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De Commissie voor Justitie, in welker handen het onder-
havige ontwerp van wet is gesteld, heeft besloten het verslag 
daarover in gedeelten uit te brengen. Zij doet dat in de ver-
wachting, dat daardoor de algehele afhandeling zal kunnen 
worden bespoedigd. Zij vertrouwt er immers op, dat haar 
verslag aanleiding zal kunnen zijn tot deskundig commentaar 
en dat hierover mondeling overleg met de Minister zal kunnen 
plaatsvinden alvorens haar verslag over de volgende titels 
zal worden uitgebracht. Hieronder volgen eerst een aantal 
algemene opmerkingen, waarna dan uitsluitend aandacht zal 
worden besteed aan de inhoud van de eerste titel. 

Alvorens hiertoe over te gaan, wil de Commissie nog op-
merken, dat het haar helaas onmogelijk is om allen, die in 
monografieën, rapporten, artikelen en commentaren hun licht 
op het onderhavige ontwerp hebben doen schijnen en die de 
Commissie daardoor bij de bestudering van nut zijn geweest, 
met name te vermelden. Zij moge in het algemeen hun allen 
dank zeggen voor hun arbeid, daaraan toevoegende dat naar 
haar overtuiging de voltooiing van het werkstuk van de invoe-
ring van dit 6de Boek alleen mogelijk is door een intensieve 
samenwerking tussen wetenschap, praktijk en wetgever. 

Algemeen 

Inleiding. De Commissie wil beginnen haar bewondering 
uit te spreken voor de grondige en gedegen wijze waarop 
het driemanschap de onderhavige materie heeft aangepakt. 
Vooral de Toelichting geeft niet zelden een voortreffelijk 
zicht op het moeilijke terrein van het verbintenissenrecht, zo-
als dit na jaren van studie en ontwikkeling uiteindelijk is ge-
worden tot wat het thans is: een uiterst verfijnd en genuan-
ceerd geheel waarin de „redelijkheid en billijkheid" - èn als 
leidinggevend beginsel èn als uitdrukkelijke maatstaf voor de 
oplossing van detailproblemen — centraal staat. De Commis-
sie wil gaarne vooropstellen dat een ontwerp van deze strek-
king haar instemming heeft. 

Het vorenstaande neemt niet weg dat het ontwerp nog op 
vele punten tekortschiet. Wellicht is juist de verfijnde en ge-
nuanceerde wijze van wetgeving er oorzaak van, dat op Boek 
6 méér kritiek is gekomen dan op de andere boeken van het 
nieuwe B.W. Een ontwerper die zozeer in details treedt stelt 
zich bloot aan het gevaar van oneffenheden en Iaat tevens 
aan iedereen duidelijk zien hoe een konkreet probleem, dat 
anders wellicht in de nevelen van een onzekere toekomst zou 
zijn gehuld, volgens hem moet worden opgelost. Ook valt niet 
altijd aan de indruk te ontkomen, dat Ontwerp en Toelichting 
het resultaat zijn van een onvoldoende gecoördineerde werk-
verdeling tussen meerdere personen. Een en ander leidt 
onvermijdelijk tot kritiek, welke dan ook niet is uitgebleven. 
Terecht is van vele zijden vooral op detailpunten kritiek ge-
leverd: kritiek op de duidelijkheid of wenselijkheid van een 
detail, soms met een voorstel tot schrapping ervan, teneinde 
de rechter meer vrijheid te geven. 

Zelf neigt de commissie — zoals hierna nog zal blijken -
meermalen tot het invoeren van de „redelijkheid en billijk-
heid" als eenheidsmaatstaf voor de oplossing van detailrro-
blemen, waarbij dan deze maatstaf door haar wordt voorge-
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steld ofwel als remplacant van een ingewikkeld detail ófwel 
als verfijning van een al te grof geregeld onderdeel. Dit be-
rust dan telkens op de gedachte, dat als inderdaad het ont-
werp de uitwerking van vele details aan de „redelijkheid en 
billijkheid" zou overlaten, het hierin gelegen begrip in de 
praktijk een zekere vast omlijnde inhoud zal krijgen en tot 
een in grote lijnen uniforme rechtspraak zal leiden, hetgeen 
de duidelijkheid méér ten goede zal komen dan de vele inge-
wikkelde bepalingen die het ontwerp thans bevat. 

Heeft dus de Commissie voorkeur voor de „redelijkheid 
en billijkheid" als maatstaf tot het oplossen van detailproble-
men, dat wil niet zeggen, dat zij de daaraan verbonden pro-
blematiek niet heeft onderkend. De vraag kan nl. gesteld 
worden, of dit soort oplossingen niet een averechts effeki 
zou kunnen hebben. Werkt men immers met zo'n eenheids-
maatstaf, dan zou dit kunnen betekenen dat men in feite niets 
oplost maar alles aan de rechter overlaat. Een al te veelvuldig 
gebruik van de „redelijkheid en billijkheid" zou m.a.w. tot 
gevolg kunnen hebben dat de hierin gelegen eenheidsmaatstaf, 
alnaargelang de context van zijn verschijning, telkens verschil-
lend wordt uitgelegd, hetgeen praktisch zou neerkomen op een 
soort hint aan de rechter dat hij het verder zelf maar moet 
uitzoeken. Met zo'n maatstaf zou de wetgever zijn bevoegd-
heid tot het stellen van regels en het geven van richtlijnen op 
vaak belangrijke punten aan de rechter delegeren. De met die 
eenheidsmaatstaf beoogde rechtszekerheid zou zich dan ver-
liezen in een grote verscheidenheid op het terrein van de 
rechtspraak, waardoor het probleem zou zijn verplaatst en de 
zo wenselijk geachte duidelijkheid nog minder zou zijn gediend 
dan in het ontwerp het geval is. 

Dat de Commissie niettemin de voorkeur heeft gegeven aan 
het vervangen van vrij ver gedetailleerde regelingen en het 
verfijnen van grove onderdelen door een beslissing ex aequo 
et bono, ligt in het voorgaande besloten. Niet haar geringste 
motief is daarbij geweest, dat iedere detaillering andere details 
ongeregeld laat en dat bij het doen van een keuze tussen wat 
nog wel en wat niet meer geregeld behoeft te worden, enige 
willekeur niet lijkt te vermijden. Bij dit alles heeft de Com-
missie in het midden gelaten, wat ten deze de invloed van de 
Inleidende Titel zou kunnen zijn. Als het nog de bedoeling is 
dat deze wordt ingevoerd, zou de Minister dan op de samen-
hang daarmee nader kunnen ingaan? 

In dit verband is nog een andere vraag gerezen, de vraag 
nl. of het gewenst en - vooral - mogelijk is de wet in het 
algemeen en dit nieuwe Boek 6 in het bijzonder zodanig 
in te richten, dat behalve een deskundige ook een leek het 
kan lezen. De Commissie neigt tot het standpunt, dat een 
voor leken begrijpelijke tekst bij een materie als de onderha-
vige niet altijd geheel realiseerbaar zal zijn. Uiteraard dient de 
wetgever te streven naar een zo duidelijk mogelijke tekst, die 
voor de doorsnee-jurist en, als het kan, ook voor de leek goed 
verstaanbaar is, maar anderzijds zal dit streven nooit volledig 
kunnen slagen, omdat een volmaakt doorzichtige wettekst tot 
de illusies behoort. Verder bedenke men, dat wat vandaag 
duidelijk is, het in de toekomst vaak niet hoeft te blijven. 
Daarom heeft naast de tekst ook de toelichting grote betekenis. 
Juist in die toelichting zal de wetgever voor de rechter het 
richtsnoer van hetgeen hem redelijk en billijk voorkomt 
moeten geven, waarbij zijn mogelijkheden om dat te doen 
groter lijken dan in de altijd beperkte spankracht van wettelijke 
formuleringen. 

Opzet en werkwijze. Hierboven werd reeds tot uitdruk-
king gebracht dat het ontwerp nog op vele punten tekort-
schiet, waarbij vooral de dctailpunten een rol speelden. Ook 
echter op punten van meer wezenlijk belang verdient het 
ontwerp kritische aandacht. Uitvoerig zijn dan ook de door 
wetenschap en praktijk naar aanleiding van het ontwerp ge-
maakte opmerkingen, welke - soms terecht, soms ten on-
rechte - het ontwerp aan kritiek onderwerpen. 

Hoezeer ook deze opmerkingen behartenswaardig kunnen 
zijn en vrijwel steeds de nodige aandacht verdienen, moet de 
Commissie zich hier terdege beperken, zoals zij zich ook moet 

beperken bij haar eigen stellingname ten aanzien van het ont-
werp. Het ontwerp heeft een dermate grote omvang en rijke 
inhoud, dat een volledige bespreking het kader van een par-
lementaire behandeling te buiten zou gaan. Daarom, en ook 
omdat een volledige bespreking vertragend zou werken en 
de omvang van de parlementaire stukken op een voor het in-
zicht schadelijke wijze zou doen toenemen, ziet de Commis-
sie zich genoodzaakt voorlopig te volstaan met een bespre-
king welke uitsluitend de grote lijnen betreft, waarmee uiter-
aard niet gezegd wil zijn dat nu ook alle details onbesproken 
zullen blijven. Voorzover de Commissie het ontwerp voor-
lopig niet aan bespreking onderwerpt, vertrouwt en verwacht 
zij dat de Minister - zoals de memorie van toelichting (stuk 
nr. 3) reeds in uitzicht heeft gesteld - de zaak nog eens 
grondig zal bekijken en daarbij ook de nodige aandacht aan 
de literatuur zal besteden. 

Het vorenstaande neemt niet weg dat de Commissie in be-
ginsel kennis heeft genomen van wat tot op heden door 
wetenschap en praktijk over Boek 6 is geschreven en open-
baar gemaakt en dat de Commissie, ook al wordt het niet 
steeds uitdrukkelijk gezegd, de tot nu toe verschenen kritiek 
zo veel mogelijk heeft verwerkt. De Commissie betreurt, dat 
de Nederlandse orde van advocaten eerst onlangs een rapport 
heeft doen uitbrengen, waardoor het haar niet meer mogelijk 
was daarmee rekening te houden, althans niet voorzover het 
betreft de hier aan de orde komende eerste titel. 

Titel 6.1 
Art. 6.1.1.1. Het in dit artikel omschreven beginsel, dat 

een (afdwingbare) verbintenis uitsluitend op de wet kan be-
rusten en dat dus het ongeschreven recht („redelijkheid en 
billijkheid" e.d.) hier alleen een rol kan spelen voorzover de 
wet dit telkens bepaalt, wordt door de Commissie onderschre-
ven. 

De Commissie betwijfelt echter of de tekst van art. 6.1.1.1 
wel zo gelukkig is. Hoewel de uitdrukkelijke vermelding van 
„overeenkomst" en ..onrechtmatige daad" op zichzelf geen 
kwaad kan, rijst toch de vraag of de door S.N. van Opstaü 
in WPNR 4754 voorgestelde tekst niet veel eenvoudiger en 
doorzichtiger is. De Commissie vraagt zich voorshands af, 
of deze laatste tekst niet de voorkeur verdient, echter als volgt 
geretoucheerd: „Feiten zijn verbintenisscheppend indien en 
voorzover dit uit de wet voortvloeit.". 

Zoals Titel 6.3 een bepaling kent waarin de onrechtmatige 
daad uitdrukkelijk als bron van verplichtingen (verbintenis-
sen) wordt aangemerkt (art. 6.3.1), zo zou volgens de Com-
missie Titel 6.5 een soortgelijke bepaling voor de overeen-
komst moeten bevatten. 

Art. 6.1.1.2; inleiding. In verband met art. 6.1.1.2 heeft 
de Commissie - meer in het algemeen — aandacht besteed 
aan de vraag of algemene normstellingen zoals verwijzingen 
naar de „redelijkheid en billijkheid" wel aanvaardbaar zijn, met 
welke vraag uiteraard ten nauwste verband houdt deze ande-
re vraag: of begrippen als „onredelijk", „onbillijk", „kenne-
lijk onbillijk" en „onbetamelijk" voldoende duidelijk weerge-
ven wat daarmee wordt bedoeld. 

Hoewel algemene begrippen en normstellingen op zichzelf 
niet verwerpelijk zijn en de Commissie — zoals in de Inleiding 
sub „Algemeen" werd opgemerkt - zelf daaraan vaak de 
voorkeur geeft boven vergaande detaillering, dient naar haar 
oordeel wel vast te staan, wat nu precies de betekenis is van de 
begrippen van het ontwerp en hoe die begrippen onderling zijn 
afgebakend. Waarom wordt bijv. telkens naar de „redelijkheid 
en billijkheid" verwezen: is dit iets anders dan een verwijzing 
naar de enkele „redelijkheid" of de enkele „billijkheid"? Is „re-
delijkheid en billijkheid" niet een tautologische uitdrukking? En 
wordt met de bepaling, dat iemand zich „overeenkomstig de 
eisen van redelijkheid en billijkheid" moet gedragen, iets 
anders bedoeld dan met de bepaling, dat iemand zich „vol-
gens de redelijkheid en billijkheid" moet gedragen? Kan 
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men niet net zo goed zeggen, dat iemand zich „behoorlijk" 
of „naar behoren" moet gedragen? 

Volgens sommige leden dient het ontwerp onnodige afwij-
kingen van het huidige begrippenstelsel te vermijden en is 
dus in zoverre een aanpassing aan het huidige recht gewenst. 
Volgens andere leden is de begrippen-uitrusting van het ont-
werp zozeer een eenheid, dat zulk een aanpassing - waar-
door op verschillende plaatsen in deze uitrusting zou worden 
ingegrepen - het begrippenstelsel van het ontwerp wezen-
lijk zou aantasten en een gevaar zou betekenen voor de in 
dat stelsel gelegen eenheid: zo gezien zou men alleen dan 
moeten aanpassen, wanneer men tegen een bepaald begrip in 
een bepaald verband onoverkomelijke bezwaren heeft. 

Art. 6.1.1.2; aanvaardbaarheid. De Commissie onder-
schrijft dat het ongeschreven recht zowel aanvullende- als 
derogerende werking moet hebben, een gedachte welke — 
onder de vlag van de „goede trouw" — ook naar huidig 
recht wordt aanvaard. Over de uitwerking ervan verschilt de 
Commissie echter van mening. 

Sommige leden willen art. 6.1.1.2 tot één artikellid redu-
ceren, waarin dan uitsluitend de „goede trouw" als maatstaf 
wordt gesteld. Zij menen dat het invoeren van twee nieuwe 
begrippen — de „redelijkheid en billijkheid" van lid 1 (aan-
vullende werking) en de „onbetamelijkheid" van lid 2 (de-
rogerende werking) - de deur wijd zal openzetten voor een al 
te vrije rechtsvinding. Dit geldt met name lid 2 (derogeren-
de werking), dat immers uitstekend geschikt is voor een veel 
te ruime toepassing. Zo'n toepassing kan men voorkomen 
door in één artikellid uitsluitend de „goede trouw" te noemen 
en daarmee dan aan te sluiten bij de beperktere inhoud die 
dit begrip naar huidig recht reeds heeft. 

Andere leden vinden art. 6.1.1.2, dat in zijn tweede lid 
een strengere maatstaf stelt dan in zijn eerste lid, in grote 
lijnen aanvaardbaar. Gezien het feit dat dit artikel op alle 
verbintenissen kan worden toegepast, ook dus op verbinte-
nissen uit onrechtmatige daad, is het begrip „redelijkheid en 
billijkheid" (lid 1) beter dan het begrip „goede trouw", want 
dit laatste begrip hoort niet hier maar bij de overeenkomsten 
thuis, waarbij nog in aanmerking moet worden genomen dat 
het eerste begrip even objektief is als het laatste. Mutatis mu-
tandis geldt hetzelfde voor het begrip „in de gegeven om-
standigheden onbetamelijk" (lid 2). 

Zou deze laatste opvatting worden gevolgd en dus de 
tweeledige uitrusting van art. 6.1.1.2 worden gehandhaafd, 
dan rijst - meer konkreet - de vraag, of de begrippen „re-
delijkheid en billijkheid" en „onbetamelijkheid", in het ver-
band waarin art. 6.1.1.2 ze gebruikt, als zodanig aanvaard-
baar zijn. 

Wat vooreerst de in lid 1 gebruikte woorden „overeen-
komstig de eisen van redelijkheid en billijkheid" betreft het 
volgende. Hoewel er tussen „redelijkheid" en „billijkheid" 
weinig of geen verschil lijkt te zijn - men zou kunnen zeggen 
dat bij de „redelijkheid" het hoofd is betrokken en bij de 
„billijkheid" het hart - , hoewel dus de uitdrukking „redelijk-
heid en billijkheid" vrijwel volledig een tautologie schijnt, 
acht de Commissie deze uitdrukking toch aanvaardbaar. Zij 
verdient zelfs positieve waardering en wel hierom, omdat zij 
als geheel een eigen gevoelswaarde heeft en ook een duide-
lijke betekenis, vooral wanneer men bedenkt dat de recht-
spraak op de artt. 1374 en 1375 B.W. de begrippen „rede-
lijkheid en billijkheid" herhaaldelijk gebmikt, zodat dit 
bekende begrippen zijn. Tenslotte neigt de Commissie tot de 
opvatting, dat het verschil tussen „redelijkheid en billijk-
heid" en „eisen van redelijkheid en billijkheid" uitsluitend 
taalkundig is en dat dus beide uitdrukkingen dezelfde hete-
kenis hebben. 

De in lid 2 gebruikte woorden „in de gegeven omstandig-
heden onbetamelijk" zijn volgens de Commissie eveneens 
aanvaardbaar. De maatstaf van lid 2 behoort zwaarder te 
zijn dan die van lid 1, zodat het woord „onbetamelijk" -
dat overigens ook reeds gebruikt werd in de destijds door 

de Tweede Kamer aangenomen Conclusie 21 - hier zeker 
op zijn plaats is. Omdat verder de woorden „in de gege-
ven omstandigheden" het uitzonderingskarakter van het 
tweede lid onderstrepen, zijn ook deze woorden hier op hun 
plaats. 

Tenslotte rijst nog een vraag over de precieze betekenis 
van het tweede lid. Moet volgens de Minister dat tweede lid 
aldus worden verstaan, dat het recht van de schuldeiser 
hoogstens tijdelijk kan worden opgeschort, of meent de Mi-
nister dat ook een blijvende invloed mogelijk is? De Com-
missie neigt tot het eerste. Zou de werking van lid 2 zowel 
een voorlopig als een definitief karakter kunnen hebben, dan 
vraagt de Commissie zich af of dit niet veel te ver gaat. 

Art. 6.1.1.2; aanverwante problemen. In verband met art. 
6.1.1.2 heeft de Commissie ook aandacht besteed aan en-
kele punten welke rechtstreeks of indirekt de artt. 6.5.3.1 
en 6.5.3.10 betreffen. 

Vooreerst de vraag of art. 6.1.1.2 de artt. 6.5.3.1 en 
6.5.3.10 niet overbodig maakt. Deze vraag wordt door de 
Commissie ontkennend beantwoord. Hoewel de bewering 
dat de artt. 6.5.3.1 en 6.5.3.10 naast art. 6.1.1.2 zelfstan-
dige betekenis hebben (Toelichting blzz. 760/761 en 770/ 
771) de Commissie niet erg aanspreekt, meent zij dat Af-
deling 6.5.3 de draad van art. 6.1.1.2 weer moet opvatten, 
omdat anders a contrario-redeneringen zijn te vrezen. Bo-
vendien is het uit praktisch oogpunt aantrekkelijk wanneer 
men de regels van art. 6.1.1.2 ook in Afdeling 6.5.3 kan 
vinden. 

Verder is onderwerp van bespreking geweest de kritiek 
van F. J. W. Löwensteyn op de artt. 6.5.3.1 en 6.5.3.10. 
Blijkens zijn Inaugurele rede van 9 maart 1967 („De rela-
tiviteit van de contractuele norm") J) wijst hij de aan die ar-
tikelen ten grondslag liggende gedachte, dat de contractu-
ele norm in beginsel absoluut is, van de hand en heeft hij 
geen enkele behoefte aan de mogelijkheid van derogatie. 
Volgens hem heeft de contractuele norm slechts relatieve 
betekenis en moet telkens in concreto de strekking van een 
overeenkomst prevaleren boven haar (letterlijke) inhoud, iets 
wat dan neerkomt op het „te goeder trouw uitvoeren" in 
de zin van art. 1374 lid 3 B.W. Daarom wil Löwensteyn, 
voor wat art. 6.5.3.1 betreft, volstaan met een bepaling in 
de geest van art. 1374 lid 3 B.W., terwijl hij art. 6.5.3.10 
volledig wil schrappen. Tot zover - zeer in het kort en 
daarom wellicht onnauwkeurig - de kritiek van Löwen-
steyn. 

De Commissie kan deze kritiek niet onderschrijven. Mèt 
G.H. A. Schut, RM 1968 blz. 314 e.v„ in het bijzonder 
blz. 316 e.v„ meent zij dat Löwensteyn een goede gedachte 
veel te ver doordenkt en hierdoor ten onrechte in strijd 
komt met het beginsel, dat een overeenkomst partijen tot 
wet strekt, welk beginsel nimmer mag worden verlaten. 

Zelf is de Commissie over de artt. 6.5.3.1 en 6.5.3.10 
verdeeld. Een deel van de leden die bij art. 6.1.1.2 met één 
artikellid wilden volstaan er daarin uitsluitend de „goede 
trouw" wilden opnemen (zie boven) wil - onder verwijzing 
naar de artt. 1374 (lid 3) en 1375 B.W. - in art. 6.5.3.1 èn 
de „goede trouw" èn de „billijkheid" opnemen, waarnaast dan 
art. 6.5.3.10 zou moeten vervallen. De overige leden achten 
daarentegen beide artikelen qua inhoud aanvaardbaar. 

Er is nog een :edaktionele kwestie betreffende art. 
6.5.3.1 gerezen. Uit de ..wet", de „gewoonte" en de „re-
delijkheid en billijkheid" kunnen ..naar de aard van de 
overeenkomst" rechtsgevolgen voortvloeien, hetgeen in fei-
te betekent dat bij alle drie de bronnen de „aard van de 
overeenkomst" mede een rol speelt. Dit nu is volgens een 
aantal leden niet duidelijk tot uitdrukking gebracht. De 
woorden „naar de aard van de overeenkomst" kunnen wel-

i) Zie ook zijn Preadvies voor de Broederschap der Notarissen met 
toelichting, Correspondentie-blad 1967 blzz. 88 e.v. en 356 e.v. 
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licht beter verhuizen naar het slot van art. 6.5.3.1, vlak voor 
het woord ..voortvloeien". Een alternatief zou kunnen zijn, 
dat men de eerste komma van het artikel schrapt of dat 
men de woorden ,,naar de aard van de overeenkomst" 
niet tussen komma's maar tussen gedachtestreepjes plaatst. 
De hier aan het woord zijnde leden zouden het op prijs stel-
len wanneer de Minister de redaktie van art. 6.5.3.1 nog 
eens in dit licht zou willen bezien. Een aantal andere leden 
vindt echter deze redaktie niet onduidelijk en heeft derhal-
ve aan een herziening geen behoefte. 

Tenslotte is nog aandacht besteed aan het bestendig ge-
bruikelijk beding van art. 1383 B.W. De Commissie is al-
gemeen van oordeel dat deze bepaling terecht niet in het 
ontwerp is overgenomen, waarbij zij de motivering van de 
Toelichting (blz. 760 derde alinea) geheel onderschrijft. 

Artt. 6.1.1.3 - 6.1.1.5. In NJB 1962. blzz. 608/609, 
wordt door J. Zeijlemaker Jzn. betreurd dat het z.i. ver-
ouderde begrip ..natuurlijke verbintenis" bij de opzet van 
Boek 6 niet overboord is gegooid. Hij acht een uitdrukke-
lijke regeling van de natuurlijke verbintenis ongewenst en 
meent derhalve, dat deze verbintenis weer moet afzakken 
tot de „moraal en fatsoen"-sfeer waarin zij thuishoort. Ver-
gelijk ook dezelfde schrijver in WPNR 4701. 

De Commissie kan deze zienswijze niet delen. Uitgaande 
van de gedachte dat de opzet van het ontwerp vooral dient 
te zijn het in wetsvorm gieten van de regels die in de loop 
der jaren door rechtspraak en literatuur als juist zijn aan-
vaard, meent zij dat het uitdrukkelijk regelen van de natuur-
lijke verbintenis moet worden toegejuicht. Voorts meent de 
Commissie - zoals hierna nog zal blijken - dat de natuur-
Iijke verbintenis méér behoort te zijn dan een enkele ,.mo-
raal en fatsoen-betrekking", dat zij als een echte „rechtsbe-
trekking" in de rechtssfeer thuishoort. 

Wel heeft de Commissie zich afgevraagd of het juist 
is dat de natuurlijke verbintenis volledig in Afdeling 6.1.1 
wordt geregeld, derhalve in een afdeling welke ..algemene 
bepalingen" betreffende „verbintenissen in het algemeen" 
bevat. 

Vanuit de Commissie wordt opgemerkt dat deze plaats 
lichtelijk verwanend is. een verwarring welke voortvloeit 
uit het feit dat de onderhavige regeling niet op zichzelf staat 
maar onmiddellijk volgt op de bepalingen van de artt. 
6.1.1.1 en 6.1.1.2. Wat is immers het geval? Nadat eerst 
art. 6.1.1.1 een inventarisatie heeft gegeven van de door 
het ontwerp aanvaarde (civiele) verbintenissen, wordt 
vervolgens in art. 6.1.1.2 gezegd hoe zo'n (civiele) verbin-
tenis met accessoiren gepaard kan gaan (lid 1), respektie-
veüjk kan worden doorbroken (lid 2). Wanneer nu de rest 
van Afdeling 6.1.1 volledig aan de natuurlijke verbintenis is 
gewijd en die natuurlijke verbintenis uitputtend regelt. ont-
staat de indruk dat een krachtens het tweede lid van art. 
6.1.1.2 doorbroken (civiele) verbintenis tot een ,.natuurlij-
ke verbintenis" wordt gedegradeerd. Zou het ontwerp op 
het standpunt staan dat de werking van art. 6.1.1.2 lid 2 
een definitief karakter kan hebben - iets wat de Commissie 
zich met bezorgdheid afvraagt (zie boven) - dan zou voor 
de „definitieve gevallen" van dat tweede lid de bedoelde 
indruk wel eens juist kunnen zijn. Maar wordt op deze 
wijze niet óók de indruk gewekt van een al te nauw ver-
band tussen art. 6.1.1.2 lid 2 en de onderhavige regeling, 
een verband dat toch kennelijk niet is bedoeld, nu uit de 
tekst van art. 6.1.1.3 duidelijk is af te leiden dat het meren-
deel van de natuurlijke verbintenissen geheel losstaat van 
dat tweede lid en dat er. evenals onder het huidige recht, 
veel méér natuurlijke verbintenissen zijn dan alleen die wel-
ke - in de boven omschreven gedachtengang — uit dat twee-
de lid voortvloeien? 

Ofschoon de Commissie begrip heeft voor het feit dat het 
ontwerp de natuurlijke verbintenis in Afdeling 6.1.1 volle-
dig regelt en daarmee te kennen geeft, dat de natuurlijke 
verbintenis qua karakter met de civiele verbintenis overeen-

stemt, vraagt zij zich anderzijds af of de hierboven om-
schreven systematiek wel gelukkig is en of niet een aantal 
kritische opmerkingen van deskundige zijde zou zijn uit-
gebleven wanneer hier een andere opzet was gevolgd. Zon-
der zich definitief te willen uitspreken, denkt de Commissie 
bijv. aan een oplossing waarbij lid 1 van art. 6.1.1.3 als twee-
de lid naar art. 6.1.1.1 verhuist — en derhalve in de onder-
havige afdeling blijft staan - terwijl dan de rest wordt op-
genomen in een afzonderlijke afdeling met een eigen op-
schrift („Natuurlijke verbintenissen"). Voorlopig heeft dit 
de voorkeur van de Commissie. 

