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De Commissie voor Justitie' in welker handen het onderhavige ontwerp van 
wet is gesteld, heeft de eer het tweede gedeelte van het verslag daarover 
thans uitte brengen. Na een algemene opmerking volgen haar beschouwin-
gen over de inhoud van de nog niet besproken titels 2 t/m 5. 

Algemeen 

Opzet en werkwijze. In het eerste gedeelte van haar voorlopig verslag, blz. 2 
linkerkolom onderaan en rechterkolom bovenaan, heeft de Commissie reeds 
gesteld en gemotiveerd dat en waarom zij zich genoodzaakt ziet tot een ui-
terste beperking bij het bespreken van het ontwerp. Nu er inmiddels weer 
geruime tijd is verlopen en de behandeling van het ontwerp enige vertra-
ging heeft ondergaan - een overvolle agenda is hieraan debet geweest -
geldt dit laatste thans in nog sterkere mate. De Commissie zal daarom vele 
onderwerpen, die op zichzelf het bespreken alleszins waard zijn en van ge-
zaghebbende zijde ook werden besproken, voorlopig moeten laten rusten. 
Eens te meer vertrouwt en verwacht zij echter dat, wat de Minister betreft, 
het ontwerp nog eens grondig zal worden getoetst en dat hierbij de rijke lite-
ratuur, waarin vaak waardevolle opmerkingen staan, in het oog zal worden 
gehouden. Op niet al te lange termijn na het verschijnen van de memorie 
van antwoord hoopt de Commissie in een mondeling overleg met de Minis-
ter na te gaan of en aan welke thans nog niet besproken aspecten aandacht 
gegeven dient te worden. 

Titel 6.2 

' Samenstelling: W. Scholten (CHU), Van 
Schaik (KVP), Wolff (CPN), ondervoorzitter, 
Geurtsen (WD), voorzitter, Imkamp (D'66), 
Roethof (PvdA), Haas-Berger (PvdA), Kappey-
ne van de Coppello (VVD), De Gaaij Fortman 
(PPR), Van Dam (ARP), G. M. P. Cornelissen 
(KVP), Drees (DS'70), Honig van den Bossche 
(BP), Salomons (PvdA), De Vries (PvdA), Lüc-
kers-Bergmans (KVP). 

Art. 6.2.4 lid 1; arbitragebedingen. Veelvuldig heeft in literatuur en recht-
spraak de vraag gespeeld of bij de overgang van een vordering, waarbij dus 
het recht van de schuldeiser naar een ander verhuist, de schuldenaar steeds 
bevoegd is een oorspronkelijk aan die vordering verbonden arbitragebeding 
aan zijn nieuwe schuldeiser tegen te werpen. Met name wordt dit soms be-
twijfeld voor het geval deze schuldeiser op het moment van de overgang dat 
beding niet kende. Men beroept zich dan op de bepaling van art. 170 lid 1 
Grondwet, volgens welke 'niemand', dus ook niet de nieuwe schuldeiser, 'te-
gen zijn wi l ' kan worden afgetrokken van de rechter die de wet hem toekent. 
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Zelfs bij een ruime uitleg van de zoeven bedoelde 'wi l ' - men denke aan de 
mogelijkheid van een impliciete wilsuiting (H.R. 27 oktober 1967, NJ 1968, 3) 
of aan de mogelijkheid van een binding krachtens opgewekt vertrouwen -
kunnen er nog gevallen zijn waarin de nieuwe schuldeiser het arbitragebe-
ding niet heeft 'gewild'. De gestelde vraag is dus zeker belangrijk en heeft 
dan ook ruimschoots de aandacht gehad. 

De Commissie is geneigd die vraag bevestigend te beantwoorden. Art. 
6.2.4 lid 1 heeft immers een algemene redactie en handhaaft derhalve, onge-
acht de wetenschap van de nieuwe schuldeiser, alle verweermiddelen van 
de schuldenaar, ook die welke de schuldenaar aan een arbitragebeding ont-
leent. Men zou kunnen zeggen dat de nieuwe schuldeiser, gelet op art. 6.2.4 
lid 1, in rechtskundige zin geacht moet worden het arbitragebeding te heb-
ben 'gewild'. 

Op deze wijze zou dus art. 170 lid 1 van de Grondwet geen geweld worden 
aangedaan. Men kan zich overigens afvragen of de daarin opgenomen bepa-
ling in casu wel van toepassing is: moet die bepaling niet eerder worden ge-
zien als een bescherming van de burgers tegen de overheid - men denke 
aan het oprichten van buitengewone rechtscolleges in tijden van oorlog of 
politieke onrust -en moet niet reeds daarom die bepaling buiten toepas-
si ng blijven in gevallen als de onderhavige, waarin het gaat om een rechts-
verhouding tussen de burgers onderling en waarin dus die burgers, zij het 
binnen de grenzen van de bestaande wet, zelf over hun rechtspositie kunnen 
beslissen? 

Wanneer ook uit dien hoofde het grondwettelijk bezwaar zou vervallen, 
dan zou dit betekenen dat het zoeven, in de voorlaatste alinea, door de Com-
missie ingenomen standpunt nog sterker zou worden. De Commissie acht 
dat standpunt in elk geval billijk. Omdat immers de schuldenaar bij het over-
gaan van de vordering niet rechtstreeks betrokken is, behoort zulk een over-
gang op geen enkele wijze in zijn nadeel te strekken, ook niet ten aanzien van 
eventuele verweermiddelen ingevolge een arbitragebeding. De schuldeiser 
mag met andere woorden de rechtspositie van zijn schuldenaar niet eenzij-
dig verslechteren. 

Naar het oordeel van de Commissie zal de nieuwe schuldeiser, indien hij 
het arbitragebeding niet heeft gekend en beslist niet aanvaardt, onder om-
standigheden hoogstens in staat zijn de overgang ongedaan te maken, door 
namelijk zijn voorganger een beroep op dwaling tegen te werpen. Het ziet er 
echter niet naar uit dat een dergelijk beroep gemakkelijk zal slagen. Het risi-
co van een overgang als de onderhavige berust derhalve in belangrijke mate 
bij de nieuwe schuldeiser. Nu deze laatste, door vooraf te informeren, dat ri-
sico kan verkleinen, lijkt zulks niet onredelijk. In elk geval is het beter dan dat 
men de rechtspositie van de schuldenaar schaadt. 

De Commissie zou gaarne vernemen of en in hoeverre de Minister het bo-
venstaande onderschrijft. 

Art. 6.2.4 lid 1 jc art. 3.2.3a. Blijkens de tweede nieuwe alinea van deToelich-
ting op blz. 608 kan art. 3.2.3 - men heeft daar kennelijk het oog op het in-
middels afgesplitste art. 3.2.3a- het beginsel van art. 6.2.4 lid 1 in bepaalde 
gevallen terzijde stellen. Als voorbeeld wordt genoemd het geval van de ces-
sionaris die bij de cessie is afgegaan op een verklaring van de schuldenaar 
dat hij zuiver en onvoorwaardelijk gebonden was: in dat geval kan de schul-
denaar zich later tegenover de cessionaris niet verweren met een beroep op 
de onjuistheid van die verklaring en op de aanwezigheid van een tijdsbepa-
ling of een voorwaarde. 

Mede gezien de memorie van antwoord op w.o. 3770 (Boek 3 van het nieu-
we Burgerlijk Wetboek), in het bijzonder blz. 50 (even voorbij het midden) en 
blz. 52 (ongeveer in het midden), zou de Commissie het op prijs stellen wan-
neer de Minister daaraan nog enkele voorbeelden toevoegt. 

Voorts heeft de Commissie zich afgevraagd of het geen aanbeveling ver-
dient om in art. 6.2.4 lid 1 de hier bedoelde uitzondering uitdrukkelijk te ver-
melden. In verband met het feit dat lid 2 eveneens een uitzondering bevat, 
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welke uitzondering echter uitsluitend voor order- en toondervorderingen is 
bedoeld, wordt immers voor vorderingen op naam de onderhavige uitzon-
dering gemakkelijk vergeten, om nog maar te zwijgen over de mogelijkheid 
van een a-contrario redenering. Het lijkt dus nuttig om in art. 6.2.4 lid 1 uit-
drukkelijk naar art. 3.2.3a te verwijzen. 

Artt. 6.2.7-6.2.9. Terwijl de regeling van art. 6.1.2.7 betrekking heeft op sub-
rogatie van hoofdelijke schuldenaren in de rechten tegenover hun mede-
schuldenaren en tegenover derden, bestrijkt de onderhavige regeling de ge-
vallen van subrogatie van derden - dat wil zeggen natuurlijke personen of 
rechtspersonen die niet als hoofdelijk schuldenaar tot de prestatie verplicht 
zijn, maar op wie te dier zake hoogstens, niet eens altijd, een verhaalsaan-
sprakelijkheid rust - in de rechten tegenover schuldenaren en tegenover an-
dere derden en geeft zij, in aansluiting daarop, een subsidiair verhaalsrecht 
tussen de bij een dergelijk geval betrokken derden onderling. 

Afgezien van details - waarop de Commissie voorlopig niet ingaat - zijn 
de voorgestelde bepalingen, naar het oordeel van de Commissie, behalve 
knap van constructie ook billijk van inhoud. Hoewel er zeker nog oneffenhe-
den zijn aan te wijzen biedt het ontwerp hier in betrekkelijk kort bestek een 
uiterst genuanceerde en bijzonder gelukkige oplossing voor een probleem 
dat naar huidig recht zeer gebrekkig en onduidelijk is geregeld. De materie is 
niet eenvoudig en laat zich daarom moeilijk in een wetstekst vatten. De tekst 
van het ontwerp is echter, zeker wan neer men ook de Toelichting leest, in 
het algemeen goed te begrijpen. 

De Commissie heeft dan ook ernstige bezwaren tegen de wijze waarop 
H.C.F. Schoordijk^ de subrogatie-bepalingen van het ontwerp afvalt. Zij acht 
de kritiek van deze schrijver in verschillende opzichten onbegrijpelijk en in 
elk geval niet gerechtvaardigd. Kortheidshalve moet zij met deze algemene 
opmerking volstaan. Zij zou het echter op prijs stellen wanneer de Minister, 
teneinde misverstanden als die van genoemde schrijver in de toekomst te 
voorkomen, de hoofdlijnen van het ontwerp nog eens duidelijk uiteenzet. 

Bij het vorenstaande gaat de Commissie ervan uit dat het - in art. 7.17.2.25 
neergelegde- recht van de gesubrogeerde verzekeraar buiten het toepas-
si ngsgebied van de onderhavige bepalingen valt en dat dit recht dus met na-
me niet onderworpen zal zijn aan de beperkende werking van de artt. 6.2.8 
en 6.2.9. De Commissie zag dit gaarne door de Minister bevestigd. 

Vervolg; afschaffing van verhaalsrechten? Hoewel de verhaalsrechten van 
de artt. 6.1.2.7 en 6.2.7-6.2.9 wat dit betreft buiten twijfel staan vormen de 
onderhavige bepalingen toch een aanknopingspunt voor het opwerpen van 
de vraag of niet verschillende andere verhaalsrechten in de toekomst moe-
ten worden afgeschaft. Hiervan is A.R. Bloembergen2 een warm pleitbezor-
ger, wiens denkbeelden overigens door vele schrijvers, vaak positief, zijn be-
sproken. 

Genoemde schrijver heeft op verschillende gronden nadrukkelijk verde-
digd dat met name de verhaalsrechten van de sociale verzekeraar - hierbij 
denke men ook aan de verhaalsrechten van overheidslichamen3 - moeten 
worden afgeschaft en heeft voorts ten aanzien van deongevallenverzeke-
raar, wiens verhaalspositie naar huidig recht onduidelijk is, een soortgelijk 
betoog gehouden. Met betrekking tot het verhaalsrecht van art.284 W.v.K. 
(vgl. art. 7.17.2.25) heeft hij tenslotte een iets terughoudender standpunt in-
genomen hoewel hij anderzijds te kennen heeft gegeven het beginsel van 
genoemd artikel 'niet zo vanzelfsprekend' te vinden 'als men ten onzent 
doorgaans denkt'. 

1 Deze schrijver heeft in RM 1967 blz. 147 e.v. 
(vgl. ook RM 1967 blz. 113 e.v.) de onderhavige 
bepalingen uiterst kritisch bestreden: hij vindt 
het ontwerp hier qua inhoud onaanvaardbaar 
en bovendien 'volkomen ondoorzichtig'. 

2 Zieo.m. 'Schadevergoeding bij onrechtmati-
ge daad', diss. 1965, in het bijzonder nos. 250 
e.v., 265/266 en 269, en laatstelijk NJB 1973, 
blz. 1005 e.v. 
3 Vgl. diss. nos. 204 en 213. 
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De Commissie acht de onderhavige kwestie bijzonder moeilijk. Er zijn ver-
schillende Ministeries bij betrokken: Justitie, Sociale Zaken, Binnenlandse 
Zaken en vermoedelijk ook Financiën hebben elk voor zich op enigerlei wijze 
met de kwestie te maken. En in de particuliere sfeer is uiteraard het bedrijfs-
leven, met name de verzekeringswereld, ten zeerste geïnteresseerd. Voor 
het bepalen van een standpunt is onder meer inzicht vereist in allerlei vra-
gen van praktisch belang. Wat zijn bijvoorbeeld, maatschappelijk gezien, de 
consequenties wanneer men de hier bedoelde verhaalsrechten geheel of ten 
dele zou afschaffen? Heeft dit gevolgen voor de premiedruk of zullen tegen-
gestelde invloeden elkaar opheffen? Heeft het afschaffen van die verhaals-
rechten een opwaarts effect op de premiedruk of wordt dit effect weer ge-
neutraliseerd doordat, als keerzijde van de medaille, ook de verhaalsplichten 
verdwijnen? Welke betekenis heeft in dit verband de omstandigheid dat 
meestal slechts de risicodragers onderling verhaal nemen en dat verhaal in 
de privésfeer weinig voorkomt? 

De verhaalsrechten van particuliere verzekeraars kan men, voorzover af-
schaffing wordt overwogen, op tweeërlei wijze aanpakken. Men kan name-
lijk die afschaffing dwingend of regelend effectueren. Omdat in het laatste 
geval de verhaalsrechten vermoedelijk via standaardbedingen weer zullen 
terugkeren lijkt de eerste aanpak beter. 

De Commissie onthoudt zich voorlopig van een oordeel omtrent de vraag 
of en in hoeverre de hierboven bedoelde afschaffing gewenst is. Alvorens in 
deze haar standpunt te bepalen zou zij gaarne vernemen of de Minister zich 
reeds een oordeel heeft gevormd en, zo neen, of hij het zinvol acht een inter-
departementaal onderzoek naar de onderhavige kwestie in te stellen. Bij een 
en ander zou ook het probleem van de voordeelstoerekening (art. 6.1.9.5) 
aandacht verdienen." 

Titel 6.3 

Inleiding; algemene opzet. De Commissie moge haar bespreking van de on-
derhavige titel aanvangen met het uiten van haar bewondering voor de op-
zet ervan. Volgens de Toelichting hebben de ontwerpers enerzijds gestreefd 
naar vastlegging van het huidige recht inzake de onrechtmatige daad, zoals 
dat recht zich in rechtspraak en doctrine heeft ontwikkeld, en anderzijds de 
nodige ruimte willen bieden aan de toekomstige ontwikkeling van dit leer-
stuk. Hierin zijn zij naar de mening van de Commissie in hoge mate ge-
slaagd. De Toelichting geeft bovendien in beknopte vorm een fraai overzicht 
van de huidige stand van zaken ten onzent op het punt van de onrechtmatige 
daad en biedt tevens een schat van rechtsvergelijkend materiaal. 

In dit verband is de vraag gerezen of de onderhavige titel zich niet leent 
om als voortrein afzonderlijk te worden ingevoerd. Gaarne verneemt de 
Commissie hierover de mening van de Minister. 

Vervolg; oneerlijke concurrentie. De Commissie betuigt gaarne uitdrukkelijk 
haar instemming met het feit dat, in afwijking van het destijds door de Twee-
de Kamer ingenomen standpunt, de oneerlijke concurrentie niet afzonderlijk 
is geregeld. Bedoeld standpunt - het betreft hier de inhoud van Conclusie 17 
- lijkt achteraf gezien minder juist, zoals door de Toelichting, blz. 642, eerste 
nieuwe alinea, overtuigend wordt aangetoond en zoals door de beraadsla-
ging en stemming naar aanleiding van de in 1963 voor de Nederlandse Ju-
risten-Vereniging uitgebrachte preadviezen ook wordt bevestigd. In het bij-
zonder is de Commissie van mening dat het opnemen van bepalingen inzake 
oneerlijke concurrentie de rechtsontwikkeling op dit terrein dusdanig zou 
kunnen belemmeren, dat men er beter aan doet hiervan af te zien en dat het 
de voorkeur verdient de oneerlijke concurrentie, in het kader van de artt. 
6.3.1 e.v., aan het oordeel van de rechter over te laten. 

4 Vgl. het eerste gedeelte van het voorlopig 
verslag, blz. 20, linkerkolom onderaan en rech-
terkolom bovenaan. 
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Vervolg; vertegenwoordiging. Onder verwijzing naar het voorlopig verslag 
en de memorie van antwoord op w.o. 3770 (Boek 3 van het nieuwe Burgerlijk 
Wetboek), respectievelijk blz. 11 en blz. 83, telkens aan het slot van de op-
merkingen over art. 3.3.15, volstaat de Commissie voorlopig met het uitspre-
ken van de wens dat de Minister aandacht zal willen besteden aan het vraag-
stuk van de aansprakelijkheid voor onrechtmatige daden van vertegenwoor-
digers, zoals dit vraagstuk in rechtspraak en literatuur is ontwikkeld. Hierbij 
zou o.m. van belang zijn de vraag of en in hoeverre de onderhavige materie 
uitdrukkelijk moet worden geregeld.6 Met name lijkt de aansprakelijkheid 
van principalen voor onrechtmatige daden van vertegenwoordigers zonder 
uitdrukkelijk wetsvoorschrift moeilijk te construeren. Bovendien is een der-
gelijk wetsvoorschrift, gelet op de andere bepalingen inzake aansprakelijk-
heid voor derden (vergelijk o.m. de artt. 6.3.7, 6.3.8, 6.3.9 en 6.3.10), wellicht 
consequent. En wat de privé-aansprakelijkheid van vertegenwoordigers be-
treft: hoewel een uitdrukkelijke regeling hier minder voor de hand ligt, zou 
men zich anderzijds kunnen afvragen, of zonder zo'n regeling de praktijk die 
aansprakelijkheid niet dreigt te vergeten en of een uitdrukkelijke regeling 
niet bovendien het voordeel heeft, dat de in casu aan te leggen maatstaf 
concreet in de wet is neergelegd. 

Overigens moet deze laatste aansprakelijkheid naar het oordeel van de 
Commissie even streng zijn als de algemene aansprakelijkheid van de artt. 
6.3.1 en 6.3.2: vertegenwoordigers behoren immers in privé op dezelfde wij-
ze te kunnen worden aangepakt als ieder ander willekeurig persoon. 

Slot; ongevallen-aansprakelijkheid. De Commissie zou gaarne van de Minis-
ter vernemen hoe hij denkt over de hier te lande vooral door A. R. Bloember-
gen7 verdedigde afschaffing, althans gedeeltelijke afschaffing, van de aan-
sprakelijkheid voor (verkeers)ongevallen. Gelet op het uiterst gecompliceer-
de karakter van de door Bloembergen besproken materie verwacht de Com-
missie geen pasklaar antwoord, laat staan een wetsvoorstel, doch slechts 
een aanduiding van de wijze waarop de Minister in deze stelling neemt. 

Art. 6.3.2.jc art. 6.1.9.4. In het eerste gedeelte van haar voorlopig verslag, 
blz. 19 rechterkolom en blz. 20 linkerkolom, heeft de Commissie het voorzien-
baarheidsvereiste reeds uitvoerig besproken. Zij gaf toen aan dit vereiste de 
voorkeur boven het van elders voorgestelde nieuwe vereiste, bestaande in 
de 'toerekening naar redelijkheid', met dien verstande dat zij een strakkere 
formulering van het ontwerp verlangde, en nam toen verder nog het stan-
punt in, dat men de voorzienbaarheid uitsluitend op de schade-elementen 
en niet op het schade-bedrag moest betrekken. 

Over deze punten heeft de Commissie zich opnieuw beraden. Zij vindt de 
materie bijzonder moeilijk. De vraag is gerezen of het voorzienbaarheidsver-
eiste de rechter niet toch te veel ruimte verschaft om, zonder voldoende mo-
tivering, een zaak te beslissen overeenkomstig de maatschappelijke inzich-
ten waarover hij beschikt en of daarom het vereiste van de 'toerekening naar 
redelijkheid' niet toch de voorkeur verdient. Heeft deze 'toerekening naar re-
delijkheid' het voordeel dat men de rechter verplicht zijn beslissing concreet 
te motiveren? Is van de andere kant dit laatste vereiste wel objectief genoeg 
of moet juist hier het gevaar van een subjectieve benadering worden ge-
vreesd? In hoeverre is het voorzienbaarheidsvereiste objectief dan wel sub-
jectief gekleurd? De Commissie zou gaarne, mede naar aanleiding van het 
eerste gedeelte van haar voorlopig verslag, de zienswijze van de Minister in 
deze vernemen, alvorens definitief stelling te kiezen. 

5 Vergelijk ook de memorie van antwoord op 
art. 2.1.7 van w.o. 3769 (Boek 2 van het nieuwe 
Burgerlijk Wetboek). 
6 Vergelijk in dit verband art. 3.6.1.12a en de 
memorie van antoord op w.o. 3770 (Boek 3 van 
het nieuwe Burgerlijk Wetboek) blz. 176 vierde 
alinea. 

' Vergelijk o.m. diens inaugurale rede 'Naar 
een nieuw ongevallenrecht' (1965), diens pre-
advies voor de Nederlandse Juristen- Vereni-
ging 'Dient de wettelijke aansprakelijkheid bij 
verkeersongevallen vervangen te worden door 
een stelsel van verzekering?' (1967) en diens 
artikel in NJB 1973, blzz. 961 e.v. en 998 e.v. 
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Art. 6.3.5 lid 1. De onderhavige groeps-aansprakelijkheid, welke ook reeds 
naar huidig recht wordt verdedigd, lijkt in beginsel een goede zaak. Omtrent 
de reikwijdte van deze aansprakelijkheid is echter wel twijfel mogelijk. Het 
gaat hier om gedragingen in groepsverband waarbij de kans op het onrecht-
matig toebrengen van schade dermate groot is, dat bedoelde gedragingen 
niet mogen plaatshebben, dat met andere woorden het optreden in groeps-
verband een ongeoorloofd karakter heeft: wanneer dan die schade ook wer-
kelijk ontstaat begint de onderhavige groeps-aansprakelijlkheid een rol te 
spelen. Het spreekt haast vanzelf dat er behalve duidelijke gevallen ook vele 
grensgevallen zullen zijn en dat deze grensgevallen de nodige twijfels zullen 
oproepen. 

Dat bijv. een groep die, uitsluitend om anderen te bedreigen, gewapend 
op pad gaat en, ondanks haar 'vreedzame' bedoelingen,in een bloedige 
schietpartij verwikkeld raakt, binnen het terrein van de groeps-aansprakelijk-
heid zit, lijkt een duidelijke zaak. Dat voorts een medisch team waarvan een 
of meer deelnemers, tot schade van de patiënt, tijdens een operatie een fout 
begaat, zich daarbuiten bevindt, lijkt eveneens duidelijk.8 Wat echter te den-
ken van een groep demonstranten waarvan een of meer deelnemers, in 
strijd met de gestelde opzet, schade toebrengt? Onder welke omstandighe-
den valt een dergelijke groep binnen het terrein van de groeps-aansprake-
lijkheid? Kunnen demonstranten voor onverwachte incidenten aansprakelijk 
worden gesteld? En maakt het nog verschil of het een toegelaten dan wel 
een verboden demonstratie betreft? Gelet op de vele actiegroepen die te-
genwoordig plegen op te treden is hier een duidelijke maatstaf zeker ge-
wenst. De Commissie zou daarom gaarne de zienswijze van de Minister om-
trent het bovenstaande vernemen. Omdat het belang van de zaak bijzonder 
groot is zou zij een enigszins uitvoerige beantwoording op hoge prijs stellen. 

Overigens lijkt de redactie van art. 6.3.5 lid 1 in zoverre te beperkt dat, wil 
dit artikellid van toepassing zijn, slechts één van de deelnemers schade 
moet hebben toegebracht: bij een schadetoebrenging door meerdere deel-
nemers bevindt men zich strikt genomen buiten het terrein van de groeps-
aansprakelijkheid. Moet - nu dit wel niet de bedoeling zal zijn - die redactie 
niet worden verruimd? 

Vanuit de Commissie wordt nog opgemerkt dat bedoelde redactie ander-
zijds in zoverre te ruim lijkt dat daarin de nogal vreedzaam klinkende begrip-
pen 'groep' en 'gedragingen in groepsverband' worden gebruikt. Wat dit be-
treft is ook de Toelichting (blz. 660) niet al te duidelijk, door namelijk over 
onrechtmatige daden 'in turba' te spreken, nu immers met 'turba' zowel 
het neutrale begrip 'grote menigte' alsook 'opstootje', 'opschudding' e.d. 
kan worden bedoeld. 

Art. 6.3.6 lid 1. De onderhavige bepaling vestigt blijkbaar een billijkheids-
aansprakelijkheid ten laste van jeugdigen en geestelijk of lichamelijk ge-
stoorden : mede gezien de Toelichting gaat het in casu om gedragingen die 
wegens de jeugdigheid c.q. geestelijke of lichamelijke gestoordheid van de 
zoeven genoemde personen ofwel niet onrechtmatig (art. 6.3.1 lid 2) ofwel 
niet toerekenbaar (art. 6.3.1 lid 3) zijn en waarvoorde hierbedoelde perso-
nen, binnen de in art. 6.3.2 omschreven grenzen, toch aansprakelijk kunnen 
worden gesteld indien en voorzover de billijkheid daartoe aanleiding geeft. 
Jeugdigen en geestelijk of lichamelijk gestoorden vallen derhalve niet 
steeds onder het hier besproken billijkheidsregime: afhankelijk van de over-
treden norm enerzijds en hun leeftijd c.q. geestelijke of lichamelijke stoornis 
anderzijds kunnen zij soms ook normaal worden aangesproken. Eerst als dit 
laatste om een van de bovengenoemde redenen is uitgesloten, als met an-
dere woorden de jeugdigheid c.q. geestelijke of lichamelijke gestoordheid 
tot gevolg heeft dat ofwel de onrechtmatigheid (art. 6.3.1 lid 2) ofwel detoe-
rekenbaarheid (art. 6.3.1 lid 3) wegvalt, treedt het billijkheidsregime in wer-
king. 

