartoe bevoegde, dan kan niettemin de 
wederpartij die nakoming van haar verbintenis had kunnen 
weigeren, door zodra zij dit ontdekt een beroep daarop te 
doen, aan de verrekeningsverklaring haar werking ontnemen. 

2. Kon nakoming worden geweigerd wegens een ver-
nietigingsgrond, dan heeft, bij gebreke van het in het vorige lid 
bedoelde beroep, een naderhand gedane buitengerechtelijke 
verklaring tot vernietiging slechts gevolg, indien in die ver-
nietiging wordt berust. 
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Artikel 10. Nadat de ene partij een verklaring tot ver-

rekening heeft uitgebracht, kan de andere partij, mits onver-
wijld, de werking aan die verklaring ontnemen door alsnog 
gebruik te maken van een eigen bevoegdheid tot verrekening, 
doch alleen indien de verrekening daardoor verder terug-
werkt. 

Artikel 11. De schuldenaar uit een wederkerige overeen-
komst, die tot verrekening bevoegd is, kan aan een verklaring 
van zijn wederpartij, strekkende tot ontbinding van de over-
eenkomst wegens niet-nakoming, haar werking ontnemen door 
onverwijld van zijn bevoegdheid tot verrekening gebruik te 
maken. 

Artikel 12. Een schuldenaar is niet bevoegd tot verreke-
ning: 

a. voor zover op de vordering van zijn wederpartij geen 
beslag toegelaten is; 

b. indien zijn verplichting strekt tot vergoeding van schade 
die hij opzettelijk heeft toegebracht. 

Artikel 13. Indien in een geding aan de gehele of gedeel-
telijke toewijzing van de vordering uitsluitend een beroep 
van de gedaagde op verrekening in de weg staat, kan de 
rechter, voor zover het onderzoek naar de gegrondheid van 
dit verweer tijdrovend zou zijn, overgaan tot toewijzing onder 
voorbehoud, dat deze beslissing met terugwerkende kracht zal 
vervallen, voor zover de rechter naderhand het beroep op ver-
rekening gegrond zal verklaren. 

Artikel 14. 1. Een verklaring, strekkende tot verrekening, 
is nietig, indien zij is gedaan onder voorwaarde of tijdsbe-
paling. 

2. Niettemin kan tijdens een geding verrekening geschie-
den onder de voorwaarde, dat de vordering van de weder-
partij niet reeds op andere grond wordt afgewezen. 

Artikel 15. 1. Voor zover een verklaring, strekkende tot 
verrekening, onvoldoende aangeeft welke verbintenissen in de 
verrekening zijn betrokken, geldt de volgorde van toerekening, 
aangegeven in de artikelen 6.1.6.13 lid 2 en 6.1.6.14 lid 1, 
onverminderd het in artikel 6.1.10.10 bepaalde. 

2. Onverminderd het in artikel 6.1.10.6 bepaalde kan de 
wederpartij van degene die heeft verklaard te verrekenen, 
door een onverwijld protest de werking aan die verklaring 
ontnemen, indien op haar vorderingen een van de volgorde 
van artikel 6.1.6.14 lid 1 afwijkende toerekening heeft plaats-
gehad. 

Artikel 16. 1. De omstandigheid dat de plaats van vol-
doening der verbintenissen niet dezelfde is, sluit verrekening 
niet uit. Hij die verrekent, is in dit geval verplicht zijn weder-
partij de schade te vergoeden die deze lijdt, doordat niet 
wederzijds te bestemder plaatse voldoening geschiedt. 

2. De wederpartij van degene die ondanks een verschil in 
de plaats van nakoming heeft verrekend, kan door een onver-
wijld protest aan de verklaring tot verrekening haar werking 
ontnemen, als zij er een gerechtvaardigd belang bij heeft dat 
geen verrekening, maar nakoming plaatsvindt. 

Artikel 17. 1. De borg en degene wiens goed voor de 
schuld van een ander verbonden is, kunnen de opschorting 
van hun aansprakelijkheid inroepen, voor zover de schuldeiser 
bevoegd is zijn vordering met een opeisbare schuld aan de 
schuldenaar te verrekenen. 

2. Zij kunnen de bevrijding van hun aansprakelijkheid in-
roepen, voor zover de schuldeiser een bevoegdheid tot ver-
rekening met een schuld aan de schuldenaar zonder redelijke 
grond en door zijn schuld heeft doen verloren gaan. 
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Artikel 18. 1. Moeten krachtens wet, gewoonte of rechts-

handeling geldvorderingen en geldschulden tussen twee par-
tijen in één rekening worden opgenomen, dan worden zij, 
voor zover beide partijen volgens de voorgaande artikelen tot 
verrekening bevoegd zouden zijn, dadelijk met elkaar ver-
rekend in de volgorde waarin zij voor verrekening vatbaar zijn 
geworden, zonder dat daartoe een verklaring nodig is, en is 
op ieder ogenblik alleen het saldo verschuldigd. 

2. Verliest de schuldenaar bij een verbintenis aan toonder 
of aan order door een overdracht of verpanding het beroep op 
een krachtens het voorgaande lid ingetreden verrekening, dan 
kan hij, door zodra hij dit bemerkt een daartoe strekkende 
verklaring tot zijn wederpartij te richten, de verrekening doen 
vervallen. 

3. Wordt het saldo overgedragen of verpand, dan is het 
derde lid van artikel 6.1.10.7 niet van toepassing. 

Artikel 19. 1. Gaat een verbintenis door een rechtshande-
ling of door verrekening geheel of gedeeltelijk teniet, dan is 
de schuldeiser die kennis draagt van het feit dat het teniet-
gaan meebrengt, verplicht desverlangd aan zijn wederpartij op 
haar kosten ten bewijze van dat feit een akte te verstrekken, 
tenzij uit overeenkomst, gewoonte of billijkheid iets anders 
voortvloeit. 

2. Indien de schuldeiser een terzake van de schuld afge-
geven bewijsstuk heeft, kan de schuldenaar bovendien de af-
gifte daarvan vorderen, tenzij de schuldeiser een redelijk be-
lang heeft bij behoud van het stuk en daarop de nodige 
aantekening stelt. 
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TITEL 2 
Overgang van vorderingen en schulden 

Artikel 1. 1. Bij overgang van een vordering op een nieuwe 
schuldeiser verkrijgt deze, behoudens het in artikel 8, eerste 
lid bepaalde, tevens de rechten van pand en hypotheek, de 
rechten uit borgtocht en andere aan de vordering verbonden 
nevenrechten, alsmede de voorrechten. 

2. Bij overgang onder bijzondere titel van een vordering 
verkrijgt de nieuwe schuldeiser het recht op bedongen rente 
of boete, behalve voor zover de rente achterstallig of de boete 
reeds verbeurd was op het tijdstip van de overgang. In geval 
van subrogatie verkrijgt hij het recht op bedongen rente slechts 
voor zover de rente betrekking heeft op het tijdvak na de 
overgang. 

Artikel 2. 1. In geval van overgang van een vordering is 
de vorige schuldeiser verplicht de op de vordering betrekking 
hebbende bewijsstukken af te geven aan de nieuwe schuld-
eiser, tenzij hij zelf belang behoudt bij een bewijsstuk. In dat 
geval kan de nieuwe schuldeiser op zijn kosten een afschrift 
verlangen dat dezelfde bewijskracht heeft als het oor-
spronkelijke stuk. 

2. In geval van overgang van de gehele vordering is de 
vorige schuldeiser verplicht de zich in zijn handen bevindende 
panden af te geven aan de nieuwe schuldeiser. 

3. Indien door de overgang der vordering een recht van 
hypotheek overgaat, is de vorige schuldeiser verplicht des-
verlangd er toe mede te werken dat uit de openbare registers 
blijkt van de overgang van de gehele vordering of een gedeelte 
daarvan. 