Art. 6.1.1.3; karakter natuurlijke verbintenis. Enkele cri-
tici menen uit het ontwerp te moeten afleiden dat, in af-
wijking van de heersende leer, de natuurlijke verbintenis 
niet kan worden aangemerkt als een echte „verbintenis" in 
juridische zin: onder meer zou het woord ,,overeenkom-
stige" in art. 6.1.1.4 erop wijzen, dat de natuurlijke verbin-
tenis materieelrechtelijk niet met de civiele verbintenis ge-
lijkstaat en dus geen rechtsbetrekking is, doch - minder dan 
dat - moet worden aangemerkt als een betrekking welke in 
wezen tot de sfeer van de zedelijkheid of betamelijkheid be-
hoort, met alleen deze bijzonderheid dat het recht er een 
aantal rechtsgevolgen aan verbindt. Zie S.N. van Opstall, 
WPNR 4754, en het Rapport Notarissen, WPNR 4790, ad 
art. 6.1.1.4. 

Anders dan deze critici meent de Commissie, dat in het 
ontwerp de natuurlijke verbintenis duidelijk te boek staat 
als een volwaardige „verbintenis" in juridische zin, derhalve 
als een rechtsbetrekking bestaande uit een rechtsplicht en 
een daarmee corresponderend vorderingsrecht, op precies 
hetzelfde niveau als dat van de civiele verbintenis: het valt 
immers, behalve uit de Toelichting, ook nog hieruit af te 
leiden dat in het ontwerp — bij de „Verbintenissen in het al-
gemeen" (Titel 6.1) onder „Algemene bepalingen" (Afde-
ling 6.1.1) - de natuurlijke verbintenis compareert naast de 
civiele verbintenis, waaraan niet kan afdoen de formeel-
rechtelijke bijzonderheid dat een natuurlijke verbintenis 
rechtens niet kan worden afgedwongen of, anders gezegd, 
dat aan een natuurlijke verbintenis geen rechtsvordering is 
verbonden. Het woord „overeenkomstige" in art. 6.1.1.4 
houdt blijkens de Toelichting (blz. 457, tweede en derde 
alinea) slechts verband met het feit dat de civiele verbin-
tenis - de meest voorkomende verschijning — als ,,verbinte-
nis" in het ontwerp centraal staat en dat alle bepalingen 
daarop zijn afgestemd. Het staaft derhalve niet de bewering, 
dat het ontwerp de natuurlijke verbintenis als „verbintenis" 
desavoueert. 

Is uit het ontwerp dus duidelijk af te leiden dat de na-
tuurlijke verbintenis in bovenvermelde zin als een volwaar-
dige „verbintenis" moet worden beschouwd, de Commissie 
acht dit uit dogmatisch oogpunt ook gewenst. Zou de Mi-
nister, naar aanleiding van de derde alinea hierboven, de 
onderhavige regeling (voor een deel) naar elders verplaat-
sen, dan mag dit niet tot gevolg hebben dat er op dit punt 
ook maar enige onduidelijkheid ontstaat. 

Art. 6.1.1.3; omschrijving natuurlijke verbintenis. De 
Commissie heeft zich uitvoerig beziggehouden met de wij-
ze waarop in art. 6.1.1.3 lid 2 sub b de natuurlijke verbin-
tenis wordt omschreven. Hierbij was uitgangspunt dat de be-
bepaling van art. 6.1.1.3 lid 2 sub b, gezien haar toelichting, 
kennelijk wil aansluiten bij de thans gangbare opvatting. De 
vraag rees echter, of de in die bepaling gebruikte formule 
deze bedoeling niet miskent. Meer in het bijzonder rees de 
vraag of genoemde formule, welke objectief is bedoeld en 
ook objectief dient te zijn. juist in die objectiviteit niet te-
kortschiet. 

Over één punt is de Commissie het eens: de gewraakte 
formule zou minstens moeten zeggen, dat alleen „dringen-
de" verplichtingen als natuurlijke verbintenissen kunnen 
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worden aangemerkt. In dit verband rijst nog de vraag of 
het wel juist is, dat het ontwerp die verplichtingen niet -
zoals de Hoge Raad doet - omschrijft als verplichtingen 
„van moraal en fatsoen" maar als verplichtingen „van ze-
delijk-maatschappelijke aard". De hiervoor gegeven motive-
ring (Toelichting blz. 464, op één na laatste alinea) is voor de 
meeste leden niet overtuigend. Met name staan zij afwij-
zend tegenover het feit dat de ontwerpers (Toelichting t.a.p.) 
het begrip „moraal en fatsoen" opsplitsen in enerzijds de 
„moraal" en anderzijds het „fatsoen": het in de huidige recht-
spraak gehanteerde begrip „moraal en fatsoen" is één en 
ondeelbaar en mag daarom niet worden opgesplitst. Hebben de 
ontwerpers de „moraal en fatsoen" wellicht overboord ge-
gooid omdat zij van mening waren, dat in het alledaagse leven 
die woorden niets meer betekenen, zodat zij dus beter kunnen 
verdwijnen? En zo neen, waarom zijn die woorden dan niet 
gehandhaafd? 

Over een ander punt is de Commissie echter verdeeld. Het 
betreft hier de woorden „dat de ander. . . mag beschouwen". 
Sommige leden zijn van mening dat deze woorden - vermoe-
delijk in strijd met de bedoeling - nog al subjectief aandoen, 
waardoor het gevaar dreigt van een uitleg welke wezenlijk 
afwijkt van de thans gangbare opvatting. Andere leden vinden 
die woorden voldoende objectief en vrezen derhalve geen 
wezenlijke afwijking in de zoeven omschreven zin. 

Wellicht is het goed het bovenstaande konkreet gestalte 
te geven in de vorm van een dubbel redaktievoorstel, ten-
einde aldus de gedachten te bepalen. De Commissie zou, als 
alternatief voor de formule van het ontwerp, de volgende 
formule willen voorstellen: „b. wanneer er sprake is van een 
zodanig dringende verplichting van moraal en fatsoen dat, 
ofschoon de nakoming niet in rechte kan worden gevorderd, 
de wederpartij deze nakoming als een hem toekomende presta-
tie mag beschouwen.", waarbij dan de leden die in de vorige 
alinea de woorden „dat de ander. . . mag beschouwen" te 
subjectief vonden, het slot van deze formule als volgt willen 
lezen: „ . . . dat ( ) deze nakoming als een aan de weder-
partij toekomende prestatie mag worden beschouwd.". 

Tenslotte rijst nog de vraag of de woorden „ofschoon 
zij rechtens niet afdwingbaar is", die aan het slot van de for-
mule van het ontwerp zijn opgenomen, niet geschrapt moeten 
worden. Sommige leden neigen inderdaad tot schrapping, 
hetgeen uiteraard ook geldt voor de overeenkomstige woor-
den van de formule uit de vorige alinea. Zij vinden die woor-
den nl. overbodig: dat een natuurlijke verbintenis niet af-
dwingbaar is, blijkt immers reeds uit het eerste lid van art. 
6.1.1.3. Andere leden onderschrijven dit laatste maar zijn 
toch van mening, dat de bedoelde woorden niet geschrapt 
moeten worden, hetgeen uiteraard ook weer geldt voor de 
overeenkomstige woorden van de formule uit de vorige alinea. 
Die woorden vervullen nl. een nuttige funktie: wanneer men 
— zoals het ontwerp doet (,, dat de ander . . . mag beschou-
wen") - de aanspraak van de natuurlijke schuldeiser uitdruk-
kelijk vastlegt, dan valt een herinneren aan het niet-afdwing-
bare karakter van die aanspraak alleen maar toe te juichen. Dit 
geldt nog te meer als aan de hierboven bedoelde voorkeur voor 
de wijze van indeling van de onderhavige regeling gevolg wordt 
gegeven, want in dat geval zou de formule van art. 6.1.1.3 lid 2 
sub b in een andere afdeling komen te staan dan de bepaling 
van art. 6.1.1.3 lid 1. 

Art. 6.1.1.4. De Commissie heeft zich afgevraagd of deze 
bepaling voldoende grondslag biedt voor het oplossen van de 
belangrijkste problemen welke naar huidig recht bestaan. 
In het kader van art. 6.1.1.4 kunnen verschillende vragen 
rijzen waarop het antwoord dubieus is. In hoeverre is bijv. 
bij natuurlijke verbintenissen verrekening (compensatie) 
mogelijk? In hoeverre kan men zekerheid stellen voor de 
nakoming van een natuurlijke verbintenis en welke rechts-
gevolgen zijn aan zo'n zekerheidstelling verbonden, waarbij 
dan niet alleen valt te denken aan de mogelijkheid van pand 
en hypotheek, maar ook aan die van borgtocht? Zo zijn er wel 
meer van dit soort problemen, waarover naar huidig recht 

verschillend wordt gedacht. De Commissie vraagt zich nu af, 
of de onderhavige bepaling op dit punt verbetering brengt en 
zo neen, of het dan geen aanbeveling verdient duidelijk stel-
ling te nemen. Dit impliceert echter niet, dat de Commissie 
de algemene formulering van art. 6.1.1.4 zou willen prijs-
geven voor een formulering waarin precies wordt gezegd 
welke bepalingen op natuurlijke verbintenissen van toe-
passing zijn. 

Art. 6.1.1.5. Achter deze bepaling schuilt blijkens de 
Toelichting (blz. 467, op één na laatste alinea) de met art. 
6.1.1.1 verband houdende regel, dat een natuurlijke verbin-
tenis alleen door een overeenkomst in een civiele verbintenis 
kan worden omgezet. Waar deze regel naar huidig recht 
onbekend is - het huidige recht laat immers ook een een-
zijdige omzetting toe - is hij uitsluitend aanvaardbaar wan-
neer hij gepaard gaat met een deugdelijke motivering. Een 
motivering heeft de Commissie echter nergens gevonden. Iets 
van een motivering is wellicht toch te vinden in de Toe-
lichting t.a.p., waar nl. tot uitdrukking komt dat de rechts-
handeling waarbij een natuurlijke verbintenis in een civiele 
verbintenis wordt omgezet meestal tweeërlei strekking heeft, 
te weten (1) dat zij de natuurlijke verbintenis afdwingbaar 
maakt, en (2) dat zij die afdwingbare verbintenis een kon-
krete inhoud geeft. Het lijkt ongewenst - aldus kennelijk de 
gedachtengang van de Toelichting - wanneer bij dit laatste 
slechts één der partijen betrokken zou zijn. Vanuit de Com-
missie rijst echter de vraag of deze motivering niet uitsluitend 
gelding heeft voor de natuurlijke verbintenis tot het verstrek-
ken van alimentatie. Hebben de ontwerpers bij hun keuze voor 
de onderhavige regel niet uitsluitend aan dié verbintenis ge-
dacht en vergeten, dat er ook nog andere natuurlijke verbin-
tenissen zijn? Hoewel de natuurlijke verbintenis tot het ver-
strekken van alimentatie in de praktijk het meest zal voor-
komen en juist om die reden bij de keuze van een omzettings-
regel centraal moet staan, mag een verantwoording ten aan-
zien van de andere natuurlijke verbintenissen toch niet ont-
breken. 

De Commissie vraagt zich vervolgens af, of de hierboven 
(begin vorige alinea) omschreven regel niet uitdrukkelijk moet 
worden vooropgesteld, zeker als men in aanmerking neemt 
dat het ontwerp hier afwijkt van het huidige recht. Zo'n uit-
drukkelijke bepaling zou nog te meer gewenst zijn wanneer -
overeenkomstig de voorkeur van de Commissie - de regeling 
van de natuurlijke verbintenis zou verhuizen naar een af-
zonderlijke afdeling met een eigen opschrift: in dat geval zou 
immers de bepaling van art. 6.1.1.1, waarnaar de Toelichting 
(blz. 467, op één na laatste alinea) in dit verband verwijst, 
in een andere afdeling komen te staan dan de bepaling van 
art. 6.1.1.5. 

Zou overigens inderdaad de natuurlijke verbintenis een 
eigen afdeling krijgen, dan zou men de onderhavige bepaling 
wellicht ook nog in ander opzicht moeten verduidelijken. Met 
name zou duidelijk moeten vaststaan dat een omzettingsover-
eenkomst niet al te gemakkelijk mag worden aangenomen. Dit 
schijnt vooral van belang voor de natuurlijke verbintenis welke 
strekt tot het doen van periodieke betalingen. Gezien immers 
het feit dat in de praktijk de schuldenaar van zo'n verbintenis 
een toezegging daaromtrent ófwel uiterst voorzichtig formuleert 
ofwel geheel achterwege laat, omdat hij bang is zich al te zeer 
voor de toekomst te binden, zou het uitblijven van een duide-
lijke stellingname in bovenbedoelde zin een rem kunnen be-
tekenen op het nakomen van dit soort natuurlijke verbinte-
nissen: de natuurlijke schuldenaar zal dan, uit vrees dat het be-
talen en aanvaarden van één enkele termijn zal worden aange-
merkt als het (stilzwijgend) sluiten van een overeenkomst 
voor de overige termijnen, geneigd zijn een óók door hem 
wenselijk geachte betaling achterwege te laten. 

Dan rijst verder nog de vraag, wat precies de betekenis 
is van de woorden „om niet" in het eerste lid van art. 6.1.1.5. 
Is niet élke toezegging op grond van een natuurlijke ver-
bintenis „om niet" of moet - om een voorbeeld te noemen -
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een toezegging onder voorwaarde als „om baat" worden be-
schouwd? 

Tenslotte heeft de Commissie nog aandacht besteed aan 
het probleem van de aanpassing aan veranderde omstandig-
heden, van op natuurlijke verbintenissen berustende toezeg-
gingen van periodieke betalingen, een probleem dat in de lite-
ratuur meermalen is besproken 1) en ook in de Toelichting be-
spreking vindt: zie Toelichting blz. 468 eerste nieuwe alinea, 
waaruit blijkt dat de ontwerpers de op natuurlijke verbintenis-
sen berustende toezeggingen van periodieke betalingen met 
art. 6.5.3.11 willen aanpakken, teneinde ze op een peil te 
houden dat in overeenstemming is met de telkens wisselende 
omstandigheden. Hoewel dit artikel wellicht enig soelaas biedt, 
is de Commissie toch voorlopig van oordcel dat het geen grond-
slag kan zijn voor een integrale oplossing van het onderhavige 
probleem en dat in het merendeel van de gevallen dit pro-
bleem blijft bestaan. Zo zou bijv. - om slechts op één punt 
te wijzen - van toepassing van het artikel geen sprake kunnen 
zijn wanneer de gewijzigde omstandigheden bij de omzet-
tingshandeling, dus bij de toezegging, niet „onvoorzien" 
waren. En hoe vaak zal dit niet het geval zijn? Moet men bij 
toezeggingen van periodieke betalingen niet vrijwel steeds 
rekening houden met de mogelijkheid dat de financiële ver-
houding tot de wederpartij aan schommelingen onderhevig 
is? De Commissie zou gaarne van de Minister vernemen of 
hij het gewenst acht een bepaling op te nemen waarin het 
mogelijk wordt gemaakt dat toezeggingen als de onderhavige 
door de rechter aan veranderde omstandigheden worden aan-
gepast. De Commissie denkt hier aan een bepaling in de trant 
van art. 401 Boek 1 B.W., echter met dien verstande dat de 
rechter het toegezegde bedrag alleen kan verlagen dan wel 
intrekken of het verlaagde c.q. ingetrokken bedrag (later) 
weer kan verhogen tot ten hoogste het toegezegde bedrag: 
een verdere verhoging zou immers praktisch betekenen dat 
de natuurlijke schuldenaar tegen zijn wil civiel wordt verbon-
den. 

Art. 6.1.2.3; lid 2. Dit lid lijkt nogal vanzelfsprekend, in de 
huidige tekst zelfs overbodig. Zou het niet aanbeveling ver-
dienen de tekst aldus te veranderen, dat daar iets komt te 
staan in de trant van „Uitstel en kwijtschelding van betaling 
aan één der hoofdelijke schuldenaren, werkt niet ten aanzien 
van zijn medeschuldenaren tenzij blijkt dat zulks de bedoeling 
van de schuldeiser was."? 

Art. 6.1.5.3. Ook hier is de formulering nogal ongelukkig; 
bedoeld is dat de leden 1 en 2 een tegenstelling inhouden. 
De formulering zou aan deze bedoeling moeten worden aan-
gepast. 

Art. 6.1.6.1. De term „als een goed schuldenaar" is niet 
duidelijk; tot nu toe kennen we alleen „een goed huisvader". 
Zou het niet beter zijn bedoelde woorden te vervangen door 
„behoorlijk"? 

Art. 6.1.6.7. Naar aanleiding van dit artikel zouden vele 
opmerkingen te maken zijn. De Commissie wil zich echter be-
perken tot één probleem, dat slechts zijdelings met het onder-
havige artikel verband houdt. 

Hoewel de schuldenaar van een geldsom die twijfelt omtrent 
de vraag, aan wie hij zijn schuld moet betalen, en die vervol-
gens - al twijfelend - aan de verkeerde man betaalt, in ver-
schillende gevallen door de bepaling van art. 6.1.6.7 lid 1 
wordt beschermd, zijn er anderzijds óók gevallen waarin een 
twijfelende schuldenaar niet meer veilig kan betalen, waarin 
dus een betaling aan het verkeerde adres voor rekening van de 
schuldenaar komt en een beroep op de onderhavige bepaling 
is uitgesloten. Men denke bijv. aan het geval dat diverse 
„schuldeisers" elkaar het vorderingsrecht betwisten, een situ-
atie welke zeer goed denkbaar is wanneer achtereenvolgens 

1) Zie onder meer S. Royer, WPNR 4881, H. C. F. Schoordijk, WFR 
4794, H. Di ion, AA XV blzz. 55/56, en H. A. Driehma, NJB 1967 blzz. 
320 e.v. en 351 e.v. 

meerdere cessies hebben plaatsgehad: in zo'n geval mag de 
schuldenaar niet de schuldeiser die volgens hem de beste pa-
pieren heeft uitzoeken en die schuldeiser betalen, want dan zou 
hij zich opwerpen als rechter in het geschil tussen de strijden-
de schuldeisers. Daarom acht de Commissie het gewenst de 
schuldenaar van een geldsom die twijfelt omtrent de vraag, 
aan wie hij zijn schuld moet betalen, bevoegd te maken zich 
te bevrijden door die geldsom te consigneren. 

In dit verband wordt nog opgemerkt dat het goed zou zijn 
de Wet instelling consignatiekas (11 juli 1908, Stbl. 226) nog 
eens kritisch te bekijken. Zo zou bijv. de in art. 10 lid 2 van 
die wet gestelde vervaltermijn - „zestig jaren na den dag der 
consignatie" - wellicht verkort kunnen worden. Dergelijke 
lange termijnen zijn een beetje uit de tijd: het leven gaat tegen-
woordig veel sneller dan vroeger terwijl bovendien door de 
chronische geldontwaarding een geldverbintenis in vrij korte 
tijd haar betekenis praktisch verliest. 

Art. 6.1.6.9; lid 1. Wat is bedoeld met het woord „ter-
stond"? In verband met de Toelichting roept dit vragen op. 

Art. 6.1.6.14; leden 2 en 3. De inhoud van lid 2 roept in 
verband met de Toelichting de vraag op of dit lid niet beter 
geschrapt kan worden. Lid 3 schijnt overbodig en zou wellicht 
ook kunnen wegvallen. 

Art. 6.1.6.17. De vraag is gerezen of en in hoeverre dit 
artikel wel gewenst is. Vooralsnog is de Commissie van 
oordeel dat met name de leden 2 en 3 veel te gedetailleerd zijn 
en daarom beter kunnen verdwijnen. De in lid 1 opgenomen 
bepaling wordt echter nuttig gevonden en als zodanig toege-
juicht. En wat tenslotte lid 4 betreft, hierover is de Commissie 
verdeeld: een minderheid ziet lid 4 als een bron van chicanes 
en wil het daarom schrappen, een meerderheid wil daarentegen 
lid 4 behouden. 

Am. 6.1.6.19 - 6.1.6.20 en 6.5.4.2 - 6.5.4.5. De opschor-
tingsrechten en de daarmee verband houdende retentierechten 
zijn voornamelijk in deze artikelen geregeld. De onderlinge 
samenhang tussen de artt. 6.1.6.19 - 6.1.6.20 enerzijds en de 
artt. 6.5.4.2 - 6.5.4.5 anderzijds is dermate groot, dat de 
Commissie het gewenst acht de belangrijkste vragen en pro-
blemen betreffende beide regelingen hier integraal aan de 
orde te stellen. Tenzij anders blijkt, wordt hierna onder „rege-
ling" verstaan het geheel van de zoeven genoemde en thans 
aan de orde komende artikelen. 

Vervolg; regeling gewenst? Het Rapport Bedrijfsjuristen 1), 
blz. 4 ad en in noot 6, blijkt gereserveerd te staan tegenover 
(onder meer) art. 6.5.4.2 j° art. 6.1.6.19: deze artikelen zou-
den, samen met nog enkele andere artikelen uit het zesde 
Boek, een al te ruime mogelijkheid geven om op grond van 
de billijkheid de contractsband te wijzigen of te ontbinden, 
waarmee - in afwijking van het huidige recht - het goede 
trouw-beginsel in belangrijke mate derogerende kracht zou 
worden toegekend. In hetzelfde rapport, blz. 8 ad en in noot 9, 
wordt gezegd dat de regeling van de zogenaamde „exceptio non 
adimpleti contractus" (artt. 6.5.4.2 t/m 6.5.4.4 j° artt. 6.1.6.19 
en 6.1.6.20) een voorbeeld is van een zeer gedetailleerde rege-
ling betreffende een onderwerp van slechts secundair belang, 
dat beter aan de rechtspraak kan worden overgelaten. 

Anders dan de bedrijfsjuristen meent de Commissie, dat de 
regeling van het ontwerp - daargelaten haar details, waarover 
hieronder nader — als geheel een aanvaardbare strekking 
heeft. De Commissie kan trouwens niet inzien dat deze rege-
ling de contractsband zo veel méér aantast dan de huidige — 
op rechtspraak en literatuur gebaseerde - regeling. Het voor-
stel van de bedrijfsjuristen om de opschortingsrechten niet 
uitdrukkelijk te regelen maar aan de rechtspraak over te laten 
is hierom niet aanvaardbaar, omdat het nieuwe Burgerlijk 

1) „CONCLUSIES inzake het Ontwerp voor Boek 6 van het Nieuw 
Burgerlijk Wetboek", opgesteld door de Commissie Nieuw Burgerlijk 
Wetboek van het Studiegenootschap van Bedrijfsjuristen en uitgegeven 
door dit studiegenootschap. 
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Wetboek de belangrijkste regels van het huidige recht uit-
drukkelijk moet stellen en dus in grote lijnen behalve het 
geschreven- óók het ongeschreven recht moet vastleggen. 
Gegeven deze vooropstelling, zou het onaanvaardbaar zijn wan-
neer de belangrijke materie van de opschortingsrechten niet 
geregeld zou worden, maar bij de rechter zou blijven berusten. 
Daar komt nog bij, dat als men - zoals de bedrijfsjuristen 
doen - beducht is voor een al te ruime werking van de 
opschortingsrechten van het ontwerp, men zo mogelijk nog 
beduchter zou moeten zijn voor een oplossing waarbij niets 
wordt geregeld en alles aan de rechter wordt overgelaten: 
zo'n oplossing geeft de rechter immers praktisch carte blanche. 

Vervolg; wetstechnische opzet. Over de wetstechnische 
opzet heeft de Commissie twee opmerkingen. De eerste betreft 
de verhouding van de artt. 6.1.6.19 (leden 2 en 3) en 6.1.6.20 
tot andere bepalingen over opschortingsrechten, de tweede 
betreft de verhouding van de artt. 6.1.6.19 en 6.1.6.20 tot de 
artt. 6.5.4.2 t /m 6.5.4.5. 

De Commissie is vooreerst van mening dat in de tekst van 
het ontwerp niet voldoende tot uitdrukking komt wat blijkens 
de Toelichting (blz. 521, eerste alinea) wel is bedoeld, nl. dat 
de leden 2 en 3 van art. 6.1.6.19 en voorts art. 6.1.6.20 
algemene gelding hebben en in beginsel op alle opschortings-
rechten van toepassing zijn. Van de twee genoemde leden 
zou men afzonderlijke artikelen moeten maken met een dui-
delijk algemene redaktie. Doet men dit, dan zou de redaktie 
van art. 6.1.6.20 ongewijzigd kunnen blijven, aangenomen 
althans dat dit artikel de plaats blijft behouden die het nu 
heeft: het zou dan immers op de zojuist besproken nieuwe 
artikelen volgen en — mèt die artikelen — in een ruimer kader 
komen te staan. 

Voorts heeft de Commissie aandacht besteed aan de veel-
besproken 1) vraag of het uit een oogpunt van wetstechniek 
aanvaardbaar is dat het ontwerp, naast de algemene regeling 
van de artt. 6.1.6.19 en 6.1.6.20 en geheel los daarvan, in de 
artt. 6.5.4.2 t /m 6.5.4.5 een volledig zelfstandige regeling 
geeft van de „exceptio non adimpleti contractus" bij weder-
kerige overeenkomsten óf dat het — uit genoemd oogpunt -
beter is om laatstbedoelde regeling te grondvesten op eerst-
bedoelde regeling en in laatstbedoelde regeling uitsluitend dié 
punten te verwerken, waarin van eerstbedoelde regeling wordt 
afgeweken. De Commissie neigt tot een antwoord in laatst-
genoemde zin: zij is eenstemmig van oordeel, dat het wets-
technisch de voorkeur verdient om de artt. 6.1.6.19 en 6.1.6.20 
ten grondslag te leggen aan de artt. 6.5.4.2 t/m 6.5.4.5 en 
om in laatstgenoemde artikelen te volstaan met een opsomming 
van de punten waarin van eerstgenoemde artikelen wordt 
afgeweken. Aldus kan men a contrario-redeneringen zo veel 
mogelijk voorkomen. 

Vervolg; redaktie. Op drie punten heeft de Commissie re-
daktionele bedenkingen, welke zij gaarne aan de Minister zou 
willen voorleggen. 

In de eerste plaats meent de Commissie - onder verwijzing 
naar T. J. Dorhout Mees, WPNR 4761 - dat de redaktie van 
art. 6.1.6.19 lid 1 een weinig fraaie afwijking vertoont van de 
redaktie van de artt. 6.5.4.2 (leden 1 en 2) en 6.5.4.4 doordat 
zij niet, zoals laatstgenoemde redaktie, op de schuldenaar maar 
op de schuldeiser is afgestemd: in plaats van het opschortings-
recht afhankelijk te stellen van de „redelijkheid en billijkheid" 
aan de zijde van de schuldenaar (is het redelijk en billijk dat 
de schuldenaar opschort?) maakt zij het opschortingsrecht af-
hankelijk van de „redelijkheid en billijkheid" aan de zijde van 
de schuldeiser (is het redelijk en billijk dat de schuldeiser na-
koming vordert?). De Commissie geeft, ook voor het eerste lid 
van art. 6.1.6.19, de voorkeur aan een redaktie waarin de schul-
denaar centraal staat, derhalve een redaktie in de geest van 
de artt. 6.5.4.2 en 6.5.4.4. Overigens is de Commissie van 

1) Zie S. N. van Opstall, WPNR 4757, T. J. Dorhout Mees, WPNR 
4761, en het Rapport Notarissen, WPNR 4982 ad artt 6.5.4.2 t/m 6.5.4.5. 

oordeel dat de redaktie van genoemd eerste lid nog op andere 
punten tekortschiet: zij is nl. als geheel èn in haar onderdelen 
(zie met name het bijna raadselachtige begin) bijzonder lelijk 
en ook daarom weinig gelukkig. 