8 In gelijke zin J. M. M. Maeijer, AA XVIII, blzz. 
100/101. Schijnbaar anders echter V. A. M. van 
der Burg, WPNR 5065, blz. 500. 

Tweede Kamer, zitting 1974-1975, 7729, nr. 5 6 



Voorzover de jeugdigen en geestelijk of lichamelijk gestoorden, afhanke-
lijk van de omstandigheden, normaal kunnen worden aangesproken, lijkt het 
ontwerp ten opzichte van het huidige recht weinig of geen verandering te 
brengen. Ook naar huidig recht kunnen immers jeugdigen en geestelijk of li-
chamelijk gestoorden, afhankelijk van de overtreden norm en van het norm-
besef waarover zij beschikken en voorts van de vraag of zij in staat zijn zich 
volgens dat normbesef te gedragen, normaal aansprakelijk worden gesteld.9 

Het ziet er dus niet naar uit dat deze normale aansprakelijkheid onder het 
nieuwe recht anders zal zijn. Of moet men aannemen dat het nieuwe recht 
een ontwikkeling mogelijk maakt volgens welke bepaalde leeftijden c.q. 
geestelijke of lichamelijke gebreken in de zin van het slot van art. 6.3.1 lid 3 
als 'oorzaak' voor rekening van de dader komen en 'krachtens . . . de in het 
verkeer geldende opvattingen' aan die dader worden toegerekend en dat op 
deze wijze de normale aansprakelijkheid ruimer zal worden gesteld dan on-
der het huidige recht het geval is? Vooralsnog lijkt een dergelijke ontwikke-
ling in strijd met de strekking van het ontwerp: deze strekking brengt im-
mers met zich mee dat op jeugdigen en geestelijk of lichamelijk gestoorden 
aan wie in verband met hun jeugdigheid c.q. geestelijke of lichamelijke ge-
stoordheid geen onrechtmatige daad kan worden verweten slechts het bil-
lijkheidsregime van toepassing is. 

Voorzover de jeugdigen en geestelijk of lichamelijk gestoorden buiten de 
normale aansprakelijkheid vallen en aan het billijkheidsregime zijn onder-
worpen, brengt het ontwerp ten opzichte van het huidige recht zeker veran-
dering, nu immers het huidige recht in deze gevallen geen aansprakelijkheid 
kent. Minder zeker is echter de praktische betekenis van bedoelde verande-
ring omdat alles hier afhangt van de vraag hoe dat billijkheidsregime in de 
praktijk gestalte krijgt: volgens het ontwerp is de rechter 'met inachtneming 
van alle omstandigheden' uitsluitend aan de 'billijkheid' gebonden en heeft 
dus de rechter bijzonder veel vrijheid. Men kan zich afvragen of hier de 
rechtszekerheid geen gevaar loopt. Voorts kan men zich afvragen of men de 
jeugdigen niet anders moet behandelen dan de geestelijk of lichamelijk ge-
stoorden. Tenslotte kan men zich afvragen in hoeverre het hier besproken 
systeem praktisch verschilt van datgene wat de Tweede Kamer, toen zij Con-
clusie 16 aanvaardde, voor ogen heeft gehad. 

Ook in de literatuur is aan dit soort vragen ruimschoots aandacht besteed. 
Verschillende schrijvers hebben tegen de onderhavige regeling zelfs ernsti-
ge bezwaren naar voren gebracht. Zonder voorshands deze bezwaren te on-
derschrijven, zou de Commissie het daarom op prijs stellen wanneer de Mi-
nister, naar aanleiding van het bovenstaande, nader op de zaak zou willen 
ingaan. 

Art. 6.3.7 leden 7 en 2. De onderhavige aansprakelijkheid is duidelijk op 
schuld gebaseerd. Hoewel dit in overeenstemming is met het huidige recht, 
heeft een niet onaanzienlijk aantal gezaghebbende schrijvers de vraag be-
sproken, of het ontwerp hier de bakens niet moet verzetten en een risico-
aansprakelijkheid moet invoeren. Voor dit standpunt heeft inderdaad een 
meerderheid van die schrijvers gekozen. Over de uitwerking van dat stand-
punt bestaat echter geen eenstemmigheid. 

Een deel van de Commissie kan zich voorlopig met de schuld-aansprake-
lijkheid van het ontwerp verenigen. Voor een risicoaansprakelijkheid, waar-
bij ook onschuldige ouders in verband met gedragingen van hun kinderen 
voor andermans schade moeten opkomen, behoren klemmende argumen-
ten te worden aangevoerd en de in casu gebezigde argumenten hebben de 
hier aan het woord zijnde leden vooralsnog niet overtuigd. De schuld-aan-
sprakelijkheid van het ontwerp is overigens beter verteerbaar dan de 
schuldaansprakelijkheid van het huidige recht, nu immers naar huidig recht 

9 Vergelijk H. R. 9 december 1960, NJ 1963, 1 
(D.J.V.) en H.R. 9 december 1966 NJ 1967, 69 
(G.J.S.). 
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het kind zelf in vele gevallen niet aansprakelijk is, waardoor de benadeelde 
vaak met zijn schade blijft zitten, terwijl het ontwerp dat kind op zijn minst 
aan een billijkheids-aansprakelijkheid (art. 6.3.6 lid 1) onderwerpt, welke 
laatste aansprakelijkheid weliswaar op niets kan uitlopen maar juist in 
'moeilijk verteerbare' gevallen enig soelaas zal geven. In dit verband lijkt ook 
niet onbelangrijk dat het ontwerp, evenals trouwens het huidige recht, een 
soort tussenstandpunt inneemt, door namelijk het bewijsrisico ten aanzien 
van de schuld niet op de benadeelde maar op de ouders te leggen. Of maakt 
dit weinig verschil? Men zou inderdaad kunnen zeggen dat de schuld hier 
eerder juridisch dan feitelijk is gekleurd en dat de bewijslast hier minder 
zwaar weegt dan in andere gevallen waarin de rechter over 'schuld' moet 
beslissen. Helemaal zonder betekenis lijkt echter die bewijslastverdeling 
niet. 

Een en ander deel van de Commissie wenst vooralsnog in deze geen stel-
ling te nemen en zou dus een nadere argumentatie voor het afwijzen van de 
risico-aansprakelijkheid op hoge prijs stellen. 

De Commissie zou gaarne het standpunt van de Minister over het boven-
staande vernemen. 

Artt. 6.3.8-6.3.10. De onderhavige artikelen betreffen de aansprakelijkheid 
van opdrachtgevers voor gedragingen van al of niet ondergeschikte op-
drachtnemers. Omdat de onderlinge afgrenzing van bedoelde artikelen voor 
de praktijk van groot belang is, zou de Commissie willen beginnen met een 
globale - en dus enigszins onzuivere - uiteenzetting omtrent de gebieden 
waarop die artikelen van toepassing zijn en de personen aan wie zij aanspra-
kelijkheid opleggen. Uiteraard heeft deze uiteenzetting slechts een voorlopig 
karakter: het is niet meer dan een verantwoording van de wijze waarop het 
ontwerp, wat de onderlinge afgrenzing van die artikelen betreft, door de 
Commissie wordt begrepen, welke verantwoording overigens voor het ver-
dere betoog ook verhelderend kan zijn. 

De onderhavige artikelen hebben blijkbaar betrekking op de werkgevers-
aansprakelijkheid van het huidige art. 1403 lid 3 B.W., met dien verstande 
dat de artt. 6.3.8 en 6.3.9 ongeveer hetzelfde terrein bestrijken als deze laat-
ste bepaling in het geldende recht en dat art. 6.3.10 hieraan dan een extra 
aansprakelijkheid toevoegt, welke extra aansprakelijkheid als het ware is af-
gesplitst van het huidige art. 1401 B.W., terwijl verder nog opmerking ver-
dient dat de onderhavige artikelen hun aansprakelijkheid aan telkens ver-
schillende groepen opdrachtgevers (werkgevers) opleggen. De Commissie 
zal dit nu achtereenvolgens voor de artt. 6.3.8 en 6.3.9 en voor art. 6.3.10 af-
zonderlijk uitwerken. 

De artt. 6.3.8 en 6.3.9 schijnen te zijn bedoeld en lijken ook zeer wel in staat 
om de ontwikkeling op het terrein van art. 1403 lid 3 B.W. verder voort te zet-
ten. Terwijl deze laatste bepaling in de naar huidig recht gangbare opvatting 
alle werkgevers aansprakelijk stelt voor de door eigen ondergeschikten ge-
pleegde onrechtmatige daden, en dit dan zowel wanneer het gaat om on-
rechtmatige daden bij de vervulling van de hun opgedragen taak (eerste 
groep gevallen) als wanneer het gaat om onrechtmatige daden waartoe de-
ze taak hun gelegenheid bood (tweede groep gevallen), maakt het ontwerp 
hier een onderscheid door - globaal gezegd - in de eerste groep gevallen de 
aansprakelijkheid aan alle opdrachtgevers (werkgevers) op te leggen en dus 
in zoverre de zaak bij het oude te laten (art. 6.3.8) en in de tweede groep ge-
vallen de aansprakelijkheid uitsluitend op te leggen aan de opdrachtgevers 
(werkgevers) die als ondernemer of als overheid werkzaam zijn (art. 6.3.9). 
Samenvattend kan men dus zeggen dat de aansprakelijkheid van 'particulie-
re opdrachtgevers (werkgevers)' - d.w.z. opdrachtgevers (werkgevers) die 
niet als ondernemer of als overheid werkzaam zijn - enigszins lichter zal 
worden en dat overigens alles hetzelfde blijft. Wat dit laatste betreft moet 
echter nog wel worden opgemerkt dat de formulering van het ontwerp, ver-
geleken met de weinigzeggende redactie van art. 1403 lid 3 B.W., een uiterst 
soepele basis vormt voor een verdere nuancering van het onderhavige 
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vraagstuk en dat, in dit licht bezien, het ontwerp dus zeker een verbetering 
is: met name geeft art. 6.3.9 de rechtspraak voldoende ruimte om binnen het 
aangegeven kader dat vraagstuk verder te ontwikkelen en aan moderne be-
hoeften aan te passen. 

Art. 6.3.10 voegt aan het vorenstaande nog een extra aansprakelijkheid 
toe: opdrachtgevers die als ondernemer werkzaam zijn kunnen bovendien 
nog worden aangesproken indien zij, ter uitoefening van hun bedrijf, een of 
meer niet-ondergeschikte opdrachtnemers inschakelen en indien voorts de-
ze laatsten, in verband met schade bij het uitvoeren van de hun opgedragen 
werkzaamheden, tegenover derden aansprakelijk worden, waarnaast dus 
het onderhavige artikel ook die opdrachtgevers aansprakelijk maakt, zulks 
echter behoudens de mogelijkheid van disculpatie op grond dat zij - kort ge-
zegd - daaraan niets konden doen. Gelet op bedoelde mogelijkheid kan men 
naar huidig recht met behulp van art. 1401 B.W. praktisch dezelfde aanspra-
kelijkheid staande houden, met alleen dit verschil dat hier geen schuld-ver-
moeden wordt aangenomen, hetgeen slechts een kwestie van bewijslast is. 

Uit het bovenstaande vloeit reeds voort dat de artt. 6.3.8 en 6.3.9 door het 
risico-beginsel worden beheerst, art. 6.3.10 daarentegen door het schuld-be-
ginsel, en dat wat dit betreft het ontwerp slechts weinig van het huidige 
recht verschilt. Voorzover de Minister een van het bovenstaande afwijkende 
opvatting koestert zou de Commissie dat gaarne vernemen. 

Voorts zou de Commissie het op prijs stellen wanneer de Minister bereid 
zou zijn nader in te gaan op de ratio van de hierboven vermelde omstandig-
heid dat in casu telkens verschillende groepen opdrachtgevers aansprakelijk 
worden gemaakt. Waarom worden in het ene geval alle opdrachtgevers ge-
troffen en in het andere geval uitsluitend de opdrachtgevers die als onderne-
mer of als overheid werkzaam zijn en waarom geldt de eerder omschreven 
extra aansprakelijkheid niet voor de opdrachtgevers uit de overheidssfeer? 
En meer concreet: behoren de artt. 6.3.9 en 6.3.10 niet minstens tot organi-
saties als verenigingen en stichtingen te worden uitgebreid? 

In dit verband is ook nog het begrip 'onderneming' ter sprake gekomen. 
De artt. 6.3.9 en 6.3.10 gebruiken dit begrip in subjectieve zin: het gaat daar 
om de 'onderneming' als rechtssubject. Men zou echter aan de juistheid 
daarvan kunnen twijfelen: is een 'onderneming' niet eerder een 'algemeen-
heid van goederen' (art. 3.1.1.11) en dus een rechtsobject? Van de andere 
kant schijnt het begrip'onderneming' elders soms ook wel in subjectieve zin 
te worden gebezigd'0. Maar zou het dan niet, althans wat de artt. 6.3.9 en 
6.3.10 betreft, aanbeveling verdienen een onderscheid te maken tussen 'on-
dernemer' voor een natuurlijk persoon en 'onderneming' voor een rechts-
persoon? Wellicht kan de Minister ook hierop ingaan. 

Tenslotte nog een opmerking van ff. J. Polak, die namelijk in Het Verzeke-
rings-archief van 1963, op blzz. 69/70, een 'bedenking van terminologische 
aard' tegen de woordkeus van de onderhavige artikelen aanvoert. Hij wijst 
op het feit dat art. 6.3.8 over een 'fout' van de ondergeschikte spreekt, art. 
6.3.9 over een 'onrechtmatige daad' van hem en art. 6.3.10 over het 'aan-
sprakelijk'-zijn van de opdrachtnemer, welk een en ander telkens voorwaar-
de is voor de aansprakelijkheid van de opdrachtgever. Aangezien echter het 
ontwerp z.i. in alle drie de gevallen hetzelfde bedoelt geeft hij de voorkeur 
aan een gelijke benaming. 

Ten aanzien van de artt. 6.3.8 en 6.3.9 kan de Commissie dit geheel onder-
schrijven: deze artikelen liggen immers in eikaars verlengde zodat een gelij-
ke benaming hier voor de hand ligt. Wat dit betreft geeft de Commissie aan 
het begrip 'fout' van art. 6.3.8 de voorkeur boven het begrip 'onrechtmatige 
daad' van art. 6.3.9. Het begrip 'fout' omvat immers zowel de onrechtmatig-
heid (art. 6.3.1 lid 2) als de toerekenbaarheid (art. 6.3.1 I id3)nen bij de aan-
sprakelijkheid van de opdrachtgever staat de toerekenbare onrechtmatige 
daad van de ondergeschikte centraal en vormen de niet-toerekenbare geval-

10 Vergelijk bijv. Titel 5 van Boek 2 van het " Zie Toelichting blz. 638 derde alinea, 
nieuwe Burgerlijk Wetboek. 
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len - betreffende gedragingen welke niet als onrechtmatige daad aan de on-
derschikte kunnen worden toegerekend - als zodanig een uitzondering zodat 
het de voorkeur verdient om bedoelde aansprakelijkheid in de eerste plaats 
op de 'fout' van de ondergeschikte af te stemmen en pas daarna, als een af-
zonderlijke groep, de niet-toerekenbare gevallen daaraan toe te voegen. In 
zoverre kan de Commissie de opmerking van R. J. Polak dus volledig onder-
schrijven. Voorzover deze opmerking echter art. 6.3.10 betreft ligt dat an-
ders. Blijkens de Toelichting op dit artikel is hier de aansprakelijkheid van de 
opdrachtgever immers niet slechts afhankelijk van een eventuele 'fout' -
toerekenbare onrechtmatige daad - van de opdrachtnemer zelf maar is hier 
telkens beslissend de vraag of die opdrachtnemer zijnerzijds eveneens 'aan-
sprakelijk' is, iets wat bijvoorbeeld ook op een gedraging van zijn onderge-
schikte kan berusten (artt. 6.3.8 en 6.3.9), zodat het ontwerp hier terecht de 
'aansprakelijkheid van de opdrachtnemer centraal stelt. 

Art. 6.3.8. Na het bovenstaande kan de Commissie aan het eerste lid van het 
onderhavige artikel voorbijgaan. Zij zal nu de andere leden van dit artikel be-
spreken. 

In het tweede lid worden voornamelijk - het slot heeft op iets anders be-
trekking - de niet-toerekenbare gevallen geregeld. De Commissie begrijpt 
dat het ontwerp hier (in hoofdzaak) de gevallen van art. 6.3.6 lid 1 op het oog 
heeft. Zij kan er in beginsel mee instemmen dat ook in deze gevallen de op-
drachtgever aansprakelijk is. Wel rijst de vraag of een dergelijke aansprake-
lijkheid niet tot gevolg heeft dat een bepaalde groep mensen uit het arbeids-
proces wordt geweerd. Dreigt er geen uitstoting uit het arbeidsproces van 
geestelijk of lichamelijk gestoorden? Hierover, en ook over de eventuele 
maatregelen daartegen, zou de Commissie gaarne het standpunt van de Mi-
nister vernemen. 

Het onderhavige tweede lid doet overigens nog andere vragen rijzen. 
Waarom wordt bijvoorbeeld de in art. 6.3.6 lid 1 bedoelde 'jeugdige leeftijd' 
hier niet genoemd? Waarom wordt er verder alleen maar rekening gehou-
den met de mogelijkheid dat de aansprakelijkheid van de ondergeschikte 
wegens een geestelijke of lichamelijke tekortkoming 'ontbreekt', en niet met 
de mogelijkheid van een slechts gedeeltelijke aansprakelijkheid, die toch ook 
in art. 6.3.6 lid 1 ligt opgesloten? Trouwens, welke aansprakelijkheid heeft 
het onderhavige lid op het oog als het zegt dat 'de aansprakelijkheid van de 
opdrachtgever' niet wordt beïnvloed door het feit dat de aansprakelijkheid 
van de ondergeschikte wegens een geestelijke of lichamelijke tekortkoming 
ontbreekt? Is dat de aansprakelijkheid van het eerste lid? Dit is kennelijk wel 
de bedoeling, maar strikt genomen kan het niet, want dat eerste lid gaat uit-
sluitend over de aansprakelijkheid voor 'fouten' van ondergeschikten en in 
het onderhavige lid is nu juist van 'fouten' geen sprake. Gaat men er hier niet 
ten onrechte van uit dat de 'aansprakelijkheid van de opdrachtgever' reeds 
van elders (lid 1) vast staat en moet hier niet juist het tegenovergestelde 
standpunt worden ingenomen? Had men hier niet beter, evenals in de twee-
de zin van art. 6.3.7 lid 1, de opdrachtgever'ook aansprakelijk' kunnen stel-
len indien de aansprakelijkheid van de ondergeschikte wegens een geestelij-
ke of lichamelijke tekortkoming ontbreekt? Samenvattend vraagt de Com-
missie zich af waarom in het onderhavige lid niet dezelfde redactie is ge-
bruikt als in de tweede zin van art. 6.3.7 lid 1. Ook over deze vragen verneemt 
de Commissie gaarne het standpunt van de Minister. 

Wat nu het derde lid betreft, hier wordt de regres-verhouding tussen de 
opdrachtgever en de ondergeschikte aldus gesteld, dat de ondergeschikte in 
beginsel volledig draagplichtig is en dat dit beginsel slechts uitzondering 
lijdt voorzover de onderlinge rechtsverhouding of de billijkheid de opdracht-
gever draagplichtig maakt. De vraag is gerezen of dit niet al te zeer in het na-
deel van de ondergeschikte werkt. Naar het oordeel van de Commissie be-
horen bepalingen als de onderhavige op de praktijk van het rechtsleven te 
worden afgestemd. En is dan niet minstens de situatie deze, dat in het 'nor-
male' geval de opdrachtgever en de ondergeschikte evenveel kans hebben 
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draagplichtig te zijn, om nog maar te zwijgen over de mogelijkheid dat de 
draagplicht meestal bij de opdrachtgever ligt? Onder verwijzing naar H. G. F. 
M. de /Co/c12 geeft de Commissie, mede uit een oogpunt van bewijslastverde-
ling, de voorkeur aan een formulering volgens welke bedoelde rechtsver-
houding en billijkheid 'bepalen' in hoeverre de opdrachtgever en/of de on-
dergeschikte in hun onderlinge verhouding de schade moeten dragen. Kan 
de Minister een dergelijke formulering onderschrijven? 

Art. 6.3.9. Na het bovenstaande kan de Commissie haar beschouwingen hier 
kort houden. Zij volstaat met een tweetal opmerkingen. 

Allereerst iets over de voorwaarden voor de onderhavige aansprakelijk-
heid. Wil de opdrachtgever in verband met een onrechtmatige daad van zijn 
ondergeschikte aansprakelijk zijn, dan moet de kans op die daad door de op-
dracht zijn vergroot en moet voorts de opdrachtgever krachtens zijn rechts-
verhouding tot de ondergeschikte bevoegd zijn geweest die daad te verbie-
den, welke voorwaarden duidelijk in het ontwerp zijn neergelegd. Minder dui 
delijk is echter de betekenis van deze voorwaarden. Met name lijkt de laat-
ste voorwaarde in de praktijk niet gemakkelijk toe te passen. Wanneer is een 
opdrachtgever 'bevoegd' zijn ondergeschikte iets te verbieden?13 Bestaat 
er bijvoorbeeld een bevoegdheid volgens welke de opdrachtgever zijn on-
dergeschikte mag verbieden om zich tijdens het werk aan een diefstal schul-
dig te maken en, zo ja, berust deze bevoegdheid dan op de onderlinge rechts-
verhouding tussen de opdrachtgever en de ondergeschikte? Moet men n ie t -
omgekeerd - stellen dat, als de opdrachtgever voor een diefstal door zijn on-
dergeschikte aansprakelijk is, hij deze diefstal ook mag verbieden, omdat 
zijn belang daarbij dan pas goed gaat spelen? Uit de Toelichting, blzz. 
677/678, blijkt dat de opdrachtgever, wil hij aansprakelijk zijn, enige 'zeggen-
schap' moet hebben gehad. Wellicht is deze uitdrukking beter dan de ietwat 
geladen uitdrukking 'bevoegdheid'. In elk geval is, ook omtrent genoemde 
'rechtsverhouding', een nadere toelichting door de Minister gewenst. Daar-
bij ware ook in te gaan op de vraag of de bewijslast ten aanzien van de on-
derhavige voorwaarde, welke normaal op de benadeelde rust, niet te zwaar 
is en of die bewijslast niet beter door de opdrachtgever kan worden gedra-
gen. 

Voorts nog een opmerking welke verband houdt met de leden 2 en 3 van 
art. 6.3.8. Aan het slot van de eerste alinea van de Toelichting op art. 6.3.9 
(blz. 677) wordt gezegd dat deze leden ook voor de gevallen van het onder-
havige artikel gelden. Naar het oordeel van de Commissie is dit uit het ont-
werp zelf echter niet of nauwelijks af te leiden.14 Daarom zou zij een uitdruk-
kelijke bepaling in art. 6.3.9 volgens welke genoemde leden ook hier van toe-
passing zijn gewenst vinden. Kan de Minister hiermee instemmen? 

Art. 6.3.10. Hierboven kwam reeds het een en ander betreffende het onder-
havige artikel ter sprake. Onder meer werd daar gesteld dat dit artikel, an-
ders dan de artt. 6.3.8 en 6.3.9, door het schuld-beginsel wordt beheerst. 
Omdat hier van verschillende zijden een risicoaansprakelijkheid is bepleit15 

zou de Commissie het op prijs stellen wanneer de Minister dat schuld-begin-
sel nog wat nader motiveert. 

Gaat het hier overigens om een zuivere schuld-aansprakelijkheid? Uit de 
formulering van het tweede lid zou men geneigd zijn af te leiden dat de op-
drachtgever/ondernemer zich niet met een beroep op eigen ontoereken-
baarheid kan disculperen zodat dus bijv. een beroep op ontoerekenbaarheid 
wegens een bij hemzelf bestaande geestelijke of lichamelijke tekortkoming 
zal falen. Dit is nog te meer opvallend wanneer men het onderhavige tweede 

12 H. G. F. M. de Kok, 'Het Regres', diss. 1965, 
blzz. 73/74 en 134/135. 
" Zie in dit verband ook J. H. Beekhuis, WPNR 
4792, blz. 526. 
'* Vergelijk ook J. H. Beekhuis, WPNR 4792, 
blz. 526. 

15 Vergelijk R. J. Polak, Het Verzekerings-ar-
chief 1963, blzz. 70/71 en 83, G. H. A. Schut, 
'Rechtelijke verantwoordelijkheid en wettelijke 
aansprakelijkheid', diss. 1963 blz. 326, en Rap-
port Advocaten (gestencilde uitgave van een 
adviescommissie van de Nederlandse Orde 
van Advocaten) op het onderhavige artikel. 
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lid vergelijkt met het tweede lid van art. 6.3.7: hier wordt immers, in het ka-
der van een andere schuldaansprakelijkheid, de toerekenbaarheid wel als 
vereiste genoemd ('toegerekend'). In de Toelichting op blzz. 679/680 wordt 
uitdrukkelijk gesteld dat de onderhavige aansprakelijkheid 'ook' bestaat 'als 
degene die voor keuze of toezicht verantwoordelijk is wegens een geestelij-
ke of lichamelijke tekortkoming geen verwijt treft van het niet betrachten van 
de nodige zorgvuldigheid'. De Commissie zou gaarne van de Minister verne-
men of deze uitlating, behalve voor een ontoerekenbaarheid van een onder-
geschikte, ook voor een ontoerekenbaarheid van de opdrachtgever/onder-
nemer zelf is bedoeld16. 