Artikel 3. Brengt de overgang van een vordering onder 
bijzondere titel door overdracht mede, dat verplichtingen die 
uit het schuldeiserschap of uit nevenrechten voortvloeien, over-
gaan op de nieuwe schuldeiser, dan staat de vorige schuldeiser 
in voor de nakoming van deze verplichtingen door de nieuwe 
schuldeiser. 

Artikel 4. 1. Overgang van een vordering laat de verweer-
middelen van de schuldenaar onverlet. 

2. Wordt een vordering aan toonder of aan order om baat 
overgedragen door levering van het papier, dan kan echter de 
schuldenaar een verweermiddel, gegrond op zijn verhouding 
tot een vorige schuldeiser, niet tegenwerpen aan de verkrijger 
en diens rechtsopvolgers, tenzij op het tijdstip van de over-
dracht het verweermiddel bekend was aan de verkrijger, dan 
wel voor hem kenbaar was uit het papier, uit bij of krachtens 
de wet ingestelde openbare registers of uit wettelijk voorge-
schreven openbare bekendmakingen. 

Artikel 5. In geval van levering om baat van een papier 
aan toonder of aan order verliest degene die volgens het papier 
schuldenaar is, en aan wie is toe te rekenen dat het papier 
tegen zijn wil in omloop is of dat zijn handtekening vals of het 
papier vervalst is, de bevoegdheid zich daarop te beroepen 
tegenover de verkrijger te goeder trouw en diens rechtsop-
volgers. 

Artikel 6. De artikelen 4, tweede lid, en 5 zijn van over-
eenkomstige toepassing in geval van verpanding van een vor-
dering aan toonder of aan order. 

Artikel 7. Een vordering gaat bij wijze van subrogatie over 
op een derde: 

a. indien een hem toebehorend goed voor de vordering 
wordt uitgewonnen; 

b. indien hij de vordering voldoet omdat een hem toebe-
horend goed voor de vordering verbonden is; 

c. indien hij de vordering voldoet om daardoor een 
dreigende uitwinning te voorkomen van een hem niet 
toebehorend goed, waarop hij een recht heeft dat door 
de uitwinning verloren zou gaan, of wanneer hij een 
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ander gerechtvaardigd belang heeft om door de vol-
doening een dreigende uitwinning te voorkomen; 

d. krachtens overeenkomst tussen de derde die de vordering 
voldoet en de schuldenaar, mits de schuldeiser op het 
tijdstip van de voldoening deze overeenkomst kende of 
hem daarvan was kennis gegeven. 

Artikel 8. 1. In afwijking van het in artikel 1 bepaalde 
verkrijgt de derde die de vordering voldoet, de rechten van de 
schuldeiser jegens borgen en jegens personen die niet schul-
denaar zijn, slechts voor het breukdeel waarvoor de schuld 
hun aangaat in hun verhouding tegenover de schuldenaar. 

2. De schuldeiser die ten koste van de derde vóór de 
subrogatie heeft bewilligd in een vermindering van zijn rechten, 
is verplicht de daardoor voor de derde ontstane schade te ver-
goeden in de gevallen, bedoeld in het vorige artikel onder a, 
b en c. 

Artikel 9. 1. Wanneer het verhaal krachtens subrogatie 
onmogelijk blijkt, wordt het onbetaald gebleven gedeelte van 
de schuld omgeslagen over de gesubrogeerde en de in het 
eerste lid van het vorige artikel genoemde personen, ongeacht 
of de schuld hun aangaat, naar evenredigheid van hun aan-
sprakelijkheid jegens de oorspronkelijke schuldeiser op het 
tijdstip waarop diens vordering werd voldaan. 

2. De gesubrogeerde kan van geen der andere bij de omslag 
betrokken derden een groter bedrag vorderen dan de oor-
spronkelijke schuldeiser op deze had kunnen verhalen. 

3. De omslag vindt niet plaats voor zover de schuld de 
gesubrogeerde zelf aangaat in zijn verhouding tegenover de 
schuldenaar. 

4. Het in de omslag bijgedragene kan steeds alsnog worden 
verhaald op hen jegens wie het verhaal krachtens subrogatie 
onmogelijk was gebleken. 

Artikel 10. 1. Een schuld gaat over op een derde, indien 
deze haar overneemt van de schuldenaar, en de schuldeiser 
hierin toestemt nadat een der beide partijen hem kennis heeft 
gegeven van de schuldoverneming. De toestemming werkt terug 
tot het tijdstip van de kennisgeving. 

2. Tenzij uit de kennisgeving het tegendeel voortvloeit, 
kunnen de partijen de overneming nog ongedaan maken of 
wijzigen, mits zij de schuldeiser hiervan gezamenlijk kennis-
geven voordat deze heeft toegestemd in de oorspronkelijke 
schuldoverneming. 

3. De partijen kunnen gezamenlijk de schuldeiser een ter-
mijn stellen, na afloop waarvan de toestemming niet meer kan 
worden gegeven. 

Artikel 11. 1. Heeft de schuldeiser bij voorbaat zijn toe-
stemming tot een schuldoverneming gegeven, dan vindt de 
overgang plaats zodra de schuldenaar tot overeenstemming is 
gekomen met de derde, en deze laatste de schuldeiser schrif-
telijk of bij exploit kennis heeft gegeven van de overneming. 

2. De schuldeiser kan een bij voorbaat gegeven toestemming 
niet herroepen, tenzij hij zich de bevoegdheid daartoe bij de 
toestemming heeft voorbehouden. 

Artikel 12. 1. Nevenverplichtingen komen slechts op de 
nieuwe schuldenaar te rusten voor zover zij niet reeds op-
eisbaar waren op het tijdstip van de overgang der schuld. 

2. Rechten uit borgtocht alsmede rechten van pand en 
hypotheek op een niet aan een van de partijen bij de schuld-
overneming toebehorend goed gaan door de overgang van de 
schuld teniet, tenzij de borg of de eigenaar van het goed tevoren 
in hun handhaving heeft toegestemd. 

3. Voorrechten op het gehele vermogen van de schuldenaar 
vervallen door de overgang van de schuld. 

Artikel 13. Indien de rechtsverhouding tussen de vorige en 
de nieuwe schuldenaar, op grond waarvan de schuld is over-
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genomen, nietig, vernietigd of ontbonden is, kan de schuld-
eiser de schuld weer op de vorige schuldenaar doen overgaan 
door daartoe strekkende kennisgevingen aan de beide betrokken 
partijen; elk van hen kan de schuldeiser daarvoor een redelijke 
termijn stellen. 

Artikel 14. 1. Een partij bij een overeenkomst kan haar 
rechtsverhouding tot de wederpartij met medewerking van deze 
laatste overdragen aan een derde bij een tussen haar en de 
derde opgemaakte akte. 

2. Hierdoor gaan alle rechten en verplichtingen over op 
de derde, voor zover niet ten aanzien van bijkomstige of reeds 
opeisbaar geworden rechten of verplichtingen anders is be-
paald. 

3. De artikelen 11 en 12 van deze afdeling zijn van over-
eenkomstige toepassing, met uitzondering van het eerste lid 
van artikel 12. 
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TITEL 3 
Onrechtmatige daad 

Artikel 1. 1. Hij die jegens een ander een onrechtmatige 
daad pleegt, welke hem kan worden toegerekend, is verplicht 
de schade die de ander dientengevolge lijdt, te vergoeden. 

2. Als onrechtmatige daad worden aangemerkt een in-
breuk op een recht en een doen of nalaten in strijd met een 
wettelijke plicht of met hetgeen volgens ongeschreven recht in 
het maatschappelijk verkeer betaamt, een en ander behoudens 
de aanwezigheid van een rechtvaardigingsgrond. 