Dan is er verder nog een vraag gerezen over de wijze waar-
op het ontwerp de opschortingsrechten formuleert. Het ont-
werp zegt telkens dat er sprake is van een opschortingsrecht 
voor de een (schuldenaar) wanneer de ander (schuldeiser) aan 
een op hem rustende verplichting „niet voldoet", een op hem 
rustende verplichting „niet nakomt" c.q. totdat de ander 
(schuldeiser) een op hem rustende verplichting „nakomt": zie 
de artt. 6.1.6.17 lid 4, 6.1.6.19 lid 1 en 6.5.4.2 leden 1 en 2, 
waarop art. 6.1.7.2 met een soortgelijke redaktie aansluit. De 
vraag welke rees is deze, of een formulering die het opschor-
tingsrecht van de een (schuldenaar) afhankelijk maakt van het 
al of niet „nakomen" door de ander 'schuldeiser) het in casu 
beslissende punt wel voldoende duidelijk tot uitdrukking brengt. 
Is het niet zo, dat als er een opschortingskwestie rijst, telkens 
béide partijen - in de zin van het ontwerp — „niet nakomen" 
en dat derhalve het ontwerp, wil het duidelijk stelling nemen, 
minstens moet zeggen wie van beide partijen aan de ontstane 
impasse een opschortingsrecht ontleent en dus vrijuitgaat? 
Krijgt men anders geen oeverloze discussies over de vraag, wie 
van beiden de impasse heeft veroorzaakt? Moet het ontwerp 
niet telkens aldus formuleren, dat het opschortingsrecht van de 
een (schuldenaar) hiervan zal afhangen, of de ander (schuld-
eiser) „bereid en in staat is" zijn verbintenis na te komen? In 
de Commissie wordt hierover verschillend gedacht. Het is ech-
ter wel duidelijk dat, hoe men zich ook opstelt, de onderhavige 
vraag zeker de aandacht verdient en wel hierom, omdat de 
praktische consequenties van de wijze waarop het ontwerp de 
opschortingsrechten formuleert minstens twijfelachtig zijn. De 
Commissie zou dan ook gaarne de mening van de Minister 
vernemen. 

Tenslotte heeft de Commissie zich afgevraagd, wat de be-
tekenis is van het verschil in redaktie tussen het eerste en het 
tweede lid van art. 6.5.4.2: waarom zegt lid 1 dat de weder-
partij kan opschorten „tenzij dit in strijd zou zijn met redelijk-
heid en billijkheid" terwijl lid 2 het opschortingsrecht slechts 
verleent „voor zover redelijkheid en billijkheid dit rechtvaar-
digen"? De Commissie vindt dit verschil in redaktie weinig 
zinvol. Wanneer men de „redelijkheid en billijkheid", als maat-
staf voor de mogelijkheid van opschorting, bij de algehele niet-
nakoming negatief formuleert („tenzij . . . . " ) , bij de gedeelte-
lijke of niet-behoorlijke nakoming daarentegen positief („voor 
zover " ) , dan neemt dit niet weg dat in beide gevallen de 
rechter uiteindelijk beslist of een opschorting „redelijk en bil-
lijk" is. In de praktijk zal dat verschil dus weinig betekenis heb-
ben. De Commissie is dan ook geneigd de Minister in over-
weging te geven de leden 1 en 2 van art. 6.5.4.2 samen te voe-
gen en dus voor alle gevallen van niet-nakoming één redaktie te 
gebruiken, waarin aan de rechter wordt overgelaten zelf te 
beslissen hoe hij de „redelijkheid en billijkheid" moet hanteren 
teneinde op het gebied van de opschortingsrechten de gewenste 
nuances aan te brengen en voor ieder konkreet geval tot de 
meest billijke oplossing te komen. 

Vervolg; reikwijdte van art. 6.5.4.2. Vergelijkt men de 
tekst van art. 6.5.4.2 met de daarop door de ontwerpers ge-
geven Toelichting (blz. 777 e.v.), dan rijst er een vraag over 
de reikwijdte van het artikel. 

Art. 6.5.4.2 is, blijkens zijn tekst, uitsluitend van toepassing 
als er sprake is van twee tegenover elkaar staande verbinte-
nissen, d.w.z. twee verbintenissen met daartussen een zeker ver-
band, waarbij uiteraard bedoeld wordt het nauwe verband tus-
sen de over en weer bestaande verbintenissen uit een weder-
kerige overeenkomst (art. 6.5.4.1 lid 1) of uit een soort-
gelijke rechtsverhouding (art. 6.5.4.1 lid 2). Is dit nauwe 
verband niet aanwezig, dan is toepassing van art. 6.5.4.2 dus 
uitgesloten. Wel is het mogelijk dat in zo'n geval de artt. 
6.1.6.19 en 6.1.6.20 van toepassing zijn, want voor deze arti-
kelen is slechts een licht verband voldoende: zie de in art. 
6.1.6.19 lid 1 omschreven „samenhang". Tot zover lijkt alles 
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in overeenstemming met de Toelichting: vergelijk onder meer 
Toelichting blz. 779 eerste en tweede nieuwe alinea. 

Hierboven ging het uitsluitend over primaire (oorspronke-
lijke) verbintenissen, dus verbintenissen welke rechtstreeks 
uit de betreffende overeenkomst voortspruiten. Wordt echter 
zo'n primaire verbintenis niet nagekomen, dan kan er een 
secundaire verbintenis ontstaan, zijnde een wettelijke verbinte-
nis welke strekt tot schadevergoeding. De vraag die nu rijst is 
als volgt. Wanneer er sprake is van twee primaire verbin-
tenissen waarop art. 6.5.4.2 kan worden toegepast - bijv. 
twee tegenover elkaar staande verbintenissen uit een wedcr-
kerige overeenkomst - en een van die twee verbintenissen 
wordt niet nagekomen, zodat er aan een van beide zijden 
een secundaire verbintenis ontstaat, valt dan het nieuwe sa-
menstel van één primaire- en één secundaire verbintenis 
eveneens binnen het toepassingsgebied van art. 6.5.4.2? Iets 
dergelijks kan men zich afvragen voor het - overigens zeld-
zame — geval dat, in verband met een over en weer gepleegde 
tekortkoming, aan beide zijden een secundaire verbintenis 
ontstaat. 

Men zou deze vraag aldus kunnen beantwoorden, dat het 
nauwe verband van de voorlaatste alinea alleen tussen de 
primaire verbintenissen aanwezig is, omdat alleen van déze 
verbintenissen kan worden gezegd dat zij - in de zin van art. 
6.5.4.2 - tegenover elkaar staan. Het nieuwe samenstel van 
één primaire- en één secundaire verbintenis c.q. twee secun-
daire verbintenissen - hierna verder aan te duiden als het 
„secundaire samenstel" - zou in deze gedachtengang binnen 
het toepassingsgebied van de artt. 6.1.6.19 en 6.1.6.20 vallen, 
nu immers de in art. 6.1.6.19 lid 1 bedoelde „samenhang" hier 
zeker aanwezig is. Men zou echter ook het „secundaire samen-
stel" bij het tweede lid van art. 6.5.4.1 kunnen onderbrengen 
en aldus tot de slotsom kunnen komen dat art. 6.5.4.2 ook dat 
„secundaire samenstel" omvat. 

De Toelichting (blz. 780 tweede alinea) stelt zich kennelijk 
op dit laatste standpunt, echter niet met een beroep op het 
tweede lid van art. 6.5.4.1 maar met een beroep op de tweede 
zin van art. 6.5.4.3, uit welke tweede zin dat standpunt zou 
„volgen". Maar kan men uit een zó bijzondere bepaling — art. 
6.5.4.3 tweede zin heeft uiteindelijk slechts betrekking op het 
geval dat de schuldenaar ondanks verzuim van de schuldeiser 
schadevergoeding verschuldigd wordt — afleiden dat art. 6.5.4.2, 
heel in het algemeen, de primaire- èn de secundaire sfeer om-
vat? Ligt hier een beroep op de algemene bepaling van art. 
6.5.4.1 lid 2 niet veel meer voor de hand? 

Een aantal leden is geneigd om met de Toelichting (t.a.p.) 
art. 6.5.4.2 zowel een primaire- als een secundaire werking te 
geven, maar dan niet op grond van de tweede zin van art. 
6.5.4.3 doch op deze grond, dat het „secundaire samenstel" 
via art. 6.5.4.1 lid 2 door art. 6.5.4.2 wordt beheerst. Zou men 
overigens het andere standpunt innemen en dus van mening 
zijn, dat art. 6.5.4.2 alleen de zuiver-primaire gevallen omvat 
en dat in alle andere gevallen - derhalve de gevallen waarbij 
op enigerlei wijze een secundaire verbintenis betrokken is -
de artt. 6.1.6.19 en 6.1.6.20 van toepassing zijn, dan zou uit 
een oogpunt van consequentie de tweede zin van art. 6.5.4.3 
moeten vervallen. 

De Commissie zou gaarne van de Minister vernemen, of en 
in hoeverre hij met het bovenstaande instemt. Omdat de prak-
tijk straks behoefte heeft aan een goed inzicht in deze materie, 
zou de Commissie een uitputtende motivering op hoge prijs 
stellen. 

Vervolg; art. 6.1.6.20 aanhef en sub a en art. 6.5.4.3. 
Terecht geldt in het ontwerp als algemene regel dat een schul-
denaar (partij) die zelf als schuldeiser in verzuim is, de bevoegd-
heid tot opschorting mist (art. 6.1.6.20 aanhef en sub a en art. 
6.5.4.3 eerste zin). Met verschillende critici *) is de Commissie 
echter eenstemmig van oordeel dat de regel volgens welke een 
opschort ingsrecht weer wèl bestaat wanneer tijdens dat verzuim 

l) Zie S. N. van Opsta!!, WPNR 4757, T. J. Dorhout Mees, WPNR 
4761, en het Rapport Notarissen, WPNR 4982 ad artt. 6.5.4.2 t /m 6.5.4.5. 

de nakoming door een andere oorzaak (dan dat verzuim) 
onmogelijk wordt en in verband daarmee op de wederpartij een 
verplichting tot schadevergoeding komt te rusten, eveneens alge-
mene gelding moet hebben en niet - zoals in het ontwerp is 
gebeurd - beperkt dient te blijven tot de opschortingsrechten 
bij wederkerige overeenkomsten (art. 6.5.4.3 tweede zin). 

Anders dan genoemde critici meent de Commissie, dat het 
vorenstaande geen aanleiding behoort te zijn tot enige aan-
vulling van het ontwerp en dat het voorstel van deze critici tot 
aanvulling van art. 6.1.6.20 sub a met een bepaling in de trant 
van art. 6.5.4.3 tweede zin x) moet worden verworpen. Zij stelt 
zich nl. op het standpunt dat zowel de eerste als de tweede zin 
van art. 6.5.4.3 en óók de bepaling van art. 6.1.6.20 sub a over-
bodig zijn, omdat het daarmee beoogde resultaat reeds ver-
kregen kan worden met de „redelijkheid en billijkheid" van res-
pektievelijk art. 6.5.4.2 en art. 6.1.6.19. Deze „redelijkheid en 
billijkheid" verzet zich immers tegen een opschorting door 
iemand die zelf als schuldeiser in verzuim is, voorzover niet 
tijdens dat verzuim de nakoming door een andere oorzaak (dan 
dat verzuim) onmogelijk wordt en in verband daarmee op de 
wederpartij een verplichting tot schadevergoeding komt te rus-
ten, in welk geval de „redelijkheid en billijkheid" zich niét 
tegen zo'n opschorting verzet. 

Vervolg; zekerheidstelling (art. 6.1.6.19 lid 3). In verband 
met een opmerking van S. N. van Opstall, WPNR 4757, heeft 
de Commissie nog aandacht besteed aan het uitzonderings-
geval van art. 6.1.6.19 lid 3. Met name werd besproken de 
door Van Opstall opgeworpen vraag of het juist is dat hier, 
in afwijking van art. 6.5.4.2, een uitzondering wordt gemaakt 
voor het geval van zekerheidstelling: is dit verschil gerecht-
vaardigd? 

Anders dan Van Opstall meent de Commissie deze vraag 
bevestigend te moeten beantwoorden. Het bedoelde verschil 
houdt verband met het feit dat de samenhang tussen de twee 
betrokken verbintenissen bij art. 6.1.6.19 minder hecht is dan 
bij art. 6.5.4.2. De Commissie meent dat dit inderdaad het 
bedoelde verschil rechtvaardigt. Bij zo'n minder hechte samen-
hang (art. 6.1.6.19) is immers een opschorting door de schul-
denaar niet aanvaardbaar wanneer het risico van een tekort-
koming door de schuldeiser, waaraan de schuldenaar zijn be-
voegdheid tot opschorting juist ontleent, in zoverre van die 
schuldenaar afvalt, dat hij — via een zekerheidstelling — finan-
cieel geen nadeel meer hoeft te vrezen. Bij de hechte samen-
hang tussen de over en weer bestaande verbintenissen uit een 
wederkerige overeenkomst (art. 6.5.4.2) ligt dit echter anders: 
daar moet de een de ander niet kunnen afschepen met een 
surrogaat in de vorm van een zekerheidstelling, waardoor uit-
sluitend het financiële nadeel van een tekortkoming wordt op-
geheven. 

Wel is de Commissie van mening, dat ook bij art. 6.5.4.2 
de opschortingsbevoegdheid kan vervallen wanneer de weder-
partij zekerheid stelt voor de nakoming van haar verbintenis, 
maar hiervoor zal méér nodig zijn dan alleen zo'n zekerheid-
stelling: er zal sprake moeten zijn van nog andere omstandig-
heden die, samen met de zekerheidstelling, de „redelijkheid en 
billijkheid" van een opschorting uitsluiten. Zie ook de Toe-
lichting blz. 780 derde alinea aan het slot. 

Vervolg; verjaring (art. 6.5.4.2 lid 3). Uit het feit dat deze 
bepaling bij de artt. 6.1.6.19 en 6.1.6.20 niet voorkomt meent 
de Commissie te moeten afleiden dat zij daar ook geen gelding 
heeft. De Commissie acht deze conclusie uit een oogpunt van 
wenselijk recht aanvaardbaar en zou daarom gaarne van de 
Minister vernemen, of hij de zienswijze van de Commissie kan 
onderschrijven. 

Vanuit de Commissie rijst echter de vraag, of art. 6.5.4.2 
lid 3 niet al te diep in details duikt. Zou men niet kunnen vol-
staan met een algemene verwijzing naar de „redelijkheid en 
billijkheid"? 

l) Zie S. N. van Opstall, WPNR 4757, T. J. Dorhout Mees, WPNR 
4761, en het Rapport Notarissen, WPNR 4982 ad artt 6.5.4.2 t/m 6.5.4.5. 
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Vervolg; art. 6.1.6.20 aanhef en sub b. In WPNR 4757 wil 

S. N. van Opstall de werking van deze bepaling in zoverre be-
perken, dat voor de geldverbintcnissen een uitzondering wordt 
gemaakt. De Commissie is echter van oordeel dat dit voorstel 
geen navolging verdient. Bij een geldverbintenis komt het blij-
vend verhinderd zijn zó zelden voor, dat de uitzondering 
van Van Opstall praktische betekenis mist. Geld hoort immers 
tot de soortzaken en bij soortzaken is een blijvende verhinde-
ring nauwelijks denkbaar. 

Vervolg; art. 6.1.6.20 aanhef en sub c. De Commissie be-
grijpt dat hier bijv. gedacht is aan het geval dat de vordering 
van de wederpartij alimentatie betreft (vgl. art. 756 lid 1 sub 2 
Rv.): in dat geval zou een opschorting inderdaad ongewenst 
zijn. Zij vraagt zich echter af, hoe de onderhavige bepaling 
moet worden toegepast als de vordering van de wederpartij 
slechts ten dele aan een beslag-verbod onderworpen is. Men 
denke bijv. aan het geval van art. 1638.? lid 1 B.W. Moet de 
onderhavige bepaling dan aldus worden toegepast, dat de op-
schortingsbevoegdheid alleen vervalt voor het gedeelte waar-
voor het beslag-verbod geldt en dat voor het overige die op-
schortingsbevoegdheid in stand blijft? De Commissie zou dit 
gaarne, liefst aan de hand van een voorbeeld, nader hebben 
toegelicht. 

Vervolg; art. 6.1.6.20 aanhef en sub d. De Commissie kan 
met deze bepaling volledig instemmen, ook voorzover het be-
treft de beperking tot de zuivere „opzef'-gevallen. Mèt het 
Rapport Notarissen, WPNR 4820 sub „Algemeen", heeft de 
Commissie zich echter afgevraagd, wat precies de reden is dat 
het ontwerp nu eens „opzet" gebruikt (artt. 6.1.6.20 en 
6.1.10.12), dan weer „opzet of grove schuld" (artt. 6.1.7.7 en 
6.1.9.7): maakt dit erg veel verschil en zouden beide genoemde 
begrippen niet naar elkaar toebuigen doordat straks de praktijk 
gebruik gaat maken van het moeilijke en uit het Strafrecht reeds 
bekende begrip „voorwaardelijk opzet"? 

De Commissie zou het op prijs stellen wanneer de Minister 
een en ander nader toelicht. Zelf meent zij de vraag, waarom 
het ontwerp nu eens de zwaardere eis van „opzet" stelt, dan 
weer de lichtere eis van „opzet of grove schuld", aarzelend en 
met veel reserve als volgt te moeten beantwoorden. Het hierin 
gelegen verschil zou verband kunnen houden met de mate waar-
in het ontwerp, via die begrippen, ingrijpt in de rechtspositie 
van partijen, en wel in die zin dat bij een zwaardere ingreep 
„opzet" wordt verlangd, bij een lichtere ingreep „opzet of 
grove schuld". Neemt men immers de in de vorige alinea 
genoemde artikelen nader onder de loep, dan blijkt het 
volgende. In de artt. 6.1.6.20 (aanhef en sub d) en 6.1.10.12 
(aanhef en sub b) wordt aan de betreffende schuldenaar 
in geval van „opzet" een recht ontnomen, dat hem anders 
zou zijn toegekomen. In de artt. 6.1.7.7 (slot) en 6.1.9.7 (lid 1 
slot) wordt daarentegen aan de betreffende schuldenaar niet 
zozeer een hem toekomend recht ontnomen maar wordt hem, 
behoudens „opzet of grove schuld", bij wijze van uitzondering 
een voordeel gegeven, dat hij anders niet zou hebben gehad. 
Waar het eerste een zwaardere ingreep betekent dan het tweede 
zou het gebruik van respektievelijk „opzet" en „opzet of grove 
schuld" goede zin kunnen hebben. De Commissie zou gaarne 
van de Minister vernemen of hij deze zienswijze deelt. 

Bij de bespreking van art. 6.1.9.7 zal de Commissie het 
onderhavige probleem opnieuw aan de orde stellen, dan echter 
in een breder verband. 

Vervolg; art. 6.5.4.4. De Commissie is vrijwel eenstemmig 
van oordeel dat deze bepaling onnodig in details treedt. Hoewel 
zij instemt met de regel die daarin is neergelegd, heeft zij de 
neiging zich af te vragen, of het hiermee beoogde resultaat niet 
langs een andere weg kan worden bereikt. Zou bijv. de rechter 
niet kunnen werken met de „algemene rechtsbeginselen" of met 
een analogische toepassing van art. 6.5.4.2? Of zou anders eer. 
lichte retouche van dit laatste artikel niet kunnen leiden tot 
een toepassingsgebied dat óók de gevallen van art. 6.5.4.4 om-
vat? 

Slot; regeling retentierecht. Hoewel destijds - in het Voor-
lopig verslag naar aanleiding van Boek 3 (w.o. 3770, stuk nr. 
4, blzz. 36/37) - het standpunt werd ingenomen dat het aan-
beveling verdiende de toen wenselijk geachte regeling van het 
retentierecht in Boek 3 op te nemen, gaat de Commissie thans 
gaarne akkoord met opneming van die regeling in Boek 6. De 
artt. 6.1.6.19 lid 2 en 6.5.4.5 tonen immers duidelijk aan, 
hoezeer de belangrijkste retentierechten een uitvloeisel zijn 
van de onmiskenbaar in Boek 6 thuishorende en daarom ook 
terecht in Boek 6 verwerkte opschortingsrechten. Gezien dit 
nauwe verband tussen enerzijds de retentierechten en anderzijds 
de opschortingsrechten, acht de Commissie het systematisch 
aanvaardbaar en zelfs toe te juichen, dat de regeling van het 
retentierecht onderdeel is geworden van de opschortingsbepa-
lingen van Boek 6. 

Deze oplossing is ook nog hierom gelukkig, omdat het 
retentierecht méér het karakter heeft van een persoonlijk recht 
met zakelijke kenmerken dan dat het als een zuiver zakelijk 
recht kan worden aangemerkt. Blijkens de artt. 6.1.6.19 lid 2 
en 6.5.4.5 werkt immers het retentierecht, behalve tegenover 
de wederpartij *), uitsluitend tegenover die derden, die na het 
ontstaan van de vordering waarop het retentierecht berust, de 
wederpartij onder bijzondere titel zijn opgevolgd, en heeft het 
tegenover andere derden - met name dus de derden die tijdens 
het ontstaan van de vordering waarop het retentierecht berust, 
enig recht op de teruggehouden zaak konden uitoefenen - geen 
werking. 

In dit verband is echter een vraag gerezen betreffende het 
zakelijk karakter van een drietal retentierechten uit Boek 3 
welke op het onderhavige terrein - het terrein van het retentie-
recht - een niet onbelangrijke plaats innemen. Het zijn de in 
art. 3.10.3.13 aan de „bearbeider" de „herbergier" en de „ver-
voerder" verleende retentierechten. Deze retentierechten wor-
den vastgekoppeld aan de voorrechten waarop blijkens de 
artt. 3.10.3.5, 3.10.3.11 en 3.10.3.12 de zoeven genoemde per-
sonen recht hebben. Waar nu deze voorrechten in verband met 
de bepaling van art. 3.10.3.1 lid 1, behoudens in geval van 
kwade trouw, zowel zaken van de wederpartij als zaken van 
derden kunnen betreffen, rijst onmiddellijk de vraag of voor 
de - zoals gezegd - hieraan vastgekoppelde retentierechten 
hetzelfde geldt. Kunnen m.a.w. de drie genoemde retentierech-
ten, behoudens in geval van kwade trouw, ook worden inge-
roepen tegenover derden die op het moment van het ontstaan 
van het voorrecht eigenaar waren? Zo ja, dan zou dit een af-
wijking betekenen van de regel die art. 6.1.6.19 lid 2 voor de 
retentierechten in het algemeen stelt. Zo neen, dan zou dit be-
tekenen dat de ..bearbeider" maar vooral de ..herbergier" en 
de „vervoerder" er slecht aan toe zullen zijn: in het veronder-
stelde geval zal de „bearbeider" nl. nog slechts zijn voorrecht 
behouden terwijl de „herbergier" en de „vervoerder" in dat 
geval mèt hun retentierecht ook hun voorrecht zullen verliezen 
(art. 3.10.3.13 lid 3). 

Met J. H. Beekhuis - in diens noot onder H.R. 1 mei 
1964, NJ 1965, 339 - acht de Commissie in verband met het 
bovenstaande enig schaafwerk gewenst: de eerder omschreven 
vraag dient uitdrukkelijk te worden beantwoord door een dui-
delijk daarop afgestemde bepaling. Zou deze bepaling hiertoe 
strekken dat de onderhavige retentierechten in de boven om-
schreven zin. behoudens kwade trouw, ook tegenover derden 
kunnen worden ingeroepen en zouden in verband daarmee die 
retentierechten een overwegend zakelijk karakter krijgen - de 
Commissie wil haar oordeel over de wenselijkheid van een en 
ander opschorten totdat de Minister gemotiveerd met een 
voorstel komt — dan zou er wellicht tóch iets te zeggen zijn 
voor opneming van de regeling van het retentierecht in Boek 3. 

Artt. 6.1.7.1 — 6.1.7.16. De Commissie heeft om te begin-
nen aandacht besteed aan de vraag, of een regeling van het 
crediteursverzuim nodig is en zo ja, of dan de regeling van 
het ontwerp niet te uitvoerig is. 

1) En tegenover de verhaalzoekende schuldeisers van die wederpartij, 
waaronder ook de hypotheekhouders (H.R. 1 mei 1964, NJ 1965, 339, 
met noot J.H.B.). 
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De overgrote meerderheid is van oordeel dat een regeling 
van het crediteursverzuim niet kan worden gemist. Hoezeer 
ook de betekenis van het crediteursverzuim voor de praktijk 
slechts gering is - het komt immers weinig voor dat het ver-
zuim van een schuldeiser tot problemen leidt - de rechtspraak 
heeft toch uitgewezen dat in de praktijk het crediteursverzuim 
een rol kan spelen en dat, als het dit doet. er belangrijke ge-
volgen aan verbonden zijn. Een kleine minderheid is echter 
van oordeel dat zulk een regeling niét nodig is: de praktijk zal 
zich immers zelf wel redden. 

Kan dus volgens de meeste leden een regeling van het credi-
teursverzuim niet worden gemist, de Commissie is eenstemmig 
van oordeel dat de regeling van het ontwerp, met name Afde-
ling 6.1.7. veel te uitvoerig is. Zii zou daarom gaarne van de 
Minister vernemen of hij het nodig acht het crediteursverzuim 
zó uitvoerig te repelen. Vooralsnog lijkt het haar voldoende 
alleen de artt. 6.1.7.1 en 6.1.7.3 te handhaven en voorts nog 
iets OD te nemen over de mogelijkheid van kwijting buiten de 
schuldeiser om (zie hierna sub ..Artt. 6.1.7.9 - 6.1.7.13."). 

Voorts is nog aandacht besteed aan een door W. C. L. van 
der Grinten in WPNR 4741 o^geworren vraag. nl. of 
de door het ontwero aan het „crediteursverzuim" verbonden 
rechtsgevolgen óók in geval van ,,crediteursovermacht" beho-
ren in te treden. Van der Grinten beantwoordt deze vraag 
bevestieend voorzover het betreft de rechtsgevolgen die Afde-
l!na 6.1.7 aan het ..crediteursverzuim" verbindt en ontken-
n^nd vnorzover het betreft de rechtsgevolgen van de artt. 
6.5 4 ■* en 6 5 4.7 'rechtsgevolgen ten aanzien van de tegennres-
tat ;e bii wederkerige overeenkomsten'). Daarom wil hii - grof 
geleed - de aan het slot van art. 6.1.7.1 lid 1 gestelde uitzon-
dering ( t e n z i j . . . . " ) s c h r a g e n en voorts de artt. 6 5.4.3 
(eerste 7in) en 6 5 4.7 (eerste lid) aldus aanvullen, dat het daar 
behaalde ceen ge'ding heeft als de oorzaak van verhindering 
de schuldeiser n ;et kan worden toegerekend (art. 6 1.6.20 sub 
a zou uiteraard op gelijksoortige wijze moeten worden aange-
vuld). 

De Commissie is geneigd dit voorstel te verwemen: volgens 
haar moet het onderscheid tussen ..crediteursverzuim" en „cre-
direnrsovermacht" over de hele linie — en dus niet uitsluitend 
in de artt 6 5.4 3 (eerste z ;n) en 6.5.4.7 (eerste lid) - worden 
gehandhaafd. Wel acht de Commissie het gewenst de rechter 
meer armslag te geven door de overmachtsformule van het 
ontwero (art. 6.1 7.1 lid 1 slot) iets «oeneier te maken: de 
woorden ..tenzii de oorzaak van verhindering de schuldeiser 
met kan woeden toegerekend" zouden biiv. kunnen o1aats-
m^ken voor de wcwrfen ..tenzij dit in strijd zou zijn met de 
redelijkheid en billijkheid". 