Ook overigens vereist het onderhavige artikel nadere toelichting. Zo rijst 
bijv. de vraag of de opdrachtgever, indien de aansprakelijkheid van zijn niet-
ondergeschikte opdrachtnemer op art. 6.3.6 berust en deze aansprakelijkheid 
in verband met de in dat artikel omschreven maatstaf lager is dan normaal, 
eveneens slechts tot dat lagere bedrag kan worden aangesproken dan wel, 
zoals de ouder van art. 6.3.7 en de opdrachtgever van art. 6.3.8, het normale 
bedrag verschuldigd is. En verder de vraag of de aansprakelijkheid van de 
niet-ondergeschikte opdrachtnemer - welke voor de aansprakelijkheid van 
de opdrachtgever beslissend is - ook een aansprakelijkheid ingevolge art. 
6.3.10 mag zijn. Is met andere woorden de opdrachtgever van art. 6.3.10 ook 
aansprakelijk indien de niet-ondergeschikte opdrachtnemer op zijn beurt als 
opdrachtgever een ander inschakelt en hiervoor ex art. 6.3.10 aansprakelijk 
is? Aldus zou de onderhavige aansprakelijkheid, via een sneeuwbal-effect, 
tot onvermoede hoogten kunnen stijgen. Tenslotte zou nog enige aandacht 
verdienen de - meer algemeen gekleurde - vraag welke betekenis de woor-
den 'wegens bij die werkzaamheden toegebrachte schade' hebben '7. 
Omvatten deze woorden bijv. ook het geval dat de niet-ondergeschikte op-
drachtnemer, ter gelegenheid van de vervulling van de hem opgedragen 
werkzaamheden, een met die vervulling volkomen tegenstrijdige daad ver-
richt en hierdoor schade aan een derde berokkent? En als nu eens niet deze 
opdrachtnemer zelf, maar een ondergeschikte van hem bedoelde daad ver-
richt, komt dan de zaak weer anders te liggen? 

De Commissie zou gaarne het standpunt van de Minister over het boven-
staande vernemen. 

Artikel 6.3.12. De Commissie volstaat hier met een opmerking over de aan-
sprakelijkheid voor gebreken in verharde wegen. Deze aansprakelijkheid be-
rust op de risico-gedachte en lijkt als zodanig bijzonder belangrijk. Een der-
gelijke risicoaansprakelijkheid is immers, althans voor gebreken in verhar-
de wegen, naar huidig recht onbekend: naar huidig recht kan men hier 
hoogstens - op grond van art. 1401 B.W.-een schuld-aansprakelijkheid 
construeren. 

De Commissie onderschrijft de zoeven omschreven uitbreiding ten op-
zichte van het huidige recht. Zij acht een risico-aansprakelijkheid voor gebre-
ken in verharde wegen even aanvaardbaar als de vanouds bestaande risico-
aansprakelijkheid voor gebreken in gebouwen. Zij beschouwt de onderhavi-
ge uitbreiding dan ook als een gelukkige zaak. 

De Commissie heeft zich nog afgevraagd of de uitdrukking 'het overheids-
lichaam dat moet zorgen dat de weg in goede staat verkeert' niet te veel aan 
de schuld-gedachte is ontleend. Zij neigt tot een meer neutrale uitdrukking 
in de geest van: 'het overheidslichaam waarbij de weg in beheer en onder-
houd is'. Kan de Minister hiermee instemmen? 

Art. 6.3.13. Dit artikel heeft blijkens zijn duidelijke tekst ('een hem onbekend 
gebrek') en blijkens de Toelichting (blz. 689 tweede alinea) uitsluitend het 

16 Vergelijk in dit verband nog de tweede nieu-
we alinea van de Toelichting op blz. 679, waar 
onder meer wordt gesteld, dat de onderhavige 
aansprakelijkheid vervalt indien de onderne-
rning niet 'het verwijt' treft van slechte keuze of 
onvoldoende toezicht. 

17 Vergelijk hierover J. H. Beekhuis, WPNR 
4792, blz. 527. 
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oog op produkten waarvan het gebrek aan de producent onbekend was. 
Voor gebreken welke hem bekend waren kan hij dus hoogstens via art. 6.3.1 
worden aangesproken. 

Teneinde het bewijsrisico enigszins te verleggen en bovendien te doen 
uitkomen dat bij bekendheid met het gebrek ook de weg van art. 6.3.1 even-
tueel openstaat zou een iets ruimere formulering wellicht de voorkeur ver-
dienen. Men denke bijv. aan schrapping van het vereiste van onbekendheid 
en toevoeging van de woorden 'ook als het gebrek hem onbekend was' of 
'ongeacht zijn bekendheid met het gebrek' of woorden van gelijke strekking. 
Men zou dan bovendien de disculpatie-mogelijkheid van het slot van het ar-
tikel anders moeten formulieren. Met name zou men dan moeten zorgen dat 
producenten die met het gebrek bekend waren zich niet kunnen disculperen. 

Overigens lijkt ook in de huidige redactie, welke op onbekende gebreken is 
afgestemd, die disculpatie-mogelijkheid minder juist geformuleerd: zij lijkt 
immers niet uit te sluiten dat producenten die door controle of anderszins 
het gebrek hadden moeten kennen zichzelf disculperen indien (het ontstaan 
van) het gebrek, in de zin van het slot van het artikel, noch aan een eigen fout 
noch aan een fout van een opdrachtnemer noch aan het falen van een hulp-
middel was te wijten. Uit de Toelichting18 blijkt dat dit niet de bedoeling is. 
Daarom zou het wellicht aanbeveling verdienen wanneer men aan het slot 
van het artikel niet (het ontstaan van) het gebrek centraal stelt maar de ver-
wezenlijking van het gevaar ten gevolge van het gebrek. Men zou hier bij-
voorbeeld als volgt kunnen formuleren: 'tenzij hij bewijst dat genoemde ver-
wezenlijking noch aan een fout van hemzelf.... ' enz. 

In de literatuur19 komt onder meer de wenselijkheid naar voren van een 
uitbreiding van de onderhavige aansprakelijkheid tot elke schakel in de be-
drijfskolom. Men vraagt zich daar af, waarom alleen hij aansprakelijk moet 
worden gesteld, die het produkt vervaardigt èn in het verkeer brengt of doet 
brengen, en waarom iemand die het produkt niet heeft vervaardigd maar 
wel in het verkeer heeft gebracht of in het verkeer heeft doen brengen - bij-
voorbeeld een importeur en in het algemeen een tussenhandelaar - buiten 
de onderhavige aansprakelijkheid valt. 

De Commissie kan deze gedachten wel onderschrijven en acht bedoelde 
uitbreiding in beginsel een goede zaak. Indien bijvoorbeeld een grossier re-
delijkerwijs op de hoogte kan zijn met een gevaarlijk gebrek van een bepaald 
produkt, welk produkt hij tevoren van een fabrikant betrok, en hij brengt dit 
produkt toch in het verkeer, dan behoort hij - aangenomen dat ook aan de 
andere voorwaarden is voldaan - door de onderhavige aansprakelijkheid te 
worden getroffen. Bedoelde uitbreiding lijkt op eenvoudige wijze te realise-
ren: men vervangein de woorden 'die een produkt vervaardigt en in het ver-
keer brengt of doet brengen' het woord 'en' door een komma. De Commissie 
wenst hierbij nog op te merken dat deze uitbreiding gepaard dient te gaan 
met een uitdrukkelijk wetsvoorschrift inzake de mogelijkheid van regres bin-
nen de betreffende bedrijfskolom. 

De Commissie heeft zich afgevraagd of het niet gewenst zou kunnen zijn 
over te gaan tot een nóg strengere regeling van de aansprakelijkheid dan 
zoeven werd omschreven. Uitgaande van de gedachte dat bij gevaren als de 
onderhavige elke schakel in de bedrijfskolom - a l of niet schuldig —zijn 
steentje bijdraagt, kan namelijk verdedigd worden de mogelijkheid van dis-
culpatie geheel uit te sluiten, waardoor dus een zuivere risico-aansprakelijk-
heid zou ontstaan. Wel zou men regres op zijn voorganger moeten hebben 
opdat de schade op de (meest) schuldige schakels kan worden afgewenteld, 
althans in de 'solvente gevallen', want bij betalingsonmacht heeft regres ui-

18 Zie bijv. de Toelichting op blz. 690, tweede, 
derde en vierde nieuwe alinea, waar telkens op 
het controleaspect wordt gewezen. Vergelijk 
ook het in die Toelichting, blz. 689 noot 3, ge-
noemde arrest van H.R. 6 april 1933, NJ 1933, 
881 (E.M.M.). 

19 Zie onder meer G. H. A. Schut, 'Produkten-
aansprakelijkheid', 1965, blz. 46 e.v. 
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teraard geen zin. Bovendien zou, ook extern, geen verplichting tot schade-
vergoeding moeten bestaan, respectievelijk de schade moeten worden ver-
deeld in alle gevallen waarin de afnemer het gebrek kende of redelijkerwijs 
moest kennen. 

De Commissie zou gaarne het standpunt van de Minister over het boven-
staande vernemen. 

Art. 6.3.17 lid 2. Naar het oordeel van de Commissie behoren de hier bedoel-
de bedragen niet bij algemene maatregel van bestuur doch bij de wet zelf te 
worden vastgesteld. Zodanige bepaling zou, gelet op de heersende inflatie, 
met een index-clausule moeten worden uitgerust. 

Art. 6.3.19. Vanuit de Commissie wordt opgemerkt dat de hier gebezigde 
uitdrukking 'onjuiste of onvolledige publikatie' te ruim voorkomt, immers 
ook 'onjuiste meningen' omvat, en dat deze uitdrukking in zoverre de vrij-
heid van meningsuiting bedreigt. Bovendien is elke publikatie tot op zekere 
hoogte 'onvolledig' en zou dus ook elke publikatie in de tekst van het ont-
werp, aanleiding kunnen zijn voor het geldend maken van een recht op recti-
ficatie. Wellicht kan men daarom beter de in artikel 38 van de Omroepwet 
gebezigde uitdrukking 'onjuiste of door onvolledigheid misleidende mede-
deling van gegevens van feitelijke aard' ook in het ontwerp gebruiken. 

Titel 6.5 

Art. 6.5.1.2: behoefte? De Commissie heeft geconstateerd dat de hiergegever 
regeling onder de schrijvers zowel instemming als afkeuring heeft gevonden. 
Vooral over het nut van de regeling zijn de meningen verdeeld. Een aantal au-
teurs meent dat aan de regeling geen behoefte bestaat20, anderen juichen het 
toe dat de mogelijkheid wordt geschapen onder overheidstoezicht voor be-
paalde overeenkomsten en bepaalde bedrijfstakken standaardregelingen 
vast te stellen en op te leggen21. Ook de Commissie is verdeeld over de vraag 
of de regeling in een behoefte voorziet. 

De meeste leden menen dat dit wèl het geval is. In de praktijk wordt door 
bedrijven veelvuldig gebruik gemaakt van standaardcontracten of algemene 
voorwaarden. Uit een recent onderzoek van mey. M. G. van Westerop (WPNR 
1971 no. 5119) blijkt dat aanzienlijke aantallen standaardcontracten en alge-
mene voorwaarden zijn gedeponeerd bij de griffies van de rechtbanken en 
bij de Kamers van Koophandel. Ongetwijfeld is er bovendien een groot aan-
tal van dergelijke contracten en voorwaarden waarbij deponering niet heeft 
plaatsgevonden. Mèt de Toelichting (blz. 734) menen de hier aan het woord 
zijnde leden dat veelal deze contracten en voorwaarden eenzijdig door één 
partij of belangengroep worden opgesteld en dan vaak te weinig rekening 
houden met de belangen van de potentiële wederpartijen, terwijl de machts-
positie van het bedrijf de wederpartij soms dwingt bedingen te aanvaarden 
die zij niet wenst of waarvan zij niet heeft kunnen kennisnemen. Ook kan het 
zich voordoen dat bepaalde bedingen strijdig zijn met het algemeen belang. 
Weliswaar opent het ontwerp, meer nog dan het huidige wetboek, diverse 
mogelijkheden voor rechterlijk ingrijpen in individuele gevallen - de Com-
missie denkt met name aan de artt. 3.2.7, 3.2.10 lid 4, 6.1.1.2 lid 2, 6.5.1.3 lid 
2, 6.5.3.10, 6.5.3.11 - maareen beroep op de rechter uit hoofde van deze be-
palingen zal slechts in extreme situaties worden gedaan en de uitspraak 
komt alleen degene ten goede die het proces aanspande. En weliswaar is het 
mogelijk dat onder de druk van de publieke opinie een onereus standaard-

20 Jb. Zeijlemaker Jzn. WPNR 4742-4744, H. J. 
Pabbruwe, NJB 1966, blz. 153 e.v., Rapport No-
tahssen, WPNR 4982, Rapport Bedrijfsjuristen. 
" J. M. Polak, NJB 1967, blz. 597, S. N. van Op-
stall, WPNR 4735, K. Jansma, NJB 1966, blz. 
304 e.v., J. Valkhoff. Vermaatschappelijkt ver-

mogensrecht in het nieuwe B.W., blzz. 7/8. Zie 
ook/4. R Bloembergen, RM 1968, blz. 61 e.v. 
Ook het Rapport Advocaten acht een regeling 
als hier gegeven in beginsel nuttig, evenals H. 
J. Sluyter, Standaardcontracten (1972), al heb-
ben deze auteurs bezwaren tegen de uitwer-
king. 
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contract moet worden ingetrokken - zoals zich enige tijd geleden heeft voor-
gedaan met de algemene bankvoorwaarden - en is een verheugende groei 
te constateren van de rol die organisaties als de Consumentenbond op dit 
terrein vervullen, maar ook hierbij zal het slechts om héél sterk sprekende 
gevallen gaan en waarschijnlijk slechts als een groot publiek bij het stan-
daardcontract of de algemene voorwaarden is betrokken. Dit alles neemt 
dus niet weg dat de in art. 6.5.1.2 geschapen mogelijkheid een nuttige func-
tie kan hebben. Een ander voordeel is hierin gelegen dat van die mogelijk-
heid een preventieve werking zal uitgaan: men zal er zich in het bedrijfsleven 
van bewust zijn dat, als een eenzijdig ontworpen standaardcontract vervan-
gen zou worden dooreen standaardregeling als bedoeld in art. 6.5.1.2 om-
dat het contract niet aan de normen voldoet, dit de naam van de betreffende 
bedrijfstak niet ten goede zal komen. Tenslotte is ook de kenbaarheid van 
standaardregelingen een gelukkige zaak: via de Nederlandse Staatscourant 
kan men zijn rechten en plichten te weten komen terwijl bovendien de juri-
dische vakpers langs deze weg gelegenheid krijgt de standaardregelingen 
kritisch te bezien. 

Een minderheid sluit zich echter aan bij de in noot 20 genoemde schrijvers. 
De hier aan het woord zijnde leden betwijfelen of, naast de reeds genoemde 
bepalingen van het ontwerp, die een contractant bescherming kunnen bie-
den, er behoefte is aan de mogelijkheid een standaardregeling vast te stellen 
en op te leggen. Aangezien deze standaardregelingen bepalingen kunnen 
bevatten - en veelal ook zullen bevatten - waarvan slechts met inachtne-
ming van een vormvoorschrift kan worden afgeweken (bepalingen van 'se-
mi-dwingend' recht) en dit in zekere zin een inbreuk betekent op de con-
tractsvrijheid, moet twijfel aan het nut leiden tot niet-invoering van de rege-
ling. 

De Commissie, verdeeld inzake de wenselijkheid van de in art. 6.5.1.2 ge-
opende mogelijkheid, verneemt gaarne de mening van de Minister over het-
geen door de twee groeperingen uit haar midden is aangevoerd. 

Art. 6.5.1.2; strijd met de Grondwet? De Commissie heeft zich verdiept in de 
vraag, o.a. door Cohen Jehoram en Bloembergen22 aan de orde gesteld en 
door beiden verschillend beantwoord, of de regeling van art. 6.5.1.2 strijd 
oplevert met art. 164 van de Grondwet. Dit artikel houdt onder meer in dat 
het burgerlijk recht en het handelsrecht bij de wet worden geregeld. Naar de 
mening van de Commissie leest Cohen Jehoram daarin terecht een bepaling 
welke de burger een waarborg biedt dat zijn rechten en verplichtingen wor-
den vastgesteld door de Kroon en de Staten-Generaal tezamen. Dit neemt 
niet weg dat delegatie door de wetgever aan lagere publiekrechtelijke orga-
nen in zekere mate geoorloofd is. Het is de vraag of in art. 6.5.1.2 de grens 
niet wordt overschreden nu daarin heel algemeen wordt bepaald dat bij 
A.M.v.B. wordt vastgesteld voor welke soorten van overeenkomsten en voor 
welke bedrijfstak een standaardregeling bestemd is te gelden. Over deze 
vraag wordt in de Commissie verschillend gedacht. 

Sommige leden menen dat bedoelde delegatie inderdaad strijdig is met 
destrekking van art. 164 van de Grondwet. Het zou de formele wetgever 
moeten zijn, die de bijzondere soorten van overeenkomsten en de bedrijfstak 
bepaalt, waarvoor een standaardregeling zal gelden. Men vergelijke art. 789 
lid 2 W.v.K., welke wetsbepaling zelf aangeeft, voor welk soort overeenkom-
sten bij A.M.v.B. standaardformulieren kunnen worden vastgesteld. De hier 
aan het woord zijnde leden achten het derhalve wenselijk dat in de tweede zin 
van lid 1 van art. 6.5.1.2 wordt bepaald dat een en ander bij de wet wordt aan-
gewezen. 

Andere leden echter, die menen dat de regeling in een behoefte zou voor-
zien mits er met slagvaardigheid gebruik van zou kunnen worden gemaakt, 
achten het fnuikend voor die slagvaardigheid als de formele wetgever zou 

•" H. Cohen Jehoram, Inaugurele rede, 1967, 
blz. 3 e.v., in het bijzonder blz. 29 e.v., A. R. 
Bloembergen, RM 1968, blz. 61 e.v. 
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moeten worden ingeschakeld voor de aanwijzing van de soorten van over-
eenkomsten en de bedrijfstak. En aangezien qua inhoud een standaardrege-
ling binnen het kader van de wet moet worden gehouden - immers enerzijds 
geen bepalingen mag bevatten die in strijd zijn met een dwingende wetsbe-
paling en anderzijds geen bepalingen mag bevatten waarvan niet op eniger-
lei wijze kan worden afgeweken - achten deze leden het niet een ongeoor-
loofde delegatie als de soorten van overeenkomsten en de bedrijfstak waar-
voor de standaardregeling zal gelden worden aangewezen bij A.M.v.B. 

Ook over de verhouding van art. 6.5.1.2 tot art. 164 van de Grondwet zou 
de Commissie gaarne de mening van de Minister vernemen. 

Art 6.5.1.2; standaardcontracten. Naar het oordeel van de Commissie wordt 
in het Rapport Advocaten terecht opgemerkt dat het ontwerp geen einde 
maakt aan de mogelijkheid algemene voorwaarden eenzijdig vast te stel-
len en deze - door verwijzing of letterlijke vermelding - in contracten te in-
corporeren. Anders gezegd: het ontwerp staat aan het gebruik van standaard-
contracten niet in de weg. De Commissie acht dit op zichzelf niet bezwaar-
lijk, ook niet voorzover het betreffende standaardcontract van een standaard-
regeling zou afwijken, nu immers met dit laatste de contractsvrijheid is ge-
moeid en hierin een groot rechtsgoed is gelegen. De mogelijkheid van zulke 
afwijkende contracten is zeker niet bezwaarlijk wanneer men bovendien be-
denkt dat standaardregelingen voor dergelijke afwijkingen bepaalde vormen 
kunnen voorschrijven (lid 5 tweede zin) zodat men bijvoorbeeld kan voorko-
men dat door een enkele verwijzing naar algemene voorwaarden dergelijke 
afwijkingen rechtskracht hebben. 

Art. 6.5.1.2; toetsing door de rechter. In het Rapport Notarissen, WPNR 4982, 
wordt de vraag gesteld of de rechter een standaardregeling zou kunnen toet-
sen aan de wet. Het komt de Commissie voor dat deze vraag bevestigend be-
antwoord dient te worden. Zowel indien een standaardregeling in strijd is 
met een reeds bestaande wetsbepaling van dwingend recht (vergelijk lid 4 
eerste zin aan het slot) als indien een standaardregeling wordt achterhaald 
door een latere wetsbepaling die haar opzijzet (vergelijk Toelichting blzz. 
736/737) kan de rechter dat haars inziens vaststellen. De Commissie acht bo-
vendien een standaardregeling vatbaar voor toetsing aan de Grondwet, aan-
gezien uit art. 6.5.1.2 j c art. 5 Inl. Titel niet mag worden afgeleid dat bepalin-
gen uit een standaardregeling in de zin van art. 131 lid 2 Grondwet onschend-
baar zijn (zie Toelichting blz. 26 bovenaan). 

De Commissie heeft zich tenslotte nog afgevraagd of aan de rechter de be-
voegdheid toekomt een standaardregeling te toetsen op haar inhoud. Door 
Sluyter (zie voetnoot 21) wordt de vraag, of de rechter mag beoordelen of de 
belangenafweging die tot de regeling heeft geleid op behoorlijke wijze heeft 
plaatsgevonden, ontkennend beantwoord. De Commissie vraagt zich echter 
af of althans een marginale toetsing op dit punt niet denkbaar is. Zou het met 
name niet mogelijk zijn een standaardregeling te toetsen aan de goede trouw 
- of in de terminologie van het ontwerp: aan de 'redelijkheid en billijkheid' 
c.q. de 'betamelijkheid' - teneinde eventueel die standaardregeling onverbin-
dend te verklaren? Het gaat hier immers niet om wetgeving van de formele 
wetgever? 

Naar aanleiding van het bovenstaande verneemt de Commissie gaarne de 
mening van de Minister. 

Art. 6.5.1.2 lid 5; semi-dwingend recht. Onder andere door Zeijlemaker Jzn 
(zie voetnoot 20) wordt tegen de mogelijkheid van semi-dwingend recht het 
volgende bezwaar naar voren gebracht. Hij vindt dat het ontwerp hier met 
een halve maatregel komt, die bovendien tengevolge zal hebben dat in feite 
dikwijls afwijking helemaal niet mogelijk zal zijn. Zijns inziens moet men het 
probleem van de standaardcontracten, indien men het al wil bestrijden, te lijf 
gaan door dwingendrechtelijke wetsbepalingen. Deze mening zou de Com-
missie niet willen onderschrijven. Zij is van oordeel dat enerzijds een stan-
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daardregeling geen dwingende bepalingen mag bevatten, omdat het geven 
van dwingend recht aan de formele wetgever moet worden overgelaten, 
maar dat anderzijds een standaardregeling, als zij voor afwijking niet een be-
paalde vorm zou mogen voorschrijven, in vele gevallen niet aan haar doel 
zou kunnen beantwoorden. Zij zou bijvoorbeeld niet kunnen voorkomen dat 
men afwijkingen in standaardcontracten of algemene voorwaarden opneemt 
en aldus de standaardregeling zelf tot een vrijwel dode letter maakt. 

De Commissie heeft zich nog afgevraagd of men niet zou kunnen volstaan 
met het vervangen van lid 5 tweede zin door de bepaling dat een standaard-
regeling afwijking door middel van een standaardcontract of door middel 
van algemene voorwaarden kan uitsluiten, maar meent dat een ruimere 
mogelijkheid van vormvoorschriften voor afwijking hier toch op haar plaats 
is: er kan bijvoorbeeld reden zijn om voor te schrijven dat afwijking van een 
bepaling slechts kan geschieden bij een door beide partijen ondertekende 
akte waarin de afwijking wordt omschreven. 

Art. 6.5.1.3; inleiding. Ook op dit artikel is van verschillende zijden kritiek uit-
geoefend. Die kritiek betrof veelal het tweede lid maar in verband daarmee 
ook het eerste lid. Enkele auteurs die lid 2 willen schrappen zijn nl. van me-
ning dat dan de hele bepaling kan worden gemist, omdat de regel van lid 1 -
volgens welke iemand die door ondertekening of op andere wijze te kennen 
heeft gegeven de inhoud van een geschrift of een verwijzing naar algemene 
voorwaarden te aanvaarden, daaraan ook dan is gebonden, als bij het slui-
ten van de overeenkomst de wederpartij begreep of moest begrijpen dat hij 
de inhoud daarvan niet kende - een ook thans algemeen aanvaard rechtsbe-
ginsel zou inhouden, dat niet in de wet behoeft te worden vastgelegd. Hier-
over kan men echter ook anders oordelen. Het moge waar zijn dat naar hui-
dig recht genoemd beginsel algemeen wordt aanvaard, de Commissie acht 
dat beginsel nu ook weer niet zó vanzelfsprekend. In ieder geval behoort 
haars inziens in het nieuwe B.W. buiten twijfel te worden gesteld wat geldt 
indien iemand een schriftelijk beding aanvaardt waarvan hij de inhoud niet 
kent terwijl zijn wederpartij dit laatste begrijpt of moet begrijpen. De situatie 
beschouwende vanuit art. 3.2.3 zou men immers - hoezeer wellicht ook 
ten onrechte - kunnen stellen dat, als de wederpartij weet dat de contractant 
de inhoud van een beding niet kent, zij uit de ondertekening of andere wijze 
van aanvaarding niet mag afleiden dat de contractant de wil heeft zich ook 
aan het niet gekende beding te binden. Er zou althans onzekerheid op dit 
punt kunnen ontstaan en dergelijke onzekerheid moet het ontwerp voorko-
men. 

Geeft dus lid 1 een nuttige bepaling, hieronder zal nog ter sprake komen 
dat ook lid 2, als uitzondering op lid 1, een waardevolle bepaling vormt. 

Art. 6.5.1.3; redactie. De Commissie heeft zich afgevraagd of uit de in lid 1 
voorkomende woorden ' . . . als . . . zijn wederpartij begreep of moest begrij-
pen dat hij de inhoud daarvan niet kende' wel duidelijk blijkt dat zij tweeërlei 
inhouden: dat de contractant de inhoud niet kende en dat de wederpartij dit 
begreep of moest begrijpen. Eenzelfde opmerking kan worden gemaakt met 
betrekking tot de zinsede in lid 2 'indien de wederpart i j . . . begreep of moest 
begrijpen dat de ander, indien . . . , deze overeenkomst niet zou hebben aan-
gegaan'. 