3. Een onrechtmatige daad kan aan de dader worden 
toegerekend, indien zij te wijten is aan zijn schuld of aan een 
oorzaak welke krachtens de wet of de in het verkeer geldende 
opvattingen voor zijn rekening komt. 

Artikel 2. 1. De verplichting tot vergoeding strekt zich uit 
tot de schade welke bij het plegen van de daad met voldoende 
graad van waarschijnlijkheid als gevolg te voorzien was, tenzij 
de geschonden norm niet strekt tot bescherming tegen de voor-
zienbare schade zoals de benadeelde die heeft geleden. 

2. Hij die in strijd handelt met een wettelijke plicht, pleegt 
een onrechtmatige daad jegens een ieder die dientengevolge 
schade kan lijden welke op het tijdstip van het plegen van de 
daad met voldoende graad van waarschijnlijkheid als gevolg 
te voorzien is, tenzij blijkt dat de overtreden wetsbepaling een 
andere strekking heeft. 

Artikel 3. Kan aan elk van twee of meer personen een 
onrechtmatige daad worden toegerekend, waarvan de door de 
benadeelde geleden schade het gevolg kan zijn, dan zijn zij 
hoofdelijk aansprakelijk, indien wel vaststaat dat de schade 
het gevolg is van de daad van een hunner, doch niet wie van 
hen de schade heeft veroorzaakt. Niet aansprakelijk is hij die 
bewijst, dat de schade niet het gevolg van zijn daad is. 

Artikel 4. 1. Zijn twee of meer personen krachtens de 
voorgaande artikelen voor dezelfde schade aansprakelijk, dan 
moeten zij onderling in de schadevergoeding bijdragen naar 
evenredigheid van de gemaakte fouten, tenzij in het gegeven 
geval de billijkheid een andere verdeling vordert. Tegenover 
hen, aan wie kan worden toegerekend dat zij de schade op-
zettelijk onrechtmatig hebben toegebracht, zijn de overige aan-
sprakelijke personen niet tot een bijdrage verplicht. 

2. Indien de vergoedingsplicht der daders gematigd wordt 
omdat de schade mede is te wijten aan een omstandigheid 
die aan de benadeelde kan worden toegerekend, kan deze, 
ondanks nakoming door één der daders, van de overigen het 
door ieder verschuldigde vorderen, in totaal echter niet meer 
dan waarop hij recht zou hebben gehad indien één persoon 
aansprakelijk was geweest voor de door de daders gemaakte 
fouten. 

Artikel 5. 1. Indien één van tot een groep behorende 
personen onrechtmatig schade toebrengt en de kans op het 
aldus toebrengen van schade deze personen had behoren te 
weerhouden van hun gedragingen in groepsverband, zijn zij 
hoofdelijk aansprakelijk indien deze gedragingen hun kunnen 
worden toegerekend. 

2. Zij moeten onderling voor gelijke delen in de schade 
bijdragen, tenzij in de omstandigheden van het geval de bil-
lijkheid een andere verdeling vordert. 

Artikel 6. 1. Kan een gedraging niet als onrechtmatige 
daad aan de dader worden toegerekend wegens zijn jeugdige 
leeftijd of wegens een geestelijke of lichamelijke tekortkoming, 
dan is hij niettemin, binnen de in artikel 2 aangegeven grenzen, 
tot schadevergoeding gehouden, voor zover de billijkheid met 
inachtneming van alle omstandigheden zulks medebrengt. 

2. Hij heeft verhaal op de toezichthouder, voor zover de-
ze wegens onvoldoende toezicht jegens de benadeelde aan-
sprakelijk was. 
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Artikel 7. 1. De ouder die de ouderlijke macht of de 
voogdij over zijn kind uitoefent, is voor diens gedragingen 
mede aansprakelijk. De ouder is ook aansprakelijk als de ge-
draging aan het kind zelf wegens zijn jeugdige leeftijd of wegens 
een geestelijke of lichamelijke tekortkoming niet als onrecht-
matige daad kan worden toegerekend. 

2. Onverminderd het in artikel 1 bepaalde vervalt de aan-
sprakelijkheid van de ouder, indien aan hem niet kan worden 
toegerekend een nalaten van zodanige maatregelen ter voor-
koming van nadeel voor derden als redelijkerwijs van hem 
konden worden gevergd of indien ondanks deze maatregelen 
het kind de schade toch zou hebben toegebracht. 

3. Indien ouder en kind beiden aansprakelijk zijn, heeft 
degene die de schade vergoedt, verhaal op de ander voor zover 
de billijkheid, met inachtneming van alle omstandigheden, 
zulks medebrengt. 

Artikel 8. 1. Indien een ondergeschikte, ter vervulling 
van de hem opgedragen taak handelend, aan een derde door 
een fout schade toebrengt, is degene in wiens dienst hij is, 
aansprakelijk, onverminderd de aansprakelijkheid van de on-
dergeschikte zelf. 

2. De aansprakelijkheid van de opdrachtgever wordt niet 
beïnvloed door het feit dat de aansprakelijkheid van de onder-
geschikte wegens een geestelijke of lichamelijke tekortkoming 
ontbreekt of wegens een andere hem betreffende omstandigheid 
gematigd kan worden. 

3. De ondergeschikte, voor zover jegens de derde aanspra-
kelijk, moet tegenover de opdrachtgever de schade dragen, 
tenzij deze krachtens hun rechtsverhouding of naar billijkheid 
geheel of gedeeltelijk ten laste van de opdrachtgever komt. 

Artikel 9. 1. Een onderneming is aansprakelijk voor de 
onrechtmatige daad gepleegd door een ondergeschikte, ook 
indien deze niet ter vervulling van de hem opgedragen taak 
handelde, mits de kans op de daad door de opdracht vergroot 
werd en de onderneming aan de rechtsverhouding tot de 
ondergeschikte de bevoegdheid ontleende om die daad te ver-
bieden. 

2. Hetzelfde geldt voor de overheid met betrekking tot 
onrechtmatige daden gepleegd door haar ondergeschikten. 

Artikel 10. 1. Indien een onderneming werkzaamheden 
ter uitoefening van haar bedrijf doet verrichten door een 
haar niet-ondergeschikte opdrachtnemer en deze jegens een 
derde aansprakelijk is wegens bij die werkzaamheden toege-
brachte schade, is ook de onderneming jegens de derde aan-
sprakelijk, onverminderd het verhaal tegen de opdracht-
nemer. 

2. Deze aansprakelijkheid vervalt indien bij de keuze van 
de opdrachtnemer en bij de uitoefening van toezicht, voor 
zover dit vereist was, de nodige zorgvuldigheid is betracht of 
indien ook bij de nodige zorgvuldigheid de schade zou zijn 
toegebracht. 

Artikel 11. 1. Degene die een dier onderhoudt, is aan-
sprakelijk voor de door het dier aangerichte schade voor zover 
hij krachtens de voorgaande artikelen aansprakelijk zou zijn 
geweest indien hij de gedragingen van het dier in zijn macht 
had gehad. 

2. Hij heeft, onverminderd het in artikel 4 bepaalde, ver-
haal op degene die krachtens de voorgaande artikelen jegens 
de benadeelde aansprakelijk is. 