Art. 6 1.73. De hier door het ontwero aan de rechter ver-
leende bevoegdheid om in eeval van crediteursverzuim de 
schuldenaar van zün verbintenis te bevriiden. kan volledig wor-
den toegejuicht. Het ontwem geeft hier de rechter on ee1uk-
k ;ge wiize een taak bii de afwikkeling van verbintenissen in 
geval van crediteursverzuim. Ook de - uit het woordie ..kan" 
af te leiden - beslissingsvrijheid van de rechter acht de Com-
missie aanvaardbaar. 

De Commissie zou echter een k'eine aanvulling willen be-
pleiten. waarbii zij — onder verwijzing naar de eerste alinea 
van de Toelirht ;ng on het artikel (blz. 527) - ervan uitgaat 
dat dit artikel voor een deel narallel loont aan art. 6.1.10.3. een 
nara lH welke meer konkreet aldus kan worden omschreven, 
dat beide artikelen voor soortseliike gevallen in een defini-
tieve bevrijding van de schuldenaar voorzien: zoals immers een 
crediteursverzuim van blijvende aard via art. 6.1.10.3 lid 1 
(bliivende onmogelijkheid aan debiteurszijde) in een definitieve 
bevrijding van de schuldenaar resulteert, zo zal voortaan ook 
een crediteursverzu :m van tüdeliike aard via art. 6.1.7.3 (tijde-
liike onmoeeliikbeid aan debiteurszijde) tot een definitieve 
bevrüding van de schuldenaar kunnen leiden. 

Uitgaande van de zoeven omschreven narallel meent de 
Commissie, dat — uit een oognunt van ccnseauentie - art. 
6.1.7.3 aHus moet worden aangevuld dat daarin, evenals in het 
overeenkomstige art. 6.1.10.3 (lid 2 slot), een verwijzing naar 

art. 6.1.8 4 wordt opgenomen. Blijkens de Toelichting blzz. 529 
(noot 1) , 542 (laatste alinea) en 581 (derde alinea), in onder-
ling verband en samenhang beschouwd, is immers dit laatste 
artikel op beide gevallen van toepassing, zodat het consequent 
lijkt de aan het slot van art. 6.1.10.3 lid 2 opgenomen verwij-
zing, welke zeker nuttig kan worden genoemd, ook in art. 
6.1.7.3 te verwerken. 

Artt. 6.1.7.9-6.1.7.13. De Commissie vindt de regeling van 
de inbewaringstelling bij crediteursverzuim (artt. 6.1.7.9-
6.1.7.13) om twee redenen minder gelukkig. Tn de eerste plaats 
is zij voor de nraktiik veel te ingewikkeld. En in de tweede 
plaats maakt zii. alle uitvoerigheid ten snijt, ten onrechte de 
schuldenaar met bevoegd zich buiten de schuldeiser om te 
bevriiden. De Commissie zou gaarne van de Minister ver-
nemen - naar aanleid'ng van het eerste bezwaar - of hii bereid 
is de onderhavige regeling te schrannen en — naar aanleiding 
van het tweede bezwaar - of hii bere'd is een nieuwe regel ;ng 
voor te stellen waarin de gewenste bevoegdheid wordt ge-
geven. Aan dit laatste heeft de nraktiik zeker behoefte, mits 
uiteraard de nieuw voorgestelde regeling eenvoudig hlüft. want 
ook h ;er zou ingewikkeldheid bezwaarlük zün. Meer konkreet 
geeft de Cotnm«««}e bet volgende in overweging. 

Voor geldverhintenissen zou een henalmg gewenst zün waar-
in de schuldenaar, als zün schuldeiser in verzuirn is. bevoegd 
wordt gemaakt zich zonder tussenkomst van de rechter te 
bevriiden. TV Commissie denkt h :er aan een soort ..aanbod 
van gerede netaling nlus consignatie", maar dan op eenvoudige 
w ü ' e geregeld. 

Voor verbintenissen betrekking hebbende on lichameliike 
zaken 70" een Vienaün" gewenst zün waarin de schuldenaar, 
als 7Ün schuldeiser in verzuim 'S. bevoegd wordt gemaakt z'ch 
door tussenkomst van de rechter te bevriiden. De Commissie 
denkt nior aan een rerhterlüke macbtigin" tot verkoon van de 
vercr-1-mldiodo 7nak. gevolgd rlnnr cons ignat ie van b a a r ne t to-
onbrengst. Hiertoe zou men de boedelrechter kunnen inschake-
1en. De^e rechter 7ou voorts bij het nemen van zijn beslissing 
grote vrüneid moeten hebben. 

De Commissie heeft zich nog af<*evraa«d. of voor de ge-
vallen van de vorige a'inea de henaling van art. 6 1.8.19 niet 
reeds voldoende ruimte biedt, een vraag d ;e 7Ü zelf gene'fd is 
ontkennend te beantwoorden: art. 6.1.8.19 is immers alleen 
van to^nassing wanneer het gaat om ..aan bederf onderhevige 
zaken" fl:d 1) of om ..zaken die moeilük of slechts met on-
evenredig ho<*e kosten k"nnen worden hewaard indien verdere 
bewarinf van de schuldenaar redeüikerwiis rret kan worden 
verlangd" H'd 2). waarmee nog niet alles is omvat. Men denke 
slechts aan de inweüer d ;e met vele door hem gerenareerde 
kettingen, armhanden en horlones huift zitten, omdat de eige-
naars zün ver^o^k tnt afhalen steeds maar negeren. 7o zün er 
wel meer voorbeelden te hedenken van gevallen waaron art. 
6.1.8 11 n'et of nanweüiks kan worden toegenast. terwül de 
mogeiükne ;d van verkoop met rechterlijke machtiging toch 
gewenst is. 

Artt. 6.1.8.1 e.v., 6.1.10.3 en 6.5.4.6 e v. De in het ontwerp 
gebe7igde be«ri"nen ..niet nakomen". ..tekortschieten" en ,.te-
kortkomen" hebben, anders dan het begnn ..wannrestatie" van 
het huidige recht, een neutraal karakter en abstraheren derhalve 
van schuld of verwüt: z ;e Toelichting blzz. 5^8/S39. De vraag 
is gerezen of dit karakter wel voldoende duidelük tot uitdruk-
king komt en of. in verband daarmee, de nraktiik wel in staat 
zal zün die begrinnen te gebruiken en of ook overigens die 
begr'nnen als iuist kunnen worden aanvaard. 

Terwijl het begrip ..niet nakomen" voldoende neutraal is, 
zün de begrinnen ..tekortschieten" en ..tekortkomen" wellicht 
minder neutraal: men zou kunnen aarzelen of deze laatste be-
grinnen. in plaats van een kleurloze indruk te maken, niet 
eerder de snonestie wekken van een schuldige of verwüthqre 
gedraging. Het Ranvort Notarissen (zie onder meer WPNR 
4820 ad art. 6.1.8.1 en WPNR 4982 ad art. 6.5.4.7) maakt hier 
dan ook bezwaren en wil slechts het begrip „niet nakomen" 
handhaven. 
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De Commissie is echter van oordeel dat de praktijk snel 

gewend zal zijn aan de neutrale betekenis van de begrippen 
„tekortschieten" en „tekortkomen". Omdat voorts deze be-
grippen, beter dan het begrip „niet nakomen", tot uitdrukking 
brengen dat het ontwerp hier, behalve de algehele niet-na-
koming, ook de niet-tijdige en niet-behoorlijke nakoming be-
doelt, acht de Commissie het gebruik van de drie genoemde 
begrippen volledig aanvaardbaar. 

Voorts is naar aanleiding van kritische opmerkingen van 
verschillende zijden 1) de vraag besproken, of het juist en aan-
vaardbaar is: (a) dat in de artt. 6.1.8.1 en 6.1.8.2 geen gebruik 
wordt gemaakt van het begrip „overmacht" en zelfs niet van 
het — voor overmacht toch kenmerkende — begrip „onmoge-
lijkheid" of „verhindering", en (b) dat in art. 6.1.10.3 het 
begrip „overmacht" - en trouwens ook het begrip „verhinde-
ring" - weer wel wordt gebruikt, maar dan in de enge bete-
ken;s van „bliivende overmacht" (blijvende verhindering). Alle 
critici1) beantwoorden deze vraag in één of beide onderdelen 
ontkennend en menen derhalve, dat or> het onderhavige terrein 
de begrionen-uitrustinsr van het ontwerp moet veranderen. Over 
de uitwerking van dit laatste verschillen zii echter van mening. 

De Commissie meent echter in meerderheid dat de hierboven 
omschreven vraag in haar beide onderdelen bevestieend moet 
worden beantwoord. De praktijk zal hier eveneens aan het ge-
bruik van de nieuwe begrippen snel gewend zijn en, is zij er 
eenmaal aan gewend, dan zal zij er ook wel mee kunnen 
werken. 

Art. 6.1.8.2. De in dit artikel opgenomen risico-formule — 
oorzaak welke ..krachtens de wet een rechtshandeling of de in 
het verkeer geldende onvattingen" voor rekening van de schul-
denaar komt - is vooral door J. L. L. Wery. RM 1964 blz. 19 
e.v.. uitvoerig bekritiseerd. Zijn kritiek komt in hoofdzaak 
hierop neer. dat het ontwerp ten onrechte de ..in het verkeer 
geldende opvattingen" als risico-bron aanvaardt en evenzeer 
ten onrechte de ..redeliikheid en b'll'ikheid" nis zodnnic afwiist. 
Wery geeft U'teindeliik de voorkeur aan een rednktie waarin 
geen enkele risico-hron wordt vermeld. Verceliik ook het Rap-
port Notarissen WPNR 4820 ad art. 6.1.8.2. waar eveneens -
voor wat de risico-formule betreft - een blanco bepaling wordt 
bepleit. 

De Commissie acht daarentegen de risico-formule van art. 
6.1.8.2 vo"edig aanvaardbaar, ook voor7over het betreft de 
„in het verkeer geldende onvattingen". De door Werv eeuite 
bezwaren hebben de Commissie niet overtive^. waarbii nog 
valt on te merken dat - anders dan Werv Wiikhaar meent -
het ontwerp óók ruimte biedt aan de ..redelijkheid en bi11ük-
heid" als maatstaf ter beslissing van risico-vragen: wanneer 
immers art. 6.1.8.2 naar de „wet" verwiist, dan kan men dit 
zien als een verwijzing naar (onder meer) art. 6 5 3.1. en in 
dit laatste art'kel wordt de „redelijkheid en billijkheid" uit-
drukkelijk genoemd. 

Art. 6.1.8.3. Deze benaling - de aansprakelijkheid voor 
personen betreffend - wordt door J. L. L. Werv. RM 1964 
blz. 34 e.v., uitvoerig bekritiseerd: hii acht schrapping gewenst 
omdat hii ernstig betwijfelt of haar uitwerking wel in alle ge-
vallen billiik zal zijn. waarbij hij vooral het ooa heeft op -
kort gezegd — de verkeerde iniekties door verpleegsters, de 
fouten van vervoerbedrijven, de fouten van de posterijen en 
tenslotte de werkstakingen. 

De Commissie stelt zich in beginsel positief on. Zij acht de 
door Wery geuite bezwaren niet overtuigend en is zelfs geneigd 
de onderhavige bepaling ruim op te vatten. Over de uitwer-
king van dit laatste verschilt de Commissie echter van mening. 
Er is nl. een meerderheidsstandpunt en een minderheidsstand-
punt. 

De meerderheid stelt zich op het standpunt dat een strenge 
aansprakelijkheid voor personen billijk is en ook hoe langer 

l) Zie Ph. A. N. Houwing, WPNR 4739 (en 4740), J. L. L. Wery, RM 
1964, blz. 10 e.v., S. Gerbrandy, Vooruitzichten van de Rechtswetenschap 
(Kluwer 1964), blz. 100, het Rapport Notarissen, WPNR 4820 sub „A1-
gemeen", Asser III, 1 (Rutten), blzz. 249 (ad en in noot 5) en 256 (ad en 
in noot 3). 

hoe meer als billijk wordt aanvaard. Zo moet volgens haar de 
chirurg - in de zin van de onderhavige bepaling - geacht wor-
den „gebruik te maken" van alle ziekenhuiskrachten die bij een 
door hem uitgevoerde operatie zijn ingeschakeld, zodat hij 
aansprakelijk is voor alle fouten bij die operatie gemaakt, wie 
ook in feite de schuldige is. Het is onbevredigend wanneer bij 
medische kunstfouten ter gelegenheid van specialistische of an-
dere ingrepen - want het bovenstaande geldt uiteraard ook 
voor andere doktoren dan chirurgen - de patiënt overal zijn 
neus stoot, omdat hij niet kan achterhalen wie de kunstfout 
heeft gemaakt en derhalve als gejaagde in aanmerking komt. 
Mutatis mutandis geldt hetzelfde voor andere schuldenaren 
die bij de uitvoering van hun verbintenis derden gebruiken. 
Men denke bijv. aan vervoerders, aannemers, fabrikanten en 
in het algemeen al diegenen, die bij het uitoefenen van hun 
beroep of hun bedrijf gebruik maken van personeel. Zij moeten 
zich niet achter dit personeel kunnen verschuilen. Wanneer zij, 
in rechte aangesproken, onschuldig menen te zijn, dan moeten 
zij gebruik maken van de mogelijkheid van vrijwaring en dus 
de man die zij schuldig achten in vrijwaring onroepen. Dit kan 
ook gemakkelijk, want zij weten uiteindelijk beter dan de 
wederpartij, wie de fout heeft gemaakt en dus de schuldige is. 

De minderheid kan het standpunt van de meerderheid niet 
onderschrijven. Een vergaande aansprakelijkheid als in dit 
standpunt beoleit zou het terrein van de overmacht on onaan-
vaardbare wijze inperken. Praktisch zou het neerkomen op een 
soort risico-aansnrakelijkheid. En wat het probleem van 
de „schuilende schuldenaar" betreft het volgende. Het is inder-
daad ongewenst wanneer de vordering van een schuldeiser 
schipbreuk lijdt doordat de schuldenaar zich achter anderen 
verschuilt: de schuldenaar moet dan immers, na veel kosten, 
opnieuw beginnen. Maar in wezen is dit een probleem van 
procesrecht, zodat men de oplossing in het procesrecht moet 
zoeken. 

De Commissie zou gaarne van de Minister vernemen, hoe 
volgens hem — in het licht van het bovenstaande - de onder-
havige benaling moet worden verstaan, waarbij zij vooral het 
oog heeft oo de uitdrukking „gebruik maken van". Meer in 
het biizonder zou zij van de Minister willen horen, wat zijn 
standpunt is met betrekking tot de aansnrakeliikheid van zie-
kenhuizen en specialisten, welke aansnrakeliikheid in de litera-
tuur hoe langer hoe meer de aandacht krijgt. 

De Commissie heeft zich tenslotte nog beziggehouden met 
de vraag, of er niet óók een benaling moet komen waarin de 
schuldenaar aansprakelijk wordt gesteld voor de deugde1iik-
heid van zaken, rioor hem bij de uitvoering van zijn verb;nte-
nis gebruikt. Ook hier is weer sprake van een meerderheids-
standnunt en een minderheidsstandpunt, waarbij de grenslijn 
op dezelfde wijze loopt als hierboven. 

De meerderheid stelt zich op het standnunt dat de zoeven 
bedoelde vraag zonder enise restriktie bevestigend moet wor-
den beantwoord. Gezien de moderne ontwikkeling op het ge-
bied van de techniek, welke steeds meer risico's doet ontstaan, 
wordt het meer en meer een billijke ja zelfs dvvineende eis het 
risico daar te laten rusten, waar met dat risico wordt gewerkt: 
in casu dus bij de schuldenaar die ziin verbintenis uitvoert met 
gebruikmaking van een zaak waaraan risico is verbonden 
(ondeupdeliike zaak). Ook hier moet de schuldenaar zich niet 
achter anderen - leveranciers en producenten - kunnen schuil-
houden en ook hier dient te gelden dat als hij. in rechte aan-
gesproken, onschuldig meent te ziin, hij gebruik moet maken 
van de mogelijkheid van vriiwaring en dus de man die hij 
schuldig acht en die hij uiteindelijk beter kan kennen dan de 
wederpartij, in vriiwaring moet onroepen. Daar komt nog bij, 
dat de aansprakelijkheid voor zaken een logisch uitvloeisel is 
van de aansprakelijkheid voor personen, zoals deze laatste 
aansprakelijkheid in art. 6.1.8.3 is neergelegd. Men zou zelfs 
kunnen zegeen, dat de schuldenaar die bij de uitvoering van 
zijn verbintenis gebruik maakt van een ondeugdelijke zaak, 
de hierdoor veroorzaakte schade dient te vergoeden omdat de 
leverancier c.q. producent van die zaak moet worden aange-
merkt als een persoon voor wiens gedragingen de schuldenaar 
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aansprakelijk is: het valt immers goed te verdedigen dat zo'n 
schuldenaar - in de zin van art. 6.1.8.3 - bij de uitvoering van 
zijn verbintenis „gebruik maakt" van de hulp van mensen 
zoals leveranciers en producenten. 

De door de meerderheid gewenste bepaling zou ruim gefor-
muleerd moeten worden. Zo zou bijv. de dokter aansprakelijk 
moeten zijn voor de deugdelijkheid van de door hem bij zijn 
behandeling gebruikte ampullen, waarbij uiteraard die dokter 
weer bevoegd is om op zijn beurt de leverancier c.q. producent 
aan te spreken. Bedoeld is dus een bepaling met een strafie risi-
co-formule, een formule waar niet onder uit is te komen. Het 
door de Hoge Raad - in zijn arrest van 13 december 1968, 
NJ 1969. 174 - gemaakte voorbehoud in verband met de aard 
van de overeenkomst, de verkeersopvattingen en de redelijk-
heid, zou in die bepaling niet thuis horen. Zo'n straffe formule 
ligt ook geheel in de lijn van een tendens in de huidige maat-
schappij: de tendens nl. naar een zienswijze waarin het aan-
nemen van een risico-aansprakelijkheid normaal en billijk 
wordt geacht. 

De minderheid kan het standpunt van de meerderheid niet 
onderschrijven. De gronden hiervoor werden hierboven (vijf 
alinea's terug) reeds vermeld. 

De Commissie zou gaarne van de Minister vernemen, hoe 
volgens hem - in het licht van het bovenstaande - de aan-
sprakelijkheid voor zaken moet worden bezien en of hij bereid 
is deze aansprakelijkheid op enigerlei wijze uitdrukkelijk te 
regelen. 

Art. 6.1.8.5; algemeen. De aan art. 6.1.8.5 ten grondslag 
liggende gedachte - schuldeisers moeten de rechtsgevolgen van 
niet-nakoming reeds vóór de opeisbaarheid kunnen inroepen 
zodra vaststaat dat de schuldenaar te zijner tijd niet zal preste-
ren - wordt volledig onderschreven. De Commissie is dan ook 
van mening dat de bepaling van art. 6.1.8.5 in haar algemeen-
heid moet worden aanvaard. Zij voorziet in een duidelijke be-
hoefte en vervult ook een wettelijke leemte: voortaan zal de 
schuldeiser van een nog niet opeisbare verbintenis, wanneer een 
belangrijke tekortkoming reeds bij voorbaat vaststaat, zijn 
schade beperkt kunnen houden door zich terstond - hetzij 
geheel (ontbinding) hetzij gedeeltelijk (vervangende schade-
vergoeding) - van de schuldenaar los te maken en met een 
ander in zee te gaan. 

Het vorenstaande neemt niet weg dat de bepaling van art. 
6.1.8.5 enkele vragen doet rijzen. De Commissie heeft er een 
drietal besproken, welke zij gaarne aan de Minister zou willen 
voorleggen. De eerste vraag betreft de bepaling als geheel, de 
tweede vraag de bepaling sub b en de derde vraag de bepaling 
sub c. 

In de eerste plaats rijst de vraag, of de drieledige opsomming 
van art. 6.1.8.5 (a, b en c) het terrein van „bij voorbaat vast-
staande tekortkoming" volledig omvat. Bij onbevangen lezing 
is men geneigd deze vraag ontkennend te beantwoorden: het 
jitdrukkelijk noemen van slechts drie gevallen doet immers 
vermoeden, dat er nog wel andere gevallen van „bij voorbaat 
vaststaande tekortkoming" zijn en dat deze andere gevallen 
bewust buiten het artikel zijn gehcuden, aangenomen althans 
Jat dit artikel een limitatief karakter heeft. Denkt men echter 
verder door. dan is men geneigd de bedoelde vraag bevestigend 
te beantwoorden: buiten de drie uitdrukkelijk genoemde ge-
vallen is een „bij voorbaat vaststaande tekortkoming" immers 
moeilijk denkbaar. Maar wat is dan de zin van die konkrete 
opsomming sub a, b en cl Kan men dan niet beter in de tekst 
van art. 6.1.8.5 met een algemene omschrijving volstaan, om 
dan vervolgens die tekst konkreet gestalte te geven door de 
gevallen sub a, b ene in de Toelichting te vermelden? 

In de tweede plaats rijst de vraag, of de bepaling sub b 
de schuldenaar niet ten onrechte ruimte geeft om op voor-
delige wijze van zijn verbintenis af te komen. Men denke bijv. 
aan het geval dat de verkoper van een huis kans ziet om, vóór 
de datum van levering, een betere prijs te maken door het 
huis aan een derde te verkopen. Zo'n verkoper zou een kwalijk 
spel kunnen spelen door zijn koper „mede te delen", dat hij het 
huis niet zal leveren, en vervolgens rustig af te wachten hoe 

de koper reageert: gaat diens reaktie de verkoper minder geld 
kosten dan de tweede verkoop hem aan winst belooft, dan 
laat hij de koper in de steek om het huis aan de derde te 
verkopen, en gaat diens reaktie de verkoper méér geld kosten 
dan de tweede verkoop hem aan winst belooft, dan blijft hij de 
koper trouw en maakt hij een einde aan zijn onderhandelingen 
met de derde. Of moet men zeggen dat de verkoper dit spel 
vrijwel nooit zal kunnen spelen, omdat zijn „mededeling" moet 
worden aangemerkt als een „houding waaruit blijkt dat een 
aanmaning nutteloos zou zijn" (vgl. de artt. 6.1.8.11 lid 3 en 
6.5.4.6 lid 2, telkens aan het slot) zodat dus de koper, na 
ontvangst van die „mededeling", de verkoper geen termijn 
hoeft te stellen om alsnog op zijn „mededeling" terug te komen, 
maar - geheel naar eigen keuze - rauwelijks kan omzetten 
(art. 6.1.8.11) of ontbinden (art. 6.5.4.6)? 

In de derde plaats rijst de vraag, of in de bepaling sub c 
niet beter kan worden gezegd dat de aanmaning, wil zij rechts-
gevolgen hebben, bij deurwaarders-exploit moet gebeuren. Zoals 
de tekst nu luidt („schriftelijke of gerechtelijke aanmaning") 
zou het voldoende zijn wanneer de schuldeiser - zonder aante-
kening of wat ook — een brief stuurt naar het adres waarvan 
hij mag aannemen dat zijn schuldenaar daar woont. En nu kan 
men wel zeggen dat, als het er op aankomt, de schuldeiser 
meestal moet bewijzen dat de schuldenaar die brief ook ontving 
(vgl. art. 3.2.4 lid 2), in casu zijn de rechtsgevolgen zó in-
grijpend, dat het gewenst lijkt hier extra voorzichtig te zijn 
en een deurwaarders-exploit voor te schrijven. Zelfs bij een 
aangetekende brief moet trouwens ernstig worden betwijfeld of 
die voldoende garantie biedt dat de schuldenaar zijn aanmaning 
ook werkelijk ontving. Het bewijsstrookje van de PTT zegt im-
mers alleen iets over het verstuurd zijn van de brief-omslag en 
niets over de inhoud van de brief zelf, dus over de vraag of in 
die brief de sub c bedoelde aanmaning was opgenomen. Het is 
zelfs nog sterker, want dat bewijsstrookje zegt evenmin iets 
over de vraag of er überhaupt een brief in de omslag heeft 
gezeten. Een en ander maakt de wenselijkheid van het voor-
schrijven van een deurwaarders-exploit des te klemmender. 

Tenslotte wordt nog aandacht besteed aan een probleem dat 
slechts zijdelings met het onderhavige artikel te maken heeft. 
Het is het probleem van de dubbele of meervoudige verkoop 
van een onroerend goed. De Commissie vraagt zich af, of het 
niet wenselijk zou zijn kopers van onroerende goederen te 
beschermen tegen de nadelige gevolgen van een latere verkoop 
aan een derde. Men zou bijv. de koper van zo'n goed bevoegd 
kunnen maken tot het leggen van een conservatoir beslag zodra 
de verkoper, vóór de datum van levering, het goed aan een 
derde dreigt over te doen. Omdat uiteraard dit middel niet 
meer helpt als het goed reeds aan die derde is overgedaan - het 
leed is dan immers geleden - zou voorts nog gedacht kunnen 
worden aan de mogelijkheid zo'n koper bevoegd te maken zijn 
koopovereenkomst in de openbare registers in te schrijven ten-
einde te voorkomen dat een derde te goeder trouw met de 
verkoper in zee gaat en van een vordering uit onrechtmatige 
daad gevrijwaard blijft (vgl. art. 3.1.2.2 lid 2). De Commissie 
zou gaarne vernemen hoe de Minister hierover denkt. 

Art. 6.1.8.5; „gevolgen van niet-nakoming". Wanneer vol-
gens het onderhavige artikel in de drie genoemde gevallen de 
„gevolgen van niet-nakoming" vervroegd intreden, wat be-
tekenen dan die woorden „gevolgen van niet-nakoming"? 
Uiteraard omvatten zij bijv. de mogelijkheid van vervangende 
schadevergoeding (artt. 6.1.8.1, 6.1.8.4 en 6.1.8.11) en ont-
binding met schadevergoeding (artt. 6.5.4.6 e.v. en 6.5.4.20). 
Maar omvatten zij ook de bij verzuim optredende mogelijkheid 
van aanvullende schadevergoeding (art. 6.1.8.6 e.v.) en de bij 
verzuim intredende risico-overgang (art. 6.1.8.10)? Hebben 
derhalve die woorden ook betrekking op de rechtsgevolgen 
van het verzuim (artt. 6.1.8.6 t/m 6.1.8.10)? Het Rapport 
Notarissen, WPNR 4820 ad art. 6.1.8.5, gaat er kennelijk van 
uit dat die woorden inderdaad deze ruime betekenis hebben, 
vraagt zich immers af hoe de verhouding is tussen het onder-
havige artikel en de artt. 6.1.8.7 en 6.1.8.8 en voorts tussen de 
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bepaling sub b van het onderhavige artikel en de bepaling sub 
b van art. 6.1.8.8. 

De Commissie is echter geneigd aan te nemen dat de be-
voegdheid van art. 6.1.8.5 niet is bedoeld als een bevoegdheid 
die zich ook uitstrekt tot de rechtsgevolgen van het verzuim. 
Zij zou dit ook niet gerechtvaardigd vinden: wanneer tevoren 
met zekerheid vaststaat dat de schuldenaar slechts vertraagd 
zal nakomen, dan moet de schadevergoeding wegens vertraging 
(artt. 6.1.8.6 en 6.1.8.9) niet eerder opeisbaar worden dan op 
het moment waarop de vertraging een feit is en in de zin van 
het ontwerp een „verzuim" oplevert, en moet ook de overgang 
van het risico (art. 6.1.8.10) niet eerder dan op dat moment 
intreden. 