Art. 6.5.1.3 lid 1; waardering. De hier gegeven regeling berust op de gedach-
tedat door aanvaarding van het beding de contractant verklaart hieraan ge-
bonden te willen zijn ook al kent hij de inhoud niet, dat althans de wederpar-
tij de aanvaarding aldus mag opvatten. Door S. N. van Opstall, WPNR 4735, is 
een ander stelsel voorgesteld, inhoudende dat er slechts gebondenheid is als 
aannemelijk is dat de contractant de inhoud van het beding kende of deze al-
thans bij de wederpartij de indruk heeft gewekt de inhoud te kennen. Naar de 
mening van de Commissie gaat dit stelsel te ver: het beschermt de contrac-
tant in alle gevallen waarin hij het beding niet kende en niet bij de wederpartij 
de indruk heeft gewekt dat hij het wel kende. 
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Art. 6.5.1.3 lid 1; aanvulling? De Commissie acht wel een andersoortige ver-
ruiming van de bescherming van de contractant gewenst, nl. het voorschrift 
dat het eerste lid slechts van toepassing is als aan de contractant de redelijke 
mogelijkheid werd geboden van de inhoud van het beding kennis te nemen. 
Dit zou kunnen worden vastgelegd door aan het eerste lid toe te voegen een 
zinsnede in deze geest: 'mits hem vóór de ondertekening of andere wilsver-
klaring een redelijke mogelijkheid werd geboden van die inhoud kennis te 
nemen'. Een zodanige regeling zou naar de mening van de Commissie be-
werkstelligen dat een contract waarvoor algemene voorwaarden gelden die 
niet in extenso in het contract worden weergegeven, een duidelijke verwij-
zing naar die voorwaarden moet bevatten, terwijl deze gemakkelijk te raad-
plegen moeten zijn. Gaarne verneemt de Commissie de mening van de Mi-
nister over dit voorstel. 

Art. 6.5.1.3 lid 2; waardering. Naarde mening van enkele leden zal voorde 
praktijk de betekenis van lid 2 niet groot zijn, gezien de zware bewijslast die 
op de contractant wordt gelegd. Ook het Rapport Notarissen, WPNR 
4982, is de mening toegedaan dat het in vele gevallen de contractant 
niet mogelijk zal zijn aan te tonen dat de wederpartij begreep of moest be-
grijpen dat hij zelf bij bekendheid met de inhoud van het beding deze over-
eenkomst niet zou hebben gesloten. Andere leden echter wijzen erop dat de 
vraag of iemand iets moest begrijpen veelal door de rechter zelfstandig 
wordt beslist. Hoe dit zij, de Commissie is eenstemmig van oordeel, dat lid 2 
moet worden gehandhaafd. Immers, waar de regeling van lid 1 berust op de 
gedachte dat de contractant door zijn aanvaarding verklaart zich te binden 
ook aan het niet gekende beding, dat althans de wederpartij die aanvaarding 
aldus mag opvatten - ook in geval van aanvulling van lid 1 als hierboven 
voorgesteld blijft dit de grondslag van de regeling - moet lid 2 een uitzonde-
ri ng maken voor het geval dat de wederpartij van de contractant in redelijk-
heid die aanvaarding niet aldus had mogen begrijpen23. 

Art. 6.5.1.3lid2; aanvulling? Enige auteurs - onder meer Jb. ZeijlemakerJzn 
en H. J. Sluyter (zie voetnoten 20 en 21)-z i jn van mening dat de bepaling in 
deze zin moet worden aangevuld, dat de hele overeenkomst vernietigbaar is 
als het niet gekende beding een zodanig essentieel onderdeel van de over-
eenkomst uitmaakt, dat het wegvallen ervan de rechtsverhouding tussen de 
contractant en zijn wederpartij ingrijpend zou wijzigen. De Commissie acht 
deze opmerking juist. Het komt haar voor dat de hele overeenkomst moet 
kunnen worden vernietigd, als het wegvallen van het beding van zodanig in-
grijpende aard is, dat het in strijd met de redelijkheid en billijkheid zou zijn de 
overeenkomst voor het overige in stand te houden, op welke omstandigheid 
beide partijen zich moeten kunnen beroepen. Gaarne verneemt de Commis-
sie of de Minister het hiermede eens kan zijn. 

Artt. 6.5.2.11 en 6.5.2.12; wat is de betekenis van deze bepalingen? De Com-
missie heeft zich in de eerste plaats afgevraagd hoe de dwalingsregeling van 
het ontwerp zich verhoudt tot de huidige dwalingsregeling, zoals deze zich 
in de rechtspraak heeft ontwikkeld. Zij is tot de conclusie gekomen dat het 
ontwerp voor de relevantie van dwaling strengere eisen stelt dan het huidi-
ge recht. Onder het huidige recht immers is dwaling relevant indien zij be-
treft een eigenschap of omstandigheid die voor de dwalende van zodanig 
belang was, dat hij de overeenkomst niet of niet op dezelfde voorwaarden 
zou hebben aangegaan als hij de waarheid omtrent die eigenschap, respec-
tievelijk omstandigheid had geweten, en als bovendien de wederpartij wist 
of althans had behoren te weten dat de betreffende eigenschap of omstan-

*'3 Kennelijk enigszins anders P. A. Steinin zijn 
vóór de publikatie van Boek 6 verschenen 
proefschrift 'Misbruik van omstandigheden' 
(1957) blz. 150e.v.en H.J. Sluyter (zie voet-
noot 21). 
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dighe id voor de ander van besl issend belang was. Volgens het on twerp 
moet er nog iets bij komen. De wederpar t i j moet óf begrepen hebben dat de 
ander dwaalde - art. 6.5.2.11 l id 1 sub a - óf zij moet door haar in l icht ingen 
de dwa l ing bij de ander hebben opgewekt - art. 6.5.2.11 lid 1 sub b. In het 
on twerp wo rden derhalve, anders dan onder het hu id ige recht, de geval len 
van wederzi jdse dwal ing bui ten het dwal ingsgeb ied gehouden , behalve 
wanneer de dwal ing op in l icht ingen van de wederpar t i j berust te, want in dat 
geval is de vraag of die wederpar t i j de onju is the id van haar in l icht ingen ken-
de niet van belang. 

Over igens worden de geval len van wederzi jdse dwa l ing grotendeels el-
ders in het on twerp opgevangen : l igt immers het punt waa rop de wederz i jd-
se dwa l ing betrekking had, als veronderste l l ing aan de overeenkomst ten 
g ronds lag , dan komt art. 6.5.2.12 voo r toepass ing in aanmerk ing , waarb i j 
echter opmerk ing verdient dat dit artikel geen zuiver dwal ingsar t ike l is. Hoe-
zeer ook bepaalde geval len van dwa l ing - in het b i jzonder geval len van we-
derzi jdse dwal ing - met dit art ikel kunnen w o r d e n aangepakt, het dwal ings-
vereiste word t daarin niet gesteld en bij een beroep op dit art ikel behoeft dus 
ook niet te wo rden vastgesteld dat er van dwa l ing sprake was. Slechts moet 
w o r d e n aangetoond dat beide part i jen een bepaalde veronders te l l ing , als 
zi jnde van doors laggevende betekenis, aan hun overeenkomst ten g rond -
slag hadden gelegd en dat die veronderste l l ing on ju is t is gebleken. 

Wanneer de Commiss ie zich op het s tandpunt stelt dat art. 6.5.2.12 niet als 
een zuiver dwal ingsart ikel kan wo rden aangemerkt , dan v ind t dit bevesti-
g ing in het feit dat vo lgens de Toel icht ing (blz. 758 ad en in noot 1 j° blz. 751 
noot 1), welke in overeens temming is met de ru ime tekst, dit art ikel boven-
dien nog van belang is voor de geval len waar in naar hu id ig recht de over-
eenkomst krachteloos is wegens het ontbreken van een oorzaak. Men denke 
b i jvoorbeeld aan het geval dat A en B een schu ldvern ieuwing aangaan ter-
w i j l de schuld die zij w i l len vern ieuwen in fei te niet bestaat. Ook in dit soort 
geval len behoeft van dwa l ing geen sprake te zi jn. 

Gezien het bovenstaande kan de Commiss ie zich niet veren igen met de 
schri jvers die in art. 6.5.2.12 een dwal ingsrege l ing zien welke art. 6.5.2.11 
aanvu l t 2 4 . 

Naar het de Commiss ie voorkomt , omvat de in deze art ikelen neergelegde 
regel ing naast de geval len van zaaksdwal ing ook die van persoonsdwa l ing , 
bedoeld in art. 1358 lid 2 B.W.25. 

De Commissie zou gaarne van de Minister ve rnemen of hij haar zienswijze 
kan onderschr i jven. 

Vervolg; zijn deze bepalingen aanvaardbaar? De Commiss ie acht inderdaad 
de hier gegeven bepal ingen, opgevat in de door de Commiss ie h iervoor o m -
schreven zin, alleszins aanvaardbaar. Het lijkt juist o m iemand die bij het 
slui ten ven een overeenkomst over een voor hem essentieel punt in dwa l ing 
verkeert, slechts dan te hulp te komen, als zijn wederpar t i j wist dat hij dwaal -
de en n iet temin zonder hem op de dwa l ing te wi jzen de overeenkomst sloot. 
Dwaalde ook de wederpar t i j , dan is in het a lgemeen zo'n hu lp , die ten koste 
van die wederpart i j gaat, minder goed aanvaardbaar. Dit l igt echter weer an-
ders in de geval len van art. 6.5.2.11 lid 1 sub b en van art. 6.5.2.12. In het eer-
ste geval is de dwal ing veroorzaakt door in l icht ingen van de wederpar t i j en 
het li jkt bil l i jk dat deze het risico ervan draagt dat die in l icht ingen de ander in 
dwa l ing hebben gebracht. En in het geval van art. 6.5.2.12 hebben beide par-
t i jen het punt waarop de dwa l ing betrekking heeft, als veronderste l l ing aan 
de overeenkomst ten grondslag ge legd, zodat de wederpar t i j zich niet mag 
beklagen als de ander hem daaraan houdt. 

Naar de mening van de Commiss ie vangen de onderhav ige bepal ingen de 
geval len van eenzijdige en tweezi jd ige dwal ing vo ldoende op. Zij is het dan 
ook niet eens met de schri jvers die in art. 6.5.2.11 een ve r ru im ing wi l len aan-

24 Onder meer H. Drion, WPNR 4828/9, Rap-
port Notarissen, WPNR 4982, J. M. van Dunne, 
WPNR 4978-4981. 

25 In gelijke zin voor art. 6.5.2.11 Asser 111,2 
(Runen), blzz. 127/128, 
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brengen door te bepalen dat een beroep of dwaling reeds dan relevant is, als 
de wederpartij begreep of had moeten begrijpen dat de omstandigheid 
waaromtrent de ander in dwaling verkeerde, voor deze essentieel was voor 
het aangaan van de overeenkomst, ongeacht dus de vraag of die wederpartij 
'meedwaalde'26. 

Uit hetgeen hierboven over de betekenisvan de artt. 6.5.2.11 en 6.5.2.12 
en over de aanvaardbaarheid van de daarin neergelegde bepalingen is ge-
zegd, moge voorts duidelijk zijn dat het voorstel door bedoelde schrijvers 
gedaan om art. 6.5.2.12 te verwerken in art. 6.5.2.11, naar de mening van de 
Commissie niet dient te worden gevolgd. Daardoor zou niet alleen voor die 
dwalingsgevallen, die nu onder het bereik van art. 6.5.2.12 vallen, een ander 
en zwaarder regime gaan gelden, maar zou bovendien - het voornaamste 
bezwaar - een lacune ontstaan wat betreft de mogelijkheid tot aantasting 
van die overeenkomsten, die thans krachteloos zijn wegens het ontbreken 
van een oorzaak. 

Voorts moge uit een en ander blijken dat de Commissie de in het Rapport 
Bedrijfsjuristen uitgesproken ongerustheid, dat art. 6.5.2.12 een nieuwe en 
ongewenste mogelijkheid schept tot aantasting van en ontsnapping aan de 
contractsband, niet deelt. 

Vervolg; behoeven deze bepalingen aanvulling?De Commissie zou gaarne 
de mening van de Minister vernemen over het voorstel van J. M. van Dun-
né27 tot opneming van een nieuwe bepaling (door hem in verband met 
zijn voorstel tot verwerking van de inhoud van het huidige art. 6.5.2.12 in art. 
6.5.2.11 als art. 6.5.2.12 genummerd), luidende: 
1. Werd de onjuiste voorstelling van zaken (dwaling) bij het contracteren te 
kwader trouw opgewekt of versterkt door een mededeling, gedraging of ver-
zwijging, dan is de partij die de dwaling opwekte (versterkte) verplicht haar 
wederpartij de schade, kosten en interessen te vergoeden. Een dwaling 
wordt aangenomen te kwader trouw te zijn opgewekt (versterkt), tenzij de 
wederpartij van de dwalende bewijst dat hij niet wist, noch behoorde te we-
ten dat de door hem opgewekte (versterkte) voorstelling van zaken in strijd 
met de waarheid was. 
2. Werd de onjuiste voorstelling van zaken (dwaling) bij het contracteren te 
goedertrouw opgewekt of versterkt door een mededeling of gedraging, dan 
is de partij die de dwaling opwekte (versterkte) verplicht haar wederpartij 
slechts de kosten en interessen te vergoeden. 
3. Een beding waarbij een beroep op dwaling of een aansprakelijkheid uit 
hoofde van dwaling uitgesloten wordt is nietig, tenzij de dwaling te goeder 
trouw opgewekt of versterkt werd. 
4. De vordering op grond van lid 1 of 2, tot vergoeding van schade of kos-
ten, kan ook worden ingesteld zonder dat vernietiging van de overeenkomst 
geëist wordt. Bij het toekennen van de vergoeding wordt rekening gehou-
den met de waarden van de behouden zaak. Een vordering op grond van dit 
lid ingesteld is niet onderworpen aan de verjaringstermijn voor dwaling. 

Voorshands lijkt niet duidelijk dat er behoefte is aan opneming van bepa-
lingen als in de leden 1 en 2 voorgesteld, maar men zou anders kunnen den-
ken over opneming van een bepaling betreffende de geldigheid van een be-
ding waarbij het beroep op dwaling wordt uitgesloten - lid 3 - en over opne-
ming van een bepaling waarin de mogelijkheid wordt geopend in plaats van 
vernietiging van de overeenkomst vergoeding van kosten of van schade 
te vorderen — lid 4. Weliswaar opent art. 3.2.17b deze laatste mogelijkheid 
voor het geval dat de reeds ingetreden gevolgen van de rechtshandeling be-
zwaarlijk ongedaan kunnen worden gemaakt, maar het is de vraag of niet 
een ruimere mogelijkheid dient te worden geschapen. 

26 Vergelijk de in noot 24 genoemde literatuur. Z7 WPNR4980, blz 39 noot 45 
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Vervolg; enige voorstellen tot tekstwijziging. Hieronder stelt de Commissie 
enige wijzigingen in de tekst van de onderhavige bepalingen voor. Zij vor-
men geen inbreuk op het stelsel van het ontwerp maar zijn uitsluitend be-
doeld als redaktioneel schaafwerk. 

Art. 6.5.2.77 lid 1 aanhef. Het komt de Commissie voor dat het in lid 2 
negatief geformuleerde vereiste van causaal verband tussen de dwaling en 
het aangaan van de overeenkomst van zó essentiële betekenis is, dat het be-
ter in positieve vorm in de aanhef van lid 1 kan worden verwerkt. Ook uit een 
oogpunt van bewijslastverdeling lijkt dit aantrekkelijk: de bewijslast omtrent 
dat causaal verband rust dan immers op de dwalende en deze is degene die 
op dit punt de beste bewijsmogelijkheden heeft. De aanhef zou dan komen 
te luiden: 'Een overeenkomst is vernietigbaar wanneer zij is aangegaan on-
der invloed van een onjuiste voorstelling van zaken (dwaling) zonder welke 
de overeenkomst niet zou zijn gesloten:'. 

In deze redaktie wordt het bezwaar ondervangen dat het Rapport Notaris-
sen, WPNR 4982, maakt tegen de herhaling in lid 2 door de woor-
den 'indien de overeenkomst ook zonder de dwaling zou zijn aangegaan' 
van wat al in lid 1 sub a en b tot uitdrukking is gebracht: het vereiste van cau-
saal verband tussen de dwaling en het aangaan van de overeenkomst. De 
Commissie heeft overigens geen overwegend bezwaar tegen deze dubbele 
weergave van bedoeld vereiste in de huidige tekst van art. 6.5.2.11. 

Art. 6.5.2.17 lid 7 sub a. Op het voetspoor van de literatuur28 heeft de Com-
missie zich afgevraagd of het aanbeveling zou verdienen hier tweeërlei aan-
vulling aan te brengen. In de eerste plaats heeft zij overwogen of met de situ-
atie dat de wederpartij begreep dat de ander in dwaling verkeerde, gelijkge-
steld moet worden de situatie dat de wederpartij dit weliswaar niet begreep, 
maar wel had moeten (in de zin van behoren te) begrijpen. En in de tweede 
plaats heeft zij zich afgevraagd of met de situatie dat de wederpartij begreep 
dat de omstandigheid waarover de ander in dwaling verkeerde, voor hem 
van essentieel belang was, gelijkgesteld moet worden de situatie dat de we-
derpartij dit weliswaar niet begreep, maar wel had moeten begrijpen. 

Deze laatste uitbreiding acht de Commissie unaniem gewenst. Als een-
maal vaststaat dat de wederpartij begreep (of had moeten begrijpen) dat de 
ander in dwaling verkeerde, moet op haar verweer 'ik wist niet dat die om-
standigheid voor hem zo belangrijk was' het antwoord kunnen zijn: 'dat had 
je behoren te begrijpen'. 

Ten aanzien van de eerste uitbreiding is de Commissie echter verdeeld. 
Een deel van de Commissie acht ook deze uitbreiding gewenst. Zoals aan de 
dwalende, wanneer zijn dwaling onverschoonbaar is, een beroep op dwa-
ling wordt onthouden (art. 6.5.2.11 lid 2 slot), zo verdient ook de wederpartij 
geen bescherming wanneer zij op onverschoonbare wijze met de dwaling 
onbekend was en in verband met de omstandigheden had moeten begrijpen 
dat door de ander werd gedwaald. In zulk een geval behoort men het risico 
van het niet kennen van de dwaling op de wederpartij te leggen omdat men 
aldus een zuivere en evenwichtige regeling krijgt: een regeling namelijk 
waarin beide partijen gelijk worden behandeld. De hier aan het woord zijnde 
leden willen derhalve - mede gezien de vorige alinea - art. 6.5.2.11 lid 1 sub a 
als volgt redigeren: 'a. indien de wederpartij begreep of had moeten begrij-
pen dat de ander in dwaling verkeerde en zonder die dwaling de overeen-
komst niet zou sluiten'. Een ander deel van de Commissie meent echter dat 
de gelijkstelling van 'begrijpen' en 'behoren te begrijpen' voor wat de dwa-
ling betreft een te sterke inbreuk op het stelsel van het ontwerp zou beteke-
nen. In de eerste plaats vinden zij het twijfelachtig of men ten aanzien van 
een wederpartij die weliswaar had behoren te begrijpen dat de ander dwaal-

Vergelijk de in noot 24 genoemde literatuur. 
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de maar subjectief te goeder trouw was, kan stellen dat zij het risico ervan 
behoort te dragen dat zij de ander niet waarschuwde. Maar vooral achten zij 
het ingrijpend dat door zodanige gelijkstelling ook gevallen van wederzijdse 
dwaling - zij het dat die dwaling aan de zijde van de wederpartij dan niet ver-
schoonbaar is - onder lid 1 sub a worden gebracht, terwijl het stelsel van het 
ontwerp meebrengt dat voor gevallen van wederzijdse dwaling hetzij art. 
6.5.2.11 lid 1 sub b, hetzij art. 6.5.2.12 de criteria aangeeft. De hieraan het 
woord zijnde leden willen derhalve - mede gezien de vorige alinea - art. 
6.5.2.11 lid 1 sub a als volgt redigeren: 'a. indien de wederpartij begreep dat 
de ander in dwaling verkeerde en tevens begreep of had moeten begrijpen 
dat de ander zonder die dwaling de overeenkomst niet zou sluiten'. 

Art. 6.5.2.11 lid 1 sub b. Voor deze bepaling stelt de Commissie de volgende 
tekst voor: 'b. indien de dwaling te wijten is aan een inlichting van de zijde 
van de wederpartij, tenzij deze mocht aannemen dat de overeenkomst ook 
zonder die inlichting zou worden gesloten'. Hierover moge het volgende 
worden opgemerkt. 

Ingevoegd zijn de woorden 'van de zijde (van)', omdat denkbaar is dat de 
inlichting is verstrekt dooreen ondergeschikte van de wederpartij of door 
een harerzijds ingeschakelde tussenpersoon. Vergelijk Toelichting blz. 755, 
tweede nieuwe alinea, waar ook sprake is van 'inlichtingen, door of van de 
zijde van diens wederpartij gegeven'. 

De werkwoordvorm 'zou worden gesloten' sluit aan bij die welke in de 
slotwoorden van het sub a bepaalde is gebruikt. 

Art. 6.5.2.11 lid 2. De Commissie stelt als redactie voor: 'Het in ht vorige lid 
bepaalde geldt niet indien de dwaling uitsluitend een toekomstige omstan-
digheid betreft dan wel, naar de in het verkeer geldende opvattingen in ver-
band met de aard van de overeenkomst en de omstandigheden van het ge-
val, voor rekening van de dwalende behoort te blijven'. Hierover moge het 
volgende worden opgemerkt. 

De invoeging van 'uitsluitend' vóór 'een toekomstige omstandigheid' beant-
woordt aan de huidige rechtsopvatting 29, onlangs nog bevestigd in het ar-
restvan de Hoge Raad van 3 november 1972, NJ 1973,37 (GJS), waaruit 
blijkt dat er voor een beroep op dwaling omtrent toekomstverwachtingen 
wel plaats is als die verwachtingen gebaseerd waren op een onjuiste voor-
stelling omtrent bij het sluiten van de overeenkomst aanwezige omstandig-
heden. 

Hierboven is al opgemerkt dat naar de mening van de Commissie het ver-
eiste van causaal verband tussen de dwaling en het aangaan van de over-
eenkomst beter in de aanhef van lid 1 kan worden verwerkt, zodat de woor-
den 'indien de overeenkomst ook zonder de dwaling zou zijn aangegaan' uit 
lid 2 moeten worden geschrapt. 

De Commissie stelt voor de woorden 'naar de in het verkeer geldende op-
vattingen' aan te vullen met 'in verband met de aard van de overeenkomst 
en de omstandigheden van het geval'. Zij volgt hier met instemming H. Dri-
on30: men zal toch in de eerste plaats in het concrete contract zelf een ant-
woord moeten zoeken op de vraag, in hoeverre er onzekerheden in verdis-
conteerd zijn en te wiens laste. 

Art. 6.5.2. 12 lid 2. Ook in deze bepaling zou de Commissie vóór'een toekom-
stige omstandigheid ' het woord 'uitsluitend' willen invoegen, om dezelfde 
reden als die welke haar tot deze invoeging in lid 2 van art. 6.5.2.11 bewoog. 

29 Zie ook de rede van A. W. Hellema 'Dwaling 
omtrent toekomstverwachtingen', 1972. 
30 Zie voetnoot 24. 
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Afdeling 6.5.3. Een bepaling als die van art. 1376 B.W., volgens welke over-
eenkomsten alleen tussen de 'handelende partijen' van kracht zijn, is in het 
ontwerp niet opgenomen, ook niet in de onderhavige afdeling, waar een 
dergelijke bepaling zou thuishoren (vgl. Toelichting blz. 759 eerste alinea 
aan het slot). 

De Commissie heeft zich afgevraagd of opneming van een dergelijke be-
paling gewenst zou zijn: behoort het belangrijke beginsel dat overeenkom-
sten alleen tussen de 'handelende partijen' van kracht zijn niet met nadruk 
voorop te staan? De Commissie is geneigd deze vraag ontkennend te beant-
woorden. 

Naar het de Commissie voorkomt is ook zonder uitdrukkelijke bepaling 
wel duidelijk dat genoemd beginsel aan het ontwerp ten grondslag ligt: het 
is bijvoorbeeld in de omschrijving van het begrip 'overeenkomst' (art. 
6.5.1.1) neergelegd. De praktijk zal derhalve met dat beginsel ook in de toe-
komst wel rekening blijven houden. En men kan zich afvragen of een uit-
drukkelijke vastlegging van het beginsel niet belemmerend zou werken ten 
aanzien van een aan de gang zijnde ontwikkeling. Immers, vooral de laatste 
tijd is herhaaldelijk de betrekkelijkheid van het onderhavige beginsel aan de 
orde gesteld. Niet alleen dat het aantal in de wet vastgelegde uitzonderingen 
steeds groter wordt - voor wat het ontwerp betreft moge gewezen worden 
op de artt. 6.1.2.5,6.1.9.12 lid 4, 8.5.1.2, 8.5.1.4, 8.5.1.6 en 8.10.1.1 - maar ook 
wordt in literatuur en rechtspraak het beginsel in deze zin gerelativeerd, dat 
men in bepaalde gevallen, zonder dat een wetsbepaling een aanknopings-
punt biedt, aan een overeenkomst rechtsgevolgen toekent ten aanzien van 
derden die niet als 'handelende partijen' bij de overeenkomst betrokken wa-
ren. Men laat toe, ofwel dat een derde de overeenkomst aan een con-
tractspartner tegenwerpt, ofwel dat een contractspartner zulks aan een der-
de doet.3' 

Gaarne verneemt de Commissie hoe de Minister, in verband met de hier-
boven omschreven ontwikkelingen, denkt over uitdrukkelijke vastlegging 
van het beginsel dat overeenkomsten alleen tussen de handelende partijen 
van kracht zijn. 