3. De eigenaar van een dier wordt vermoed degene te zijn 
die het onderhoudt. 

Artikel 12. 1. Indien een opstal ten gevolge van zijn 
gebrekkige toestand gevaar oplevert voor personen of zaken, is 
de bezitter, wanneer dit gevaar zich verwezenlijkt, aanspra-
kelijk als ware de gebrekkige toestand aan zijn fout te wijten, 
tenzij ook bij bekendheid van het gebrek niet onrechtmatig 
jegens de benadeelde zou zijn gehandeld. Medebezitters zijn 
hoofdelijk aansprakelijk. 
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2. Bij erfpacht drukt de aansprakelijkheid op de bezitter 
van het erfpachtsrecht, bij openbare wegen op het overheids-
lichaam dat moet zorgen dat de weg in goede staat verkeert. 

3. Onverminderd het in artikel 4 bepaalde, heeft de be-
zitter die de schade vergoedt, verhaal op degene die krachtens 
de voorgaande artikelen jegens de benadeelde aansprakelijk 
is wegens het ontstaan of voortbestaan van de gebrekkige toe-
stand. 

4. Onder opstal wordt in dit artikel verstaan met de grond 
verenigde gebouwen en werken. 

Artikel 13. Degene die een produkt vervaardigt en in 
het verkeer brengt of doet brengen dat door een hem onbe-
kend gebrek gevaar oplevert voor personen of zaken, is, in-
dien dit gevaar zich verwezenlijkt, aansprakelijk als ware het 
gebrek hem bekend, tenzij hij bewijst dat het gebrek noch aan 
een fout van hemzelf of van een ander die in zijn opdracht 
voor het produkt werkzaam was, noch aan het falen van door 
hem gebezigde hulpmiddelen is te wijten. 

Artikel 14. 1. Onverminderd het in de voorgaande arti-
kelen bepaalde is de bezitter van een motorrijtuig dat in het 
verkeer schade aan personen of zaken buiten dat rijtuig toe-
brengt, aansprakelijk, indien het ongeval is te wijten aan een 
gebrek van het motorrijtuig of aan een fout van iemand aan 
wie het door de bezitter werd toevertrouwd. Artikel 8 lid 2 is 
van overeenkomstige toepassing. 

2. Ook zonder dat een gebrek of een fout als bedoeld in 
het vorige lid komt vast te staan, is de bezitter aansprakelijk 
indien het gevaar dat een motorrijtuig in beweging oplevert 
voor personen of zaken, zich bij zijn motorrijtuig heeft ver-
wezenlijkt, behalve voor schade toegebracht aan motorrijtuigen 
die aan het verkeer deelnemen, of aan daarmee vervoerde 
personen of zaken. 

3. De eigenaar van het motorrijtuig wordt vermoed de 
bezitter te zijn. Medebezitters zijn hoofdelijk aansprakelijk. 

4. Bij motorrijtuigen waarvoor een kentekenbewijs is af-
gegeven, is degene op wiens naam het bewijs gesteld is, de 
aansprakelijke persoon, tenzij hij onvrijwillig het bezit van het 
motorrijtuig had verloren. 

5. Bij toepassing van artikel 6.1.9.6 gelden omstandig-
heden waarvoor de bezitter of kentekenhouder aansprakelijk 
is jegens de schuldenaar, als omstandigheden die ook aan de 
eigenaar van het motorrijtuig of van de zich daarin bevindende 
zaken kunnen worden toegerekend. 

Artikel 15. 1. Indien van een zaak bekend is, dat ge-
bruik ervan een bijzonder gevaar voor personen of zaken op-
levert bij aanwezigheid van een of meer bepaalde gebreken, 
is, wanneer dit gevaar zich verwezenlijkt, de gebruiker van de 
zaak aansprakelijk als ware het gebrek hem bekend. 

2. Het vorige lid is niet toepasselijk op dieren, opstallen, 
motorrijtuigen, schepen en vliegtuigen. 

Artikel 16. De bezitter van een stof waarvan bekend is, 
dat zij zodanige eigenschappen heeft dat zij, ondanks alle 
nodige voorzorgsmaatregelen, een bijzonder gevaar oplevert 
voor personen of zaken, is bij verwezenlijking daarvan aan-
sprakelijk als ware deze aan zijn fout te wijten. 

Artikel 17. 1. Is iemand krachtens de voorgaande 
artikelen aansprakelijk zonder dat hem een onrechtmatige daad 
is toe te rekenen, dan kan de rechter naar gelang der om-
standigheden de vergoeding matigen voor zover de aansprake-
lijkheid door verzekering niet is gedekt en de schuldenaar tot 
zodanige dekking niet verplicht was. 

2. Bij algemene maatregel van bestuur kunnen bedragen 
worden vastgesteld waarboven de in het vorige lid genoemde 
aansprakelijkheid zich niet uitstrekt, indien zij zonder zodanige 
beperking redelijkerwijs niet door verzekering zou zijn te 
dekken. 
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Artikel 18. De echtgenoot en de bloedverwanten in de 
rechte lijn van een overledene kunnen aanspraak maken op 
een vergoeding naar billijkheid voor nadeel dat niet in vermo-
gensschade bestaat, indien aan de overledene, ware hij in leven 
gebleven, zodanige aanspraak zou toekomen wegens aantasting 
van zijn persoon door aanranding van zijn eer of goede naam 
of anderszins. 

Artikel 19. 1. Wanneer iemand ter zake van een onjuiste 
of onvolledige publikatie uit onrechtmatige daad jegens een 
ander aansprakelijk is, kan de rechter hem op vordering van 
die ander veroordelen tot openbaarmaking van een rectificatie 
op een door de rechter aan te geven wijze. 

2. Hetzelfde geldt indien aansprakelijkheid ontbreekt wegens 
het niet kennen of kunnen kennen van de onjuistheid of 
onvolledigheid der publikatie, in welk geval echter de ander 
de kosten van de openbaarmaking der rectificatie moet dragen 
voor zover de redelijkheid zulks medebrengt. 
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TITEL 4 
Verbintenissen uit andere bron dan onrechtmatige daad 

of overeenkomst 

AFDELING 1 

Zaakwaarneming 

Artikel 1. Zaakwaarneming is het zich opzettelijk en op 
redelijke grond inlaten met de behartiging van eens anders 
belang, zonder de bevoegdheid daartoe aan een rechtshande-
Iing of een elders in de wet geregelde rechtsverhouding te 
ontlenen. 

Artikel 2. 1. De zaakwaarnemer is verplicht bij de waar-
neming de nodige zorg te betrachten en, voor zover dit rede-
lijkerwijze van hem kan worden verlangd, de begonnen waar-
neming voort te zetten. 

2. De rechter kan een uit de niet-nakoming van deze ver-
bintenis 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 be-
langhebbende tot hetzelfde verplicht als een opdrachthebber. 

Artikel 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. 

Artikel 4. 1. Voor zover door het verrichten van een han-
deling in naam van de belanghebbende diens belang door de 
zaakwaarnemer naar behoren is behartigd, heeft deze hande-
ling 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. 

Artikel 5. Heeft iemand die is opgetreden ter behartiging 
van eens anders belang, zich zonder redelijke grond daarmede 
ingelaten of dit belang niet naar behoren 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 ter-
mijn stellen. 

AFDELING 2 

Onverschuldigde betaling 

Artikel 1. 1. Degene die een ander zonder rechtsgrond 
een goed heeft gegeven, is gerechtigd dit als onverschuldigd be-
taald terug te vorderen. 

2. Betreft de onverschuldigde betaling een geldsom, dan 
strekt de vordering tot teruggave van een gelijk bedrag. 

Artikel 2. 1. Is een goed, verschuldigd krachtens een ver-
bintenis onder opschortende voorwaarde, vóór de vervulling 
van die voorwaarde gegeven, dan geldt dit als een onverschul-
digde betaling, zolang de voorwaarde niet in vervulling is ge-
gaan. 