Gegeven het bovenstaande, vraagt de Commissie zich af of 
de bepaling van art. 6.1.8.5., gelet op haar algemene redaktie 
en haar plaats in het geheel, niet ten onrechte de indruk wekt 
óók de rechtsgevolgen van het verzuim te omvatten. Gezien 
immers het boven Afdeling 6.1.8 prijkende opschrift - „De 
gevolgen van het niet nakomen van een verbintenis" - en 
voorts het feit dat de artt. 6.1.8.6 t/m 6.1.8.10 in die afdeling 
zijn opgenomen, ligt het voor de hand aan te nemen dat ook 
de aan het verzuim verbonden rechtsgevolgen, waarover die 
artikelen gaan, als „gevolgen van het niet nakomen" moeten 
worden beschouwd, en in deze zienswijze zijn die rechtsge-
volgen precies op de maat van art. 6.1.8.5 („gevolgen van 
niet-nakoming") gesneden. Waar voorts - blijkens de slot-alinea 
van de Toelichting op art. 6.1.8.1 (blzz. 538/539) alsmede de 
eerste alinea van de Toelichting op art. 6.1.8.6 (blz. 544) - óók 
het niet-tijdig nakomen een vorm van tekortschieten is, bestaat 
er geen enkel beletsel meer om de aan het verzuim verbonden 
rechtsgevolgen bij art. 6.1.8.5 in te lijven. 

De Commissie zou gaarne van de Minister vernemen of hij 
in het vorenstaande aanleiding ziet om de redaktie van art. 
6.1.8.5 te verbeteren. 

Art. 6.1.8.5 in verband met opschortingsrechten. Naar aan-
leiding van een opmerking van T. J. Dorhout Mees, WPNR 
4761, heeft de Commissie zich afgevraagd of in het ontwerp 
uitdrukkelijk moet worden bepaald, dat een schuldeiser die op 
grond van art. 6.1.8.5 een hem toekomend opschortingsrecht 
vervroegd inroept, dit „onder opgave van redenen" moet doen, 
een vraag die Dorhout Mees vermoedelijk bevestigend beant-
woordt. 

De Commissie beantwoordt de vraag echter ontkennend. 
Volgens haar zou bedoelde bepaling onnodig in details treden. 
Reeds eerder was de Commissie vrijwel eenstemmig van oor-
deel dat ook art. 6.5.4.4, waaraan Dorhout Mees zijn opmerking 
verbindt, onnodig in details treedt: zie boven sub „Ver-
volg; art. 6.5.4.4.". 

Art. 6.1.8.9. Reeds bij de behandeling van het wetsontwerp 
„Wijziging der artikelen 1286 en 1804 van het Burgerlijk Wet-
boek" (wetsontwerp 10 534) heeft de Commissie gelegenheid 
gehad een aantal opmerkingen te maken over het instituut van 
de vertragingsrente. Hieronder zal meermalen naar dit wets-
ontwerp en de daarbij behorende „witte stukken" worden ver-
wezen. Het wetsontwerp is inmiddels, in iets gewijzigde vorm, 
wet geworden en als zodanig in werking getreden. 

De Commissie is eenstemmig van oordeel dat de nieuwe rege-
ling van art. 6.1.8.9 in haar algemeenheid bijzonder gelukkig is. 
Vanuit de Commissie wordt opgemerkt dat het betoog van 
W. Diamand NJB 1968 blzz. 78/79 - die hier het Nederlandse 
recht vergelijkt met het recht van de Bondsrepubliek Duitsland, 
een van onze belangrijkste handelspartners, en die in dit ver-
band nog wijst op het belang van een aanpassing door ons 
recht aan het recht van onze oosterburen - sterk aanspreekt. 
Anderzijds wordt opgemerkt dat dit betoog in zoverre minder 
sterk aanspreekt, dat de vraag of het nieuwe B.W. zich dient 
aan te passen aan het recht van onze oosterburen een veel 
breder terrein moet bestrijken dan alleen dat van de vertragings-
rente, terwijl voorts deze vraag in een ruimer perspektief moet 
komen te staan en, behalve het recht van onze oosterburen, ook 

dat van andere landen behoort te omvatten, welk een en ander 
die vraag doet uitgroeien tot een afzonderlijk probleem dat -
hoe belangrijk ook - een veel te grote omvang heeft om thans 
te worden behandeld. Hoe ook, de Commissie is eenstemmig 
van oordeel dat de nieuwe regeling van art. 6.1.8.9, op haar 
eigen waarde en inhoud getoetst, als een grote verbetering moet 
worden beschouwd. Wel zijn er op konkrete punten enkele be-
zwaren c.q. vragen gerezen, waaraan thans aandacht zal worden 
besteed. 

Vooreerst de bepaling van lid 1. Vele leden zijn van mening 
dat haar formulering tekortschiet. Er valt nl. niet duidelijk in te 
lezen: (a) dat art. 6.1.8.9 zowel op de contractuele als op de 
wettelijke geldverbintenis van toepassing is, en (b) dat de daar-
in omschreven vertragingsrente - anders dan onder het huidige 
recht (art. 1286 lid 3 B.W.) - reeds op het moment van ver-
zuim gaat lopen. Het zou goed zijn een en ander uitdrukkelijk 
in lid 1 vast te leggen. Laatstbedoelde onduidelijkheid — betref-
fende het ingaan van de vertragingsrente - houdt mede ver-
band met het feit dat, wil men de nieuwe aanpak goed begrij-
pen, men genoodzaakt is twee artikelen te lezen: behalve het 
onderhavige artikel nl. óók art. 6.1.8.6. Met veel moeite is er 
wel uit te komen maar juist deze moeite maakt het raadzaam 
de - nogmaals: van het huidige recht afwijkende - nieuwe aan-
pak in één artikel (art. 6.1.8.9) uitdrukkelijk vast te leggen. 

Voor wat de bepaling van lid 2 betreft, wil de Commissie be-
ginnen met een verwijzing naar het Voorlopig verslag inzake 
wetsontwerp 10 534, stuk nr. 4, blz. 1 derde alinea, waar zij 
(onder meer) haar instemming betuigt met het systeem van een 
wettelijke rente welke, uitgaande van het promessendisconto van 
De Nederlandsche Bank N.V., telkens bij algemene maatregel 
van bestuur wordt vastgesteld - een systeem dat de Minister van 
plan is voorshands te volgen (Memorie van toelichting op ge-
noemd wetsontwerp, stuk nr. 3, enige bladzijde, zesde alinea) — 
en voorts in het midden laat of in een later stadium een systeem 
van automatische aanpassing (aan dat disconto) wellicht de 
voorkeur verdient. Nadat met eerstgenoemd systeem enige er-
varig is opgedaan, zou inderdaad een systeem van automatische 
aanpassing wel eens beter kunnen lijken. De vraag rijst immers 
of zulk een systeem, waarbij dus de Kroon niet telkens hoeft 
in te grijpen, niet - in letterlijke zin - „kostbare" tijdwinst be-
tekent. 

Reeds in het Voorlopig verslag naar aanleiding van wetsont-
werp 10 534, stuk nr. 4, blz. 1 vierde alinea, werd de vraag 
opgeworpen, wat er gebeurt als tijdens het lopen van een wette-
lijke rente het disconto verandert en vervolgens - door aanpas-
sing aan dat disconto - een nieuwe rente van kracht wordt: gaat 
dan de lopende rente méé of blijft dan die lopende rente ge-
fixeerd naar de dag waarop zij begon te lopen? De Minister 
heeft deze vraag toen in eerstgenoemde zin (mééveranderen) 
beantwoord: zie Memorie van antwoord, stuk nr. 5. blz. 1 derde 
alinea, alsmede Nota van wijzigingen, stuk nr. 6 sub B, en 
Tweede nota van wijzigingen, stuk nr. 8 sub A, bij welke laatste 
nota werd voorgesteld art. 1286 B.W. in deze geest aan te 
vullen, hetgeen inmiddels ook is gebeurd (zie lid 4). Een ant-
woord in laatstgenoemde zin (fixatie) acht de Commissie ook 
voor het nieuwe recht minder gewenst. Bij de tegenwoordig 
nog al eens wisselende rentevoet zou immers de schuldeiser in 
het fixatiesysteem ofwel voor- ofwel achterlopen. Wanneer 
daarentegen de wettelijke rente - die de marktrente zo veel 
mogelijk op de voet volgt - „tijdens de rit" wordt ingebouwd, 
dan garandeert dit een schadevergoeding welke op de best 
denkbare wijze het nadeel compenseert dat in verband met de 
wanbetaling door de schuldeiser wordt geleden. De Commissie 
komt derhalve tot de slotsom dat het systeem van art. 1286 
(lid 4) B.W. ook voor het nieuwe recht de voorkeur verdient. 

Tenslotte is nog de vraag besproken, of de bepaling van lid 4 
- krachtens welke een „rente op rente", behoudens anderslui-
dend beding, slechts wordt toegestaan vanaf de dag der dag-
vaarding - niet te beperkt is. Praktisch komt deze bepaling 
immers hierop neer dat, behoudens andersluidend beding, een 
vóór de dagvaarding vervallen (wettelijke) rente nooit opnieuw 
rente kan opleveren voorzover het betreft de - vaak lange -
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periode van vóór de procedure en dat een tijdens of na die 
procedure vervallen (wettelijke) rente zelfs volledig renteloos 
blijft, om maar te zwijgen over het geval dat er in het geheel 
geen procedure wordt gevoerd en er dus ook geen „rente op 
rente" verschuldigd kan worden. 

Bij de onderhavige vraag speelt de geldontwaarding een 
grote rol. Uitbreiding van de mogelijkheid van „rente op rente" 
kan immers mede strekken tot vergoeding van schade in ver-
band met geldontwaarding. Deze uitbreiding zou aldus kunnen 
plaatshebben, dat men de „rente op rente" van het ontwerp 
(art. 6.1.8.9 lid 4) volledig ombouwt tot een „samengestelde 
interest", dus tot een rente die regelmatig aan het kapitaal wordt 
toegevoegd en dan mede rente gaat opbrengen. De Commissie 
denkt hier aan een soort staffelmethode waarbij de rentevoet 
niet gelijkblijft maar telkens aansluit bij de wettelijke rente 
welke gelding heeft op het moment waarop de vervallen rente 
aan het kapitaal wordt toegevoegd en dus een nieuwe termijn 
wordt begonnen, door welke methode de schuldeiser volledig 
zou zijn geholpen. 

De Commissie zou over het bovenstaande gaarne de mening 
van de Minister vernemen, waarbij zij ook ingelicht zou willen 
worden omtrent de wijze waarop in de ons omringende landen 
deze zaak is geregeld. Tenzij dit laatste nieuwe gezichtspunten 
verschaft, is de Commissie voorshands van oordeel dat de in 
het ontwerp (art. 6.1.8.9 lid 4) gegeven mogelijkheid van 
„rente op rente" niet te beperkt is, vindt zij althans een uit-
breiding van die mogelijkheid niet urgent en wel hierom niet, 
omdat het ontwerp (t.a.p.) partijen geheel vrijlaat om zelf 
regelend op te treden door nl. een „rente op rente" te bedingen 
die ruimer is dan de „rente op rente" van het ontwerp. 

Vervolg; geldontwaarding. In verband met de in 1967 voor 
de Broederschap der Notarissen uitgebrachte preadviezen van 
S. Rover en F. J. W. Löwensteyn, heeft de Commissie uitvoerig 
stilgestaan bij een van de meest schreeuwende problemen van 
deze tijd, nl. het probleem van de geldontwaarding. Hoewel 
strikt genomen alleen Royer hier de aandacht verdient - de 
door Löwensteyn besproken contractuele aspekten hebben im-
mers met art. 6.1.8.9 niets te maken — meent de Commissie er 
goed aan te doen het probleem van de geldontwaarding hier 
integraal te bespreken, uiteraard met de benerkingen die in een 
Voorlopig verslag nu eenmaal noodzakelijk zijn. Het spreekt 
haast vanzelf dat ook later de geldontwaarding nog meermalen 
ter sprake zal komen, dan echter slechts incidenteel en onder 
verwijzing naar de beschouwingen welke thans volgen. 

De Commissie wil vooropstellen dat zij het nomina1iteits-
beginsel - volgens hetwelk de schuldenaar van een in geld uit-
gedrukte verbintenis steeds kan volstaan met betaling van het 
nominale bedrag daarvan, ongeacht de vraag of de reële gelds-
waarde wellicht is veranderd - volledig kan onderschrijven. Bij 
het onderstaande zal dit beginsel, dat kennelijk ook aan het 
ontwerp ten grondslag ligt. steeds uitgangspunt zijn. 

Aanvaarding van het nominaliteitsbeginsel betekent echter 
niet, dat men daar waar dit beginsel - in verband met het chro-
nische probleem van de geldontwaarding - onbillijk uitpakt, 
zich van ingrijnen onthoudt. Met name valt hier te denken aan 
langlopende contracten met geldelijke vermichtingen. bijv. over-
eenkomsten van levensverzekering, die door de geldontwaarding 
zo heel anders uitkomen dan partijen hebben voorzien, maar er 
zijn nog vele andere gevallen denkbaar waarin de geldontwaar-
ding mensen treft die dat niet hebben verdiend. De Commissie 
is dan ook van oordeel, dat op de meest schrijnende punten de 
wetgever dient in te grijnen. Zij realiseert zich echter dat een 
definitief standpunt pas ingenomen kan worden als over een 
regeling in het kader van het Verbintenissenrecht van het pro-
bleem van de geldontwaarding in verband met zijn vele — ook 
economische - aspekten advies zal zijn uitgebracht door een 
breed samengesteld college, als hoedanig wellicht aan de S.E.R. 
zou kunnen worden gedacht. 

De Commissie heeft zich daarom tot dié punten beperkt, die 
meer direkt het civiele recht betreffen, te weten: (1) de geld-
ontwaarding tijdens het verzuim van de schuldenaar van een 
geldverbintenis, (2) de geldontwaarding tussen het moment 

waarop een wanprestatie of onrechtmatige daad wordt gepleegd 
en het moment waarop de deswege verschuldigde schadevergoe-
ding definitief wordt vastgesteld, (3) de geldontwaarding bij 
een rechterlijk vonnis waarin wegens wanprestatie of onrecht-
matige daad een schadevergoeding is vastgesteld welke de 
vorm heeft van een periodiek te betalen bedrag, (4) de geld-
ontwaarding bij langlopende contracten met geldelijke verplich-
tingen, en (5) de geldontwaarding bij alimentatieverplich-
tingen. In al deze gevallen rijst de vraag, of de wetgever het 
geldontwaardingsnadeel dat de schuldeiser lijdt niet vergoed-
baar moet stellen, bijv. door het toekennen van een rente-
percentage of door het scheppen van de mogelijkheid van 
indexatie. 

Doordat de wettelijke rente van art. 6.1.8.9 — zoals in de 
bedoeling ligt (zie boven) - met het disconto van de 
Nederlandsche Bank zal meegaan, terwijl voorts dit disconto 
op de algemene rentevoet is afgestemd en deze rentevoet 
geacht kan worden mede bepaald te worden door de mate 
waarin het geld ontwaardt, krijgt de aan het slot van de 
vorige alinea omschreven vraag, althans voor de gevallen (1) en 
(2), een minder klemmend karakter. Omdat echter moet worden 
betwijfeld, of de toestand van een rente en disconto „met inge-
bouwde geldontwaarding" wel steeds zal blijven bestaan en of 
niet op zeker moment de rente en het disconto zullen zakken 
tot een peil waarop de geldontwaarding minder aan haar 
trekken komt, ja misschien zelfs geheel wordt verwaarloosd, 
zijn vele leden van mening dat de zoeven bedoelde vraag óók 
voor de gevallen (1) en (2) zinvol is. Voor de gevallen (3), (4) 
en (5). waarvoor de wettelijke rente hoegenaamd geen oplos-
sing biedt, is en blijft die vraag uiteraard steeds zinvol. 

Het eerste geval - de geldontwaarding tijdens het verzuim 
van de schuldenaar van een geldverbintenis — komt volgens de 
Commissie inderdaad in aanmerking voor een wettelijke rege-
ling waarbij de schuldeiser recht krijgt op vergoeding van zijn 
schade in verband met geldontwaarding. Het zou immers on-
billijk zijn wanneer de schuldeiser het nadeel ten gevolge van 
geldontwaarding, dat normaal te zijnen laste komt. óók in 
geval van verzuim moet dragen. De Commissie denkt hier aan 
een regeling waarbij de in dat nadeel gelegen schade tijdens de 
verznimperiode vergo<*dhaar wordt gesteld. Het zou een een-
voudige regeling moeten zijn. bijv. aldus dat men on de wette-
lijke rente van art. 6.1.8.9 een zekere onslag verleent, welke 
onslag uiteraard de geldontwaardingsschade zo goed mogelijk 
zou moeten dekken. 

Het tweede geval - de geldontwaarding tussen het moment 
waaroo een wanprestatie of onrechtmatige daad wordt ge-
pleegd en het moment waarop de deswege verschuldigde 
schadevergoeding definitief wordt vastgesteld - komt volgens 
de Commissie eveneens voor een wettelijke regeling in aan-
merking. Omdat tussen beide genoemde momenten, bijv. in 
verband met onderhandelingen over de omvang van de schade-
vergoeding, veel tijd kan verstrijken, is geldontwaardingsschade 
hier niet denkbeeldig. Daarom acht de Commissie het gewenst 
dat de schuldeiser, ongeacht de vraag of hij de schuldenaar in 
gebreke heeft gesteld en of dus die schuldenaar in verzuim is, 
recht krijgt op een rente die gaat lopen zodra en inzoverre de 
schuldeiser werkelijk schade lijdt, waarbij dan elke schade-
post afzonderlijk in aanmerking moet worden genomen. Zou 
bijv. de schuldeiser tussen beide genoemde momenten in ver-
band met zijn schade een rekening betalen, dan zou het aldus 
betaalde bedrag onmiddellijk rente moeten werpen, zonder dat 
daartoe de schuldeiser zijn schuldenaar in gebreke behoeft te 
stellen. Een dergelijke regeling zou bovendien nog het voordeel 
hebben dat in gevallen als de onderhavige het opmaken van een 
schadestaat veel eenvoudiger wordt dan onder het thans gel-
dende systeem. 

Het derde geval - de geldontwaarding bij een rechterlijk 
vonnis waarin wegens wanprestatie of onrechtmatige daad een 
schadevergoeding is vastgesteld welke de vorm heeft van een 
periodiek te betalen bedrag - ligt in het toepassingsgebied van 
art. 6.1.9.10. Ook hier acht de Commissie een bestrijding van 
de geldontwaardingsschade in de vorm van een wettelijke 
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regeling gewenst. Het zou een eenvoudige regeling moeten zijn 
en wel in die zin, dat als de rechter bij wijze van schadever-
goeding een periodieke uitkering toewijst, hij ook bevoegd is 
deze uitkering te indexeren. Het spreekt vanzelf dat zulk een 
regeling in art. 6.1.9.10 zou thuishoren. 

Het vierde geval - de geldontwaarding bij langlopende con-
tracten met geldelijke verplichtingen - behoeft volgens de 
Commissie geen wettelijke regeling. Zij meent nl. dat op het 
contractuele terrein de wetgever niet moet ingrijpen maar, 
onder handhaving van het nominaliteitsbeginsel, een en ander 
moet overlaten aan bijzondere regelingen door partijen zelf, 
aan bestendig gebruikelijke bedingen en wat dies meer zij. 

Het vijfde en laatste geval - de geldontwaarding bij alimen-
tatievemb'chtineen - ligt in het toepassingsgebied van art. 401 
e.v. Boek 1 B.W. In dit verband is inmiddels een wetsontwerp 
ingediend waarin regels worden voorgesteld ..omtrent de in-
dexering van uitkeringen voor levensonderhoud" (wetsontwerp 
11 166) zodat hierover nog afzonderlijk zal worden beraad-
slaagd. 

De Commissie zou over het vorenstaande gaarne de mening 
van de Minister vernemen. 

Slot: buitencererhteJUke koeten. De vraag is gerezen, of 
in geval van verzuim bii de nakoming van een ee'dverbintenis 
de hierdoor getroffen schuldeiser naast een recht on vertra.-
gingsrente Tart. 6.1.8.9) ook nog een recht moet kriieen op 
vergoeding van ziin buitengerecbte'iike kosten. Zoals hierna 
nog zal bb'iVen. is deze vraag uiteindelijk uitgegroeid tot een 
veelomvattend probleem, dat binnen- zowel als buiten de 
ge'dsfeer een rol speelt. 

Het probleem van de hiiitengereohteliike kosten verdient 
nadere overweging. Hierbij mag niet vergeten worden het 
verband dat bestaat tussen de buitengereehte'iike kosten en 
de gerechte'üke kosten. Wanneer men laatstgenoemde kosten 
binnen redelijke grenzen vergoedbaar ste't f vel. art. 56 Rv.) , 
dan is het niet consemient eerstgenoemde kosten volledig 
onvergoed te laten: dit zon een soort nremie betekenen on het 
voeren van een procedure. Het verband tussen de buiten-
gererhteHike kosten en de gerechte'üke kosten b'iikt ook nog 
hieruit, dat ve'e rechters — met name kantonrechters — geneigd 
ziin deze beide kosfengroeoeu met e'kaar te verrekenen door 
ofwel de buitengerechte'iiVe kosten toe te wiizen en dit weer 
te korten on de gerechteh'ike kosten ofwel de omgekeerde weg 
te volgen, waarbii dan het salaris van de advocaat fgemach-
tigde) dankbaar gebruikt wordt als variabele faktor. Het 
behoeft geen betoog dat dit uiterst onbevredigend is. 

Het onderhavige probleem is eigenüik ruimer dan het toe-
passin«sgebied van art. 6.1.8.9, want ook bij andere dan 
geldverbintenissen en zelfs bii verdichtingen welke niet ïn 
verbintenissen ziin vervat - men denke biiv. aan verdichtingen 
uit het burenrecht — kunnen buifengereehteiiike kasten een 
rol snelen. Het verdient dan ook aanbeveling het probleem in 
dit ruime kader te bezien. 

Het bovenstaande maakt minstens één ding duideliik, nl. dat 
wenseUik is een obiektieve maatstaf waarmee in elk konkreet 
geval zowel voor de gerechtelüke als voor de buiten gerechte-
liike kosten een rede'iike oplossing kan worden gevonden. 
De Commissie is zich bewust dat bet stellen van zo'n maatstaf 
niet eenvoudig is. maar vinHt anderzijds het probleem belang-
rijk genoeg om aan de Minister voor te leggen en hem te 
verzoeken een rege'ing van het kostenvraagstuk in overweging 
te willen nemen. Het zou goed zijn hierbij ook de stelsels van 
andere landen te betrekken. 

Artt. 6.1.8.1 en 6.1.8.6 - 6.1.8.15. De Commissie is een-
stemmig van oordeel dat de aansprakelijkheidsrepeling van 
het ontwerp onvoldoende hanteerbaar is en uit praktisch oog-
punt moet worden verworpen. Zij heeft veel waardering voor 
de zorgvuldigheid waarmee de ontwerpers getracht hebben de 
onderhavige materie te regelen, maar met de wijze waarop dit 
gebeurd is kan zij niet instemmen. Het ontwerp is hier veel te 
gedetailleerd, voor een deel zelfs onbegrijpelijk. 

Dat het ontwerp hier veel te gedetailleerd is, spreekt bijna 

voor zichzelf. Door de talloze regels, uitzonderingen en uit-
zonderingen op uitzonderingen — met telkens rijke nuances - is 
een warwinkel ontstaan, waarin jurist noch leek de weg kan 
vinden. Wat moet de praktijk hiermee aan? De gewone man zal 
er zich niet aan storen: hij zal eenvoudig doen wat zijn hart 
hem ingeeft en daarbij welvaren. En de handelsman zorgt zelf 
wel voor de nodige details in zijn contracten. 

Dat het ontwerp hier voor een deel zelfs onbegrijpelijk is, 
moge blijken uit een enkel voorbeeld. Art. 6.1.8.11 maakt in 
zijn eerste lid de schuldeiser bevoegd om bij tekortkomingen 
van de schuldenaar zijn recht op prestatie om te zetten in een 
recht op schadevergoeding, zulks echter niet in alle gevallen: 
er wordt immers duidelijk te kennen gegeven dat genoemde be-
voegdheid niét bestaat „voor zover de nakoming . . . blijvend 
onmogelijk is". Hier rijst onmiddellijk de vraag, of dit dan 
betekent dat in geval van ..blijvende onmogelijkheid" de schuld-
eiser géén recht krijgt op schadevergoeding. Eerst na veel heen 
en weer geblader, vooral in de Toelichting, kan men erachter 
komen dat men het antwoord op deze vraag - welgeteld - tien 
artikelen eerder moet zoeken: in geval van (toerekenbare) 
..blijvende onmogelijkheid" heeft de schuldeiser recht oo scha-
devergoeding krachtens de benaling van art. 6.1.8.1. In deze 
bepaling wordt echter die ..blijvende onmogelijkheid" niet ge-
noemd. maar wordt gebruik gemaakt van de ruimere uitdruk-
king ..tekortschieten", een uitdrukking die ook de ..blijvende 
onmogelijkheid" omvat. En nu kan men wel zeggen dat in de 
onzet van het ontwerp - waarin art. 6.1.8.1 als basis dient 
voor alle gevallen van ..tekortschieten" - die ruimere uitdruk-
king on ziin nlaats is. maar inmiddels zit onze schuldeiser van 
de . huivende onmogeliikbeid" leliik in de mist. Tndien hii al 
tot het inzicht komt dat het ..tekortschieten" van art. 6.1.8.1 
ook ziin ..blijvende onmogelijkheid" omvat en dat dus uit-
eindeliik ziin zaak wel rond is. dan gaat dit inzicht ten koste 
van veel bladeren zoeken, vergeliiken en denken. 

De Commissie geeft de Minister dringend in overweging de 
onderhavige regels onnieuw te bezien. De wet moet hier vol-
staan met een summiere en eenvoudige regeling, die een mini-
mum aan deta;1s bevat en ook duideliik en doorzichtig is, 
terwijl dan de Toeliehting - uiteraard eveneens op duidelijke 
wiize - nader in details moet treden. 

In nauw verband met het bovenstaande rust nog de 
vraag, wat de reden is dat het ..verzuim"-terrein van het 
ontwern zo veel beperkter is dan bet ..verzuim"-terrpin van 
bet huirlige rpeht Wanrom komen sleehts de vertra«!ngs-ffeva1-
len van art. 6.1.8.6 als echte . verznim"-geva11en '*n aanmerVing? 
Kan men niet — evenals onder het huirlige recht — ook de 
ann'ere aevallen van toerplcenbare tekortkoming als zodanig 
aanmerken9 De Commissie is zich bewust rlat het hier n'et -
althans niet ïn hor»frt7oaV — om <rrotp rnatr»r!r»'p vprsrruï'en aaat 
en dat integendeel het ontwern is bedoeld als een verrlere 
voortzetting en verfiinine van het huidige recht. Maar dan 
rijst des te klommend^r de vraa<r. waarom deze voortzetting 
en verfiining nua begrinnen-uitmsting en svsfeem zo incrü^end 
moet afwiiken van iuist dat huidige reeht De Commissie 
vreest hier met name ten aanzien van het begn'n .verzuim", 
een grenzeloze snraakverwarrincr Jw<reen uiteraard niet hevor. 
derlüV is voor een vlotte afwikkeling van nrnktüknrohlemen. 
De Commissie is dan ook van oordeel dat de n ;enwe aan-
naV moet worden verwomen Flnnrom zou zii gaarne van de 
Minister vememen of hii bereid is een ander voorstel te rloen 
en w°l een voorstel waarin het huirlige hegn'n ..verzuim" cen-
trn.al staat 7 0 ' n voorstel zou ook nog hierom ovei-wemng ver-
cb'enen omrlnt aldus de regelmo van het debiteursverznirn 
fAMelme 6.1 8> beter zou aansluiten bii de overeenkomstige 
rceh 'ng van het crertJteursverzuim f Afdeling 6.1 71: dit eredi-
teursverzuim bestn'ikt immers een terrein dat — in snie<»elbeeld 
- even ruim is als het terrein van het debiteursverzuim naar 
huldig recht. 