Intussen acht de Commissie ten aanzien van bepaalde gevallen een uit-
drukkelijke stellingname gewenst. In navolging van verschillende in noot 31 
genoemde schrijvers neigt zij namelijk tot het opnemen van een uitdrukkelijk 
wetsvoorschrift waarbij aan de ondergeschikte opdrachtnemer die door de 
wederpartij van zijn opdrachtgever (werkgever) tot schadevergoeding wordt 
aangesproken, het recht wordt gegeven zich te beroepen opeen voor zijn 
opdrachtgever jegens diens wederpartij geldende aansprakelijkheidsbeper-
king of aansprakelijkheidsuitsluiting. Weliswaar kan de opdrachtgever, in 
geval van een contractuele beperking of uitsluiting van zijn aansprakelijk-
heid, door middel van een derdenbeding ten behoeve van zijn ondergeschik-
te hetzelfde resultaat bereiken, maar laatstgenoemde is dan afhankelijk van 
wat zijn opdrachtgever te zijnen behoeve bedingt. En de bepaling zou ook 
van toepassing dienen te zijn indien de beperking of uitsluiting van de aan-
sprakelijkheid van de opdrachtgever op de wet berust. Het komt de Commis-
sie voor dat zodanige bepaling uit tweeërlei oogpunt aanbeveling verdient. 
In de eerste plaats is het niet billijk als de benadeelde die akkoord is gegaan 
met een beperking of uitsluiting van de aansprakelijkheid van zijn wederpar-
tij, of die dit moet dulden krachtens de wet, een onverwacht voordeel in de 

31 Zie vooral J.L.P. Cahen, RM 1965, blz. 473 
e.v., Op de grenzen van komend recht (Bundel 
1969), blz. 67 e.v., S. Rover, Een paardesprong 
in het privaatrecht (Inaugurale rede 1964) en P. 
van Schilfgaarde, Toerekening van rechtshan-
delingen (Proefschrift 1969). Vergelijk verder in 
verschillende zin H. Drion, Preadvies NJV 1957, 
blz. 256 e.v., Bouwrecht 1969, blz. 354 noot 30, 
H. Schadee, NJB 1963, blz. 426 e.v., H.G. Heu-
zeveldt, NJB 1963, blz. 798 e.v., RM 1966, blz. 
123, H.C.F. Schoordijk, De toereken ingsmo-

menten van de middellijke vertegenwoordi-
ging (Inagurale rede 1964), WPNR 5094/5095, 
W. C. L. van der Grinten AA XV, blzz. 385/386, A 
Pitlo, Onroerend goed (Bundel 1968), blz. 238, 
J. Kist, WPNR 5024, G.H.A. Schut, RM 1970, blz. 
301 e.v. en J.M. van Dunne, WPNR 5199-5201. 
Dat ook de Hoge Raad van deze gedachte niet 
afkerig is blijkt, behalve uit HR 25 maart 1966, 
NJ 1966, 279, vooral uit HR 7 maart 1969, NJ 
1969,249 welke beide arresten door G.J. Schol-
ten van een noot zijn voorzien. 
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schoot krijgt geworpen doordat niet zijn wederpartij zelf doch haar onderge-
schikte opdrachtnemer de schade heeft toegebracht. En voorts lijkt het niet 
juist dat, indien de ondergeschikte regres heeft op zijn opdrachtgever (art. 
6.3.8 lid 3), de beperking of uitsluiting van de aansprakelijkheid van de werk-
gever wordt gefrustreerd door de uitoefening van dat regres. 

Een en ander zou gelding moeten hebben voor alle bedingen respectieve-
lijk wetsvoorschriften tot beperking of uitsluiting van de aansprakelijkheid 
uit onrechtmatige daad of wanprestatie, ongeacht of het beding respectieve-
lijk het wetsvoorschrift in de vorm van een gewone beperking of uitsluiting, 
een overmachtsbepaling, een bewijsregeling, een vervaltermijn of in een an-
dere vorm is gegoten. 

Over het bovenstaande zou de Commissie gaarne het oordeel van de Mi-
nister vernemen. 

Art. 6.5.3.3; inleiding. Deze bepaling geeft in het eerste lid een regel die de 
rechtspraak leest in art. 1354B.W., nl. dat als tussen een bedongen rechten 
een goed van de schuldeiser het vereiste verband aanwezig is, het recht auto 
matisch overgaat op degene die het goed onder bijzondere titel verkrijgt. An-
ders dan in art. 1354 B.W. wordt 'nier een omschrijving van het vereiste ver-
band gegeven: het moet zodanig zijn, dat de schuldeiser bij het recht slechts 
belang heeft zolang hij het goed behoudt. Mèt verschillende schrijvers32 

meent de Commissie dat deze omschrijving een duidelijke maatstaf biedt en 
dat dit een verbetering betekent ten opzichte van het huidige recht: met dit 
criterium worden alle gevallen bestreken waarbij automatische overgang 
van het recht voor de hand ligt. Willen partijen bij een overeenkomst berei-
ken dat een bedongen recht overgaat op de verkrijger van een goed hoewel 
het verband tussen het recht en het goed niet aan de eisen voldoet, dan kun-
nen zij een derdenbeding ten behoeve van de verkrijger maken, zoals ook de 
Toelichting bij art. 6.5.3.3 uiteenzet. 

Voor een enger criterium als door J.M.M. Maeijer33 voorgesteld, inhou-
dende dat het bedongen recht naar zijn inhoud van waarde moet zijn voor ie-
der die het goed houdt en overeenkomstig deszelfs aard gebruikt - een crite-
rium dat zou beantwoorden aan de in de rechtspraak gegeven uitleg van het 
in art. 721 B.W. voor de bestaanbaarheid van een erfdienstbaarheid gestelde 
nutsvereiste-ziet de Commissie geen reden. En wanneer in Boek 5 voorerf-
dienstbaarheden een zodanig nutsvereiste niet meer wordt opgenomen, zo-
als in het Gewijzigd Ontwerp voor dit Boek is voorgesteld, zou het zelfs in-
consequent zijn bij art. 6.5.3.3 het vereiste wèl te stellen, nu het hier nauw 
verwante rechtsfiguren betreft. 

Art. 6.5.3.3 en het concurrentiebeding. De Commissie heeft geconstateerd 
dat over de toepassing van het onderhavige artikel op een concurrentiebe-
ding verschil van mening bestaat. Het Rapport Notarissen, WPNR 4982, 
meent dat de regeling op zodanig beding nimmer van toepassing kan zijn, 
omdat het vereiste verband met een goed nimmer aanwezig is: de eigenaar 
van een bedrijf die ten behoeve van dat bedrijf een concurrentiebeding is 
aangegaan, zal steeds na overdracht van dat bedrijf nog belang bij het be-
ding houden, bij voorbeeld voor het geval hij later een soortgelijk bedrijf zou 
gaan beginnen. Het komt de Commissie voor dat het moment van de over-
dracht van het goed beslissend is voor de vraag of het vereiste verband aan-
wezig is en dat derhalve de mogelijkheid, dat later het belang van de ver-
vreemder bij het beding herleeft, irrelevant is. En juist voor concurrentiebe-
dingen kan de hier gegeven regeling, zo meent de Commissie, van groot nut 
zijn. 

Anderzijds ziet de Commissie geen reden de regeling te beperken tot con-
currentiebedingen, zoals J.M.M. Maeijerte aangehaalder plaatse heeft voor-
gesteld; het beginsel is ook voor andere bedongen rechten juist. 

32P. W. van der Ploeg, WPNR 4723, Rapport No-
tarissen, WPNR 4982, H.J. Ftijtma, Kwalita-
tieve Rechten, Beekhuis-bundel blz. 215 e.v. 

33 Preadvies Broederschap Candidaat-Notaris-
sen 1966 blz. 74 e.v. 
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Art. 6.5.3.3 lid 1. De Commissie heeft zich afgevraagd of de term 'uit een 
overeenkomst voortvloeiend recht' niet te vaag is. Van een recht om de we-
derpartij uit hoofde van wanprestatie aan te spreken bijvoorbeeld kan men 
zeggen dat het 'uit de overeenkomst voortvloeit' ook al berust dit recht 
rechtstreeks op de wet. P.W. van der Ploeg, WPNR 4723, meent dat zodanig 
recht hierom niet op de verkrijger van het goed overgaat, omdat de ver-
vreemder belang bij het recht houdt: hij kan nl. zelf door zijn rechtsopvolger 
uit wanprestatie aangesproken worden en dient dan verhaal te hebben op 
zijn rechtsvoorganger. De door Van der Ploeg aan de orde gestelde kwestie 
moge dan geen moeilijkheden opleveren, zij doet toch de vraag rijzen of niet 
in de aanhef van het eerste lid tot uitdrukking gebracht moet worden dat hier 
bedoeld zijn rechten die bij de overeenkomst zijn bedongen, zoals ook art. 
1354 B.W. de term 'bedongen' gebruikt. Gaarne verneemt de Commissie 
hierover de mening van de Minister. 

Art. 6.5.3.3 lid 2. Ingevolge deze bepaling gaan met de lusten -he t kwalita-
tieve recht - ook de lasten - de voor dat recht nog verschuldigde tegenpres-
ta t ie - op de verkrijger van het goed over voorzover die tegenprestatie be-
trekking heeft op de periode na de overgang van het goed. Met deze regeling 
kan de Commissiezich zeer wel verenigen; de Toelichting (blzz. 763/764) is 
haars inziens op dit punt overtuigend. H.J. Rijtma (zie voetnoot 32) acht de 
bepaling ongewenst omdat zij meebrengt dat de verkrijger van het goed zich 
ervan moet vergewissen of de tegenprestatie al voldaan is of niet. De Com-
missie acht dit niet een bezwaar van zwaarwegende aard: de verkrijger die 
weet dat het recht op hem is overgegaan zal zonder veel moeite de nodige 
informatie kunnen verkrijgen en eventueel de overgang van de verplichting 
kunnen voorkomen door ook het recht te weigeren. 

Art. 6.5.3.3 lid2; aanvulling? Bij de Commissie is de vraag gerezen of de re-
geling van lid 2 niet enige aanvulling zou behoeven ter bescherming van de 
belangen van de wederpartij van degene die het recht heeft bedongen. Naar 
haar mening kunnen deze belangen op tweeërlei wijze in gevaar komen. 

In de eerste plaats krijgt de wederpartij voor wat de tegenprestatie voor de 
periode na de overgang van het recht betreft door toedoen van de vervreerrv 
der een nieuwe en misschien niet vlot betalende schuldenaar opgedrongen. 
Weliswaar staan haar krachtens art. 6.5.4.1 lid 2 de middelen ten dienste die 
zij zou hebben gehad indien zij met de verkrijger van het goed een wederke-
rige overeenkomst zou zijn aangegaan. Maar dit sluit niet de mogelijkheid 
uit dat zij uiteindelijk gedupeerd is door het feit dat zij een nieuwe schulde-
naar heeft gekregen. Ingevolge art. 6.2.3 staat in een soortgelijke situatie, nl. 
bij overdracht van een vordering waarbij verplichtingen uit het schuldeiser-
schap overgaan op de nieuwe schuldeiser, de vorige schuldeiser ervoor in 
dat zijn opvolger die verplichtingen nakomt. Is er niet reden om hier een der-
gelijke regeling op te nemen? 

Voorts is mogelijk dat de vervreemder van het goed zijn verplichting tot 
voldoening van de tegenprestatie nog niet was nagekomen. Door de over-
gang van het bedongen recht is zijn wederpartij een wapen ter verkrijging 
van nakoming, nl. het in art. 6.5.4.2 bedoelde recht van opschorting, uit han-
den geslagen. Het komt de Commissie althans voor dat door de overgang 
van het bedongen recht niet een overeenkomst tussen meer dan twee partij-
en als bedoeld in art. 6.5.4.22 is ontstaan, en zij acht het voor twijfel vatbaar 
of de wederpartij van de vervreemder via art. 6.5.4.1 lid 2 aan art. 6.5.4.22 
een recht tot opschorting jegens de verkrijger kan ontlenen terzake van het-
geen de vervreemder haar nog schuldig is. Voor het met de hier bedoelde si-
tuatie vergelijkbare geval, dat bij een erfdienstbaarheid het heersende erf 
wordt overgedragen, worden in art. 5.6.7a lid 2 de verkrijger en zijn rechts-
voorganger hoofdelijk verbonden verklaard voor de uit de erfdienstbaarheid 
voortvloeiende geldelijke verplichtingen die in de voorgaande twee jaren 
opeisbaar zijn geworden. Is er hier niet reden voor een soortgelijke regeling? 

De Commissie zou gaarne de mening van de Minister over een en ander 
vernemen. 
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Art. 6.5.3.3 lid 3. De hier gegeven regeling, dat de verkrijger van het goed de 
overgang van het kwalitatieve recht en eventueel daarmede ook de over-
gang van de verplichting tot voldoening van de tegenprestatie kan afwijzen 
door een verklaring te richten tot de wederpartij van de vervreemder, is naar 
de mening van de Commissie het noodzakelijke sluitstuk van de in dit artikel 
vervatte regeling. 

Naar aanleiding van de passage in de Toelichting, blz. 764, waar wordt ge-
zegd dat uit art. 6.5.3.1 voortvloeit dat een onmiddellijk belanghebbende de 
verkrijger van het goed een redelijke termijn kan stellen om de hier bedoelde 
verklaring af te leggen, heeft de Commissie zich afgevraagd of het niet wen-
selijk is de mogelijkheid van termijnstelling hier uitdrukkelijk in de wet vast 
te leggen, zoals ook op andere plaatsen wel is geschied (artt. 3.2.18 lid 2, 
3.3.8 lid 4, 6.1.8.13, 6.4.1.4 lid 2, 6.5.4.13). Het komt de Commissie voor dat 
inderdaad uit art. 6.5.3.1, dat o.m. aangeeft dat een overeenkomst ook die 
rechtsgevolgen heeft die, naar de aard ervan, uit de redelijkheid en billijk-
heid voortvloeien, kan volgen dat een partij bij een overeenkomst het recht 
heeft haar wederpartij een redelijke termijn te stellen voor het afleggen van 
een bepaalde verklaring, en dat dit niet overal waar van een door een partij 
bij een overeenkomst af te leggen verklaring sprake is, uitdrukkelijk behoeft 
te worden bepaald. Maar tussen de verkrijger van het goed en de wederpar-
tij van de vervreemder is niet een overeenkomst tot stand gekomen noch 
een rechtshandeling verricht waarop krachtens art. 6.5.1.6 art. 6.5.3.1 van 
toepassing zou kunnen zijn. Is het wel juist te stellen dat de wederpartij van 
de vervreemder aan de tussen hen beiden gesloten overeenkomst het recht 
ontleent aan de verkrijger van het goed een termijn te stellen des dat, als de 
verklaring niet binnen die termijn is afgelegd, de verkrijger het recht verliest 
de verklaring alsnog uit te brengen? Hoe denkt de Minister hierover? 

Art. 6.5.3.4; aanvaardbaarheid. Het komt de Commissie voor dat de vraag 
naar de aanvaardbaarheid van de hier geopende mogelijkheid tot het maken 
van verplichtingen met kwalitatieve werking moet worden bezien in verband 
met de regeling van de zakelijke rechten in Boek 5. In overeenstemming met 
de opvatting die de meerderheid van de Commissie heeft uitgesproken in 
haar Voorlopig Verslag over het ontwerp voor Boek 5 onder het hoofd Alge-
meen, is in het Gewijzigd Ontwerp voor dit Boek het gesloten stelsel van za-
kelijke rechten gehandhaafd, zij het dat in het kader van de beperkte zakelijke 
rechten aan partijen meer vrijheid wordt gegeven hun onderlinge rechtsver-
houding tot inhoud van het zakelijke recht te maken dan in het oorspronkelij-
ke ontwerp. 

De in de literatuur in verschillende zin beantwoorde vraag of een regeling 
als art. 6.5.3.4 geeft verenigbaar is met dit zakenrechtelijk systeem, wordt 
door de meerderheid van de Commissie bevestigend beantwoord. Het komt 
de hier aan het woord zijnde leden voor, dat de gronden die aan te voeren 
zijn voor handhaving van het gesloten stelsel - men zie de Memorie van Ant-
woord bij Boek 5 onder Algemeen - zich zich er niet tegen verzetten dat 
daarnaast de mogelijkheid wordt geschapen bij overeenkomst verplichtin-
gen met betrekking tot een registergoed in het leven te roepen die met een 
verplichting uit een zakelijk recht dit gemeen hebben, dat zij overgaan op 
rechtsverkrijgers onder bijzondere titel in de eigendom van het goed. 

Voorts menen de hier aan het woord zijnde leden, dat de regeling in een 
behoefte voorziet ook als in Boek 5 grote ruimte wordt geboden om in het 
kader van een beperkt zakelijk recht kwalitatieve rechten en verplichtingen in 
het leven te roepen34. In de eerste plaats heeft art. 6.5.3.4 niet slechts betrek-
king op onroerende zaken, maar op registergoederen in het algemeen. Ten 
tweede heeft de praktijk inzake kettingbedingen aangetoond dat er behoefte 
bestaat aan de mogelijkheid zowel met betrekking tot onroerende zaken als 
met betrekking tot andere registergoederen bij overeenkomst verplichtingen 

" Anders H. J. Rijtma. Beekhuis-Bundel, blz. 
227 e.v. 
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met kwalitatieve werking aan te gaan, ook verplichtingen van zodanige aard 
dat, als zij betrekking hebben op onroerende zaken, zij niet in een beperkt za-
kelijk recht zijn in te bouwen. Deze leden wijzen erop dat in het Voorlopig 
Verslag op Boek 5 zowel de 'enige leden' die zich uitspraken voor openbre-
king van het zakenrechtelijk systeem als de meerderheid der Commissie die 
het gesloten stelsel gehandhaafd wilde zien, de huidige praktijk inzake ket-
tingbedingen onbevredigend achtten. De hier gegeven regeling heeft ten 
opzichte van die praktijk het grote voordeel van de kenbaarheid doordat pu-
blikatie in de openbare registers voorwaarde is voor de kwalitatieve wer-
king. Het komt deze leden voor dat met de hier ontworpen regeling bereikt 
zal worden, dat minder gebruik zal worden gemaakt van kettingbedingen. 

Enige leden van de Commissie bepleiten echter, op het voetspoor van J. 
M.M. Maeijer35, S.N. van Opsfa//36, H.J. Rijtma te aangehaalder plaatse en 
het Rapport Advocaten, schrapping van de bepaling. Zij zijn van mening dat 
de regeling niet thuishoort in een rechtssysteem waaraan een duidelijk on-
derscheid tussen zakelijke en persoonlijke rechten ten grondslag ligt37. De 
constructie dat een persoonlijk recht door inschrijving zakelijke werking 
krijgt, past niet in dit stelsel. En de praktijk inzake kettingbedingen moge niet 
in alle opzichten bevredigend zijn, zij heeft zich daarmede toch zonder veel 
moeilijkheden kunnen redden. Bovendien is in die praktijk alleen met betrek-
king tot concurrentiebepalingen en bebouwingsvoorschriften behoefte ge-
bleken aan de mogelijkheid van overgang op de rechtsopvolger onder bij-
zondere titel in de eigendom van het goed. De hier aan het woord zijnde le-
den zouden in ieder geval de regeling tot deze verplichtingen willen beper-
ken38. 

Gezien de Memorie van Antwoord bij Boek 5, met name hetgeen daar on-
der het hoofd Algemeen is aangevoerd, neemt de Commissie aan dat de Mi-
nister het eens is met de meerderheid harer leden. Niettemin zien die leden, 
die van een andere opvatting getuigden, gaarne een commentaar op hun 
bezwaren van de Minister tegemoet. 

Art. 6.5.3.4; ongewenste consequenties? Intussen is de gehele commissie, 
ook de leden die de hier geopende mogelijkheid tot het maken van verplich-
tingen met kwalitatieve werking toejuichten, van mening dat de regeling zoa 
zij thans luidt, gevolgen zou hebben waarvan de wenselijkheid sterk in twij-
fel getrokken moet worden. De Commissie denkt hierbij aan drie situaties: 
het geval dat op het moment dat de verplichting in het leven werd geroepen, 
het registergoed reeds met een hypotheek was bezwaard; het geval dat een 
schuldeiser van de schuldenaar het registergoed executeert; en het geval 
dat de schuldenaar failliet gaat.39 

Wat de eerste situatie betreft: het komt de Commissie onaanvaardbaar 
voor dat bij executie door een hypotheekhouder wiens recht van oudere da-
tum is dan de verplichting, de koper steeds aan die verplichting gebonden 
zou zijn. De schuldenaar zou het dan immers in zijn hand hebben het onder-
pand van de hypotheekhouder aanzienlijk in waarde te doen dalen door het 
aangaan van verplichtingen met kwalitatieve werking. Deze moeilijkheid zou 
op betrekkelijk eenvoudige wijze zijn op te lossen door de hypotheekhouder 
de bevoegdheid te geven een beding te maken, en met werking tegenover 
derden in te schrijven, waarbij de hypotheekgever in zijn bevoegdheid tot 
het aangaan van kwalitatieve verplichtingen wordt beperkt, met andere 
woorden door art. 3.9.4.8 van toepassing te maken niet alleen op verhuur en 
verpachting, maar ook op het aangaan van kwalitatieve verplichtingen. Het 
door S.N. van Opstallte aangehaalder plaatse als andere mogelijkheid 
voorgestelde toepasselijk maken van art. 3.9.4.12 (in de tekst van het oor-

35 Preadvies Broederschap Candidaat-Nota-
rissen 1966 passim. 
3i> WPNR 4719-4726, i.h.b. 4726, WPNR 5236. 
37 Anders echter J. H. Beekhuis onder HR 1 
maart 1967 in NJ 1968 blz. 274. 

38 Zo ook het Rapport Notarissen, WPNR 4982, 
en J.M.M. Maeijerte aangehaalder plaatse. 
35 Een uitvoerige schets van de vele onzeker 
heden die zich in deze situaties kunnen voor-
doen m.b.t. verbintenissen om niet te doen of 
te dulden geeft S.N. van Opstallte aangehaal-
der plaatse. 
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spronkelijk ontwerp) op kwalitatieve verplichtingen - hetgeen zou bewerk-
stelligen dat voor deze verplichtingen hetzelfde zou gelden als voor een be-
perkt zakelijk recht dat na het recht van de hypotheekhouder is ontstaan -
komt de Commissie niet gewenst voor. Degene wiens beperkte recht door 
de executie door de hypotheekhouder is tenietgegaan, heeft een vordering 
tot vergoeding van zijn schade, welke vordering bevoorrecht is op de op-
brengst van het goed (art. 3.10.1.3dGew. Ontw.). Het zou niet juist zijn de 
schuldeiser uit een verplichting met kwalitatieve werking een dergelijke 
voorrang boven andere schuldeisers te geven. 

Intussen doen de andere hierboven genoemde situaties de vraag rijzen of 
niet een meer algemene regeling voor het geval van executoriale verkoop 
van het registergoed waarop de verplichting betrekking heeft, moet worden 
getroffen. Het komt de Commissie voor - men zie de vorige alinea - dat deze 
verplichtingen, ook al hebben zij kwalitatieve werking, niet in deze zin zakelij-
ke werking dienen te hebben, dat zij in feite de schuldeiser voorrang geven 
boven concurrente schuldeisers. Dit brengt haars inziens mede dat in geval 
van executoriale verkoop van het registergoed door een schuldeiser van de 
eigenaar de verplichting teniet moet gaan, zodat de schuldeiser uit de kwali-
tatieve verplichting voor een vordering tot vergoeding van zijn schade gelijk 
opdeelt met andere concurrente schuldeisers in het bedrag dat het goed 
zonder de daarop rustende verplichting opbrengt. 

Naar de mening van de Commissie laat de regeling in art. 6.5.3.4 ruimte 
voor onzekerheid over de gang van zaken in geval van faillissement van de 
schuldenaar. Men kan erover twijfelen of een verplichting om te dulden of 
niet te doen als waarvan hier sprake is, een verbintenis kan zijn waarop art. 
133 FW van toepassing is, zodat de schuldeiser zijn recht slechts geldend 
kan maken door aanmelding ter verificatie van zijn in een geldvordering om-
gezette vordering. De Commissie moge volstaan met verwijzing naar S. N. 
van Opstall, Wat is een verbintenis?, WPNR 5234-5236, i.h.b. 5236. Ook 
als men aanneemt dat voor verplichtingen om te dulden of niet te doen, in-
dien zij uit een overeenkomst voortvloeien, in het algemeen art. 133 FW 
wèl geldt, kan men zich afvragen of uit het in art 6.5.3.4 lid 1 bepaalde niet 
volgt, dat bij verkoop door de curator van het registergoed de koper aan het 
beding is gebonden, hetgeen zou inpliceren dat art. 133 FW op deze bedin-
gen niet van toepassing is. Het Ontwerp dient hierover uitsluitsel te geven. 
Naar de mening van de Commissie is er geen reden waarom gedurende het 
faillissement van de schuldenaar deze niet aan het beding gebonden zou 
moeten blijven zolang het registergoed zich in de boedel bevindt. Indien het 
registergoed door de curator wordt verkocht, dient echter haars inziens, op 
grond van het beginsel der paritas creditorum, de verplichting te vervallen, 
zodat de opbrengst van het niet met het beding belast goed ten goede komt 
aan de schuldeisers. 

Een bepaling, inhoudende dat bij executoriale verkoop of bij verkoop door 
de curator van de schuldenaar krachtens art. 101 FWvan het registergoed 
het beding vervalt (of dat het beding geen gevolg heeft ten aanzien van de-
gene die zijn recht heeft verkregen krachtens een executoriale verkoop of 
een verkoop uit hoofde van art. 101 FW) zou, zo meent de Commissie, vol-
doende duidelijk doen zijn dat het beding in stand blijft tot aan die verkoop 
en dus niet in aanmerking komt voor de omzetting, bedoeld in art. 133 FW. 
Tevens bewerkt een zodanige bepaling dat het niet nodig is de hypotheek-
houder in staat te stellen met betrekking tot kwalitatieve verplichtingen een 
beding te maken als omschreven in art. 3.9.4.8. Ook de onderhandse ver-
koop bedoeld in art. 3.9.4.11 lid 2 is een executoriale verkoop. 