2. Is een goed, verschuldigd krachtens een verbintenis 
onder opschortende tijdsbepaling, vóór de vervaldag gegeven, 
dan is niet onverschuldigd betaald. De schuldenaar heeft geen 
aanspraak op vergoeding van schade uit hoofde van een on-
gerechtvaardigde verrijking van de schuldeiser. 
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Artikel 3. Heeft de ontvanger in een periode gedurende 
welke hij redelijkerwijze met een verplichting tot teruggave van 
het goed geen rekening behoefde te houden, niet als een goed 
schuldenaar voor dit goed zorg gedragen, dan wordt hem dit 
niet toegerekend. 

Artikel 4. Heeft de ontvanger het goed te kwader trouw 
aangenomen, dan is hij zonder aanmaning in verzuim. 

Artikel 5. Op afgifte van vruchten alsmede op vergoeding 
van ten behoeve van het goed gemaakte kosten zijn de artikelen 
3.5.14—16 van overeenkomstige toepassing. 

Artikel 6. Voor zover de billijkheid dit vordert, komt aan 
de ontvanger een vergoeding toe voor schade en uitgaven, welke 
zouden zijn uitgebleven als hij het goed niet had ontvangen. 
Dit geldt niet indien zijn wederpartij afstand doet van haar 
recht op terugvordering en voor zover nodig het onverschul-
digd betaalde aan de ontvanger overdraagt. 

Artikel 7. Op de onbekwame die een onverschuldigde beta-
ling heeft ontvangen, rusten de in deze afdeling omschreven 
verplichtingen slechts voor zover het ontvangene te zijnen 
voordele heeft gestrekt of onder beheer van zijn wettelijke ver-
tegenwoordiger is gekomen. 

Artikel 8. 1. Zonder rechtsgrond verrichte prestaties van 
andere aard dan in artikel 1 bedoeld, moeten, met overeen-
komstige toepassing van de bepalingen van deze afdeling, wor-
den ongedaan gemaakt. 

2. Sluit de aard van een prestatie uit dat zij ongedaan wordt 
gemaakt, dan treedt voor zover dit redelijk is vergoeding van 
de waarde der prestatie op het ogenblik van ontvangst daar-
voor in de plaats, indien de ontvanger door de prestatie is ver-
rijkt, indien het aan hem is toe te rekenen dat de prestatie is 
verricht, of indien hij erin had toegestemd een tegenprestatie 
te verrichten. 

Artikel 9. 1. Is op grond van een nietige overeenkomst 
een goed gegeven, dan is terugvordering uitgesloten voor zover 
deze in strijd met de redelijkheid en billijkheid zou zijn in 
verband met het feit dat een tegenprestatie is verricht, die 
naar haar aard niet kan worden teruggegeven en evenmin in 
rechte op geld behoort te worden gewaardeerd. 

2. In het geval, bedoeld in het vorige lid, brengt de nietig-
heid van de overeenkomst niet de nietigheid van een over-
dracht mede. 

AFDELING 3 

Ongerechtvaardigde verrijking 

Artikel 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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TITEL 5 
Overeenkomsten in het algemeen 

AFDELING 1 

Algemene bepalingen 
Artikel 1. 1. Een overeenkomst in de zin van deze titel is 

een meerzijdige rechtshandeling, waarbij een of meer partijen 
jegens een of meer andere een verbintenis aangaan. 

2. Op overeenkomsten tussen meer dan twee partijen zijn 
de wettelijke bepalingen betreffende overeenkomsten niet toe-
passelijk voor zover de strekking van de betrokken bepalingen 
in verband met de aard van de overeenkomst zich daartegen 
verzet. 

Artikel 2. 1. Een overeenkomst, door een der partijen ge-
sloten in de uitoefening van haar bedrijf, is behalve aan de 
wettelijke bepalingen ook onderworpen aan een standaard-
regeling, wanneer voor de bedrijfstak waartoe het bedrijf be-
hoort, ten aanzien van zodanige overeenkomst een standaard-
regeling geldt. De bijzondere soorten van overeenkomsten 
waarvoor standaardregelingen kunnen worden vastgesteld en 
de tak van bedrijf waarvoor elk dezer regelingen bestemd is te 
gelden, worden bij algemene maatregel van bestuur aangewezen. 

2. Een standaardregeling wordt vastgesteld, gewijzigd en 
ingetrokken door een daartoe door Onze Minister van Justitie 
te benoemen commissie. Bij de wet worden nadere regelen 
gesteld omtrent de wijze van samenstelling en de werkwijze 
van de commissies. 

3. De vaststelling, wijziging of intrekking van een standaard-
regeling wordt niet van kracht voordat zij door Ons is goed-
gekeurd en met Ons goedkeuringsbesluit in de Nederlandse 
Staatscourant is afgekondigd. 

4. Bij een standaardregeling kan worden afgeweken van 
wettelijke bepalingen, behoudens van die waarvan ook bij over-
eenkomst op generlei wijze kan worden afgeweken. Het in de 
vorige zin bepaalde lijdt uitzondering, wanneer uit een wette-
lijke bepaling iets anders voortvloeit. 

5. Partijen kunnen in hun overeenkomst van een standaard-
regeling afwijken. Een standaardregeling kan echter voor af-
vvijking een bepaalde vorm voorschrijven. 

Artikel 3. 1. Degene die door ondertekening of op andere 
wijze heeft te kennen gegeven de inhoud van een geschrift of 
een verwijzing naar algemene voorwaarden te aanvaarden, is 
daaraan ook dan gebonden, als bij het sluiten van de overeen-
komst zijn wederpartij begreep of moest begrijpen d~t. hij de 
inhoud daarvan niet kende. 

2. Niettemin is, onverminderd het in artikel 3.2.10 bepaalde, 
een beding vernietigbaar, indien de wederpartij bij het sluiten 
van de overeenkomst begreep of moest begrijpen dat de ander, 
indien hij het beding had gekend, deze overeenkomst niet zou 
hebben aangegaan. 

Artikel 4. 1. Voldoet een overeenkomst aan de omschrij-
ving van twee of meer door de wet geregelde bijzondere 
soorten van overeenkomsten, dan zijn de voor elk van die 
soorten gegeven bepalingen naast elkaar op de overeenkomst 
van toepassing. 

2. Het vorige lid vindt geen toepassing voor zover bepaalde 
in aanmerking komende voorschriften niet wel verenigbaar 
zijn, of de strekking van de betrokken bepalingen in verband 
met de aard van de overeenkomst zich daartegen verzet. 

Artikel 5. Voor de toepasselijkheid van bepalingen over 
overeenkomsten wordt, behalve wanneer de strekking van een 
bepaling zich daartegen verzet, met het zich verbinden tot een 
prestatie gelijkgesteld het geven van toestemming tot de rechts-
handeling tegelijk met het verrichten van de prestatie. 

Artikel 6. Hetgeen in deze en de volgende twee afdelingen 
is bepaald, vindt overeenkomstige toepassing op andere meer-
zijdige vermogensrechtelijke rechtshandelingen, voor zover de 
strekking van de betrokken bepalingen in verband met de aard 
van de rechtshandeling zich daartegen niet verzet. 
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AFDELING 2 

Het tot stand komen van overeenkomsten 

Artikel 1. Een overeenkomst komt tot stand door een aan-
bod en de aanvaarding daarvan. 

Artikel 2. 1. Tenzij uit overeenkomst of gewoonte of uit 
het aanbod zelf iets anders voortvloeit, kan een aanbod worden 
herroepen zolang het niet is aanvaard en evenmin een mede-
deling, houdende aanvaarding van het aanbod, is verzonden. 

2. Een beding waarbij één der partijen zich verbindt om, 
indien de wederpartij dit wenst, met haar een bepaalde over-
eenkomst te sluiten, geldt in geval van twijfel als een onher-
roepelijk aanbod. 