Art. 6.1.8.8. Gezien het feit dat hier sprake is van een 
uitzonderingsbepaling ten opzichte van de regel dat voor het 
verzuim een ingebrekestelling nodig is (ar t 6.1.8.6 lid 2), heeft 
dit artikel kennelijk een limitatief karakter. 
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In de Commissie is echter een grote meerderheid voorstander 

van een andere oplossing. In plaats van de bepaling van het 
ontwerp acht zij wenselijk een bepaling welke eenvoudig zegt 
dat de schuldenaar zonder ingebrekestelling in verzuim komt 
wanneer zulks uit de aard van de verbintenis of uit de om-
standigheden voortvloeit, waarbij dan de Toelichting - niet 
limitatief - zou moeten opsommen welke gevallen hier worden 
bedoeld. De bepaling van het ontwerp is ook nog hierom min-
der aantrekkelijk, omdat zij meteen de vraag doet rijzen of er 
behalve de limitatief opgesomde gevallen nog andere gevallen 
denkbaar zijn waarin - evenals in eerstgenoemde gevallen - het 
vereiste van ingebrekestelling geen gelding behoort te hebben. 
Men kan toch moeilijk pretenderen dat men tevoren alles voor-
ziet. Wanneer na een zeker aantal jaren de rechter zo'n ander 
geval zou ontdekken, dan moet hij de vrijheid hebben het ver-
eiste van ingebrekestelling opzij te zetten. Dit kan men alleen 
bereiken door op de boven omschreven wijze in de wet te vol-
staan met een algemene formule en in de Toelichting een op-
somming te geven van de gevallen die de ontwerper van deze 
formule op het oog heeft gehad. 

Hiertegenover meent een kleine minderheid dat de oplossing 
van het ontwerp — een limitatieve opsomming in de wet zelf -
de voorkeur verdient: het gaat hier immers om een uitzonde-
ringsbepaling waarvan men de grenzen duidelijk en strak in 
de wet moet stellen terwijl voorts de Toelichting, waarop in 
de oplossing van het meerderheidsstandpunt de nadruk zou 
vallen, door de burger niet pleegt te worden gelezen. 

Art. 6.1.8.10; toepassingsgebied. De Commissie heeft zich 
afgevraagd of art. 6.1.8.10 - waarin grof gezegd wordt bepaald 
dat in geval van verzuim, behoudens uitzonderingen, de oorza-
ken van onmogelijkheid (overmachtsfeiten) voor rekening van 
de schuldenaar zijn — uitsluitend betrekking heeft op de blij-
vende onmogelijkheid dan wel óók op de tijdelijke onmoge-
lijkheid. 

Hoewel de Toelichting (blz. 550) enigszins in de richting 
van het eerste gaat, meent de Commissie dat uit een oogpunt 
van wenselijk recht het laatste de voorkeur verdient. Zij zal 
aan de hand van een voorbeeld trachten duidelijk te maken, 
dat het billijk is om in geval van verzuim, de schuldenaar 
— behalve met het risico van een blijvende onmogelijkheid -
óók met het risico van een tijdelijke onmogelijkheid te belasten. 

Het voorbeeld is als volgt. Huisschilder A heeft zich ver-
bonden het huis van mijnheer B in april te komen witten. 
Omdat hij echter in april een lucratiever werkje kan opknap-
pen, laat hij B in de steek. Hierdoor raakt A in verzuim 
(art. 6.1.8.8 aanhef en sub a). Aangezien B niet tot een om-
zetting (art. 6.1.8.11) overgaat zou A, wanneer hij bijv. in 
mei zijn diensten komt aanbieden, weer normaal terecht 
kunnen, zij het dat A de inmiddels door B geleden vertra£?ings-
schade zal moeten vergoeden (art. 6.1.8.6). Maar nu wil het 
geval dat A de hele maand mei ziek te bed ligt of dat het de 
hele maand mei geweldig regent, zodat A zijn werk onmogelijk 
kan doen en voorlonig dat werk moet uitstellen. Is het nu niet 
billijk, dat als A zijn verbintenis uiteindelijk in juni nakomt, 
hij behalve over april óók over mei vertragingsschade moet 
vergoeden? De Commissie meent van wel en acht het dan 
ook wenselijk dat het ontwerp zich op dit standpunt stelt. 

De Commissie zou gaarne van de Minister vernemen of 
volgens hem de tekst van art. 6.1.8.10 deze ruime uitleg 
verdraagt. In elk geval acht zij het wenselijk dat het ontwerp 
zich ondubbelzinnig op dit standpunt stelt. 

Art. 6.1.8.10; uitzondering. De regel van art. 6.1.8.10 lijdt 
uitzondering wanneer „de schade ook bij tijdige, behoorlijke 
nakoming zou zijn geleden". Dit omvat uiteraard alleen de 
gevallen waarin de door het overmachtsfeit veroorzaakte schade 
ook zonder het verzuim bij de schuldeiser zou zijn ontstaan. 
Zou bijv. de schuldeiser, als er tijdig en behoorlijk was nage-
komen, door een andere oorzaak dan het overmachtsfeit 
dezelfde schade hebben geleden - het bij de schuldenaar 
(leverancier) door de bliksem vernielde kastje zou, als er 

tijdig en behoorlijk was nagekomen, bij de schuldeiser 
(afnemer) door een bom zijn verwoest — dan zou dat iets zijn 
waarop de schuldenaar geen beroep kan doen en zou dus de 
uitzondering buiten toepassing blijven. Zouden voorts de 
schade-oorzaak èn de schade hetzelfde zijn zonder dat echter 
deze schade bij de schuldeiser zou zijn ontstaan - de schuld-
eiser zou de zaak bijv. vóór het ontstaan van die schade aan 
een derde hebben overgedaan - dan zou de uitzondering even-
eens buiten toepassing blijven. 

De Commissie meent dat het bovenstaande in de tekst van 
art. 6.1.8.10, met name in de eerder (begin vorige alinea) 
aangehaalde woorden, onvoldoende tot uitdrukking komt. Zij 
zou deze woorden aldus willen lezen dat de regel van art. 
6.1.8.10 uitzondering lijdt wanneer „de schuldeiser (derhalve 
de schuldeiser zelf en niet een derde) die schade (derhalve 
de „dientengevolge . . . . geleden schade" van de voorafgaande 
hoofdzin en niet een denkbeeldige schade uit anderen hoofde) 
ook zonder het verzuim zou hebben geleden". 

Art. 6.1.8.11; aanmaning en omzetting. Art. 6.1.8.11 geeft 
voor alle gevallen waarin de schuldenaar — anders dan wegens 
een blijvende onmogelijkheid — geheel of ten dele niet of niet 
behoorlijk presteert, de algemene regel dat de schuldeiser, wil 
hij recht krijgen op vervangende schadevergoeding, zijn schul-
denaar moet „aanmanen" en vervolgens moet „omzetten". 
Slechts in de twee gevallen van de tweede zin van lid 3 - het 
geval van de tijdelijke onmogelijkheid en het geval van de 
kennelijke onwilligheid - lijdt het aanmaningsvereiste uitzon-
dering en kan dus de schuldeiser zonder aanmaning omzetten. 
Tenslotte is nog van bijzonder belang de regel van de tweede 
zin van lid 2, volgens welke de schuldenaar - anders dan men 
gewoonlijk naar huidig recht aanneemt - ook na de bij aan-
maning gestelde termijn een omzetting kan voorkomen, door 
nl. alsnog een „behoorlijk aanbod tot nakoming" te doen. 

Dit laatste meent de Commissie te moeten verwerpen. De 
termijn van de in art. 6.1.8.11 lid 2, eerste zin, verplicht 
gestelde aanmaning is voor de schuldenaar voldoende om nog 
na te komen en aldus een dreigende omzetting tegen te gaan. 
Is eenmaal die termijn verlopen, dan moet de schuldeiser vrij 
zijn om, al naargelang het hem uitkomt, zijn keuze te bepalen 
ófwel op nakoming plus aanvullende schadevergoeding ofwel 
op vervangende schadevergoeding ofwel (eventueel) op ont-
binding plus schadevergoeding. In het algemeen moet de 
schuldenaar deze keuze niet eenzijdig - dus zonder dat de 
schuldeiser daarmee instemt - kunnen frustreren door alsnog 
zijn prestatie aan te bieden, eventueel vermeerderd met een 
aanvullende schadevergoeding voor de vertraging. Hij heeft 
genoeg kansen gehad en moet nu maar afwachten wat de 
schuldeiser met hem voor heeft: of hij het nóg eens met hem 
wil proberen dan wel de moed opgeeft en de prestatie van 
elders tracht te betrekken. De door het ontwerp aan de 
schuldeiser opgelegde verplichting om, wanneer zijn nalatige 
schuldenaar dat verlangt, alsnog diens prestatie in ontvangst 
te nemen, legt op de schuldeiser een onredelijk zware last. Zou 
hij bijv. inmiddels - gedreven door de nalatigheid van zijn 
schuldenaar - met een ander in zee zijn gegaan en daartoe 
een nieuwe overeenkomst hebben gesloten, dan zou die ver-
plichting tot gevolg kunnen hebben dat hij met een dubbele 
prestatie komt te zitten. 

Mede in verband met het vorenstaande acht de Commissie 
het gewenst dat anderzijds de in art. 6.1.8.11 lid 2, eerste zin, 
omschreven verplichting tot termijnstelling in de vorm van een 
aanmaning door de schuldeiser aan de schuldenaar, onvoor-
waardelijk wordt gesteld en dat hierop geen enkele uitzondering 
wordt toegelaten. De wel zeer gedetailleerde uitzonderingen 
van art. 6.1.8.11 lid 3, tweede zin, maken de zaak alleen maar 
ingewikkeld en kunnen beter worden geschrapt. Niet alleen 
kan een termijnstelling in de vorm van een aanmaning ook in 
de hier bedoelde gevallen zin hebben — de schuldenaar is dan 
in staat de hem door de schuldeiser gestelde termijn te verge-
lijken met de tijd gedurende welke hij zelf niet kan nakomen 
teneinde vast te stellen of er nog reden is door te gaan met de 
voorbereiding van zijn prestatie (eerste uitzonderingsgeval) 
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respectievelijk is de schuldenaar dan in staat de hem door de 
schuldeiser gestelde termijn aan te grijpen om zijn afwijzende 
houding alsnog te herzien (tweede uitzonderingsgeval) - maar 
bovendien ligt het sturen van een aanmaning zozeer in de rede 
dat iedere schuldeiser de neiging heeft om zelfs in de hier be-
doelde gevallen, al was het maar zekerheidshalve, een aanma-
ning te sturen. 

Vervolg; aanmaning in geval van verzuim. Het vereiste van 
aanmaning wordt in art. 6.1.8.11 (lid 2) zó algemeen gesteld, 
dat het bijv. ook gelding heeft wanneer de schuldenaar reeds 
(van rechtswege) in verzuim is. Deze afwijking van het huidige 
recht wordt door de Toelichting (blz. 551 derde nieuwe alinea) 
gemotiveerd met een beroep op het ingrijpende karakter van de 
mogelijkheid van vervangende schadevergoeding. 

De Commissie kan hiermee niet instemmen. Onder verwij-
zing naar de reeds eerder geuite kritiek op de ingewikkeldheid 
en onbegrijpelijkheid van de aansprakelijkheidsregeling van het 
ontwerp en op het hiervan deel uitmakende „verzuim"-begrip 
(zie boven sub „Artt. 6.1.8.1 en 6.1.8.6-6.1.8.15"), is zij 
eenstemmig van oordeel dat deze regeling - ook voor wat het 
onderhavige punt betreft - veel meer moet aansluiten bij de 
aansprakelijkheidsregeling van het huidige recht, inclusief het 
hiervan deel uitmakende „verzuim"-begrip. De Commissie is 
zich bewust van de ingrijpende consequenties die dit standpunt 
met zich meebrengt voor de opzet en het systeem van de aan-
sprakelijkheidsregeling van het ontwerp — men zou deze rege-
ling weer volledig moeten omgooien — maar geeft niettemin 
de voorkeur aan een eenvoudige en duidelijke regeling als die 
van het huidige recht: deze is uitstekend geschikt om in het 
ontwerp te worden opgenomen, uiteraard met de nodige verbe-
tering op punten waarin zij thans tekortschiet en met de 
nodige aanpassing aan de rest van het ontwerp. 

Slot; aanmaning in geval van herstelbare niet-behoorlijke 
nakoming. Het aanmaningsvereiste van art. 6.1.8.11 (lid 2) 
heeft, gezien weer de algemene strekking ervan, eveneens gel-
ding wanneer het gaat om een geval van herstelbare niet-be-
hoorlijke nakoming (vergelijk ook Toelichting blz. 538 vijfde 
alinea).1) 

De Commissie is echter eenstemmig van oordeel dat bij een 
herstelbare niet-behoorlijke nakoming het recht op vervangen-
de schadevergoeding niet afhankelijk mag worden gemaakt van 
een aanmaning door de schuldeiser aan de schuldenaar. Dat 
recht moet van rechtswege ontstaan door het enkele feit dat de 
schuldenaar niet behoorlijk presteert. Zou men dit immers niet 
aannemen, dan zou de schuldenaar in de verleiding kunnen 
komen een gokje te wagen door nl. eerst een inferieure pres-
tatie te leveren en dan rustig af te wachten of de schuldeiser er 
iets van zegt: zo neen, dan komt hij er goedkoop van af, en 
zo ja, dan is er nog niets aan de hand want dan herstelt hij 
zich alsnog binnen de „redelijke termijn" van de aanmaning die 
de schuldeiser verplicht is hem te sturen (art. 6.1.8.11 lid 2). 

Deze oplossing is echter onredelijk in alle gevallen waarin 
de schuldenaar te goeder trouw meende een deugdelijke pres-
tatie te leveren. Daarom wil de Commissie voor die gevallen 
- maar dan ook alleen voor die gevallen - het recht op vervan-
gendc schadevergoeding afhankelijk maken van een aanma-
ning door de schuldeiser aan de schuldenaar. Hiervoor zou men 
de maatstaf van de „redelijkheid en billijkheid" kunnen in-
voeren. 

Samenvattend zou dus als regel voorop moeten staan, dat bij 
een herstelbare niet-behoorlijke nakoming het recht op ver-
vangende schadevergoeding niet afhankelijk is van een aan-
maning door de schuldeiser aan de schuldenaar, welke regel 
dan uitzondering zou moeten lijden wanneer krachtens de 
„redelijkheid en billijkheid" het sturen van een aanmaning niet 
achterwege mag blijven. 

Art. 6.1.8.12; algemeen. De Commissie is op de navolgende 
gronden tot de conclusie gekomen dat dit artikel, gezien zijn 

i) Anders blijkbaar Ph. A. N. Houwing, WPNR 4797. 

inhoud en strekking, van Afdeling 6.1.8 naar Afdeling 6.1.6 
zou moeten verhuizen, alwaar het in iets gewijzigde vorm bij 
art. 6.1.6.3 zou moeten worden opgenomen. 

Op het eerste oog zou men zeggen dat het artikel, gezien zijn 
plaats en tot op zekere hoogte ook zijn bewoordingen, in bc-
paalde gevallen van tekortkoming de mogelijkheid geeft het 
recht op nakoming om te zetten in een recht op schadevergoe-
ding, zoals art. 6.1.8.11 deze zelfde mogelijkheid in andere ge-
vallen van tekortkoming geeft. Niet alleen volgt immers art. 
6.1.8.12 direkt op art. 6.1.8.11, zodat men twee in strekking 
gelijksoortige bepalingen verwacht, maar bovendien doet de 
„verklaring" van art. 6.1.8.12 sterk denken aan de omzettings-
verklaring van art. 6.1.8.11. Leest men tenslotte de Toelichting 
- in het bijzonder de vijfde, zesde en zevende alinea van de 
Toelichting op art. 6.1.8.11 (blzz. 551/552) - dan gaat men 
nog sterker geloven dat hier inderdaad sprake is van een om-
zetting welke op één lijn staat met de omzetting van art. 
6.1.8.11. 

Bij nader inzien blijkt echter art. 6.1.8.12 uitsluitend ant-
woord te geven op de vraag, of en in hoeverre de schuldeiser 
bevoegd is een - in hoeveelheid of kwaliteit - blijvend gebrek-
kige prestatie in haar geheel te weigeren, waarbij dan het eerste 
lid de nog niet verrichte prestaties betreft, het tweede lid de 
reeds wel verrichte prestaties. Die weigcringsbevoegdheid 
wordt, ietwat wonderlijk, omschreven als een bevoegdheid om 
„aan de wederpartij (te) verklaren die prestatie niet als nako-
ming te willen doen gelden", maar deze „verklaring" is -
anders dan de omzettingsverklaring van art. 6.1.8.11 (lid 2 
eerste zin) - aan geen enkele vorm gebonden en kan dus bijv. 
ook mondeling geschieden, terwijl voorts die „verklaring" ook 
nog bij gelegenheid van het aanbod (lid 1) en zelfs na het ver-
richt zijn van de prestatie (lid 2) kan worden afgelegd, een en 
ander weer in afwijking van art. 6.1.8.11 (lid 2 tweede zin): 
zie Toelichting blzz. 554/555. Maar kan men de onderhavige 
„verklaring" dan niet beter gewoon „weigering" noemen, want 
dat is zij dan toch? Ligt dan art. 6.1.8.12 niet in hetzelfde 
vlak als art. 6.1.6.3, dat eveneens de bevoegdheid tot weigering 
betreft?1) 

Wanneer de „verklaring" van art. 6.1.8.12 niets anders is 
dan het weigeren van een bepaalde prestatie en met name niet 
mag worden aangemerkt als een handeling waardoor de schuld-
eiser zijn recht op nakoming kan omzetten in een recht op 
schadevergoeding, hoe komt dan — zo luidt de volgende vraag — 
in de gevallen van art. 6.1.8.12 het recht op schadevergoeding 
tot stand? Mèt Ph. A. N. Houwing, WPNR 4796, is de Com-
missie van mening dat als de schuldeiser een blijvend gebrek-
kige prestatie op de voet van art. 6.1.8.12 rechtsgeldig weigert, 
deze weigering de gehele prestatie blijvend onmogelijk maakt 
en aldus tot gevolg heeft dat de schuldenaar op grond van art. 
6.1.8.1, derhalve van rechtswege, schadevergoeding verschul-
digd wordt tenzij de tekortkoming - in casu het onherstelbare 
gebrek — hem niet kan worden toegerekend (art. 6.1.8.1 slot).2) 

Op de boven omschreven gronden is de Commissie van oor-
deel dat art. 6.1.8.12 bij art. 6.1.6.3 zou moeten worden op-
genomen en qua redaktie aan dit laatste artikel zou moeten 
worden aangepast. Die redaktie zou bijv. duidelijk tot uit-
drukking moeten brengen, dat het hier gaat om een bevoegd-
heid tot „weigeren", terwijl voorts het - in art. 6.1.8.12 nega-
tief geformuleerde - toerekenbaarheidsvereiste („tenzij de te-
kortkoming . . . niet aan de schuldenaar kan worden toege-
rekend") zou moeten vervallen. 

In verband met het vorenstaande lijken de in art. 6.1.8.11, 
tweede lid, opgenomen verwijzingen naar art. 6.1.8.12 onge-
wenst, immers verwarrend. Daarom zou de Commissie deze 
verwijzingen willen schrappen. 

1) Vergelijk ook het slot van de Toelichting op art. 6.1.6.3 (blz. 507) 
en het begin van de Toelichting op art. 6.1.8.12 (blzz. 553/554). 

-) Vergelijk ook de tweede nieuwe alinea van de Toelichting op blz. 
554, waarin onder meer wordt opgemerkt dat de „verklaring" van het 
onderhavige artikel strekt tot het doen intreden van algehele niet-nako-
nüng, op grond waarvan de schuldeiser dan weer vervangende schadever-
goeding zou kunnen vorderen. 
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Art. 6.1.8.12; tweede lid. De Commissie zou gaarne van de 

Minister vernemen, wat precies het woord „verricht" betekent: 
is een prestatie reeds „verricht" wanneer de schuldenaar het 
zijne heeft gedaan of moet ook de schuldeiser - door te aan-
vaarden - hierin zijn aandeel hebben gehad? 

Art. 6.1.8.13. Dit artikel wordt door de Commissie posi-
tief gewaardeerd. Zij acht het gewenst dat in de bedoelde ge-
vallen van onzekerheid omtrent het al of niet omzetten van 
het recht op nakoming in een recht op schadevergoeding, de 
schuldenaar bevoegd is aan deze onzekerheid een einde te 
maken door op de wijze als in het artikel omschreven, de 
schuldeiser een termijn te stellen waarbinnen hij zijn keuze 
moet doen. 

Het artikel roept echter verschillende vragen op. Zo meteen 
al de vraag waarom zijn redaktie niet vermeldt wat in de Toe-
lichting (blz. 556, tweede en derde nieuwe alinea) wel valt te 
lezen, nl. dat de schuldeiser zijn bevoegdheid om op de aange-
duide gronden om te zetten verliest wanneer hij binnen de hem 
gestelde termijn niet reageert dan wel verklaart niet te zullen 
omzetten. Dit lijkt nu juist een beslissend punt, dat men moei-
lijk kan verzwijgen. In de gelijksoortige bepaling van art. 
3.2.18 lid 2 wordt het verliezen (vervallen) van de bevoegd-
heid (tot vernietiging) toch ook niet verzwegen? 

Verder kan men zich afvragen welke schuldenaar zo onver-
standig zal zijn om zijn schuldeiser een of meer omzettings-
gronden aan de hand te doen: wellicht maakt hij slapende 
honden wakker! 

Tenslotte rijst nog de vraag of de schuldenaar die op de 
voet van het onderhavige artikel omzettingsgronden heeft aan-
geduid, daarmee tevens de bevoegdheid heeft verloren later 
nog te beweren dat - bijv. in verband met het ondergeschikte 
belang of de niet-toerekenbaarheid van de tekortkoming (art. 
6.1.8.11 lid 4) — de aangeduide gronden een omzetting niet 
kunnen rechtvaardigen. Zo op het eerste gezicht kan een 
schuldenaar die tegenover zijn schuldeiser een of meer omzet-
tingsgronden heeft aangeduid later moeilijk meer beweren dat 
deze aanduiding een „sans préjudice"-karakter had en dat de 
aldus door hem genoemde gronden in feite geen omzettings-
gronden zijn. Maar dan volgt onmiddellijk de vraag of het wel 
billijk is dat op deze wijze de schuldenaar voor een moeilijk 
dilemma wordt geplaatst, immers moet kiezen tussen ofwel 
onzekerheid omtrent de houding van de schuldeiser ofwel zich 
vastprikken op een of meer omzettingsgronden en daarmee 
zichzelf in de vingers snijden. 

Het vorenstaande toont weer eens aan hoe gevaarlijk het is 
om bij de redaktie van een bepaling al te zeer in details te 
treden. Men moet niet proberen onze hele casuïstische ervaring 
in de wet zelf neer te leggen, want het regelen van casuïstische 
details leidt onvermijdelijk tot vragen in verband met andere 
details, waardoor een nog gedetailleerder regeling gewenst 
wordt. Details roepen nu eenmaal om nieuwe details, wil men 
althans onduidelijkheden vermijden. Zoals op zo vele andere 
plaatsen moet ook hier de oplossing worden gezocht in een 
algemeen geformuleerde bepaling, waarnaast dan de Toelichting 
in details moet treden. 

Art. 6.1.8.14. De strekking van dit artikel is kennelijk deze, 
dat een schuldeiser die na de aflevering niet tijdig reclameert, 
zich niet meer op een gebrek in de prestatie kan beroepen. De 
Commissie acht het gewenst de cursief gedrukte woorden in de 
redaktie van het artikel op te nemen, althans anderszins te 
doen blijken dat het hier gaat om de situatie na de aflevering. 

Art. 6.1.8.15. Dit artikel is volgens de Commissie geheel 
overbodig, zodat het geschrapt zou moeten worden. 

Art. 6.1.8.18. De in dit artikel aan de rechter verleende 
bevoegdheid tot matiging c.q. aanvulling van een bedongen 
boete (zie respektievelijk lid 1 en lid 2) vindt positieve waarde-
ring. Wel is de Commissie van oordeel dat de rechter deze 
bevoegdheid voorzichtig moet hanteren en niet al te snel tot 
een matiging of aanvulling moet overgaan. 

Het criterium van de „klaarblijkelijke billijkheid", dat in de 
beide leden van art. 6.1.8.18 wordt gebezigd, is echter wat 
vaag. De Commissie heeft zich afgevraagd welke betekenis 
aan dit begrip moet worden toegeKend: is het een relatief 
begrip van zowel kwalitatieve als kwantitatieve aard, zodat 
dus bijv. een boete die normaal „op peil" is in een konkreet 
geval tóch kan worden aangepast, of moet men aannemen dat 
hier in absolute zin een zuiver kwantitatieve maatstaf wordt 
gesteld? 

De Commissie zou zich overigens nog wel andere criteria 
kunnen voorstellen. Zo zou men hier ook de „kennelijke 
billijkheid" als maatstaf kunnen nemen of - iets konkreter -
het artikel aldus kunnen inrichten dat lid 1 een vermindering 
mogelijk maakt indien de boete „onmatig hoog" is en lid 2 
een vermeerdering indien de boete „onmatig laag" is. De 
uiteindelijke keuze dient mede bepaald te worden door de 
elders in het ontwerp gebezigde criteria. Een zekere eenheid 
in terminologie lijkt immers gewenst. 

In verband met lid 1 wordt voorts nog aandacht besteed aan 
de mogelijkheid van een dubbele schadevergoeding, waarop 
de schuldeiser recht heeft wanneer partijen tevoren hebben 
afgesproken dat naast de boete ook de wettelijke schade-
vergoeding verschuldigd zal zijn: zie art. 6.1.8.17 lid 2 en 
Toelichting blzz. 557/558. Volgens de Toelichting (t.a.p.) zal 
in dit geval de boete eerder voor vermindering in aanmerking 
komen dan normaal. Gezien echter het slot van lid 1, kan zulk 
een vermindering nooit verder gaan dan tot het bedrag van 
de wettelijke schadevergoeding, zodat dus de schuldenaar 
minstens twee maal de wettelijke schadevergoeding verschul-
digd zal worden zonder dat de rechter daar ook maar iets aan 
kan doen. De Commissie zou gaarne van de Minister vernemen 
of hij dit niet bedenkelijk vindt. Hierbij valt in aanmerking 
te nemen enerzijds het belang van de schuldeiser, die vrij moet 
zijn te bedingen wat hij wil (contracteervrijheid), en ander-
zijds het belang van de schuldenaar, die vaak gedwongen is 
toe te treden tot contracten waarin vaste clausules zijn opge-
nomen (adhesiecontracten). In verband met dit laatste denke 
men ook nog aan de mogelijkheid dat de boven bedoelde 
partij-afspraak tot de vaste uitrusting van contracten gaat 
behoren. 

Tenslotte acht de Commissie het gewenst dat in lid 2 
- evenals in lid 1 — tot uitdrukking wordt gebracht dat de 
rechter niet ambtshalve maar slechts op verzoek mag ingrijpen. 