Bij verval van het beding krachtens de hier voorgestelde bepaling dient de 
schuldeiser een vordering tot vergoeding van schade te hebben. De Com-
missie wil hier niet ingaan op de vraag of dit zou meebrengen dat voor het 
geval van faillissement van de schuldenaar een bijzondere regeling moet 
worden getroffen, bijvoorbeeld inhoudende dat bij verkoopvan het register-
goed de schuldeiser zijn vordering tot vergoeding van schade kan indienen 
ook al is de termijn voor aanmelding ter verificatie verstreken, of inhouden-
de dat de schuldeiser een vordering tot vergoeding binnen de voor aanmel-
ding bepaalde termijn voorwaardelijk moet indienen. 
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De Commissie heeft nog overwogen of in art. 6.5.3.4 volstaan zou kunnen 
worden met de bepaling dat de overgang, bedoeld in lid 1, slechts plaats-
vindt bij vrijwillige overdracht van het goed, maar een dergelijke oplossing 
zou uitsluiten dat de verplichting overgaat op degene die het registergoed 
door verjaring verkrijgt en ook deze rechtsopvolger onder bijzondere titel 
dient aan het beding gebonden te zijn (Toelichting blz. 766, eerste nieuwe 
alinea). 

Gaarne verneemt de Commissie de mening van de Minister over de hier 
aan de orde gestelde problematiek. 

Art. 6.5.3.4; verplichtingen om te doen. De Commissie heeft geconstateerd 
dat in het Gew. Ontw. voor Boek 5 de mogelijkheid om een verplichting tot 
een doen tot inhoud van een erfdienstbaarheid te maken - welke mogelijk-
heid in het oorspronkelijke R.O. was beperkt tot de aanleg en het onderhoud 
van werken die voor de uitoefening van de erfdienstbaarheid nodig zijn -
een uitbreiding heeft ondergaan (art. 5.6.2 lid 2): de last kan onder meer in-
houden een verplichting tot onderhoud van op het dienende erf zich bevin-
dende gebouwen, werken of beplantingen. Het komt de Commissie niet ge-
wenst voor de mogelijkheid te openen een kwalitatieve verplichting met zo-
danige inhoud aan te gaan. De in art. 5.6.2 lid 2 genoemde verplichtingen 
zijn typisch verplichtingen waarbij de schuldeiser belang heeft in zijn kwali-
teit van eigenaar van een ander erf of van zakelijk gerechtigde tot een ander 
erf. 

Een zo ruime uitbreiding van het bereik van de onderhavige bepaling als 
door J. Th. Smalbraak"0 voorgesteld, waardoor in het algemeen verplichtin-
gen die een doen of een geven tot inhoud hebben, aan de passieve kant kwa-
litatief zouden kunnen worden gemaakt, komt de Commissie onaanvaard-
baar voor; zij moge volstaan met verwijzing naar het betoog te dezer zake 
van P.W. van der Ploeg (\NPNR 4723, blz. 414). 

Art. 6.5.3.4 lid2; redactie. Door enige schrijvers4' is de vraag gesteld of het 
uit wetstechnisch oogpunt wel toelaatbaar is dat slechts indirect tot uitdruk-
king is gebracht dat het beding vatbaar is voor inschrijving in de openbare 
registers: art. 3.1.2.2 lid 2 eist een positieve vaststelling daarvan in de wet. 
Hoewel een positief geredigeerde bepaling, gevolgd door het huidige lid 2, 
het geheel zwaarder zou maken terwijl de huidige redactie niet aanleiding 
geeft tot misverstand, is het ook naar de mening van de Commissie elegan-
terde mogelijkheid van inschrijving in positieve vorm vast te leggen. Muta-
tis mutandis geldt hetzelfde voor de mogelijkheid van doorhaling. 

Art. 6.5.3.4lid3. Met P.W. van der Ploeg, WPNR 4723, meent de 
Commissie dat het hier bepaalde ook reeds volgt uit de redelijkheid en bil-
lijkheid (artt. 6.1.1.2 lid 1 en 6.5.3.1). Hoewel dus strikt genomen lid 3 zou 
kunnen worden geschrapt, wil de Commissie die schrapping niet voorstel-
len. Ook elders worden herhaaldelijk rechten en plichten van partijen bij een 
overeenkomst vastgelegd die ook reeds uit de redelijkheid en billijkheid zou-
den voortvloeien. Het kan immers nuttig zijn bij een bepaalde overeenkomst 
uitdrukkelijk op bepaalde rechten en plichten te wijzen. Dit is naar de mening 
van de Commissie ook hier het geval. 

In het Rapport Notarissen, WPNR 4982, wordt voorgesteld te bepalen dat 
de in te schrijven akte aan de notariële vorm gebonden is. De Commissie 
meent dat, gezien het belang van een nauwkeurige vastlegging van de in-
houd van de verplichting, het inderdaad wenselijk kan zijn de tussenkomst 
van een notaris voor te schrijven. Zij zou dit echter slechts dwingend willen 
doen voor verplichtingen die betrekking hebben op een registergoed voor 
welks levering een notariële akte is vereist. 

-"0 Preadvies Broederschap Candidaat-Notans- "' P. W. van der Ploeg. WPNR 4723, Rapport 
sen 1966 blzz.89en 105 e.v. Notarissen, WPNR 4982. 
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De Commissie zou over deze punten gaarne de mening van de Minister 
vernemen. 

Art. 6.5.3.4 lid 4. Deze bepaling houdt in dat het rechtop de tegenprestatie-
voorzover deze betrekking heeft op de periode na de overgang van het goed 
- met de kwalitatieve verplichting overgaat op de rechtsopvolger onder bij-
zondere titel in de eigendom van het goed. Degenen die met toepassing van 
lid 1 als gebruikers van het goed naast de eigenaar verbonden zijn - hieron-
der vallen ook zakelijk gerechtigden als de erfpachter of de vruchtgebruiker -
verkrijgen dus niet een recht op de tegenprestatie, tenzij dit tussen schuldei-
ser en schuldenaar is overeengekomen (in de vorm van een beding ten be-
hoeve van een derde) of het recht op de tegenprestatie aan hen is overge-
dragen. 

De tweede zin van lid 4, die de mogelijkheid schept het beding omtrent de 
tegenprestatie mede in te schrijven in de openbare registers, mag niet aldus 
worden opgevat, dat het recht op de tegenprestatie slechts dan op de rechts-
opvolger overgaat als die inschrijving heeft plaatsgevonden. Anders dan P. 
W. van der Ploeg, WPNR 4723, ziet de Commissie hier geen onduidelijkheid. 
De regeling komt haar ook juist voor: terecht is vastgelegd dat het recht ook 
zonder inschrijving overgaat en terecht is, door de mogelijkheid van inschrij-
ving, rekening gehouden met het belang dat eventuele kopers hebben bij 
kenbaarheid van de rechten die tegenover de verplichtingen staan. Kan de 
Minister deze zienswijze onderschrijven? 

Art. 6.5.3.12; vergelijkbare regeling in titel 5.6. Aangezien dit artikel ten 
nauwste samenhangt met de in art. 6.5.3.4 geopende mogelijkheid tot het 
scheppen van kwalitatieve verplichtingen wil de Commissie het bespreken 
in aansluiting op haar bespreking van laatstgenoemd artikel. 

Naast de in art. 6.5.3.11 opgenomen imprévision-regeling, die op alle 
overeenkomsten van toepassing is, wordt hier de rechter een bijzondere be-
voegdheid tot ingrijpen gegeven in gevallen waarin krachtens een overeen-
komst op de eigenaar of gebruiker van een registergoed 'als zodanig' - op 
deze uitdrukking komt de Commissie hieronder terug - een verplichting rust. 
Door verschillende schrijvers is de vraag opgeworpen of niet meer ruimte 
voor rechterlijk ingrijpen zou moeten worden gegeven dan hier is ge-
schied42. De kritiek betrof niet zozeer de gronden voor wijziging of ontbin-
ding van de overeenkomst, als wel de eis dat die wijziging of ontbinding al-
leen mogelijk is voorzover de prestatie meer dan twintig jaren na het sluiten 
van de overeenkomst nog moet worden verricht. Deze laatste eis sluit, naar 
de Toelichting (blz. 775) stelt, niet uit dat de vordering wordt ingesteld nog 
vóórdat twintig jaren na het sluiten van de overeenkomst verstreken zijn, 
maar de rechter kan de wijziging of ontbinding niet op een eerder moment 
doen ingaan. 

Intussen is het Gewijzigd Ontwerp voor Boek 5 verschenen en daarin zijn 
in de artt. 5.6.8 t/m 5.6.8cde regelingen omtrent rechterlijk ingrijpen bij erf-
dienstbaarheden aanzienlijk uitgebreid ten opzichte van de regeling in het 
oorspronkelijk ontwerp. Zij zijn, behoudens enige afwijkingen, aangepast 
aan de artt. 6.5.3.11 en 6.5.3.12. In de Memorie van Antwoord bij de artt. 
5.6.8 e.v. wordt gesteld dat het gewenst is dat in dit opzicht de regelingen in-
zake erfdienstbaarheden en die inzake overeenkomsten die kwalitatieve ver-
plichtingen in het leven roepen, niet onnodig uiteenlopen. Dit kan de Com-
missie onderschrijven. Zij wil daarom op de vraag, in hoeverre art. 6.5.3.12 
tekortschiet in het bieden van de nodige bescherming o.m. tegen overbelas-
ting van de grond, ingaan aan de hand van een vergelijking tussen art. 
6.5.3.12 en de artt. 5.6.8-5.6.8c. 

42 O.a. S.N. van Opstall. te aangehaalder plaat-
se, J.M.M. Maeijer, te aangehaalder plaatse, 
Rapport Notarissen, te aangehaalder plaatse. 
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Afgezien van de onvoorziene omstandigheden, in art. 6.5.3.11 genoemd 
als grond voor rechterlijk ingrijpen in overeenkomsten in het algemeen -
welke regeling krachtens art. 5.6.8 lid 1 sub a ook voor erfdienstbaarheden 
zal gelden - worden in art. 6.5.3.12 twee gronden genoemd voor rechterlijk 
ingrijpen in overeenkomsten die kwalitatieve verplichtingen in het leven roe-
pen of in kettingbedingen, nl. de grond dat de schuldeiser bij de prestatie 
geen redelijk belang heeft, en de grond dat het ongewijzigd voortbestaan 
van de verplichting in strijd is met het algemeen belang. Voor beide gevallen 
geldt de hiervoor reeds omschreven termijn van twintig jaren nadat de ver-
plichting in het leven werd geroepen of, bij een kettingbeding (zie lid 2), 
rechthebbenden of gebruikers van het goed voor het eerst gebonden waren 
aan een beding van dezelfde strekking. 

Art. 5.6.8a bevat een met art. 6.5.3.12 corresponderende - maar anders 
uitgewerkte - regeling voor opheffing van een erfdienstbaarheid in het geval 
dat de uitoefening ervan onmogelijk is geworden of het redelijk belang van 
de eigenaar van het heersend erf bij de erfdienstbaarheid is komen te ont-
breken. Daarbij wordt echter geen termijn genoemd, zodat de rechter de op-
heffing op ieder moment kan doen ingaan. De Memorie van Antwoord wijst 
daarbij op de waardedrukkende faktor die het bestaan van een erfdienst-
baarheid ten aanzien van het dienend erf oplevert. Ook een verplichting met 
kwalitatieve werking of een verplichting uit een kettingbeding kan zulk een 
waardedrukkende faktor zijn. Mag de Commissie aannemen dat het in de be-
doeling ligt de regeling van art. 5.6.8a over te nemen voor kwalitatieve ver-
plichtingen uit overeenkomst en voor verbintenissen uit kettingbedingen? 
Dan zijn in dit opzicht de wensen van genoemde auteurs vervuld of zelfs 
overtroffen en is ook de Commissie tevredengesteld. 

In art. 5.6.8 lid 1 sub b is aan de rechter de bevoegdheid gegeven een erf-
dienstbaarheid te wijzigen of op te heffen indien het ongewijzigd voortbe-
staan in strijd is met het algemeen belang. Hier is echter wèl de termijn van 
twintig jaren gesteld, zij het in een andere vorm: de rechter kan de erfdienst-
baarheid pas wijzigen of opheffen indien ten minste twintig jaren na het ont-
staan van de erfdienstbaarheid zijn verstreken. De Memorie van Antwoord 
bij deze bepaling geeft geen uitsluitsel over de reden voor het opnemen van 
deze termijn, maar bij art. 5.6.8 lid 1 sub a- de imprévision-regeling - wordt 
gewezen op het belang van de stabiliteit van rechtsverhoudingen die uit za-
kelijke rechten voortvloeien. Misschien ligt in het belang van deze stabiliteit 
de reden besloten voor de termijn van twintig jaren; het is hier niet de plaats 
daar nader op in te gaan. Wat art. 6.5.3.12 betreft, acht de Commissie de ter-
mijn van twintig jaren voor de mogelijkheid van rechterlijk ingrijpen op 
grond van strijd met het algemeen belang te lang. Indien men al niet met J. 
M.M. Maeijerte aangehaalder plaatse de termijn geheel wil schrappen, dan 
ware zij toch drastisch terug te brengen, bijvoorbeeld tot vijf jaren, conform 
het voorstel van S.N. van Opstallte aangehaalder plaatse. Men mag ver-
wacnten dat de rechter, bij toepassing van de bepaling, ook het belang van 
de stabiliteit van rechtsverhoudingen en het belang van de rechtszekerheid 
betrekt. 

In dit verband wil de Commissie wijzen op de belangrijke functie die de be-
paling kan vervullen bij z.g. blokkeringsclausules, d.w.z. bedingen waarbij 
de eigenaar van een goed zich verplicht het goed niet zonder toestemming 
vanzijn wederpartij te vervreemden of te bezwaren. W.C. Treurniet(HM 1968, 
blzz. 212/213) betwijfelt of aan een dergelijke verplichting - welke niet de 
beschikkingsbevoegdheid van de eigenaar kan aantasten, maar in feite toch 
een belangrijke belemmering voor de verhandelbaarheid van het goed kan 
betekenen - via art. 6.5.3.4 kwalitatieve werking kan worden verleend. Het 
komt de Commissie voor dat dit inderdaad mogelijk is, althans voorzover 
het beding niet een verboden inhoud of strekking heeft en op die grond nie-
tig is (art. 3.2.7). Art. 6.5.3.12 zal voor toepassing op dergelijke bedingen in 
aanmerking komen: het kan strijdig zijn met het algemeen belang als een 
goed door het beding in feite gedurende lange tijd aan de circulatie onttrok-
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ken wordt. Maar de termijn van twintig jaren zou in gevallen waarin toepas-
sing wenselijk is, daarvoor een belemmering kunnen betekenen. 

In de artt. 5.6.8b en c worden ook aan de eigenaar van het heersend erf 
enige rechten toegekend: krachtens de eerste bepaling kan hij onder bepaal-
de omstandigheden een wijziging van de inhoud van de erfdienstbaarheid 
vorderen, krachtens de tweede bepaling is de eigenaar van het dienend erf 
tot medewerking verplicht indien de eigenaar van het heersend erf afstand van 
zijn recht wil doen uit hoofde van de daaraan verbonden lasten en verplich-
tingen. Het komt de Commissie voor dat met betrekking tot kwalitatieve ver-
bintenissen uit overeenkomst en verbintenissen uit kettingbedingen aan 
hiermede vergelijkbare regelingen ten behoeve van de schuldeiser geen be-
hoefte bestaat. 

Art. 6.5.3.12; inschrijving van het vonnis. De Commissie heeft zich afge-
vraagd of niet moet worden bepaald dat het hier bedoelde vonnis vatbaar is 
voor inschrijving in de openbare registers, althans als het vonnis betrekking 
heeft opeen beding als bedoeld in art. 6.5.3.4. Art. 3.1.2.2 lid 1 sub eis,zo 
komt het de Commissie voor, op dit vonnis niet van toepassing aangezien 
dit niet de rechtstoestand van een registergoed betreft maar wijziging of op-
heffing brengt van een persoonlijke verplichting. Weliswaar is toepassing 
van de procedure van art. 3.1.2.10 denkbaar als het vonnis tengevolge heeft 
dat de inschrijving van het beding waardeloos is geworden, maar deze pro-
cedure is voor dit geval nodeloos omslachtig en bovendien onbruikbaar als 
het vonnis een wijziging van de overeenkomst inhoudt. Gaarne verneemt de 
Commissie hierover de mening van de Minister. 

Art. 6.5.3.12 lid 1. Zoals hierboven al ter sprake kwam, geldt de bepaling ook 
voor verbintenissen uiteen kettingbeding. Met het Rapport Notarissen, WPNR 
4982, meent de Commissie dat in dit opzicht de redactie voor verbetering vat-
baar is: de woorden 'als zodanig verplicht is' zijn niet steeds van toepassing 
op degene wiens verplichting is ontstaan uit een overeenkomst tussen hem 
als koper van het registergoed en de vervreemder daarvan. De Commissie 
moge de aandacht van de Minister vragen voor de in genoemd rapport voor-
gestelde redactie. 

Artt. 6.5.3.5-6.5.3.8; inleiding. Inzake het beding ten behoeve van een der-
de brengt het Ontwerp een belangrijke verruiming ten opzichte van het hui-
dige recht. Art. 1353 B.W. immers laat het maken van zodanig beding, des dat 
daaruit een vorderingsrecht voor de derde kan ontstaan, slechts in beperkte 
mate toe, nl. alleen dan, als de bedinger ofwel tevens een beding ten eigen 
behoeve maakt, ofwel het beding toevoegt aan een schenking jegens zijn 
wederpartij. Deze beperking wordt in het algemeen onnodig belemmerend 
voor het rechtskeer geacht.43 Mèt verschillende schrijvers44 verheugt de 
Commissie zich er dan ook over dat het Ontwerp de beperking heeft laten 
vervallen en het maken van een beding ten behoeve van een derde onbe-
perkt toelaat. De door J.A. Ankum45 gegeven lezing van art. 6.5.3.5 lid 1 zin 
1, die hierop neerkomt dat het beding slechts toegelaten is als toevoeging 
aan een tussen de bedinger en de belover gesloten overeenkomst, komt de 
Commissie niet juist voor: de tekst verzet er zich h.i. geenszins tegen dat het 
derdenbeding de enige inhoud van de overeenkomst tussen bedinger en be-
lover uitmaakt, welke mogelijkheid overigens ook Ankum gewenst acht. 

Naar de zienswijze van de Commissie zijn in het kader van het Ontwerp de 
artt. 6.5.3.5 e.v. niet van belang voor de rechtsgevolgen die aan overeen-
komsten van levensverzekering, lijfrente en vervoer moeten worden toege-

43 /Asser III, 2 (Rutten), blz. 278 e.v. 
44 S. Gerbrandy, WPNR 4727, blz. 277, 
P.P.J.N. van Ginniken, Ars Aequi XV, 6, blz. 
165 e.v., i.h.b. blz. 169, Rapport Notahs-
sen.WPNR 4982, blz. 76, Rapport Advocaten. 
*' J.A. Ankum, Inaugurele rede 1967 blz. 43. 
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kend. Hoewel deze overeenkomsten in de meeste gevallen toepassingen zijn 
van de in art. 6.5.3.5 lid 1 omschreven rechtsfiguur, hebben zij in de Boeken 
7 en 8 geheel zelfstandige regelingen gekregen.46 Dit brengt mede dat bij de 
bespreking van de artt. 6.5.3.5-6.5.3.8 niet behoeft te worden nagegaan of 
deze bepalingen, toegepast op de bovengenoemde overeenkomsten, tot een 
bevredigend resultaat zouden leiden. 

De Commissie moge voorts opmerken dat blijkbaar het uitgangspunt van 
de regeling van het Ontwerp is, dat zij slechts geldt voor bedingen die alleen 
een voordeel voor de derde inhouden, niet ook voor derdenbedingen waar-
bij aan het de derde toegekende recht een last of verplichting wordt verbon-
den. Hierop wijzen de in lid 3 van art. 6.5.3.5 opgenomen bepaling, dat een 
onherroepelijk gemaakt beding als aanvaard geldt als het ter kennis van de 
derde is gekomen en niet onverwijld is afgewezen, en de voor deze bepaling 
gegeven motivering (Toelichting blz. 768, vierde nieuwe alinea), welke stelt 
dat de derde uitsluitend rechten aan het beding kan ontlenen. Onder het hui-
dige recht kan, naar men aanneemt47, aan het derdenbeding wèl een last 
worden verbonden. Dit doet de vraag rijzen of, als men in dit opzicht met het 
huidige recht wil breken,dit niet in de tekst tot uitdrukking moet worden ge-
bracht. Indien echter art. 6.5.3.5 ook van toepassing kan zijn als aan het der-
denbeding een verplichting ten laste van de derde wordt verbonden, ware, 
zo meent de Commissie, in lid 3 van art. 6.5.3.5 een uitzondering op te ne-
men voor deze situatie. 

Gaarne verneemt de Commissie de mening van de Minister over de hier 
aan de orde gestelde kwesties. 

Art. 6.5.3.5 lid 1; hoe ontstaat het vorderingsrecht van de derde? Deze 
veelomstreden vraag wordt in het Ontwerp opgelost door de bepaling dat 
het recht van de derde om nakoming te vorderen ontstaat door de aanvaar-
ding van het beding door de derde. Het recht vloeit dus niet onmiddellijk uit 
het beding voort. Met dit stelsel kan de Commissie zich verenigen. Het is in 
overeenstemming met de meest gangbare leer inzake art. 1353 B.W.48. En 
het beantwoordt aan het beginsel dat men een ander niet een voordeel moet 
kunnen opdringen, ook niet in de vorm van een recht dat is onderworpen 
aan de ontbindende voorwaarde dat de gerechtigde het recht afwijst. In het 
Ontwerp komt dit beginsel o.m. tot uitdrukking in de regelingen inzake kwijt-
schelding (art. 6.1.10.1 lid 2) en inzake schenking (art. 7.3.1), welke regelin-
gen voor de totstandkoming van deze figuren een aanbod en aanvaarding 
eisen. 

In verband met het vereiste van aanvaarding door de derde heeft de Com-
missie zich afgevraagd of toegelaten moet zijn dat de verklaring van aan-
vaarding wordt afgelegd als de derde niet door een aanbod van de kant van 
de partijen bij de overeenkomst, maar door een andere oorzaak en wellicht 
zuiver toevallig van het te zijnen behoeve gemaakte beding heeft kennis ge-
nomen. De redactie laat dit inderdaad toe. En dit past in de in de Toelichting 
(blz. 767, tweede alinea ad art. 6.5.3.5) tot uitdrukking gebrachte gedachte dat 
het geen verschil moet maken of de feitelijke situatie wordt geduid als een 
derdenbeding dan wel als een te bekrachtigen daad van een onbevoegde 
vertegenwoordiger: voor zodanige bekrachtiging is ook niet vereist dat een 
verzoek tot bekrachtiging van een der partijen is uitgegaan. 

In de Commissie wordt over de hier aan de orde gestelde vraag verschil-
lend gedacht. De meeste leden menen dat het inderdaad niet relevant moet 
zijn hoe de derde van het beding kennis krijgt: het beding zelf schept voor de 
derde het recht het te aanvaarden, en het is huns inziens ook op dit punt ge-
wenst verschil tussen het derdenbeding en de andere in de Toelichting te 
aangehaalder plaatse genoemde rechtsfiguren, waaronder de onbevoegde 
vertegenwoordiging, te vermijden. Enkele leden echter zien in de hier gege-

46 Vergelijk H.ADr/'e/sma,NJB 1965, blzz. 787 " Asser III, 2 (Hutten) blz. 277. 
e.v.,814e.v., i.h.b. blz.821. 4« Asserlll, 2(Ruften) blz. 282 e.v. 
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ven mogelijkheid dat een derde het recht verkrijgt toe te treden tot een con-
tractuele verhouding des dat een drie-partijen-contract ontstaat (art. 6.5.3.8), 
een rechtsfiguur die wezenlijk verschilt van de bekrachtiging van een onbe-
voegd verrichte vertegenwoordigingshandeling. Hieraan doet huns inziens 
niet af dat het gewenst kan zijn op bepaalde punten verschillen tussen de 
beide figuren weg te werken. Evenals het geval is bij een overeenkomst tus-
sen twee partijen of bij een andere overeenkomst tussen drie partijen dan 
het derdenbeding, moet bij dit laatste, aldus deze leden, de contractuele ver-
houding tot stand komen door een aanbod en de aanvaarding daarvan. Men 
kan het beding zelf als het aanbod beschouwen, maar dan moet het wel als 
zodanig, in een tot de derde gerichte verklaring, deze hebben bereikt (art. 
3.2.4 lid 3). Zolang het beding niet in de vorm van een aanbod ter kennis van 
de derde is gekomen, moeten de partijen bij de overeenkomst, zo menen de-
ze leden, niet door een aanvaarding door de derde op het beding kunnen 
worden vastgepind: zij moeten in onderling overleg van de overeenkomst 
kunnen afzien of haar kunnen wijzigen. Deze leden zouden derhalve in de 
redactie van art. 6.5.3.5 lid 1 zin 1 willen zien uitgedrukt dat het gaat om de 
aanvaarding van een aanbod. 

De Commissie verneemt gaarne wat de opvatting van de Minister over de 
hier aan de orde gestelde vraag is. Bij de bespreking van het derde lid van 
het onderhavige artikel wil de Commissie nog een opmerking over deze 
vraag maken. 

Art. 6.5.3.5 lid 1; kwijtschelding. De Commissie heeft zich afgevraagd of 
de omschrijving in de eerste zin van lid 1 toelaat een derdenbeding te maken 
met als inhoud dat de belover de derde een schuld kwijtscheldt. Zij meent 
dat deze situatie zeer wel onder de bepaling is te brengen. Veelal zal de wijze 
waarop het beding ter kennis van de derde is gebracht, als aanbod tot af-
stand om niet van de kant van de belover moeten worden opgevat, in welk 
geval de afstand tot stand komt door de uitdrukkelijke aanvaarding door de 
derde of doordat deze het aanbod niet onverwijld afwijst (art. 6.1.10.1 lid 2 
j c art. 6.5.3.5 lid 3). Is het beding op andere wijze ter kennis van de derde 
gekomen en is deze gerechtigd het te aanvaarden, dan betekent de aanvaar-
ding dat hij van de belover kan vorderen dat deze hem een aanbod tot kwijt-
schelding doet. Kan de Minister deze zienswijze onderschrijven? 