Artikel 3. 1. Een bij wijze van uitloving voor een bepaalde 
tijd gedaan aanbod kan, tenzij uit de uitloving iets anders 
voortvloeit, wegens gewichtige redenen worden herroepen of 
gewijzigd. 

2. In geval van herroeping of wijziging van een uitloving 
kan de rechter aan iemand die op grond van de uitloving met 
de voorbereiding van een gevraagde prestatie is begonnen, een 
billijke schadeloosstelling toekennen. 

Artikel 4. 1. Tenzij uit overeenkomst of gewoonte of uit 
het aanbod zelf iets anders voortvloeit, moet de aanvaarding 
van een mondeling aanbod onmiddellijk, de aanvaarding van 
een schriftelijk aanbod binnen een redelijke tijd geschieden. 

2. Een aanbod vervalt doordat het wordt verworpen. 

Artikel 5. Tenzij uit overeenkomst, gewoonte of billijkheid 
of uit het aanbod zelf het tegendeel voortvloeit, vervalt het 
aanbod niet door de dood of het verlies van handelingsbe-
kwaamheid van een der partijen. 

Artikel 6. Tenzij uit overeenkomst of gewoonte of uit het 
aanbod zelf iets anders voortvloeit, wordt de verklaring, hou-
dende aanvaarding van een aanbod, gericht tot de aanbieder. 

Artikel 7. Indien een mededeling, houdende aanvaarding 
van het aanbod, de aanbieder niet of niet tijdig bereikt ten 
gevolge van een omstandigheid, waarvan het risico naar de 
opvattingen van het verkeer te zijnen laste komt, wordt de 
overeenkomst geacht tot stand te zijn gekomen op het ogenblik, 
waarop zonder deze storende omstandigheid de mededeling 
zou zijn ontvangen. 

Artikel 8. 1. Een aanvaarding die niet tijdig is geschied of 
niet volkomen bij het aanbod aansluit, geldt als een nieuw 
aanbod. 

2. Indien het voor de aanbieder duidelijk kenbaar is dat een 
aanvaarding die hij te laat heeft ontvangen, tijdig is verzonden, 
is hij verplicht onverwijld aan de wederpartij mededeling te 
doen van de vertraging. Verzuimt hij dit, dan wordt de aan-
vaarding geacht tijdig ontvangen te zijn. 

Artikel 9. Stelt de wet voor de totstandkoming van een 
overeenkomst een vormvereiste, dan geldt dit vereiste, tenzij 
uit de strekking van het voorschrift iets anders voortvloeit, ook 
voor de voorovereenkomst. 

Artikel 10. De verbintenissen die partijen op zich nemen, 
moeten bepaalbaar zijn. 

Artikel 11. 1. Een overeenkomst is vernietigbaar wegens 
het ontbreken van een juiste voorstelling van zaken (dwa-
üng): 

a. indien de ene partij begreep dat de ander in dwaling ver-
keerde en dat deze zonder die dwaling de overeenkomst 
niet zou sluiten; 
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b. indien de dwaling te wijten is aan een inlichting van de 
wederpartij, tenzij deze mocht aannemen dat de over-
eenkomst ook zonder de inlichtingen zou zijn aangegaan. 

2. Het in het eerste lid bepaalde is niet toepasselijk, in-
dien de dwaling een toekomstige omstandigheid betreft, indien 
de overeenkomst ook zonder de dwaling zou zijn aangegaan, 
of indien de dwaling naar de in het verkeer geldende op-
vattingen voor rekening van de dwalende behoort te blijven. 

Artikel 12. 1. Ligt aan de overeenkomst een veronderstel-
ling ten grondslag, welke van zodanig gewicht is dat de ene 
partij naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet mocht 
verwachten dat zij de ander ook bij onjuistheid van die ver-
onderstelling aan de overeenkomst zou kunnen houden, dan is 
de overeenkomst vernietigbaar in geval van onjuistheid van de 
veronderstelling. 

2. Het in het vorige lid bepaalde geldt niet indien de 
veronderstelling een toekomstige omstandigheid betreft. 

Artikel 13. Nog niet opengevallen nalatenschappen kunnen 
niet onderwerp van een overeenkomst zijn. 

AFDELING 3 

Rechtsgevolgen van overeenkomsten 

Artikel 1. Een overeenkomst heeft niet alleen de door par-
tijen overeengekomen rechtsgevolgen, maar ook die welke, naar 
de aard van de overeenkomst, uit de wet, de gewoonte of de 
redelijkheid en billijkheid voortvloeien. 

Artikel 2. De rechtsgevolgen van een overeenkomst gelden 
mede voor de rechtverkrijgenden onder algemene titel, tenzij 
uit de overeenkomst iets anders voortvloeit. 

Artikel 3. 1. Staat een uit een overeenkomst voortvloeiend 
recht in zodanig verband met een aan de schuldeiser toebeho-
rend goed, dat hij bij dat recht slechts belang heeft, zolang hij 
het goed behoudt, dan gaat dat recht over op degene die het 
goed onder bijzondere titel verkrijgt. 

2. Is voor het recht een tegenprestatie overeengekomen, dan 
gaat de verplichting tot het verrichten van die tegenprestatie 
mede over, voor zover deze betrekking heeft op de periode na 
de overgang. 

3. Het in de vorige leden bepaalde geldt niet, indien de 
verkrijger van het goed tot de wederpartij bij de overeenkomst 
een verklaring richt dat hij de overgang van het recht niet aan-
vaardt. 

4. Uit de rechtshandeling waarbij het goed wordt overge-
dragen, kan voortvloeien dat geen overgang plaatsvindt. 

Artikel 4. 1. Bij een overeenkomst kan worden bepaald 
dat de verplichting van een der partijen om iets te dulden of 
niet te doen ten aanzien van een haar toebehorend register-
goed, zal overgaan op degenen die het goed onder bijzondere 
titel zullen verkrijgen, en dat mede gebonden zullen zijn dege-
nen die van de rechthebbende een recht tot gebruik van het 
goed zullen verkrijgen. 

2. Het beding heeft geen gevolg ten aanzien van degene die 
zijn recht heeft verkregen: 

a. op een ogenblik dat het beding niet in de openbare regis-
ters stond ingeschreven, of 

b. van een rechthebbende die zelf niet of niet meer gebon-
den was. 

3. Elk der partijen is verplicht desverlangd mede te werken 
aan het opmaken van de in te schrijven akte. 
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4. Is voor de verplichting een tegenprestatie overeenge-
komen, dan gaat bij overgang van de verplichting het recht op 
die tegenprestatie mede over, voor zover deze betrekking heeft 
op de periode na de overgang. Bedingen omtrent deze tegen-
prestatie kunnen mede worden ingeschreven in de openbare 
registers. 

Artikel 5. 1. Een overeenkomst schept voor een derde het 
recht een prestatie van een der partijen te vorderen, indien de 
overeenkomst een beding van die strekking inhoudt en de derde 
verklaart het beding te aanvaarden. De verklaring van aanvaar-
ding werkt terug tot het tijdstip, waarop de overeenkomst is 
gesloten. 

2. Dit beding kan door degene die het heeft gemaakt, wor-
den herroepen, totdat de derde het beding heeft aanvaard. 

3. Is een onherroepelijk gemaakt beding ter kennis van de 
derde gekomen en niet onverwijld afgewezen, dan geldt het als 
aanvaard. 

4. Degene die het beding aanvaardt of herroept, kan zijn 
verklaring richten tot een van de beide andere betrokkenen. 

Artikel 6. Heeft een beding ten behoeve van een derde ten 
opzichte van die derde geen gevolg, dan kan degene die het 
beding heeft gemaakt, hetzij zichzelf, hetzij een andere derde 
als rechthebbende aanwijzen. 