Artt. 6.1.9.1 - 6.1.9.12. Uit de Toelichting (blz. 561 eerste 
alinea) blijkt dat Afdeling 6.1.9 uitsluitend de wettelijke 
schadevergoeding — bijv. die uit wanprestatie of die uit onrecht-
matige daad - betreft en dat dus de contractuele schade-
vergoeding - bijv. die uit hoofde van een verzekeringsovereen-
komst - erbuiten valt. De Commissie heeft zich afgevraagd 
of het geen aanbeveling verdient dit ergens, al was het maar in 
het opschrift, tot uitdrukking te brengen.1) 

Artt. 6.1.9.1 en 6.1.9.11 (ideële schadevergoeding). Terwijl 
men naar huidig recht, door een ruime interpretatie van het 
begrip „schade", het terrein van de ideële schadevergoeding 
bijna onbeperkt kan uitbreiden, is volgens het ontwerp een 
ideële schadevergoeding alleen dan mogelijk, wanneer de wet-
gever het uitdrukkelijk bepaalt: zie de beginwoorden van het 
eerste lid van art. 6.1.9.1. Nu art. 6.1.9.11, waarin het terrein 
van de ideële schadevergoeding voornamelijk wordt afgegrensd, 
de rechter ruimschoots voldoende armslag biedt, wordt de zo-
even omschreven beperking aanvaard. 

De Commissie heeft zich nog afgevraagd of in casu partijen 
van de wet mogen afwijken en, uitsluitend met het oog op 
ideële schade, een regeling mogen treffen welke ruimer is dan 
die van de wet, bijv. in de vorm van een boetebeding. Moet 
m.a.w. het gesloten systeem van de ideële schadevergoeding 
als regelend recht worden aangemerkt dan wel als dwingend 
recht? Neemt men in aanmerking dat Afdeling 6.1.9 uitsluitend 
op de wettelijke schadevergoeding betrekking heeft, dan zou 

1) Vergelijk ook S. N. van Opstall, WPNR 4754 noot 4. 
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men het eerste (regelend recht) zeggen: de contractuele schade-
vergoeding blijft dan immers buiten schot. Leest men echter 
de bepaling van art. 6.1.9.1 lid 1 argeloos - en de meeste 
mensen zullen hier argeloos lezen - dan zou men het laatste 
(dwingend recht) zeggen: deze bepaling wijst immers duidelijk 
alleen „de wet" als rechtsbron aan. 

Tenslotte meent de Commissie dat het tweede lid van art. 
6.1.9.1 minstens voor een deel en misschien zelfs helemaal 
vermogensschade betreft en in zoverre dus vanzelf spreekt en 
voor schrapping in aanmerking komt. Zeker geldt dit voor de 
„uitgaven welke door een gebeurtenis waarvoor een ander 
aansprakelijk is, hun doel missen", waarin toch duidelijk 
vermogensschade is gelegen. Tenzij de Minister aan de hand 
van een voorbeeld het tegendeel aannemelijk maakt, zou dus 
dit geval zeker geschrapt moeten worden. Of ook het geval 
van de „uitgaven, strekkende tot voorkoming of vermindering 
van ander nadeel dan vermogensschade" bij de vermogens-
schade thuishoort, is echter niet zeker: men kan het verdedigen 
maar ook bestrijden. Daarom zou dit geval gehandhaafd 
kunnen blijven. Men ontkracht dan bij voorbaat het verweer 
dat hier sprake is van ideële en dus niet-vergoedbare schade. 

Vervolg; art. 6.1.9.11 lid 1. De Commissie acht de wijze 
waarop het terrein van de ideële schadevergoeding in het 
eerste lid van art. 6.1.9.11 wordt afgegrensd grotendeels aan-
vaardbaar. Er rijzen echter twee vragen. 

De eerste vraag betreft de bepaling sub a. De meeste leden 
vragen zich af, welk nut het heeft om zulk een futiel geval 
wettelijk te regelen. Zou het vaak voorkomen dat iemand 
bewijsbaar het oogmerk heeft een ander ideële schade toe te 
brengen? De hier aan het woorde zijnde leden betwijfelen dit 
en zouden in elk geval de bepaling sub a met die sub b willen 
verwisselen: dan staan tenminste de belangrijkste gevallen 
voorop. Eén lid heeft tegen de bepaling sub a zelfs overwe-
gende bezwaren en wel hierom, omdat bij een eenmaal vast-
staande aansprakelijkheid de reden daarvan niet relevant be-
hoort te zijn. 

De tweede vraag - een zuiver informatieve — betreft de 
bepaling sub b. Eén lid betwijfelt of deze bepaling, in het 
bijzonder de woorden „op andere wijze in zijn persoon is 
aangetast", wel ruimte biedt aan de gevallen van ideële schade 
in verband met inbreuken op iemands privacy. De meeste 
leden achten hier echter geen twijfel mogelijk en zijn van 
mening dat de onderhavige bepaling ook op deze gevallen van 
toepassing is. 

Slot; art. 6.1.9.11 lid 2. Ook over deze bepaling - waarbij 
het recht op ideële schadevergoeding, zoals lid 1 dat verleent, 
slechts in beperkte mate voor overgang en beslag vatbaar 
wordt verklaard - is de Commissie verdeeld. 

Een kleine minderheid is van mening dat vorderingen tot 
„smartegeld" nimmer voor overgang en beslag vatbaar moeten 
zijn, ook niet in geval van vastlegging bij overeenkomst of 
instelling van een rechtsvordering. De overige leden neigen 
daarentegen tot verruiming van de mogelijkheid van overgang 
en beslag. Zij vragen zich af of men verschil mag maken 
tussen het geval dat ter zake een rechtsvordering wordt inge-
steld en de aanspraak dus aan de rechter wordt voorgelegd 
(wel overgang en beslag) en het geval dat ter zake een brief 
wordt geschreven en de aanspraak dus aan de wederpartij 
wordt kenbaar gemaakt (geen overgang en beslag). Stel dat 
iemand na zo'n brief overlijdt en hierdoor geen tijd meer heeft 
om ter zake een rechtsvordering in te stellen: behoort dan zijn 
aanspraak te vervallen? Is het niet volmaakt willekeurig om 
bij het instellen van een rechtsvordering overgang en beslag 
wel toe te staan en bij het schrijven van een brief niet? De 
hier aan het woord zijnde leden zouden gaarne vernemen hoe 
de Minister hierover denkt. 

Art. 6.1.9.2. De Commissie heeft zich afgevraagd of de 
beide lidwoorden van de tweede helft van het artikel („het" 
geleden verlies en „de" gederfde winst) niet beter kunnen 
vervallen. Suggereren zij niet dat volgens het ontwerp een 

schadevergoeding uitsluitend konkreet en dus nooit abstrakt 
mag worden berekend? Zou deze suggestie inderdaad van die 
woorden uitgaan, dan zou de Commissie dit betreuren. Het zou 
immers betekenen dat de thans nog in ontwikkeling zijnde 
rechtspraak, waarin het abstrakte schade-begrip voorzichtig ge-
stalte krijgt, de pas wordt afgesneden. Zie in dit verband ook 
de volgende alinea aan het slot. 

Artt. 6.1.9.2 en 6.1.9.6. De Commissie heeft nog aandacht 
besteed aan de hier te lande bestaande rechtspraak omtrent de 
vraag of schadevergoeding verschuldigd is voor de tijdelijke 
ontneming van de gebruiksmogelijkheid van een bedrijfs-
middel wanneer de benadeelde kans ziet de hierin gelegen 
schade op te vangen door het inzetten van een reservemiddel 
dat juist met het oog op dit soort schade door hem werd 
aangehouden. De Hoge Raad (zie bijv. H.R. 31 maart 1950, 
NJ 1950, 592) beschouwt het inzetten van zo'n reservemiddel 
als een maatregel ter beperking van schade, waarvan de kosten 
ten laste van de dader komen, en hij beantwoordt derhalve de 
vraag bevestigend. De aldus aan de benadeelde toekomende 
schadevergoeding is echter aan allerlei voorwaarden en beper-
kingen onderhevig (zie genoemd arrest), waarbij vooral het 
gebruik van een konkreet schade-begrip de zaak bijzonder 
ingewikkeld maakt. De Commissie heeft zich nu afgevraagd 
of onder het Nieuwe B.W. deze rechtspraak moet worden 
gehandhaafd. Zou het geen aanbeveling verdienen in plaats 
daarvan op dit punt een abstrakt schade-begrip te hanteren, 
zulks op de wijze als A. R. Bloembergen in zijn proefschrift 
(„Schadevergoeding bij onrechtmatige daad", 1965, nos. 51 e.v. 
en 287) heeft betoogd? Dit lijkt een gelukkige oplossing en in 
elk geval een oplossing die eenvoudiger is dan de oplossing van 
de rechtspraak. 

Art. 6.1.9.3. De Commissie kan deze bepaling, welke 
overeenstemt met het huidige recht, volledig onderschrijven. 
Zij vindt echter de wijze waarop hier de zaak wordt benaderd 
minder fraai. Waarom moet de schatting van de schade afhan-
kelijk worden gemaakt van het rechterlijk oordeel dat de 
schade-omvang niet nauwkeurig kan worden vastgesteld? 
Waarom niet eenvoudig een redaktie als volgt: „Kan de om-
vang van de schade niet nauwkeurig worden vastgesteld, dan 
moet zij worden geschat."? Dat het rechterlijk oordeel uitein-
delijk beslissend is, spreekt immers vanzelf. 

Art. 6.1.9.4 j° art. 6.3.2. Eerst na het verschijnen van het 
ontwerp is het daarin opgenomen voorzienbaarheidsvereiste, 
destijds algemeen aanvaard, op de helling gekomen. In 1963 
heeft H. K. Koster1) een hier te lande nog niet vernomen 
geluid laten horen, waarvoor A. R. Bloembergen 2) ontvan-
kelijk is gebleken. Dit nieuwe geluid kwam praktisch hierop 
neer, dat het voorzienbaarheidsvereiste als ondeugdelijk moest 
worden verworpen en plaats moest maken voor een vereiste 
waarin de „toerekening naar redelijkheid" maatstaf was. Nadat 
reeds verschillende schrijvers met dit nieuwe vereiste hadden 
ingestemd, heeft tenslotte ook de Hoge Raad 3) er zijn zegel 
aan gehecht. 

Onder verwijzing naar de twee pleitbezorgers van het nieu-
we vereiste J) en 2) zjj n j e r volstaan met de volgende korte 
weergave van hun standpunt. Het nieuwe vereiste maakt de 
schuldenaar slechts aansprakelijk voor de schadelijke gevolgen 
welke hem redelijkerwijze kunnen worden toegerekend. Bij dit 
laatste spelen, behalve de voorzienbaarheid, nog vele andere 
faktoren een rol. De enkele voorzienbaarheid is nl. als maat-
staf ondeugdelijk, want zij leent zich voor alles wat de rechter 
maar wenselijk vindt, is m.a.w. te vaag om als maatstaf te 
kunnen dienen. Meent bijv. de rechter dat in een bepaald geval 
het toewijzen van schadevergoeding billijk is, dan stelt hij slechts 

i) / / . K. Koster, „Causaliteit en voorzienbaarheid", Inaugurele rede 
1963. 

2) A. R. Bloembergen, „Schadevergoeding bij onrechtmatige daad", 
diss. 1965, no. 106 e.v., meer in het bijzonder no. 126 e.v. 

3) H.R. 20 maart 1970, NJ 1970, 251 (G.J.S.). 
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lichte eisen en beschouwt hij de in casu geleden schade als vol-
doende voorzienbaar. Acht hij daarentegen in een ander geval 
schadevergoeding onbillijk, dan stelt hij weer strenge eisen en 
beschouwt hij de in casu geleden schade als onvoldoende voor-
zienbaar. Zo gezien, is het voorzienbaarheidsvereiste een soort 
dekmantel voor een aantal redelijkheidsregels die, hoewel zij 
niet boven water komen, in feite de beslissing beheersen. Het 
nieuwe vereiste van de „toerekening naar redelijkheid" dwingt 
nu de rechter openlijk uit te komen voor wat hij eigenlijk doet: 
hij moet nu immers uitdrukkelijk verantwoorden waaróm hij 
een schadevergoeding billijk acht. 

Zelf vindt de Commissie de in het ontwerp opgenomen ,,voor-
zienbaarheid" een betere maatstaf dan de „toerekening naar 
redelijkheid" van zoeven. Die „voorzienbaarheid" zegt immers 
duidelijk, dat het hier gaat om het verband tussen de gebeurtenis 
waarop de aansprakelijkheid berust en de daaruit voortvloeien-
de schade, terwijl bovendien ook bij déze maatstaf de redelijk-
heid een belangrijke rol speelt: het bedoelde verband wordt nl. 
aanwezig geacht wanneer ten tijde van de gebeurtenis waarop de 
aansprakelijkheid berust, de schade redelijkerwijs was te voor-
zien. Staat derhalve bij de „voorzienbaarheid" het bedoelde ver-
band centraal terwijl hier de redelijkheid op dat verband is toe-
gespitst, bij de „toerekening naar redelijkheid" wordt dat ver-
band gedegradeerd tot één van de faktoren welke een rol spelen 
en wordt de redelijkheid, geheel algemeen, ten troon geheven. 
Hiermee komt echter datgene wat beslissend hoort te zijn — nl. 
de mate van voorzienbaarheid als toetssteen voor de vraag of 
tussen de gebeurtenis waarop de aansprakelijkheid berust en de 
schade een voldoende nauw verband bestaat om de schuldenaar 
ermee te belasten - ten onrechte op de achtergrond te staan: 
het wordt verdoezeld in de vage en rekbare norm van de redc-
lijkheid, waarbinnen het zijn kracht verspeelt. Het bezwaar dat 
de „voorzienbaarheid"' zich leent voor alles wat de rechter maar 
wenselijk vindt (zie vorige alinea) moet, in dit licht bezien, 
juist de „toerekening naar redelijkheid" gevoelig treffen. De 
Commissie is derhalve van oordeel dat de vraag, of een schade 
redelijkerwijs aan de schuldenaar moet worden toegerekend, af-
hankclijk behoort te zijn van de mate waarin die schade voor-
zienbaar was. 

Wel heeft de Commissie zich afgevraagd of de wijze waarop 
het ontwerp (artt. 6.1.9.4 en 6.3.2) het voorzienbaarheidsver-
eiste formuleert niet voor verbetering vatbaar is. Zij neigt ertoe 
— in aansluiting aan de jurisprudentie — de woorden „met vol-
doende graad van waarschijnlijkheid als gevolg" te vervangen 
door „als redelijkerwijs te verwachten gevolg". Gaarne zou zij 
vernemen hoe de Minister hierover denkt. 

Tenslotte is nog aandacht besteed aan de vraag, of de voor-
zienbaarheid slechts betrekking hoeft te hebben op de elementen 
van de schade (schade-posten) dan wel - veel strenger crite-
rium — ook betrekking dient te hebben op het bedrag van de 
schade (hoegrootheid van de schade-posten). Anders dan het 
ontwerp, dat blijkens de met zijn tekst niet onverenigbare Toe-
lichting (blz. 563 tweede nieuwe alinea) het laatste standpunt 
inneemt, stelt de Commissie zich op het eerste standpunt: de 
voorzienbaarheid behoort uitsluitend de elementen van de 
schade te betreffen en niet het bedrag daarvan, omdat anders 
de aansprakelijkheidsomvang veel te veel zou worden beperkt. 
Zo dient bijv. de in een arme buurt rondlopende rijke man, die 
daar door de fout van een ander wordt aangereden, in beginsel 
recht te hebben op vergoeding van al zijn inkomensschade, nu 
immers bij aanrijdingen inkomensschade voorzienbaar is, en 
dient het verweer dat in casu deze schade onverwacht hoog ligt, 
nu mannen met hoge inkomens niet in arme buurten plegen 
rond te lopen, als niet relevant te worden verworpen. 

Omdat er geen wezenlijk verschil is tussen het geval dat de 
aansprakelijkheid op onrechtmatige daad berust en het geval dat 
de aansprakelijkheid op wanprestatie berust, moet volgens de 
Commissie het in de vorige alinea ingenomen standpunt alge-
mene gelding hebben. 

Art. 6.1.9.5. Veelomstreden is de vraag, of de bedragen die 
krachtens een sommenverzekering aan de benadeelde worden 
uitgekeerd - men denke hier in het bijzonder aan uitkeringen 

krachtens ongevallenverzekering - bij wijze van voordeelstoe-
rekening moeten worden afgetrokken van de som waarvoor de 
benadeelde schade lijdt, een vraag die door de rechtspraak 
meestal ontkennend wordt beantwoord. De Commissie vraagt 
zich in meerderheid af of dit laatste wel bevredigend is. Deze 
meerderheid wil ervan uitgaan dat in dit opzicht de schade- en 
de sommenverzekering hetzelfde moeten worden behandeld. 
Hoewel zij zich bewust is dat art. 6.1.9.5 hiertoe niet noodzake-
lijk dwingt, vraagt zij zich af, of de invoering van het Nieuwe 
B.W. geen goede gelegenheid is om op dit punt de bakens te 
verzetten. Zijn er wellicht elders in het Nieuwe B.W. nog aan-
wijzingen te vinden, die een oplossing in deze — door de meer-
derheid van de Commissie zo wenselijk geachte - richting 
waarschijnlijk maken, zo bijv. het opnemen van een subrogatie-
recht voor de sommenverzekeraar? Er is echter een kleine min-
derheid die over het vorenstaande aarzelt. 

Art. 6.1.9.6. Het zou de leesbaarheid ten goede komen wan-
neer men de tweede helft van dit artikel zou omgooien en wel 
als volgt: „ . . . wordt de vergoedingsplicht, voorzover dit rede-
lijk is, gematigd of vervalt deze geheel". 

Overigens kan de Commissie niet inzien waarom hier de 
„redelijkheid" als maatstaf wordt gesteld. In de meeste gevallen 
zal immers beslissend zijn, hoe de schuld van de aansprakelijke 
zich verhoudt tot de schuld van de benadeelde of van de per-
soon voor wie deze laatste aansprakelijk is. Daarom zou het de 
voorkeur verdienen de „redelijkheid" als maatstaf te laten 
vallen en in plaats daarvan bijv. als volgt te formuleren: 
„ . . . wordt de vergoedingsplicht in evenredigheid daarmee 
. . . ", waarbij dan dit laatste terugslaat op de eigen toereken-
baarheid die in het artikel voorop staat. 

Art. 6.1.9.7; inleiding. Anders dan het Rapport Notarissen, 
WPNR 4820 ad art. 6.1.9.7, is de Commissie eenstemmig van 
oordeel dat het opnemen van een matigingsrecht moet worden 
toegejuicht. Zoals hierna nog zal blijken, wil zij het onderhavige 
matigingsrecht zelfs verruimen. 

Volgens G. J. Scholten 1) moeten rechtspersonen in het 
algemeen geen beroep kunnen doen op het matigingsrecht van 
art. 6.1.9.7, omdat dit artikel een typisch sociale strekking 
heeft: het zou hier nl. gaan om iets hogers - de barmhartigheid, 
het menselijke - waarop rechtspersonen, met hun (vaak) zuiver 
zakelijke instelling, geen aanspraak kunnen maken. Scholten 
wordt bestreden door A. J. O. Baron van Wassenaer van Cat-
wijck 2 ) , die onder meer wijst op het sociale karakter van vele 
rechtspersonen en op de belangen die afnemers, spaarders, 
leveranciers en werknemers bij zakelijk ingestelde rechtsper-
sonen hebben. 

De Commissie is eenstemmig van oordeel dat de opvatting 
van Scholten moet worden verworpen. Hoezeer ook de rechts-
persoon van de natuurlijke persoon verschilt, als verschijnsel 
in ons rechtsleven is zij zó normaal, dat zij qua rechtspositie in 
velerlei opzicht gelijk staat met de natuurlijke persoon. Maar 
dan moet men ook op het punt van het matigingsrecht geen 
onderscheid maken: ook in dit opzicht moet de rechter „zonder 
aanzien des persoons" matigen. Zelfs de op het eerste gezicht — 
als argument voor het standpunt van de Commissie - zo 
overtuigend klinkende verwijzing naar de belangen van af-
nemers, spaarders, leveranciers en werknemers (zie vorige 
alinea aan het slot) kan hoogstens als argument ten overvloede 
worden aangevoerd. Beslissend is dat de rechter alle rechts-
subjekten, rechtspersonen zowel als natuurlijke personen, vol-
gens dezelfde objektieve maatstaf moet behandelen. 

Vervolg; lid 1. De Commissie acht het eerste lid - waarin 
de „dreigende noodtoestand" als enige matigingsgrond is opge-
nomen - veel te beperkt. Wanneer de rechter uitsluitend bij 
een „dreigende noodtoestand" mag matigen, dan heeft hij al te 

1) G. 1. Scholten, „De beperkingen van aansprakelijkheid met het 
gehele vermogen en de matigingsbevoegdheid van de rechter", Inaugurele 
rede 1962, blzz. 18/19. 

2) A. J. O. Baron van Wassenaer van Catwijck, Verzekerings-Archief 
1965, blzz. 74/75/76 en 98. 
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weinig armslag. De matigingsbevoegdheid behoort zó ruim ge-
formuleerd te worden, dat de rechter met alle in aanmerking 
komende omstandigheden rekening kan houden. In het bij-
zonder moet de rechter behalve het belang van de schuldenaar 
ook het belang van de schuldeiser in zijn oordeel kunnen be-
trekken en moet hij deze beide belangen kunnen afwegen. De 
Commissie neigt hier tot een bepaling die eenvoudig zegt dat 
de rechter de schadevergoedingsplicht kan matigen wanneer 
dit op grond van bijzondere omstandigheden billijk is. Maar 
hoe ook de formulering wordt, het zou in elk geval wenselijk 
zijn om op de andere plaatsen waar een matigingsrecht wordt 
gegeven - men denke hier aan de artt. 6.1.8.18 lid 1, 6.1.9.12 
lid 5, 6.3.17 lid 1 en 6.4.1.2 lid 2 - een formulering te kiezen 
welke zoveel mogelijk aansluit bij de formulering van de 
onderhavige bepaling, voorzover althans de hierboven bepleite 
verruiming niet reeds tot gevolg heeft dat op die andere plaat-
sen een regeling overbodig is en derhalve kan worden gemist. 

De Commissie zou gaarne vernemen of overwogen is de 
gevallen waarin de rechter wil matigen op grond van omstan-
digheden welke zich later kunnen wijzigen - met name valt 
hier te denken aan financiële omstandigheden — naar de 
executiesfeer te verschuiven en wel aldus, dat in die gevallen 
de rechter op verzoek van de schuldenaar de executie van zijn 
vonnis ten dele kan schorsen om dan later deze schorsing 
weer op te heffen voorzover de (financiële) omstandigheden 
dit alsnog toelaten. 

De Commissie heeft zich voorts nog beraden over de vraag 
of de aan het slot van lid 1 gemaakte uitzondering voor de 
gevallen van „opzet of grove schuld" wel op haar plaats is. 
Zij meent deze vraag ontkennend te moeten beantwoorden. Een 
zó algemene uitzondering voor alle gevallen van „opzet of 
grove schuld" - die bijv. ook zou gelden als de schade is voort-
gevloeid uit een geheel belangeloze handeling van de schul-
denaar waarbij hij een grove fout beging - lijkt minder ge-
wenst. 

Zou men het onderhavige matigingsrecht op de boven om-
schreven wijze verruimen, dan zou de rechter aan een „opzet 
of grove schuld" juist dié invloed kunnen toekennen, die in het 
konkrete geval tot de meest billijke oplossing leidt. Hij zou 
dan niet verplicht zijn om in alle gevallen van „opzet of grove 
schuld" zich van matiging te onthouden. Matigen is bij uitstek 
een bezigheid waarbij in concreto moet worden beslist of de 
omvang van de aansprakelijkheid voor déze schuldenaar en 
déze schuldeiser in déze omstandigheden wel billijk is. Dit ligt 
bijv. anders bij de vraag of de schuldenaar wel aansprakelijk is, 
bij welke vraag de konkrete omstandigheden minder op de voor-
grond treden en de mate van schuld een meer algemene rol kan 
spelen (vergelijk bijv. art. 342. lid 2, W.v.K.). 

Het bovenstaande klemt nog te meer nu de Commissie niet 
overtuigd is dat de rechter straks in staat zal zijn de gevallen 
van „opzet of grove schuld" van de andere gevallen af te gren-
zen. In aansluiting aan haar opmerkingen ten aanzien van art. 
6.1.6.20 aanhef en sub d zou zij de Minister willen vragen, 
waar volgens hem de grenslijn ligt tussen „opzet of grove 
schuld" en „schuld". Is er verder nog een onderscheid 
tussen „opzet of grove schuld" en „grove schuld" alleen? Moet 
m.a.w. dit laatste begrip ruim worden genomen, als een alge-
meen begrip dat ook het „opzet" omvat, of gaat het hier om 
een eng begrip met een eigen en specifieke inhoud? Maar wat 
is in het laatste geval dan het verschil tussen „opzet" er 
„grove schuld"? Valt bijv. het uit het Strafrecht bekende „voor-
waardelijk opzet" onder het eerste („opzet") of onder het 
laatste („grove schuld")? 

Vervolg; lid 2. Wanneer men. zoals hierboven werd bepleit, 
het matigingsrecht van lid 1 een ruimte zou geven waarbij de 
rechter met alle in aanmerking komende omstandigheden reke-
ning kan houden, dan zou men lid 2 - waarin met het oog op 
de beperkte ruimte van het thans voorgestelde eerste lid slechts 
een voorbehoud wordt gemaakt voor de verplichte doch niet 
gesloten verzekering (zie Toelichting blz. 566 onderaan) -
ófwel moeten aanvullen met een voorbehoud voor de (al of 
niet verplicht) gesloten verzekering ófwel moeten schrappen. 

De Commissie neigt vooralsnog tot het laatste: geeft men de 
rechter bij zijn matigingsrecht de eerderbedoelde ruime arm-
slag, dan zal hij ook uit zichzelf vrijwel steeds een matiging 
achterwege laten wanneer de schuldenaar was verzekerd of 
verplicht was zich te verzekeren, zijnde immers in deze gevallen 
een matiging bijna altijd onbillijk. Die schrapping zou ook nog 
hierom aanbeveling verdienen, omdat de vraag tot welk bedrag 
een schuldenaar verplicht was zich te verzekeren, met name 
bij de contractuele verzekeringsplichten, wel eens moeilijk kan 
zijn en in het strakke regiem van een wettelijk voorbehoud 
lastiger ligt dan in de soepele sfeer van een ruime formule. 

Zou echter de beperkte ruimte van het voorgestelde eerste lid 
gehandhaafd blijven, dan zou men noodgedwongen ook lid 2 
moeten handhaven. Anders zou immers de wet discrimineren 
tussen de schuldenaar die een verplichte verzekering wèl sluit 
en daarmee een „noodtoestand" voorkomt en de schuldenaar 
die een verplichte verzekering niét sluit en daarmee een „nood-
toestand" riskeert: deze laatste, die de verzekeringspremie in 
zijn zak houdt, moet niet beloond worden met een matigings-
voordeel dat aan de eerste, juist in verband met zijn premie-
betaling, wordt onthouden. 

Vervolg; meerdere schuldeisers. De vraag is gerezen, hoe 
het eerste lid van art. 6.1.9.7 moet worden toegepast als er 
meerdere schuldeisers zijn met ieder een eigen vordering. Stel 
bijv. het geval dat uit een autobotsing vijf schuldeisers te voor-
schijn komen, alle vijf met een schadevordering op één en de-
zelfde man (schuldenaar), omdat alleen deze laatste de botsing 
op schuldige wijze heeft veroorzaakt. Stel voorts dat de vijf 
bedoelde vorderingen elk afzonderlijk onvoldoende zijn om een 
„noodtoestand" te veroorzaken, maar dat zij tezamen dat effekt 
wel hebben. Wanneer nu (voorlopig) slechts één van de vijf 
schuldeisers een proces begint, mag dan de schuldenaar zich 
beroepen op het feit dat hem nog vier andere vorderingen 
boven zijn hoofd hangen en dat hij, indien alle vijf de vorde-
ringen integraal zouden worden toegewezen, in een „noodtoe-
stand" zou geraken? En als deze vraag bevestigend moet 
worden beantwoord, hoe moet de rechter dan matigen? 