Art. 6.5.3.5 lid 1 zin 2; terugwerkende kracht. In het Ontwerp is vastgelegd 
vanaf welk momenteen verklaring van aanvaarding rechtsgevolg heeft, 
doordat aan de verklaring terugwerkende kracht wordt verleend tot aan het 
moment waarop de overeenkomst tussen bedinger en belover tot stand 
kwam. De Commissie kan zich verenigen met de in de Toelichting (blzz. 
767/768) gegeven motivering voor deze regeling. Vooral in het geval van een 
kettingbeding kan de terugwerkende kracht niet worden gemist. Het lijkt ook 
juist op dit punt aansluiting te zoeken bij de figuur van de bekrachtiging van 
een onbevoegd verrichte vertegenwoordigingshandeling. Zoals ook de Toe-
lichting stelt, bevat de bepaling regelend recht: zij geldt niet als duidelijk is 
dat partijen de terugwerking niet hebben gewild of als de terugwerking on-
verenigbaar is met de aard of de strekking van de overeenkomst. Dit zal zich 
intussen vaak kunnen voordoen49. Daarom komt het de Commissie wense-
lijk voor hierop in de bepaling te wijzen door toevoeging van de ook elders 
gebruikte zinsnede 'tenzij uit de overeenkomst iets anders voortvloeit'. 

Art. 6.5.3.5 lid 1; interim-periode. Verschillende schrijvers zijn ingegaan 
op de vraag wat de rechtspositie van de derde is in de periode tussen het tot 
stand komen van de overeenkomst en het moment waarop de derde zijn ver-
klaring aflegt. S. Gerbrandy, WPNR 4727, meent dat het Ontwerp 
op deze vraag geen antwoord geeft. Anderen menen dat uit de regeling van 

Vergelijk H.A. Drielsma, NJB 1965, blz.819. 
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het Ontwerp blijkt dat de bevoegdheid van de derde om te verklaren of hij al 
dan niet het beding aanvaardt, een vermogensrecht is.50 Het Rapport Nota-
rissen, WPNR 4982, betwijfelt of het wenselijk is dat deze bevoegdheid als 
een vermogensrecht wordt beschouwd. Het komt de Commissie voor dat in 
de rechtsleer een bevoegdheid als waarvan hier sprake is, als een wilsrecht 
wordt betiteld. Ook bij een aanbod tot het aangaan van een overeenkomst, 
herroepelijk of niet, wordt aangenomen dat de ontvanger een wilsrecht 
heeft. Een zodanig wilsrecht is, naar de heersende mening, een bestand-
deel van het vermogen van degene die tot het afleggen van de verklaring be-
voegd is.5' Welke de overige rechtsgevolgen van een wilsrecht zijn, is een 
probleem van wilsrechten in het algemeen dat aan rechtspraak en weten-
schap moet worden overgelaten, in ieder geval niet speciaal met betrekking 
tot de bevoegdheid tot aanvaarding van een derdenbeding moet worden ge-
regeld. Een wijziging als door P.P.J.N. van Ginnekente aangehaalder plaatse 
voorgesteld-vergelijk ook het Rapport Advocaten - waardoor zou worden 
uitgedrukt dat de derde een recht heeft om te aanvaarden, acht de Commis-
sie dan ook niet gewenst. Bovendien zou daarmede evenmin aangegeven 
zijn wat de aard en de rechtsgevolgen van het recht om te aanvaarden zijn. 
Kan de Minister hiermede instemmen? 

Art. 6.5.3.5 lid3. Onder het hoofd 'Artt. 6.5.3.5-6.5.3.8; inleiding' heeft de 
Commissie reeds opgemerkt, dat het hier bepaalde haars inziens niet zou 
passen in het stelsel van het Ontwerp, indien dit toeliet aan het beding een 
last of verplichting te verbinden. Mocht men deze mogelijkheid niet willen 
uitsluiten dan ware in lid 3 een uitzondering op te nemen voor het geval dat 
bij het beding de derde tevens een last of verplichting wordt opgelegd. 

De Commissie heeft zich verdiept in de gang van zaken als bij een onher-
roepelijk beding de bedinger aan de derde een termijn voor het afleggen van 
een verklaring heeft gesteld. In de Toelichting wordt enige malen gewezen 
op de mogelijkheid van termijnstelling (blz. 768, tweede nieuwe alinea, blz. 
769 ad artikel 6.5.3.6 eerste alinea). Men zou kunnen stellen dat lid 3 termijn-
stelling overbodig maakt. Maar dit neemt niet weg dat mogelijk is dat een 
termijn voor aanvaarding wordt gesteld. Het stelsel van het Ontwerp inzake 
termijnstellingen is in het algemeen aldus dat, als een termijn voor het afleg-
gen van een bepaalde verklaring is gesteld, het verstrijken van die termijn 
zonder dat is gereageerd, ten gevolge heeft dat de verklaring niet meer kan 
worden afgelegd. Het is de vraag of het in lid 3 bepaalde met dit stelsel ver-
enigbaar is. Denkbaar is dat, als de termijn voor aanvaarding is verstreken, 
de derde alsnog zou kunnen stellen dat hij op de termijnstelling niet behoef-
de in te gaan omdat het beding als aanvaard geldt uit hoofde van het in lid 3 
bepaalde. Het komt de Commissie voor dat deze stelling geen gehoor zou 
moeten vinden, omdat in de termijnstelling een afwijking van lid 3 besloten 
ligt. Maar zou het niet gewenst zijn te bepalen dat lid 3 geen toepassing vindt 
als ter gelegenheid van een aanbod aan de derde aan deze een termijn voor 
aanvaarding is gesteld? 

De Commissie heeft zich voorts afgevraagd of lid 3 ook van toepassing 
moet zijn als de derde niet dooreen aanbod van de kant van partijen bij de 
overeenkomst, maar op andere wijze kennis heeft gekregen van het te zijnen 
behoeve gemaakte beding. Ook die leden van de Commissie, die zich hierbo-
ven eens hebben verklaard met de regeling dat de derde het beding kan aan-
vaarden ook als hem niet van de kant van partijen of van een van hen een 
aanbod tot aanvaarding heeft bereikt, menen dat de derde er van uit moet 
kunnen gaan dat, zolang niet een der partijen zelf hem van het beding in 

50 Onder andere P.P.J.N. van Ginneken, 
AA XV, blz. 180, die meent dat uit de term'een 
andere derde als rechthebbende aanwijzen' in 
art. 6.5.3.6 volgt dat volgens het Ontwerp de 
derde vóór de aanvaarding reeds een recht 
heeft. De Commissie acht de term niet van 
doorslaggevende betekenis in dit verband: 
'aanwijzing als rechthebbende' behoeft niet te 

betekenen dat de derde nog vóór de aanvaar-
ding een recht heeft. En bovendien gaat het 
niet zozeer om de vraag of de derde een recht 
heeft, maar wat de inhoud en de rechtsgevol-
gen van het recht zijn. 
5' Vergelijk H.A. Drielsma, NJB 1965, blz. 820. 
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kennis heeft gesteld, er geen consequenties zijn verbonden aan een zwijgen 
van zijn kant. Ook in andere situaties waarin bepaald is dat zwijgen alsaan-
vaarding geldt (artt. 6.1.1.5 lid 1,6.1.10.1 lid 2, 7.3.1 lid 2) moet er een 
aanbod zijn gedaan. Indien in artikel 6.5.3.5 lid 1 niet tot uitdrukking wordt 
gebracht dat het om een aanvaarding van een aanbod gaat, zou naar de me-
ning van de Commissie lid 3 moeten worden beperkt tot het geval dat het 
beding dooreen der partijen ter kennisvan de derde is gebracht. 

Art. 6.5.3.5 lid4. De Commissie heeft zich afgevraagd of de redactie wel dui-
delijk genoeg doet uitkomen dat de bepaling de in de Toelichting omschre-
ven beperkte betekenis heeft: dat zij slechts inhoudt dat voor de geldigheid 
van de verklaring voldoende is dat zij tot een der partijen wordt gericht, en 
dat zij niet uitsluit dat uit hoofde van art. 6.5.3.1.1 (of uit hoofde van een beta-
melijkheidsplicht) een partij bij de overeenkomst of de derde gehouden is 
ook de andere betrokkene in te lichten. Die beperkte betekenis zou wellicht in 
de tekst tot uitdrukking kunnen worden gebracht door de toevoeging 'onver-
minderd de verplichting tot mededeling aan de andere betrokkene indien 
daartoe gronden zijn'. Ook een redactie als 'Een verklaring van aanvaarding 
of herroeping heeft rechtsgevolg indien zij tot een der beide andere betrok-
kenen is gericht' doet de beperkte strekking van de bepaling uitkomen. 

Het is de Commissie opgevallen dat in de bepaling niet wordt gesproken 
over de verklaring die inhoudt dat de derde het beding afwijst. Zou voor de-
ze verklaring niet hetzelfde moeten gelden als voor de verklaringen van aan-
vaarding en herroeping? Vooral met het oog op het recht van de bedinger 
om, na afwijzing van het beding door de derde, zichzelf of een ander als ge-
rechtigde aan te wijzen, lijkt het van belang ook voor de verklaring van afwij-
zing vast te stellen wanneer zij rechtsgevolg heeft, ook al beschermt 
art. 6.1.6.7 (1422 B.W.) de belover die, niet op de hoogte van de afwijzing, 
jegens de derde presteert. 

Gaarne verneemt de Commissie de mening van de Minister over het hier 
aan de orde gestelde. 

Art. 6.5.3.6. Het Rapport Advocaten stelt tweeërlei wijziging van de bepaling 
voor. In de eerste plaats meent men dat als hoofdregel moet worden vastge-
legd dat, als het beding ten opzichte van de derde geen gevolg heeft, de be-
dinger geacht wordt voor zichzelf te hebben bedongen. Daarnaast zou aan 
de bedinger de bevoegdheid moeten worden toegekend een andere derde 
aan te wijzen. In de tweede plaats wil men in de tekst zien uitgedrukt dat dit 
laatste uitzondering lijdt als de belover het derdenbeding heeft aanvaard al-
leen op grond van overwegingen die verband houden met de persoon van 
de derde. Geen van beide voorstellen komt de Commissie aanbevelens-
waardig voor. Het eerste niet, omdat het haars inziens tegenstrijdig zou zijn 
als eensdeels bepaald wordt dat de belover ervan mag uitgaan dat hij aan de 
bedinger moet presteren, terwijl daarnaast aan de bedinger de bevoegdheid 
wordt gegeven een ander als gerechtigd tot de prestatie aan te wijzen: in-
dien de belover op grond van de hoofdregel prestatie aan de bedinger voor-
bereidt, moet hij niet kunnen worden overvallen door de mededeling dat hij 
aan iemand anders moet presteren. De in het Rapport voorgestelde uitzon-
dering komt de Commissie overbodig voor: in het in het Rapport omschre-
ven geval dat de belover met het derdenbeding akkoord is gegaan alleen 
omdat het om de bepaaldelijk aangewezen derde gaat, zal uit de overeem 
komst voortvloeien dat de bedinger niet het recht heefteen andere derde 
aan te wijzen. Art. 6.5.3.6 geeft immers regelend recht (art. 6.5.3.9). Kan de 
Minister de zienswijze van de Commissie op deze beide punten onderschrij-
ven? 

Het Rapport Notarissen meent dat de hier gegeven regeling geen oplos-
sing biedt voor het geval dat de bedinger nalaat gebruik te maken van zijn 
bevoegdheid tot aanwijzing als rechthebbende hetzij van zichzelf, hetzij van 
een andere derde. De bepalingen inzake crediteursverzuim zouden niet van 
toepassing zijn omdat nog niet vaststaat jegens wie de belover moet preste-
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ren. Derhalve wordt voorgesteld te bepalen dat de belover aan de bedinger 
een termijn kan stellen om te verklaren jegens wie de belover moet nako-
men, en dat bij gebreke van een verklaring de belover bevoegd is jegens de 
bedinger te presteren. Het komt de Commissie voor dat in deze situatie de 
bedinger wel degelijk als schuldeiser is te beschouwen. In ieder geval ligt de 
situatie zo dicht bij crediteursverzuim dat, indien al een voorziening ge-
wenst wordt geacht, het voor de hand ligt afdeling 6.1.7 van overeenkomsti-
ge toepassing te verklaren. Toepassing van afdeling 6.1.7 zou ten gevolge 
hebben dat, indien de bedinger niet reageert op de hem gestelde termijn, 
vaststaat dat de bedinger in crediteursverzuim is; de belover 
kan dan bevrijding van zijn verplichting vorderen overeenkomstig art. 
6.1.7.3. De Commissie verneemt gaarne of de Minister een voorziening no-
dig acht, en zo ja, hoe deze naar zijn mening zou moeten luiden. 

Art. 6.5.3.8. Met verschillende auteurs - S. Gerbrandy, WPNR 4727, het Rap-
port Notarissen, WPNR 4982, Asser III, 2 (Ruften) 
blz. 286 - meent de Commissie dat aan de hand van het hier bepaalde een 
oplossing gevonden kan worden voor veel problemen die met betrekking tot 
het derdenbeding zijn gerezen. Doordat de derde die heeft aanvaard, partij 
bij de overeenkomst is, is art. 6.5.4.22 van toepassing als de vraag rijst of een 
der partijen een opschortingsbevoegdheid heeft of bevoegd is tot ontbin-
ding. Ook van belang is - het Rapport Notarissen wijst hierop - dat de bepa-
ling doet vaststaan dat de derde als partij betrokken is bij de toepassing van 
de imprévision-regeling (art. 6.5.3.11) of van art. 6.5.3.12, welk artikel even-
eens een grondslag bevat voor wijziging van de overeenkomst door de rech-
ter. 

Art. 6.5.3.71; wat is de betekenis van deze bepaling? Alvorens in te gaan op 
de vraag of deze bepaling in een behoefte voorziet en of haar redactie ook 
aanvaardbaar is, heeft de Commissie zich verdiept in de betekenis die aan de 
in deze zogenaamde 'imprévision-regeling' gebezigde begrippen dient te 
worden gehecht. Aan de hand van de Toelichting meent zij dat met 'onvoor-
ziene omstandigheden' wordt gedoeld op omstandigheden die zich na het 
sluiten van het contract hebben voorgedaan terwijl partijen bij het sluiten 
van het contract geen rekening hebben gehouden met de mogelijkheid van 
het intreden van die omstandigheden. Het is haars inziens niet van belang of 
partijen die omstandigheden hadden kunnen voorzien of hadden behoren te 
voorzien5Z noch of slechts één der partijen die omstandigheden had voor-
zien. Relevant is uitsluitend of de mogelijkheid van het intreden van die om-
standigheden uitdrukkelijk of stilzwijgend in het contract is verdisconteerd. 
Het gaat dus, zo meent de Commissie, om een zuiver feitelijke interpretatie 
van het betreffende contract. 

Het voorschrift dat de rechter in geval van onvoorziene omstandigheden 
de vordering tot ontbinding of wijziging van het contract slechts dan toewijst 
indien de gedaagde naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid ongewij-
zigde instandhouding van de overeenkomst niet mag verwachten, biedt 
naar het oordeel van de Commissie in het licht van het vorenstaande een be-
perktere mogelijkheid tot aantasting van contracten dan het op zich zelf rui-
me criterium van de redelijkheid en billijkheid zou doen vermoeden: het 
gaat niet om de vraag of naar de mening van de rechter in de betreffende om-
standigheden het contract aan de redelijkheid en billijkheid beantwoordt, 
maar om de vraag of, in aanmerking genomen de gebondenheid van de ei-
ser aan het gegeven woord, niettemin de later ingetreden, onvoorziene om-
standigheden meebrengen dat naar redelijkheid en billijkheid de gedaagde 
geen aanspraak mag maken op nakoming van de gedane toezeggingen. 

Er is nog een ander punt. Naar de mening van de Commissie ligt in de be-
paling besloten dat het de rechter vrij staat om de ontbinding of wijziging te 
laten terugwerken tot een vóór zijn uitspraak gelegen tijdstip, dan wel zijn in-
greep tot de toekomst te beperken. 

•» Anders S. Royer, RM 1972, blzz. 540-541 
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Kan de Minister zich verenigen met de zienswijze van de Commissie? 

Art. 6.5.3.11; aanvaardbaarheid. In de literatuur ismen in meerderheid 
van mening dat er behoefte bestaat aan de mogelijkheid dat in uitzonderlijke 
gevallen de rechter in een contractuele verhouding ingrijpt53, al zijn er ook 
schrijvers die afwijzend staan tegenover deze mogelijkheid54. De Commis-
sie, die reeds in het eerste gedeelte van haar verslag over het ontwerp voor 
Boek 6 te kennen heeft gegeven de gedachte te onderschrijven dat het onge-
schreven recht derogerende werking moet kunnen hebben (zie haar verslag 
over art. 6.1.1.2), sluit zich gaarne aan bij de voorstanders van een imprévisi on-
regeling: daaraan bestaat inderdaad behoefte en ook verschillende mo-
derne wetgevingen van andere landen bevatten hieromtrent een regeling. 

Onder de voorstanders van een imprévision-regeling zijn er echter enigen 
die menen dat de regeling, zoals deze in het ontwerp is neergelegd, te veel 
ruimte biedt voor aantasting van contractsverhoudingen. De Commissie 
moge volstaan met te verwijzen naar het Rapport Bedrijfsjuristen, naar het 
Rapport Advocaten en naar A L de Wolf in Honderd jaar rechtsleven, blz. 41 
e.v. Deze schrijvers vrezen dat de bepaling in haar huidige redactie de 
rechtszekerheid zal ondermijnen, en voorts dat de rechter zijn eigen opvat-
ting over wat in casu een redelijk en billijk contract zou zijn in zijn uitspraak 
gaat neerleggen: langs deze weg zou, aldus De Wolf, de leer van het 'justum 
pretium' in ons recht kunnen worden geïntroduceerd. 

Zelf is de Commissie over de aanvaardbaarheid van de bepaling in de re-
dactie van het ontwerp verdeeld. Sommige leden achten inderdaad de rede-
lijkheid en billijkheid hier een te vaag en te ruim criterium. Zij vragen zich, 
met de hiervoor genoemde schrijvers, af of het criterium niet gepreciseerd 
zou kunnen worden, zodanig dat voorkomen wordt dat de bepaling anders 
dan in uitzonderlijke gevallen wordt toegepast. Zij zouden gaarne de mening 
van de Minister vernemen over het redactievoorstel, gedaan in het Rapport 
Bedrijfsjuristen, in het bijzonder over het criterium 'dat een ongewijzigde in-
standhouding in hoge mate onbillijk zou zijn'. 

De meeste leden achten de redactie van art. 6.5.3.11 aanvaardbaar en ge-
ven hieraan de voorkeur boven de redactie van het in de vorige alinea ge-
noemde rapport. De voor een ontbinding of wijziging op grond van onvoor-
ziene omstandigheden vereiste tussenkomst van de rechter bewerkt dat 
slechts in sterk sprekende gevallen een beroep op de bepaling zal worden 
gedaan. En voorts wijst de redactie naar de mening van deze leden erop 
(vergelijk het hiervoor over de betekenis van de bepaling opgemerkte) dat 
het beginsel dat overeenkomsten partijen 'tot wet strekken' - welk beginsel 
ook aan Het ontwerp ten grondslag ligt al werd het niet nodig geacht art. 
1374 lid 1 B.W. over te nemen - bij de toepassing van de bepaling zwaar 
moet wegen. Dit laatste komt niet tot uitdrukking in de in het Rapport Be-
drijfsjuristen voorgestelde redactie. Men kan er, menen deze leden, op ver-
trouwen dat de rechter de onderhavige bepaling in overeenstemming met 
haar strekking zal hanteren. 

Art. 6.5.3.11; onvoorziene omstandigheden van algemene aard. De Toelich-
ting stelt - blz. 772 eerste nieuwe alinea - dat de bepaling ook toepassing 
kan vinden als de onvoorziene omstandigheden van algemene aard zijn. 
Door sommige schrijvers 55 is betwijfeld of het juist is in dit soort gevallen -
als voorbeeld wordt veelal genoemd een aanzienlijke geldontwaarding - de 
rechter de bevoegdheid tot ingrijpen in bestaande contractsverhoudingen 
toe te kennen: het is immers de wetgever die dan behoort op te treden. De 
Commissie onderschrijft dat het wenselijk kan zijn dat de wetgever ingrijpt als 
zich onvoorziene omstandigheden voordoen die ten gevolge hebben dat naar 

53 O.a.: J.C. van Oven, WPNR 4718, Rapport 
Notarissen, WPNR 4982, S. Royer, RM 1972, 
blz. 514 e.v. 
54 H.J. Hommes, NJB 1962, blzz. 831/2, P.A. 
Stein.RM 1969, blz. 307 e.v. 

55 Rapport Advocaten, Asser III, 2(Rutten), blz. 
251, F. J. W. Lówensteyn, Inaugurele rede, blz. 
25 e.v. 
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redelijkheid en billijkheid een groot aantal contracten dient te worden gewij-
zigd. Naar haar mening zou het echter niet juist zijn de toepasselijkheid van 
art. 6.5.3.11 bij onvoorziene omstandigheden van algemene aard uit te slui-
ten. In de eerste plaats valt niet steeds duidelijk uit te maken of ineen concreet 
geval de onvoorziene omstandigheden een algemeen dan wel een beperkt ka-
rakter hebben. En in de tweede plaats laat de bepaling toe dat de rechter reke-
ning houdt met alle omstandigheden van het bijzondere geval. Ook als de 
wetgever, ter gelegenheid van het optreden van onvoorziene omstandighe-
den van algemene aard, uitdrukkelijk zou besluiten niet in te grijpen, zou, zo 
meent de Commissie, de rechter de bevoegdheid moeten hebben in een bij-
zonder geval wèl in te grijpen, al zal hij in een dergelijke situatie grote terug-
houdendheid moeten betrachten. Kan de Minister deze zienswijze delen? 

Art. 6.5.3.11; dwingend of regelend recht? Een ander punt dat de aandacht 
van de Commissie heeft gehad, is de vraag of het partijen bij een overeen-
komst moet vrijstaan het beroep op de onderhavige bepaling in het alge-
meen uit te sluiten. De Toelichting - blz. 774 tweede nieuwe alinea - zegt dat 
partijen dit niet kunnen bedingen, zoals het ook niet mogelijk is het beroep 
op een wilsgebrek uit te sluiten. De imprévision-regeling toont zeker ver-
wantschap met de regeling inzake wilsgebreken. Maar er is ook een zeker 
verband met overmacht - art. 6.5.3.11 beoogt (onder meer) bescherming te 
geven aan de contractant voor wie door onvoorziene omstandigheden nako-
ming uitermate bezwarend is geworden zonder dat gezegd kan worden dat 
hij in overmacht verkeert - en het beroep op overmacht kan wèl in het alge-
meen worden uitgesloten, reden waarom men zou kunnen verdedigen dat 
ook het beroep op art. 6.5.3.11 moet kunnen worden uitgesloten 56. DeCom-
misie meent echter dat het trekken van zodanige parallel niet juist is: uitslui-
ting van het beroep op overmacht is niet op één lijn te stellen met uit-
sluiting van het beroep op de imprévision-regeling. De Commissie acht 
voorts de onderhavige regeling alleen dan doeltreffend als uitsluiting van 
het beroep erop niet mogelijk is. Zij moge in dit verband verwijzen naar art. 
159 Boek 1 B.W., dat uitdrukkelijk toelaat dat bij een overeenkomst tot 
levensonderhoud partijen bedingen dat de overeenkomst niet door de rech-
ter op grond van onvoorziene omstandigheden kan worden gewijzigd, aan 
het effect van welk beding echter een grens wordt gesteld: ondanks zodanig 
beding kan nl. de rechter de overeenkomst wèl wijzigen op grond van een zó 
ingrijpende wijziging van omstandigheden, 'dat de verzoeker naar maatsta-
ven van redelijkheid en billijkheid niet langer aan het beding mag worden 
gehouden'. Voor de vraag in hoeverre de wijzigingsmogelijkheid door de 
rechter op grond van onvoorziene omstandigheden dwingend recht is, geldt 
in art. 159 Boek 1 B.W. derhalve ongeveer hetzelfde criterium dat art. 6.5.3.11 
stelt voor de wijziging door de rechter op grond van onvoorziene omstan-
digheden in het algemeen. Ervan uitgaande dat het inderdaad niet mogelijk 
moet zijn het beroep op art. 6.5.3.11 uit te sluiten, vraagt de Commissie zich 
af of het niet gewenst is zulks uitdrukkelijk te bepalen. Gaarne verneemt zij 
hierover de mening van de Minister. 

Artt. 6.5.4.6-6.5.4.20. Met vele auteurs 57 is de Commissie van oordeel dat 
het ontwerp een naar inhoud bijzonder goede regeling van de ontbinding 
van wederkerige overeenkomsten geeft. In de eerste plaats is de Commissie 
er gelukkig mee dat het ontwerp voorziet in de mogelijkheid van een gedeel-
telijke ontbinding. In de tweede plaats betekent het haars inziens een winst-
punt ten opzichte van het huidige recht, dat meestal voor ontbinding rectv 
terlijke tussenkomst niet meer vereist zal zijn. In de derde plaats voorziet de 
regeling in een behoefte doordat ook bij een niet-toerekenbare tekortkoming 

56 Aldus A L de Wolf, te aangehaalder <" O. W. Sipkes, NJB 1963, blz. 161 e.v., T. J. 
plaatse. Anders S. Royer, RM 1972, blzz. Dorhout Mees, WPNR 4761-4763, i.h.b. blz. 
535/536. 157, Rapport Advocaten. 
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van een der partijen in de nakoming van haar verbintenis de wederpartij de 
mogelijkheid heeft door ontbinding van de overeenkomst bevrijd te worden 
van haar eigen prestatieplicht. En ten slotte is ook in de regel dat - behou-
dens het in art. 6.5.4.9 bepaalde - de ontbinding niet terugwerkt en geen za-
kelijke werking heeft, een verbetering besloten ten opzichte van het huidige 
recht. 