Artikel 7. De partij die een beding ten behoeve van een 
derde heeft gemaakt, kan nakoming jegens de derde vorderen, 
tenzij deze zich daartegen verzet. 

Artikel 8. Nadat de derde het beding heeft aanvaard, geldt 
hij als partij bij de overeenkomst. 

Artikel 9. Van de artikelen 3—8 van deze afdeling kan bij 
de overeenkomst worden afgeweken, met uitzondering van het 
in de artikelen 3 lid 3 en 4 lid 2 bepaalde. 

Artikel 10. Voor zover in de gegeven omstandigheden een 
beroep op het in een overeenkomst bepaalde onbetamelijk zou 
zijn, blijft het overeengekomene buiten toepassing. 

Artikel 11. 1. De rechter kan op vordering van een der 
partijen een overeenkomst wijzigen of geheel of gedeeltelijk 
ontbinden op grond van onvoorziene omstandigheden welke 
van dien aard zijn dat de wederpartij naar maatstaven van 
redelijkheid en billijkheid ongewijzigde instandhouding van de 
overeenkomst niet mag verwachten. De rechter is bevoegd de 
vordering voorwaardelijk toe te wijzen. 

2. Een vordering als in het voorgaande lid bedoeld, wordt 
afgewezen, voor zover de omstandigheden waarop de eiser zich 
beroept, krachtens de in het verkeer geldende opvattingen voor 
zijn rekening komen. 

3. Voor de toepassing van dit artikel staat degene op wie 
een recht of een verplichting uit een overeenkomst is overge-
gaan, met een partij bij die overeenkomst gelijk. 

Artikel 12. 1. Indien krachtens een overeenkomst een 
rechthebbende op of gebruiker van een registergoed als zodanig 
verplicht is tot een prestatie die niet bestaat in of gepaard gaat 
met het dulden van voortdurend houderschap, kan de rechter, 
voor zover de prestatie meer dan twintig jaren na het sluiten 
van de overeenkomst nog moet worden verricht, op vordering 
van de schuldenaar de overeenkomst wijzigen of geheel of ge-
deeltelijk ontbinden, op grond dat de schuldeiser bij die prestatie 
geen redelijk belang heeft, of dat het ongewijzigd voortbestaan 
van de overeenkomst in strijd is met het algemeen belang. 

2. Voor de termijn, in het vorige lid bedoeld, telt mede de 
gehele periode waarin rechthebbenden op of gebruikers van het 
goed aan bedingen van dezelfde strekking gebonden zijn ge-
weest. 

3. De rechter is bevoegd de vordering voorwaardelijk toe 
te wijzen. 
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AFDELING 4 

Wederkerige overeenkomsten 

Artikel 1. 1. Een overeenkomst is wederkerig, wanneer 
elk van beide partijen een verbintenis op zich neemt ter ver-
krijging van een daartegenover bedongen vordering op de 
wederpartij. 

2. De bepalingen omtrent wederkerige overeenkomsten zijn 
van overeenkomstige toepassing op andere rechtsbetrekkingen 
die strekken tot het wederzijds verrichten van prestaties, voor 
zover de aard van die rechtsbetrekkingen zich daartegen niet 
verzet. 

Artikel 2. 1. Komt een der partijen haar verbintenis in 
het geheel niet na, dan kan de wederpartij de nakoming van 
de daartegenover staande verplichtingen opschorten, tenzij dit 
in strijd zou zijn met redelijkheid en billijkheid. 

2. Wordt een verbintenis slechts gedeeltelijk of niet be-
hoorlijk nagekomen, dan kan de wederpartij de nakoming van 
de daartegenover staande verplichtingen opschorten voor zo-
ver redelijkheid en billijkheid dit rechtvaardigen. 

3. Degene wiens vordering is verjaard, mist daardoor niet 
de bevoegdheid tot opschorting. 

Artikel 3. Een partij die als schuldeiser in verzuim is, mist 
de bevoegdheid tot opschorting. Wordt tijdens het verzuim de 
nakoming door een andere oorzaak onmogelijk, dan heeft de 
schuldeiser de bevoegdheid tot opschorting voor zover hem uit 
dien hoofde een vordering tot schadevergoeding toekomt. 

Artikel 4. Dreigt door onvoorziene omstandigheden ernstig 
gevaar dat degene wiens wederpartij verplicht is het eerst te 
presteren, zijn verbintenis in het geheel niet zal nakomen, dan 
is de wederpartij bevoegd onder opgave van redenen de nako-
ming van de daartegenover staande verplichtingen op te 
schorten, tenzij dit in strijd zou zijn met redelijkheid en billijk-
heid. Dreigt een dergelijk gevaar voor andere tekortkomingen, 
dan heeft de wederpartij deze bevoegdheid voor zover redelijk-
heid en billijkheid dit rechtvaardigen. 

Artikel 5. De partij die ingevolge het in de vorige drie 
artikelen bepaalde bevoegd is de nakoming van haar verbin-
tenis tot afgifte van een bepaalde zaak op te schorten, heeft 
op die zaak een retentierecht, dat zij ook kan inroepen tegen 
hen die na het aangaan van de overeenkomst haar wederpartij 
onder bijzondere titel ten aanzien van de zaak zijn opgevolgd. 

Artikel 6. 1. Schiet een der partijen in de nakoming van 
haar verbintenis tekort, dan is de wederpartij bevoegd de over-
eenkomst door een schriftelijke of gerechtelijke kennisgeving 
te ontbinden, tenzij de tekortkoming, gezien haar bijzondere 
aard of geringe betekenis, de ontbinding met haar gevolgen 
niet kan rechtvaardigen. De bevoegdheid tot ontbinding eindigt 
door een behoorlijk aanbod tot nakoming. 

2. Is nakoming nog mogelijk, dan kan de bevoegdheid tot 
ontbinding, tenzij uit de overeenkomst iets anders voortvloeit, 
slechts worden uitgeoefend indien de schuldenaar niet voldoet 
aan een schriftelijke of gerechtelijke aanmaning tot nakoming 
binnen een bepaalde, redelijke termijn. Geen aanmaning is ver-
eist indien uit de houding van de schuldenaar blijkt dat een 
aanmaning nutteloos zou zijn. 

3. Komt de schuldenaar pas in verzuim door het verstrij-
ken van de in het vorige lid bedoelde termijn, dan ontstaat het 
recht tot ontbinding slechts indien in de aanmaning tot na-
koming is gewezen op de mogelijkheid van ontbinding. 

Artikel 7. 1. Een partij kan een overeenkomst niet ont-
binden wegens een tekortkoming in de nakoming van een ver-
bintenis ten aanzien waarvan zij zelf als schuldeiser in ver-
zuim is. 
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2. Wordt tijdens het verzuim van de schuldeiser behoor-
lijke nakoming door een andere oorzaak geheel of gedeeltelijk 
onmogelijk, dan kan de schuldeiser de overeenkomst ontbin-
den indien de onmogelijkheid is te wijten aan opzet of grove 
schuld van de schuldenaar. 

Artikel 8. 1. Wanneer een partij bevoegd is een overeen-
komst te ontbinden, kan zij ook de ontbinding in rechte vor-
deren. 

2. Overal waar de wet van ontbinding spreekt, wordt daar-
onder de ontbinding door de rechter begrepen. 

Artikel 9. Spreekt de rechter een ontbinding uit, dan kan 
hij aan die ontbinding geheel of ten dele terugwerkende kracht 
verlenen. Een ter uitvoering van de overeenkomst verrichte 
rechtshandeling verliest daardoor echter niet haar geldigheid. 