De Commissie neigt tot het volgende antwoord. Omdat de 
vermogenspositie en daarmee ook de draagkracht van een 
schuldenaar mede bepaald wordt door de vorderingen van zijn 
schuldeisers, zal de rechter bij het toepassen van art. 6.1.9.7 
lid 1 rekening moeten houden met alle vorderingen van derden 
op de schuldenaar. Daarbij zal hij moeten beginnen met het 
vaststellen van het totale bedrag dat de schuldenaar aan alle 
schuldeisers gezamenlijk verschuldigd is, vervolgens dit bedrag 
moeten matigen en tenslotte het aldus gematigde bedrag naar 
evenredigheid over de schuldeisers moeten verdelen. Vergelijk 
ook art. 6 lid 2 Wet aansprakelijkheidsverzekering motorrijtui-
gen en voorts de artt. 320r en 320 z Rv., in beide gevallen het 
tweede lid. 

De Commissie zou gaarne van de Minister vernemen of hij 
met het bovenstaande instemt. 

Slot; schadebedrag hoger dan verzekering. Uitgaande van 
een ruim geformuleerd matigingsrecht (art. 6.1.9.7 lid 1) en 
een daaraan aangepast voorbehoud (lid 2) is voorts nog de 
vraag besproken, hoe de rechter moet matigen wanneer de 
schade groter is dan de verzekerde som van een door de schul-
denaar gesloten verzekering c.q. groter is dan de verplicht te 
verzekeren som van een door de schuldenaar niét gesloten ver-
zekering. Deze vraag kan in beginsel op tweeërlei wijze worden 
beantwoord. Vooreerst kan men zeggen dat bij het matigings-
vraagstuk de rechter moet uitgaan van de volledige schadever-
goeding minus de som die de schuldenaar heeft verzekerd c.q. 
verplicht was te verzekeren. En voorts kan men zeggen dat bij 
het matigingsvraagstuk de rechter moet uitgaan van de vol-
ledige schadevergoeding zonder enige vermindering, echter met 
dien verstande dat nooit verder mag worden gematigd dan tot 
het beloop van de som die de schuldenaar heeft verzekerd c.q. 
verplicht was te verzekeren, zodat steeds minstens deze laatste 
som als schadevergoeding verschuldigd wordt.1) Het zal dui-
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delijk zijn dat het tweede alternatief de schuldenaar meer 
matigingsvoordeel oplevert dan het eerste. 

Hoewel het hierna te vermelden „andere deel" enigszins aar-
zelt, is de Commissie eenstemmig van oordeel dat in het ontwerp 
het eerste alternatief is gekozen. Blijkens art. 6.1.9.7 lid 1 heeft 
immers de matigingsbevoegdheid in beginsel betrekking op de 
„volledige schadevergoeding". Waar nu voorts lid 2 deze be-
voegdheid weer wegneemt „voor zover" de verzekeringskwestie 
speelt, kan dat tweede lid moeilijk iets anders betekenen dan 
dat de rechter zijn matigende arbeid niet mag uitoefenen op 
het gedeelte van de in lid 1 bedoelde „volledige schadevergoe-
ding", dat in de verzekeringssfeer is gelegen. Vergelijk ook art. 
6.3.17 lid 1 aan het slot, waar een en ander wordt bevestigd. 

Over de vraag, welk alternatief het meest wenselijk is, denkt 
de Commissie echter verschillend. Een deel meent dat het 
eerste alternatief, dus het alternatief van het ontwerp, ook 
meestal de voorkeur verdient. Uitgangspunt moet nl. zijn het 
beginsel dat de schuldeiser recht heeft op volledige schade-
vergoeding, welk beginsel alleen in het eerste alternatief genoeg-
zaam wordt beschermd. In het tweede alternatief wordt im-
mers dat beginsel in zoverre miskend, dat hier het matigings-
recht is betrokken op een stuk schadevergoeding waarvan de 
schuldenaar ofwel geen pijn heeft (gesloten verzekering) ofwel 
geen pijn had hoeven te hebben (verplichte doch niet gesloten 
verzekering). Een ander deel meent daarentegen dat juist het 
tweede alternatief de voorkeur verdient, waartoe een beroep 
wordt gedaan op de billijkheid. De billijkheid eist nl. dat de 
schuldenaar die zich heeft ingedekt (gesloten verzekering) of 
had moeten indekken (verplichte doch niet gesloten verzeke-
ring) voor een stuk schadevergoeding dat met deze indek-
king leek gewaarborgd, er ook van uit moet kunnen gaan dat 
hij daarnaast niet nog eens een belangrijk bedrag verschuldigd 
wordt. Dit doel wordt des te bekwamer gediend naarmate de 
matigingsbasis breder is en dus het matigingsvoordeel groter, 
zodat reeds om die reden de keuze moet worden bepaald op 
het tweede alternatief, dat immers meer matigingsruimte biedt 
dan het eerste. 

Zou men art. 6.1.9.7 veranderen op de wijze als door de 
Commissie wordt voorgestaan — verruiming van lid 1 en schrap-
ping van lid 2 (zie boven) - dan zou men het boven 
omschreven probleem aan de rechtspraak delegeren. Dit zou 
echter weer niet betekenen dat de rechter volledig vrij zou zijn 
om - afhankelijk van de billijkheid in elk konkreet geval — nu 
eens deze, dan weer die oplossing te kiezen: ook hij zal im-
mers, principieel en in algemene zin, een keuze moeten doen 
uit de twee standpunten van de vorige alinea. Daarom zou de 
Commissie gaarne het volgende van de Minister vernemen. Is 
hij van oordeel dat als men — op de wijze als door de Com-
missie wordt voorgestaan - het matigingsrecht ruim formu-
leert en de rechter dus ruime armslag geeft (lid 1), zulks 
onder schrapping van lid 2, dit ook zal betekenen dat de twee 
standpunten van de vorige alinea, principieel en in algemene 
zin, béide verdedigbaar zullen zijn of is hij van oordeel dat 
slechts één van deze standpunten in het stelsel van het ont-
werp ligt opgesloten? Is verder in dit laatste geval de Minister 
van oordeel dat het standpunt waarop het ontwerp zich aldus 
zou gaan stellen, gezien de overwegingen van de vorige alinea, 
uit een oogpunt van wenselijk recht aanvaardbaar is? 

Art. 6.1.9.9. In het Rapport Bedrijfsjuristen2), blz. 16, 
wordt kritiek geleverd op het feit dat dit artikel een schade-
vergoeding in natura alleen dan toelaat, wanneer de bena-
deelde zulks vordert. Volgens het rapport behoort art. 6.1.9.9 
de mogelijkheid van schadevergoeding in natura afhankelijk te 
stellen van ofwel een vordering van de benadeelde ofwel een 
aanbod van de aansprakelijke. 

1) Vergelijk ook A. J. O. Baron van Wassenaer van Catwijck, Verze 
kerings-Archief 1965, blzz. 93 e.v. en 99/100. 

2) „CONCLUSIES inzake het Ontwerp voor Boek 6 van het Nieuw 
Burgerlijk Wetboek", opgesteld door de Commissie Nieuw Burgerlijk 
Wetboek van het Studiegenootschap van Bedrijfsjuristen en uitgegeven 
door dit studiegenootschap. 

De Commissie kan dit standpunt niet onderschrijven. Het 
voorstel van de bedrijfsjuristen moet hierom worden verwor-
pen, omdat men de aansprakelijke niet in staat behoort te 
stellen de benadeelde iets op te dringen waarmee hij zelf niet 
instemt. 

De Commissie heeft nog een drietal suggesties. In de eerste 
plaats zou men de woorden „op vordering van de benadeelde" 
moeten verruimen tot zo iets als „op vordering of met instem-
ming van de benadeelde". In de tweede plaats zou men tussen 
de woorden „schade" en „op andere wijze" de woorden „geheel 
of ten dele" moeten invoegen. En in de derde plaats zou het 
laatste woord „verlangen" plaats moeten maken voor „vorde-
ren". 

Art. 6.1.9.10; inleiding. Wanneer bij de begroting van de 
schade toekomstige onzekere gebeurtenissen een rol spelen, 
heeft de rechter blijkens dit artikel twee alternatieven: ófwel 
hij stelt de vaststelling van de schadevergoeding geheel of ge-
deeltelijk uit ófwel hij stelt deze schadevergoeding, na afwe-
ging van de goede en kwade kansen, direkt vast. Dit laatste 
gebeurt dan in de vorm van een bedrag ineens of in de vorm 
van een periodieke uitkering. 

De Commissie zal hieronder in hoofdzaak aandacht besteden 
aan de uitstel-bevoegdheid en aan de bevoegdheid tot het toe-
kennen van een periodieke uitkering. 

Vervolg; uitstel. De rechterlijke bevoegdheid om bij toe-
komstige onzekere gebeurtenissen de vaststelling van de schade-
vergoeding geheel of gedeeltelijk uit te stellen, wordt — als 
nieuwe bevoegdheid op het terrein van de schadevergoeding 1) 
— algemeen toegejuicht. De praktijk biedt vele voorbeelden van 
gevallen waarin de schadefaktoren voor een groot deel in de 
toekomst liggen en, in verband daarmee, het vaststellen van de 
schadevergoeding een kansspel lijkt te zijn. De praktijk heeft 
aan de uitstel-bevoegdheid dus zeker behoefte. Er rijzen echter 
een viertal vragen. 

Vooreerst de vraag of de tekst van het ontwerp (art. 6.1.9.10 
lid 1 eerste zin) niet in zoverre onvolledig is dat de schade-
vaststelling bij wege van een schadestaatprocedure (art. 612 
e.v. Rv.) daarin ten onrechte niet wordt genoemd. Wil men 
deze mogelijkheid onder het nieuwe recht behouden - en de 
Commissie acht dit alleszins gewenst - dan lijkt het goed haar 
ook uitdrukkelijk te vermelden. Men zou dit kunnen doen door 
haar ófwel in te delen bij de gevallen waarin de rechter de 
omvang van de vergoedingsplicht „bij voorbaat vaststelt" 
- indeling bij de „uitstel"-gevallen lijkt in verband met het 
karakter van de schadestaatprocedure als voortzetting van het 
hoofdgeding2) minder juist - ófwel op te nemen als een 
afzonderlijke mogelijkheid. Door dit laatste zou het ontwerp 
dus geen twee, maar drie alternatieven kennen, te weten: 
(1) de rechter stelt de schadevergoeding onmiddellijk vast, 
(2) de rechter beveelt een schadevergoeding op te maken bij 
staat en te vereffenen volgens de wet, en (3) de rechter houdt 
het vaststellen van de schadevergoeding voor onbepaalde tijd 
aan. 

Voorts rijst de vraag of de rechter hier lijdelijk is dan wel 
onafhankelijk van de voorkeur van partijen — dus ambts-
halve - een van de alternatieven mag kiezen. De Toelichting 
wijst enigszins in de richting van het laatste. De Commissie 
heeft echter voorkeur voor het eerste, met dien verstande dat 
de rechter alleen dan een alternatief moet kunnen kiezen, 
wanneer dit ofwel door eiser wordt gevorderd ofwel door 
gedaagde wordt verzocht. 

Dan is er verder nog de vraag, wat de woorden „bij voorbaat 
(vaststellen)" betekenen. Kan men deze woorden niet beter 
schrappen dan wel vervangen door het woord „dadelijk"? 

i) Waarop overigens onder meer Hof 's-Hertogenbosch 23 december 
1968, VR 1969, no. 48 (bev. H.R. 28 november 1969, NJ 1970, 172) reeds 
anticipeert. 

2) Vergelijk /. Spoelde/, „De schadestaatprocedure", diss. 1966, blz. 
89 e.v. 
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Tenslotte rijst nog de vraag of de nieuwe mogelijkheid van 
het geheel of gedeeltelijk uitstellen van een schadevaststelling 
niet - evenals de reeds bestaande mogelijkheid van een schade-
vaststelling bij wege van een schadestaatprocedure (art. 612 
e.v. Rv.) - in het procesrecht moet worden geregeld. De uit 
het Strafprocesrecht bekende „aanhouding voor onbepaalde 
tijd" (artt. 320 e.v. en 347 Sv.) is in het Burgerlijk Procesrecht 
niet te vinden, althans niet bij de regeling van de gewone 
procesgang. Zou men de uitstel-mogel ijkheid dus niet regelen, 
dan zou de betreffende zaak op het moment van het uitstel-
vonnis „van de rol afraken" en zouden partijen, naarmate de 
schade konkreet gestalte krijgt, telkens een nieuwe procedure 
moeten aanspannen, met alle extra kosten welke daaraan 
verbonden zijn (kosten van dagvaarding, griffiekosten enz.). 
Bij het maken van een regeling zou gezorgd moeten worden, 
dat in zaken als de onderhavige de mogelijkheid van verval 
van instantie (art. 279 e.v. Rv.) - indien de zaak binnen drie 
jaar tijds niet is voortgezet (art. 279 lid 1 Rv.) - zich niet 
kan voordoen. 

Slot; periodieke uitkering. De Commissie herinnert nog 
even aan de wenselijkheid van een bepaling waarbij de rechter 
bevoegd wordt gemaakt om bij toewijzing van een periodieke 
uitkering - in verband met de mogelijkheid van geldontwaar-
ding — die uitkering te indexeren, door haar bepleit ad art. 
6.1.8.9 (sub ,,geldontwaarding"). 

Verder is onderwerp van bespreking geweest de aan de 
rechter verleende bevoegdheid om bij toewijzing van een 
periodieke uitkering te bepalen dat op verzoek van elk der 
partijen de uitspraak kan worden gewijzigd als er sprake is 
van een novum (art. 6.1.9.10 lid 2). Deze bevoegdheid wordt 
door de Commissie verschillend beoordeeld. 

Een deel stelt zich in beginsel positief op. Invoering van de 
onderhavige bevoegdheid lijkt zeker gewenst mits de hieronder 
(begin volgende alinea) nog nader te omschrijven beperking 
wordt aangebracht. Wel lijkt het beter die bevoegdheid niet op 
te nemen in een afzonderlijk tweede lid, maar direkt te doen 
aansluiten bij de bevoegdheden van het eerste lid. Een ander 
deel acht daarentegen de onderhavige bevoegdheid ongewenst 
en wil derhalve het tweede lid schrappen. Wanneer het vast-
stellen van de schadevergoeding niet wordt uitgesteld maar 
onmiddellijk zijn beslag krijgt, dan moet de rechter ook defini-
tief beslissen en moet de mogelijkheid van een latere wijziging 
niet meer openstaan. 

De vraag is gerezen, of men de nova die partijen kunnen 
aanvoeren tot wijziging van een tevoren gegeven uitspraak 
niet moet beperken. Ook over deze vraag is de Commissie 
verdeeld. Een grote meerderheid acht het inderdaad gewenst 
een beperking aan te brengen. Volgens haar moet een wijziging 
alleen dan mogelijk zijn, wanneer het gaat om feiten die 
in de uitspraak uitdrukkelijk worden genoemd. Deze beper-
king voorkomt dat na de uitspraak partijen elke kleinigheid 
aangrijpen om tot een wijziging te komen, iets wat uiteraard 
ongewenst zou zijn. Hierbij bedenke men dat het aantal 
gevallen waarin de rechter, met gebruikmaking van de onder-
havige bevoegdheid, zijn uitspraak voor wijziging vatbaar ver-
klaart vermoedelijk niet gering zal zijn, nu immers de rechter 
het als zijn taak beschouwt een periodieke uitkering zo veel 
mogelijk af te stemmen op de omstandigheden die voor de 
vergoedingsplicht van belang zijn en deze omstandigheden, 
juist in gevallen als de onderhavige, telkens veranderen. Ook 
dit is een reden voor de boven omschreven beperking: zou 
zulk een beperking niet worden aangebracht, dan zou - aldus 
nog steeds de hier aan het woord zijnde meerderheid - het 
eindeloos terugkomen op rechterlijke uitspraken een veel 
voorkomend verschijnsel worden. Een kleine minderheid wijst 
daarentegen deze beperking van de hand. Voert men de onder-
havige bevoegdheid eenmaal in, dan moet men haar werking 
niet beperken tot de feiten die in de uitspraak uitdrukkelijk 
worden genoemd. Men moet dan ook consequent zijn en -
geheel algemeen - de mogelijkheid van een wijziging aan-
vaarden bij het optreden van een novum waarmee in de 
uitspraak kennelijk geen rekening werd gehouden. Het beperkte 

standpunt miskent dat de rechter nimmer in staat is alle nova 
ie voorzien en dat derhalve het in de uitspraak opsommen 
van de feiten die volgens hem een wijziging kunnen rechtvaar-
cligen - hoezeer op zichzelf ook wenselijk als maatregel tegen 
een veelheid van processen — een volmaakt willekeurige 
bezigheid is. Aanvaardt men het ruime standpunt, geeft men 
m.a.w. alle niet-verdisconteerde nova een kans, dan loopt 
althans op dit punt de rechtszekerheid geen gevaar. De hier 
aan het woord zijnde minderheid heeft zich in dit verband 
afgevraagd of niet op andere wijze een beperking mogelijk is: 
zou men hier niet - zoals in het nieuwe echtscheidingsrecht 
gebeurt (vgl. het overigens nog niet in werking getreden art. 
158 lid 3 Boek 1 B.W. van het desbetreffende wetsontwerp) — 
de beperking kunnen zoeken in een algemeen geformuleerde 
strenge omschrijving van de in aanmerking komende nova 
(bijv. alleen „ingrijpende" nova die „naar redelijkheid en 
billijkheid" een wijziging kunnen rechtvaardigen)? 

Evenals bij de uitstelbevoegdheid (zie boven) is ook bij de 
onderhavige bevoegdheid de vraag gerezen, of de rechter hier 
lijdelijk is dan wel onafhankelijk van de voorkeur van partijen 
- dus ambtshalve — zijn bevoegdheid mag hanteren. De Com-
missie geeft ook hier aan het eerste de voorkeur, met dien 
verstande dat de rechter zijn bevoegdheid alleen dan moet 
kunnen gebruiken, wanneer dit ofwel door eiser wordt gevor-
derd ofwel door gedaagde wordt verzocht. 

Art. 6.1.9.12; lid 1. Over het hier bedoelde recht op ver-
goeding van begrafeniskosten wordt door de literatuur ver-
schillend geoordeeld. 1) De Commissie vindt dit recht uit een 
oogpunt van billijkheid alleszins aanvaardbaar. 

De tekst van het ontwerp zou echter op twee punten ver-
betering behoeven. In de eerste plaats zouden de „begrafenis-
kosten" „kosten van lijkbezorging" moeten worden, zulks in 
verband met de terminologie van de Wet op de lijkbezorging. 
En in de tweede plaats zou de beperking, gelegen in „de stand 
en het fortuin" van de overledene, beter in de „redelijkheid" 
gezocht kunnen worden. De slotbijzin van art. 6.1.9.12 lid 1 
zou bijv. als volgt kunnen luiden: „voorzover zij in redelijkheid 
zijn gemaakt.". 

Art. 6.1.9.12; leden 2 en 3. In deze bepalingen wordt om-
schreven, welke nabestaanden recht hebben op schadevergoe-
ding en welke schadevergoeding zij kunnen claimen. De om-
schrijving van het laatste (schadevergoeding) acht de Com-
missie aanvaardbaar, de omschrijving van het eerste (nabe-
staanden) echter niet: het zou wenselijk zijn het ontwerp op 
dit punt te verruimen. 

Vooreerst zou men lid 2 aanzienlijk moeten uitbreiden. De 
Commissie denkt hier aan een omschrijving die alle gedupeerde 
gezinsleden omvat, zodat ook de pleeg- en stiefkinderen er-
onder zouden vallen. Kortheidshalve verwijst de Commissie 
naar de amendementen van mejuffrouw Van Leeuwen c.s. 
op het wetsontwerp Boot/Van Schaik (w.o. 10 196, stuk 
nr. 10) en naar de openbare behandeling van dat wetsontwerp 
in de Tweede Kamer (Handelingen Tweede Kamer 1970, blz. 
2599 e.v.). 

Verder zou men volgens de grote meerderheid van de 
Commissie lid 3 moeten uitbreiden tot de gescheiden echt-
genoot voorzover deze recht had op alimentatie en dit ook 
in feite werd verschaft. 

Art. 6.1.9.12; lid 4. Naar aanleiding van deze bepaling is 
de vraag gerezen, of uit een oogpunt van wenselijk recht kan 
worden aanvaard dat het ontwerp hier de mogelijkheid geeft 
van exoneratiebedingen waardoor de nabestaanden hun recht 
op schadevergoeding verliezen zonder daar zelf ook maar iets 
aan te kunnen doen. 2) 

1) Zie J. H. Beekhuis, WPNR 4791 (afwijzend), B. van Marwijk Koor. 
NJB 1964, blzz. 119/120 (instemmend), en A. J. O. Baron van Wasse-
naer van Catwijck, Verzekerings-Archief 1965, blz. 77 (eveneens in-
stemmend). 

2 ) Zie over deze vraag onder meer J. H. Beekhuis, WPNR 4791, die 
tot een ontkennend antwoord neigt. 
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Neemt men in aanmerking dat het recht van de nabe-
staanden uiteindelijk berust op de aansprakelijkheid van de 
dader tegenover het slachtoffer, dan lijkt het minstens niet 
onbillijk de dader ook toe te staan een exoneratiebeding uit zijn 
verhouding tot het slachtoffer aan de nabestaanden tegen te 
werpen. Daar komt nog bij dat, als er sprake is van een 
„eigen schuld" of een „risico-aanvaarding" aan de zijde van 
het slachtoffer, de dader dit zeker aan de nabestaanden moet 
kunnen tegenwerpen en dat het onderscheid tussen „eigen 
schuld" en „risico-aanvaarding" en tussen „risico-aanvaarding" 
en „exoneratie" niet altijd even scherp is. Vooral dit laatste 
onderscheid is vaak nauwelijks te maken: praktisch komt het 
immers hierop neer dat men moet uitzoeken, of het risico van 
de verweten gedraging door het slachtoffer was aanvaard dan 
wel de aansprakelijkheid voor de dientengevolge geleden schade 
door dader èn slachtoffer was uitgesloten. Een en ander zou 
tot de slotsom leiden dat de onderhavige vraag bevestigend 
moet worden beantwoord. 

Neemt men echter in aanmerking dat het recht van de nabe-
staanden een eigen recht is en dus in zoverre een zelfstandig 
karakter heeft, dan lijkt het onbillijk de dader toe te staan 
een exoneratiebeding uit zijn verhouding tot het slachtoffer 
aan de nabestaanden tegen te werpen. Dit zou dan ook in 
strijd zijn met het beginsel dat overeenkomsten uitsluitend tus-
sen partijen gelden, van welk beginsel de wet weliswaar zelf kan 
afwijken, maar dan toch alleen om bijzondere redenen. Waar 
van dit laatste geen sprake is, althans geen sprake lijkt te zijn, 
zou zulks de slotsom wettigen dat de onderhavige vraag ont-
kennend moet worden beantwoord. 

Gezien het bovenstaande is de Commissie, ondanks uitvoerig 
beraad, voorlopig niet tot een standpunt gekomen. Zij vindt de 
onderhavige vraag bijzonder moeilijk en wil haar standpunt-
bepaling uitstellen totdat de Minister — naar aanleiding van de 
twee vorige alinea's - wat nader op de zaak is ingegaan. 

Art. 6.1.9.12; lid 5. De Commissie kan hier volstaan met 
een verwijzing naar hetgeen zij heeft opgemerkt ad art. 6.1.9.7. 

Artt. 6.1.10.1 - 6.1.10.19. De Commissie heeft zich afge-
vraagd waarom in het ontwerp - met name in Afdeling 6.1.10 
(„Tenietgaan van verbintenissen") — niet uitdrukkelijk wordt 
bepaald dat een verbintenis door nakoming tenietgaat. 

Art. 6.1.10.1. De zo uitvoerig besproken1) vraag, of in 
het ontwerp de afstand om niet - kwijtschelding - terecht een 
(uitsluitend) tweezijdig karakter heeft, wordt door de Com-
missie bevestigend beantwoord. In verband met de bepaling 
van art. 6.1.10.1 lid 2, waarin het onderscheid tussen een 
éénzijdige- en een tweezijdige kwijtschelding als het ware wordt 
overbrugd, acht de Commissie de onderhavige vraag weinig 
belangrijk. 

De Commissie zou echter het in art. 6.1.10.1 lid 2 tussen 
haakjes geplaatste woord „(kwijtschelding)" willen schrappen. 
Volgens haar hoort dit niet in de tekst maar in de Toelichting 
thuis. 

Art. 6.1.10.2; lid 4. Voor wat de tweede zin van dit artikel-
lid betreft, verwijst de Commissie met instemming naar het 
Rapport Notarissen, WPNR 4820 ad art. 6.1.10.2, waar nl. de 
volgende redaktie wordt voorgesteld: „Vermenging werkt niet 
tegen degeen aan wie een vordering op een erfgenaam is 
gelegateerd.". 

Art. 6.1.10.3; lid 1. De Commissie vindt de formulering 
van deze bepaling weinig fraai. In feite zegt zij twee keer 
hetzelfde, bevat zij derhalve een tautologie: de slot-bijzin is 
niets anders dan een omschrijving van het begrip „overmacht" 
van de hoofdzin. Beter lijkt het om eerst het begrip „over-
macht" te definiëren en dan vervolgens te zeggen, dat een 
verbintenis door overmacht tenietgaat. 

Art. 6.1.10.3; lid 2. De Commissie vindt deze bepaling vol-
ledig aanvaardbaar.1) Wel zou zij de Minister willen vragen, 
de betekenis van het onderhavige tweede lid iets te verduide-
lijken, door nl. de gevallen van „executie ondanks overmacht" 
en „verrekening ondanks overmacht" met voorbeelden toe te 
lichten. Voorts zou de Commissie de Minister willen vragen, 
of er nog andere gevallen zijn te bedenken waarin - evenals bij 
de zojuist genoemde gevallen - het doel van de verbintenis, 
ondanks overmacht van de schuldenaar, toch kan worden 
bereikt doordat de schuldeiser buiten de schuldenaar om een 
handeling verricht. 

Artt. 6.1.10.4 — 6.1.10.18. De Commissie is eenstemmig van 
oordeel dat deze artikelen - de verrekening (compensatie) 
betreffend — veel te gedetailleerd zijn. Het ontwerp zou zich 
voornamelijk moeten beperken tot die bepalingen, die ook in 
het huidige B.W. zijn opgenomen, uiteraard met verbetering op 
punten die voor verbetering vatbaar zijn en met aanpassing aan 
de rest van het ontwerp. 

Aldus vastgesteld 15 april 1971. 

WTTEWAALL VAN STOETWEGEN 
VAN DEN HEUVEL 
KOLFSCHOTEN 
PADT-JANSEN2) 
VAN DEN BERGH 
BOERTIEN 
BOOT 
DIEPENHORST 
WIEBENGA 
VAN SCHAIK 
KRONENBURG 
RIETKERK 
GOUDSMIT 
GEURTSEN 
ROETHOF. 

i) Zie vooral / . C. van Oven, WPNR 4731 (vergelijk ook NJB 1958, 
blz. 405 e.v.) en het Rapport Notarissen, WPNR 4820 ad art. 6.1.10.1. 

l) Enigszins anders het Rapport Notarissen, WPNR 4820 ad art. 
6.1.10.3. 

~) Als plaatsvervangster van mevrouw Singer-Dekker, die heeft opge-
houden lid der Kamer te zijn. 