Wat dit laatste punt betreft acht de Commissie de Toelichting op het ont-
werp overtuigend. Zij kan zich dan ook niet verenigen met de in de literatuur 
wel verdedigde stelling 58 dat ook in het toekomstige recht aan de ontbin-
ding in het algemeen terugwerkende kracht en/of zakelijke werking dient te 
worden verleend. De handhaving in Afdeling 7.1.8 voor roerende zaken die 
niet registergoederen zijn, van het recht van reclame (met zijn zakelijke wer-
king) en voorts de mogelijkheid van eigendomsvoorbehoud bij koop op af-
betaling van dergelijke zaken (Afdeling 7.1.11), voorzien in een zakelijke wer-
king van de ontbinding in die gevallen, waarin de behoefte daaraan in de 
praktijk zich het meest heeft doen gevoelen. 

De Commissie heeft zich afgevraagd of het niet wenselijk is uitdrukkelijk te 
bepalen dat de ontbinding geen terugwerkende kracht heeft, zoals in artikel 
3.2.5 is bepaald dat de vervulling van een voorwaarde geen terugwerkende 
kracht heeft, en voorts dat een beding waarbij aan de ontbinding terugwer-
kende kracht en/of zakelijke werking wordt verleend, nietig is. De vraag is ge-
rezen of een en ander voldoende duidelijk blijkt uit de artt. 6.5.4.9 en 6.5.4.14. 
Voorts verzet naar de mening van de Commissie de redactie van art. 
6.5.4.6 er zich niet tegen dat partijen, zoals thans wel geschiedt, bedingen 
dat ontbinding niet mogelijk zal zijn. Gaarne verneemt de Commissie de me-
ning van de Minister over deze punten. 

Artt. 6.5.4.6en 6.5.4.10. Volgens het stelsel van het ontwerp heeft de schuld-
eiser, wanneer een tekortkoming in de nakoming betrekking heeft op een ge-
deelte van de verschuldigde prestatie dan wel een niet "behoorlijke nako-
ming is, de keuze tussen gehele en gedeeltelijke ontbinding, tenzij de tekort-
koming de algehele ontbinding met haar gevolgen niet kan rechtvaardigen, 
in welk geval deze laatste mogelijkheid is uitgesloten. Intussen heeft de 
Commissie kennis genomen van de in Titel 7.1 gegeven bijzondere bepalin-
gen inzake ontbinding van een koopovereenkomst en geconstateerd dat in 
art. 7.1.6.3 een enigszins ander systeem is neergelegd: heeft de tekortko-
ming slechts betrekking op een gedeelte van de verbintenis, dan heeft de 
wederpartij recht op ontbinding voor dat gedeelte en kan zij slechts algehele 
ontbinding kiezen indien daartoe 'grond bestaat'. Mede naar aanleiding van 
opmerkingen van T.J. Dorhout Mees (WPNR 4762 blz. 159) heeft de Com-
missie zich afgevraagd of het systeem dat voor de koopovereenkomst - in 
het dagelijks leven een der belangrijkste wederkerige overeenkomsten - is 
ontworpen, niet ook zou moeten worden aangenomen in de regeling die 
voor wederkerige overeenkomsten in het algemeen geldt. Zij is tot de con-
clusie gekomen dat dit niet aanbevelenswaardig is. Met de Toelichting, blz. 
787 eerste alinea, meent zij dat in het algemeen een teleurgestelde crediteur 
erop moet kunnen rekenen dat hij bevoegd is de relatie tot zijn wederpartij 
geheel te verbreken. Dit moet ook zo zijn als de tekortkoming slechts een ge-
deelte van de verschuldigde prestatie betreft of in een niet-behoorlijke nako-
ming bestaat, tenzij de tekortkoming de algehele ontbinding met haar gevol-
gen niet kan rechtvaardigen. Dat voor de koopovereenkomst een enigszins 
ander stelsel wenselijk wordt geacht, lijkt geen reden te zijn om op dit punt 
het stelsel van het ontwerp te veranderen. Kan de Minister deze mening on-
derschrijven? 

Art. 6.5.4.6. De Commissie sluit zich aan bij het oordeel van de schrijvers 
die dit artikel wel bijzonder ingewikkeld en onoverzichtelijk achten. Met 

58 J.A. Ankum, Inaugurele rede 1967, 
blzz. 28/29, H.C.F. Schoordijk, WPNR 
5148/5149, i.h.b. blz. 472, Rapport Advocaten. 
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T.J. Dorhout Mees (WPNR 4762) en het Rapport Notarissen (WPNR 
4982) vraagt zij zich af of de redaktie niet aanmerkelijk zou kunnen worden 
vereenvoudigd. In het bijzonder heeft de Commissie aandacht besteed aan 
de voorstellen van genoemde auteursom de artt. 6.1.8.11 en 6.5.4.6 zoveel 
mogelijk gelijkluidend te doen zijn. Dein het Rapport Notarissen voor deze 
artikelen ontworpen redakties bevatten naar haar mening enige waardevolle 
suggesties om tot een overzichtelijker geheel te komen. Anderzijds wordt 
echter in deze voorstellen te zeer uit het oog verloren dat het feit dat ontbin-
ding van de overeenkomst een ingrijpender maatregel is dan omzetting van 
het recht op nakoming in een recht op vervangende schadevergoeding - zij 
omvat immers niet slechts de verbintenis van de tekortschietende schulde-
naar maar ook de eigen verbintenis van de schuldeiser - meebrengt dat ver-
schillende onderdelen van deze artikelen niet eensluidend gemaakt kunnen 
worden zonder dat dit ten koste gaat van zinvolle nuanceverschillen. Zo wil 
men bij voorbeeld voor de uitzondering van art. 6.1.8.11 lid 4 (het geval 
van tijdelijke onmogelijkheid van ondergeschikt belang) en voor de uitzon-
dering van art. 6.5.4.6 lid 1 (het geval dat de tekortkoming, gezien haar bij-
zondere aard of geringe betekenis, de ontbinding met haar gevolgen niet 
kan rechtvaardigen) één en dezelfde formule gebruiken, te weten de formule 
van laatstgenoemd artikel, echter met weglating van de woorden 'met haar 
gevolgen', waardoor een terecht aangebrachte nuancering teniet zou worden 
gedaan. Vooral het weglaten van de woorden 'met haar gevolgen' in de uit-
zondering van art. 6.5.4.6 zou naar het oordeel van de Commissie een ver-
arming betekenen: anders dan bij omzetting van een verbintenis tot nako-
ming in een verbintenis tot vervangende schadevergoeding gaat het bij de 
ontbinding ook en vooral om de gevolgen welke de ontbinding, juist met het 
oog op het wegvallen van de verplichting tot het voldoen van de tegenpres-
tatie, in het concrete geval zou hebben. Maar ook overigens zou een eenslui-
dende formule hier onvoldoende recht doen aan het verschil in karakter van 
beide genoemde artikelen. 

Een en ander leidt ertoe dat de Commissie de Minister in overweging zou 
willen geven aan de hand van de voorstellen in het Rapport Notarissen tot 
een zekere overzichtelijkheid en eenvormigheid van redaktie van de artt. 
6.1.8.11 en 6.5.4.6te komen, zonder doorte grote simplificatie de waardevol-
Ie verfijningen van het ontwerp teniet te doen. 

Art. 6.5.4.6 lid 1 zin 2 en lid 2 zin 2. In het eerste gedeelte van haar verslag 
heeft de Commissie onder het hoofd 'Art. 6.1.8.11; aanmaning en omzetting' 
voorgesteld de tweede zin van art. 6.1.8.11 lid 2, inhoudende dat - met een 
voorbehoud - de bevoegdheid tot omzetting vervalt door een behoorlijk 
aanbod tot nakoming, te schrappen. Het daar betoogde zou de Commissie 
ook willen aanvoeren met betrekking tot de soortgelijke bepaling in art. 
6.5.4.6 lid 1. Het komt haar voor dat na afloop van de in een aanmaning voor 
de nakoming gestelde termijn de schuldeiser de keuze moet hebben tussen 
het eisen van nakoming, het vorderen van vervangende schadevergoeding 
en het bewerkstelligen van ontbinding, zonder dat de schuldenaar dit keuze-
recht moet kunnen frustreren door alsnog nakoming aan te bieden. Het 
voorschrift dat de bevoegdheid tot ontbinding eindigt door een behoorlijk 
aanbod tot nakoming zou, zo komt het de Commissie voor, misschien wel 
juist zijn voor de in art. 6.5.4.6 lid 2 zin 2 bedoelde situatie, waarin de be-
voegdheid tot ontbinding zonder voorafgaande aanmaning kan worden uit-
geoefend. De Commissie acht het echter gewenst deze uitzondering op de 
regel, dat de bevoegdheid tot ontbinding niet kan worden uitgeoefend zon-
der voorafgaande aanmaning, te schrappen, zoals zij ook haar voorkeur uit-
sprak voor schrapping van art. 6.1.8.11 lid 3 zin 2. Zij moge hier volstaan met 
een verwijzing naar haar betoog te dezen aanzien bij art. 6.1.8.11, welk be-
toog haars inziens ook opgaat voor het ingrijpende rechtsmiddel van de ont-
binding. 
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Art. 6.5.4.6 lid 3. In het Rapport Advocaten wordt bezwaar gemaakt te-
gen de bepaling dat, in geval de schuldenaar pas in verzuim komt door het 
verstrijken van de in de aanmaning gestelde termijn, het recht tot ontbinding 
slechts ontstaat indien in de aanmaning is gewezen op de mogelijkheid van 
ontbinding. Het Rapport stelt dat dit laatste veelal zal worden vergeten, het-
geen tengevolge heeft dat opnieuw een termijn als bedoeld in lid 2 van art. 
6.5.4.6 zal moeten worden gesteld. Eenzelfde bezwaar wordt in het Rap-
port geuit tegen de in art. 6.1.8.11 neergelegde soortgelijke regeling. De 
Commissie kan deze bezwaren onderschrijven. Zij moge eraan herinneren 
dat zij in het eerste gedeelte van haar verslag, bij de bespreking van art. 
6.1.8.11 onder het hoofd 'Vervolg; aanmaning in geval van verzuim' als haar 
mening heeft uitgesproken dat het begrip 'verzuim' dient aan te sluiten aan 
de in het huidige recht daaraan gegeven betekenis en dat in geval van ver-
zuim voor het ontstaan van het recht op vervangende schadevergoeding 
niet een nadere aanmaning dient te worden geëist. Bij dit door haar voorge-
stane stelsel past het niet het vereiste te stellen dat in een aanmaning die het 
verzuim doet ontstaan op de mogelijkheid van vervangende schadevergoe-
ding of ontbinding wordt gewezen. Voor de bevoegdheden van de schuldei-
ser behoort het ook geen verschil te maken hoe de schuldenaar in verzuim 
raakte, van rechtswege of door een ingebrekestelling: is hij in verzuim, dan 
behoort de schuldeiser steeds bevoegd te zijn zowel tot omzetting van het 
rechtop nakoming in een recht op vervangende schadevergoeding als tot 
ontbinding. 

Art. 6.4.5.10 lid 2. De Commissie heeft zich afgevraagd of de re-
dactie van lid 2 duidelijk genoeg tot uitdrukking brengt dat de bepaling uit-
sluitend van toepassing is als er sprake is van een kwantitatieve tekortko-
ming, niet ook als er een niet-behoorlijke nakoming heeft plaatsgevonden. 
Wellicht zou dit door een wijziging van de aanhef van het tweede lid kunnen 
worden verduidelijkt, bij voorbeeld in deze trant: 'Bestaat de tekortkoming in 
een gedeeltelijke niet-nakoming en kunnen beide prestaties volgens dezelf-
de maatstaf evenredig worden verdeeld, dan . . . . ' . 

Art. 6.5.4.13. De Commissie moge verwijzen naar hetgeen zij in de twee-
de alinea van haar verslag over art. 6.1.8.13 opmerkte: ook hier rijst de 
vraag waarom in de tekst niet tot uitdrukking is gebracht dat de schuldeiser 
zijn bevoegdheid om te ontbinden op de bij de termijnstelling aangeduide 
gronden verliest indien hij niet binnen die termijn verklaart of hij die be-
voegdheid zal uitoefenen dan wel verklaart dit niet te zullen doen. 

Evenals ten aanzien van art. 6.1.8.13 - zie de derdeen de vierde alinea 
van het verslag op dit artikel - vraagt de Commissie zich met betrekking tot 
dit artikel af of het veel zal voorkomen dat een schuldenaar van de mogelijk-
heid van termijnstelling gebruik maakt: enerzijds zal hij de schuldeiser niet 
op bepaalde ontbindingsgronden willen wijzen indien niet zeker is dat de 
schuldeiser deze zelf al heeft geconstateerd, anderzijds zal de schuldenaar 
zichzelf niet willen vastprikken op bepaalde gronden voor ontbinding. Het 
komt de Commissie voor dat de bepaling met name van nut kan zijn in die 
gevallen waarin duidelijk is dat de schuldeiser bepaalde tekortkomingen in 
de nakoming die hem tot ontbinding bevoegd maken heeft vastgesteld en 
de schuldenaar de aanwezigheid van die gronden niet wil betwisten. 

De Commissie heeft zich voorts verdiept in de vraag of de bepaling toelaat 
dat de schuldenaar de hier bedoelde termijn stelt nog vóórdat de schuldei-
ser de voor de uitoefening van zijn bevoegdheid vereiste aanmaning heeft 
doen uitgaan of voordat de bij die aanmaning gestelde termijn is verstreken. 
Zij constateert op dit punt een verschil met de in art. 6.1.8.13 gegeven rege-
ling, volgens welke de schuldenaar tot de daar bedoelde termijnstelling pas 
kan overgaan wanneer de schuldeiser bevoegd is door een enkele verklaring 
de verbintenis om te zetten.59 Het komt de Commissie voor dat ook hier de 

Vgl. Ph.A.N. Houwing, WPNR4796, blz. 16. 
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termijnstelling pas mogelijk moet zijn als de schuldeiser zijn bevoegdheid 
tot ontbinding kan uitoefenen zonder eerst nog een aanmaning tot de schul-
denaar te richten. Immers, zolang de schuldeiser geen zekerheid heeft of de 
schuldenaar zal nakon 3n, is er geen reden dat de schuldeiser zich erover 
zou moeten uitspreken of hij al dan niet tot ontbinding zal overgaan als de 
schuldenaar niet mocht nakomen. Kan de Minister deze zienswijze onder-
schrijven? Zo ja, dan ware naarde mening van de Commissie de bepaling in 
dit opzicht te verduidelijken, bij voorbeeld door invoeging van 'onmiddellijk' 
voor 'geheel of gedeeltelijk te ontbinden'. 

Met het oog op de situatie dat de schuldeiser zowel tot gehele als tot 
gedeeltelijke ontbinding bevoegd is, ware voorts na het laatste 'of' in te voe-
gen 'en in hoeverre'. 

Ar t t 6.5.4.15, 6.5.4.16 en 6.5.4.21, j°Afd. 6.1.8. In het Rapport Notarissen (WPNR 
4982) wordt principieel bezwaar gemaakt tegen het stelsel van het ontwerp 
voorzover dit met zich meebrengt dat een partij die ten einde van de ontbin-
ding een ontvangen prestatie niet meer ongedaan kan maken en aan wie de-
ze onmacht niet is toe te rekenen - behoudens het in art. 6.1.8.4 bepaalde -
de waarde van die prestatie niet hoeft te vergoeden. Voorgesteld wordt een 
bepaling volgens welke ook in dat geval de wederpartij recht heeft op waar-
devergoeding. Het Rapport demonstreert zijn opvatting aan een ruilovereen-
komst. Als A het eerste levert en daarna, vóórdat B aan zijn verplichting tot leve 
ring heeft voldaan, beide zaken bij B tenietgaan zonder dat dit aan B is toe te 
rekenen zou in het systeem van het ontwerp A noch nakoming kunnen vor-
deren noch doorte ontbinden vergoeding van de waarde van zijn eigen 
prestatie kunnen krijgen. Op deze wijze, zo stelt het Rapport, wordt ten on-
rechte het risico op A afgewenteld. De Commissie kan deze gedachtengang 
niet volgen. Dat A het risico loopt dat B ten gevolge van overmacht noch zijn 
eigen prestatie kan verrichten noch de door A verrichte prestatie ongedaan 
kan maken is, naar het de Commissie voorkomt, een gevolg ervan dat A het 
eerst leverde. Was A niet verplicht het eerst te leveren, dan had hij gebruik 
kunnen maken van zijn opschortingsrecht, zodat hij dat risico dan zelf heeft 
bewerkstelligd. En was hij wel verplicht het eerst te leveren, dan behoort hij 
dat risico ook te dragen, zijnde immers dat risico dan een uitvloeisel van die 
verplichting. Nu het tenietgaan van de door A aan B geleverde zaak niet aan 
B is toe te rekenen, komt het de Commissie billijk voor, dat het uiteindelijk 
resultaat hetzelfde is als wanneer de door A geleverde zaak nog vóór de le-
vering door overmacht teniet zou zijn gegaan. In het door het Rapport voor-
gestelde systeem zou B, hoewel hem niets is toe te rekenen, zowel de scha-
de moeten dragen van het tenietgaan van de zaak die hij zelf had moeten le-
veren, als de waarde moeten vergoeden van de zaak die hem door A werd 
geleverd. In het Rapport wordt nog betoogd dat het de eigenaar is die ge-
woonlijk een zaak verzekert en dat daarom de eigenaar, in het voorbeeld B, 
tot waardevergoeding verplicht moet zijn. Vooropgesteld dient te worden 
dat, als in het voorbeeld B de door A geleverde zaak en/of zijn eigen nog te 
leveren zaak had verzekerd, in het stelsel van het ontwerp A krachtens art. 
6.1.8.4 c.q. art. 6.5.4.20 aanspraak zou hebben op (een deel van) de verzeke-
ringspenningen. En als B zo'n verzekering niet had gesloten terwijl A dit te-
voren wel had gedaan, zal in vele gevallen, in verband met de artt. 7.17.2.3 
en 7.17.2.5., hetzelfde gelden. Ook overigens kan de Commissie zich vereni-
gen met de in de Toelichting (blz. 795 e.v.) gegeven uiteenzetting over het 
stelsel van het Ontwerp. Zij onderschrijft bij voorbeeld eveneens dat, als ten 
tijde van de ontbinding de verhindering tot nakoming van de restitutieplicht 
nog niet bestond, de vraag naar de gevolgen van de verhindering niet an-
ders ligt dan bij andere verbintenissen. Omtrent het bovenstaande zou de 
Commissie gaarne het oordeel van de Minister vernemen. 

Art. 6.5.4.21. Naar de mening van de Commissie ligt aan deze bepaling 
een juiste gedachte ten grondslag. Zij brengt een correctie aan in die geval-
len, waarin degene die bevoegd is tot het gebruik van een rechtsmiddel dat 
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leidt tot ongedaanmaking van een of beide uit hoofde van een wederkerige 
overeenkomst verrichte prestaties, dat rechtsmiddel gebruikt met het doel te 
profiteren van een inmiddels te zijnen gunste plaatsgevonden hebbende wij-
ziging in de waardeverhouding van die prestaties. Het laat zich aanzien dat 
deze bepaling vooral nuttig zal zijn in verband met het grote probleem van 
de geldontwaarding. 

Met het voorstel van het Rapport Notarissen (WPNR 4982), de bepaling te 
schrappen omdat zij een uitwerking is van de algemene beginselen die de 
verhouding tussen schuldeiser en schuldenaar aan redelijkheid en billijkheid 
binden, kan de Commissie zich niet verenigen. Het gaat hier om het uitoefe-
nen van in de wet neergelegde bevoegdheden en in de situaties waarvoor 
de bepaling is bedoeld zal niet licht voldaan zijn aan de strikte omschrijving 
van misbruik van bevoegdheid in art. 8 Inleidende Titel. De Commissie ziet 
het ook als een voordeel van de bepaling, dat er een preventieve werking 
van uit kan gaan: een partij die het er inderdaad alleen om te doen is door de 
uitoefening van zijn recht op ongedaanmaking een extra voordeel als hier 
bedoeld in de wacht te slepen, zal zich allicht bedenken als hij de consequen-
ties van het hier bepaalde overziet. 

DoorS./V. van Opstallen T.J. Dorhout Mees (WPNR 4763 blz. 170) zijn be-
zwaren aangevoerd tegen toepassing van de bepaling ingeval van nietig-
heid of vernietigbaarheid van een wederkerige overeenkomst. Het komt de 
Commissie voor dat weliswaar aan de regeling in deze gevallen minder be-
hoefte bestaat dan in het geval van ontbinding en dat in het bijzonder in het 
geval van nietigheid de toepassing ervan op moeilijkheden kan stuiten - zo-
als in het door genoemde auteurs beschreven geval van de 'levering' van 
een onroerend goed uit hoofde van een nietige overeenkomst - maar dat 
hierin niet een reden is gelegen om de regeling te beperken tot het geval van 
ontbinding. Zwaarwegend acht de Commissie wèl de vrees van deze auteurs 
dat het artikel zou kunnen worden gebruikt om bepaalde economische ge-
volgen van een overeenkomst, die de wetgever door nietigverklaring van 
dergelijke overeenkomsten heeft willen verhinderen, niettemin te bereiken. 
De Commissie heeft zich afgevraagd of in het door de auteurs genoemde ge-
val van de koopovereenkomst, door de wetgever nietig verklaard omdat hij 
de koper niet de kans op voordeel, in de overeenkomst besloten, wil laten ge-
nieten, de rechter inderdaad, als de verkoper de nietigheid inroept en de ko-
per daartegenover aanspraak maakt op vergoeding voor de inmiddels inge-
treden waardestijging, deze laatste vordering zou moeten toewijzen of-
schoon duidelijk is dat toewijzing in strijd zou zijn met de strekking van de 
nietigverklaring van de overeenkomst door de wetgever. Gaarne zou de 
Commissievan de Minister vernemen hoe hij over deze kwestie denkt, maar 
vooralsnog ziet zij ook hierin geen reden om de onderhavige bepaling niet 
ook in de gevallen van nietigheid en vernietigbaarheid van toepassing te 
doen zijn. 

Aannemende dat het wenselijk is het ruime bereik van de bepaling, zoals 
in de eerste alinea van de Toelichting op dit artikel omschreven, te 
handhaven, vraagt de Commissie zich af of dit ruime toepassingsgebied vol-
doende duidelijk uit de tekst blijkt. Nu de voorgaande bepalingen slechts be-
trekking hebben op de ontbinding van een wederkerige overeenkomst en 
bovendien in verschillende van die bepalingen, bij voorbeeld in art. 6.5.4.14, 
de term 'ongedaan maken' wordt gebruikt in verband met die ontbinding, 
wordt de suggestie gewekt dat ook de 'ongedaanmaking' van art. 6.5.4.21 
slechts betrekking heeft op ontbinding en niet op nietigheid, vernietigbaar-
heid enz., welke suggestie nog wordt versterkt doordat art. 6.5.4.22 weder-
om slechts op ontbinding (en opschorting) betrekking heeft. Er is nog een 
ander redactioneel probleem. Uit de Toelichting (t.a.p.) valt af te leiden dat 
het de bedoeling is dat de bepaling ook voor toepassing in aanmerking komt 
als met instandhouding van de overeenkomst slechts een der beide presta-
ties ongedaan moet worden gemaakt: de gevallen dat met een beroep op de 
gebrekkigheid van een prestatie een vervangende prestatie of vervangende 
schadevergoeding wordt geëist. Dit nu is moeilijk verenigbaar met de term 
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'wederzijds te verrichten prestaties', die immers lijkt aan te geven dat de 
bepaling slechts toepassing kan vinden als beide prestaties ongedaan moe-
ten worden gemaakt. In dit verband rijst bij de Commissie nog de vraag of 
er reden is te eisen dat de overeenkomst aan beide zijden (geheel of ten de-
Ie) is uitgevoerd. Uit de Toelichting (blz. 802 regel 7 van boven) blijkt dat het 
niet de bedoeling is dit te eisen: de bepaling kan ook toepassing vinden als 
slechts een der tegenover elkaar staande verplichtingen (geheel of ten dele) 
is nagekomen. Ook met het oog op deze situatie lijken de woorden 'weder-
zijds te verrichten prestaties' niet gelukkig, terwijl bovendien de aanhef van 
de bepaling dan beter kan luiden 'Is een wederkerige overeenkomst aan een 
of beide zijden uitgevoerd'. 

Een en ander leidt ertoe dat de Commissie de Minister in overweging zou 
willen geven de redactie van het artikel nog eens te bezien. Bovendien zou 
wellicht een iets overzichtelijker indeling van de bepaling aandacht verdie-
nen, bij voorbeeld een indeling zoals door Dorhout Mees t.a.p. is voorge-
steld. 

Art. 6.5.4.22. De Commissie kan zich zeer wel met de inhoud van deze be-
paling verenigen. Met de Toelichting meent zij dat de bepaling in een be-
hoefte voorziet: de wet dient enig houvast te geven inzake ontbinding en op-
schorting bij overeenkomsten tussen meer dan twee personen. En met S. 
Gerorandy (WPNR4727, blz. 281 e.v.) acht zij de hier gegeven regeling knap 
afgewogen. Dat de bepaling geen gemakkelijke lectuur vormt, ligt in het al-
gemeen aan de moeilijke materie, niet aan de wijze waarop zij is geredi-
geerd. 

Toch zou de Commissie de Minister willen vragen of hij kans ziet de laatste 
zin van het tweede lid te verduidelijken: men moet lezen en herlezen om te 
begrijpen wat hier is bedoeld. 

Ook ten aanzien van lid 4 zou de Commissie nog een opmerking willen 
maken. T.J. Dorhout Mees (WPNR 4763 blz. 171) toont aan de hand van het 
in de Toelichting tot dit lid gegeven voorbeeld aan, dat het soms niet zozeer 
het ontbreken van de nodige samenhang tussen de verbintenissen als wel 
de aard van de overeenkomst kan zijn, die zich tegen toepassing van de vori-
ge leden verzet. Zou lid 4 niet aldus kunnen worden aangevuld: 'De vorige 
leden vinden geen toepassing voorzover voldoende samenhang tussen de 
verbintenissen ontbreekt of om andere reden de aard van de overeenkomst 
zich tegen die toepassing verzet'? Gaarne verneemt de Commissie de me-
ning van de Minister hierover. 

De voorzitter der Commissie, 
Geurtsen 

De griffier der Commissie, 
Jansen 
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