Artikel 10. 1. Schiet een der partijen in de nakoming van 
haar verbintenis tekort, dan kan de rechter op vordering van 
de wederpartij ook de wederzijdse prestaties in hoeveelheid of 
hoedanigheid naar evenredigheid verminderen (gedeeltelijke 
ontbinding). Is een der prestaties niet voor deze vermindering 
vatbaar, dan kan de rechter voor die prestatie in de plaats stel-
len de betaling van een evenredig deel van haar waarde. 

2. De wederpartij kan zelf de overeenkomst gedeeltelijk 
ontbinden door schriftelijk of gerechtelijk te verklaren dat zij, 
met behoud van het ontvangene tegen een evenredig deel van 
haar tegenprestatie, de overeenkomst voor het overige ont-
bindt, indien de beide prestaties volgens de aangegeven maat-
staf deelbaar zijn. 

3. Op de gedeeltelijke ontbinding zijn de bepalingen be-
treffende de algehele ontbinding van overeenkomstige toepas-
sing, behoudens voor zover de aard van de gedeeltelijke ont-
binding zich daartegen verzet. 

Artikel 11. Is de prestatie van een partij naar tijdsruimte 
deelbaar, en komt deze partij haar verbintenis over een be-
paalde periode niet na, dan is, behoudens in het geval van 
artikel 12, ontbinding niet mogelijk ten aanzien van de reeds 
verstreken periodes waarover zij haar verplichtingen wel is 
nagekomen. 

Artikel 12. Een gedeeltelijke ontbinding is niet mogelijk, 
indien er, gezien inhoud en strekking van de overeenkomst, 
een onverbrekelijk verband bestaat tussen een gedeelte van de 
overeenkomst dat door de ontbinding zou worden getroffen 
en een gedeelte dat in stand zou blijven. 

Artikel 13. Is een der partijen bevoegd de overeenkomst 
geheel of gedeeltelijk te ontbinden, dan kan de wederpartij 
haar schriftelijk of gerechtelijk een redelijke termijn stellen om 
te verklaren of zij de overeenkomst op grond van de daarbij 
aangeduide gronden wil ontbinden. 

Artikel 14. Voor zover een overeenkomst is ontbonden, 
zijn de partijen niet meer gehouden de daaruit voortvloeiende 
verbintenissen na te komen en zijn zij verplicht de reeds ver-
richte prestaties ongedaan te maken, tenzij de overeenkomst 
iets anders meebrengt. 

Artikel 15. 1. Sluit de aard van een prestatie uit dat zij 
ongedaan wordt gemaakt, dan treedt vergoeding van de waarde 
der prestatie op het ogenblik van ontvangst daarvoor in de 
plaats. 

2. Heeft een dergelijke prestatie voor de ontvanger een 
geringere waarde gehad dan de normale, dan wordt daarmede, 
voor zover dit redelijk is, bij de bepaling van de vergoeding 
rekening gehouden, indien de prestatie niet aan de verbintenis 
heeft beantwoord. 

Artikel 16. Onverminderd het in artikel 6.1.8.4 bepaalde, 
is degene die een prestatie heeft ontvangen, vanaf het ogenblik 
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dat hij redelijkerwijze met ontbinding rekening moet houden, 
verplicht er als een goed schuldenaar zorg voor te dragen dat 
behoorlijke nakoming van de verplichting tot ongedaanma-
king mogelijk zal zijn. 

Artikel 17. Heeft een partij door in het zicht van een drei-
gende ontbinding een prestatie te ontvangen, jegens de weder-
partij onbetamelijk gehandeld, dan is zij na de ontbinding tot 
hetzelfde gehouden als indien zij dadelijk bij de ontvangst met 
de ongedaanmaking in verzuim was gekomen. 

Artikel 18. Op afgifte van vruchten alsmede op vergoeding 
van ten behoeve van het ontvangene gemaakte kosten zijn de 
artikelen 3.5.14—16 van overeenkomstige toepassing. 

Artikel 19. Op een onbekwame die een prestatie heeft 
ontvangen, rusten de in deze afdeling omschreven verplichtin-
gen tot ongedaanmaking en vergoeding slechts voor zover het 
ontvangene te zijnen voordele heeft gestrekt of onder beheer 
van zijn wettelijke vertegenwoordiger is gekomen. 

Artikel 20. 1. Wordt een overeenkomst geheel of gedeel-
telijk ontbonden, dan is de partij wier tekortkoming een grond 
voor ontbinding heeft opgeleverd, verplicht haar wederpartij 
de schade te vergoeden die deze lijdt doordat geen wederzijdse 
nakoming doch ontbinding van de overeenkomst plaatsvindt. 

2. Wanneer de tekortkoming niet aan de schuldenaar kan 
worden toegerekend, is het vorige lid slechts van toepassing 
binnen de grenzen van het in artikel 6.1.8.4 bepaalde. 

Artikel 21. 1. Is een wederkerige overeenkomst reeds uit-
gevoerd, dan is de partij die de stoot geeft tot ongedaanmaking, 
nadat de verhouding in waarde tussen de in dat geval op 
grond van de elders gegeven regels wederzijds te verrichten 
prestaties zich sinds de uitvoering van de overeenkomst in een 
voor haar bij ongedaanmaking gunstige zin heeft gewijzigd, 
verplicht door een bijbetaling de oorspronkelijke waardever-
houding te herstellen, indien aannemelijk is dat zij zonder deze 
wijziging niet de stoot tot ongedaanmaking zou hebben gegeven. 

2. Is de overeenkomst slechts gedeeltelijk uitgevoerd, dan 
vindt het eerste lid overeenkomstige toepassing. 

Artikel 22. 1. In geval van een overeenkomst tussen meer 
dan twee partijen heeft de partij die een verbintenis op zich 
heeft genomen ter verkrijging van een daartegenover bedongen 
vordering op een of meer der andere partijen, de in deze af-
deling bedoelde bevoegdheden tot opschorting en ontbinding, 
indien in de nakoming jegens haarzelf zich een tekortkoming 
voordoet of daarvoor het in artikel 4 omschreven gevaar be-
staat. 

2. Schiet een partij met samenhangende rechten en ver-
plichtingen zelf tekort in de nakoming van haar verbintenis, of 
bestaat daarvoor het in artikel 4 omschreven gevaar, dan kan 
haar schuldenaar de nakoming van zijn verbintenis opschorten. 
Heeft in het eerste geval deze schuldenaar reeds aan zijn ver-
bintenis voldaan, dan kan hij, met overeenkomstige toepassing 
van de artikelen betreffende de ontbinding, voorlopig de 
ongedaanmaking vorderen van hetgeen hij reeds heeft gepres-
teerd. De wederpartij kan hem overeenkomstig artikel 3 een 
verhindering van de nakoming van haar verbintenis tegenwer-
pen, zowel indien die van zijn zijde als indien die van de zijde 
van haar schuldeiser is ingetreden. 

3. Schiet een partij met samenhangende rechten en ver-
plichtingen zelf tekort in de nakoming van haar verbintenis, dan 
kunnen in ieder geval de overige partijen gezamenlijk de over-
eenkomst ontbinden. In dit geval is zij niet tot meer schade-
vergoeding gehouden, dan wanneer de andere partijen ook ter-
zake van de schadevergoeding één partij vormen. 

4. Ontbreekt voldoende samenhang tussen de verbintenis-
sen, dan ontbreken ook de bevoegdheden tot opschorting en 
tot ontbinding. 
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Artikel II 
De inwerkingtreding van deze wet wordt nader bij de wet 

geregeld. 
Lasten en bevelen, dat deze in het Staatsblad zal worden 

geplaatst, en dat alle Ministeriële Departementen, Autoriteiten, 
Colleges en Ambtenaren, wie zulks aangaat, aan de nauw-
keurige uitvoering de hand zullen houden. 

Gegeven 

De Minister van Justitie. 


