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1. Ter inleiding van deze memorie die met het daarbij behorende gewij-
zigd ontwerp is opgesteld onder leiding van Mr. W. Snijders, regeringscom-
missaris voor Boek 6, zou de ondergetekende tezamen de opmerkingen wil-
len beantwoorden die in elk van de gedeelten waarin het voorlopig verslag 
over Boek 6 is gesplitst, onder A/gemeen zijn gemaakt. Hij wil beginnen met 
zich aan te sluiten bij de door de Commissie in het eerste deel van het voor-
lopig verslag uitgesproken bewondering voor de grondige en gedegen wijze 
waarop het driemanschap de onderhavige materie heeft aangepakt. Het 
stemt tot voldoening dat een ontwerp van de strekking als het onderhavige 
in beginsel de instemming van de Commissie had. 

Zoals in de memorie van toelichting (zitting 1963-1964 - 7729, stuk nr. 3) is 
uiteengezet, is de dood van J. Drion destijds een van de beweegredenen ge-
weest om het bij brief van 30 oktober 1961 door het driemanschap aan de 
toenmalige ambtsvoorganger van de ondergetekende aangeboden vooront-
werp voor Boek 6 voorshands ongewijzigd als regeringsontwerp in te dienen, 
zulks wegens de moeilijkheid om zonder zijn hulp in korte tijd de tot dan ver-
schenen commentaren op het ontwerp te verwerken. Thans is geen der le-
den van het driemanschap meer in leven. Dit is bij het verdere werk aan dit 
Boek te meer als een ernstig gemis gevoeld, nu in het onderhavige stadium 
een nog omvangrijker toetsing aan literatuur en praktijk nodig was dan bij 
de andere Boeken, waarbij deze toetsing althans ten dele reeds voor de in-
diening als regeringsontwerp heeft plaatsgevonden. 

2. De ondergetekende is zich er met de Commissie van bewust dat de op-
zet van het ontwerp - waarin enerzijds op vele plaatsen gedetailleerde rege-
lingen zijn opgenomen en anderzijds talrijke verwijzingen naar redelijkheid 
en billijkheid voorkomen - aanleiding kon geven en ook heeft gegeven tot 
kritiek van twee zijden: aan de ene kant van hen die meenden dat het ont-
werpzich te zeer in details begeeft en meer aan de rechter zou moeten over-
laten; aan de andere kant van hen die van oordeel waren dat het ontwerp 
onvoldoende houvast geeft aan de praktijk als gevolg van de onzekerheid 
die aan een te veelvuldige verwijzing naar ongeschreven recht is verbonden. 

De Commissie sprak in dit verband een voorkeur uit tot het invoeren van 
de «redelijkheid en billijkheid» als eenheidsmaatstaf voor de oplossing van 
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Inleidende opmerkingen detailproblemen, waarbij dan deze maatstaf door haar werd gezien óf als 
remplacant voor een ingewikkeld detail ófwel als verfijning van een al te 
grof onderdeel. Deze voorkeur heeft bij de opstelling van het gewijzigd ont-
werp mede een richtsnoer gevormd voor de rol die daarin aan de niet onver-
anderd gebleven algemene bepalingen betreffende redelijkheid en billijkheid 
van de artikelen 6.1.1.2 en 6.5.3.1 is toegedacht en aan de wijze waarop het 
ontwerp van het driemanschap deels is bekort en deels is aangevuld. De on-
dergetekende zou daarbij nog het volgende willen aantekenen. 

Een van de belangrijkste doelstellingen van het nieuwe wetboek is het her-
stellen van een evenwichtige taakverdeling tussen wetgever en rechter, een 
evenwicht dat in het huidige, verouderde wetboek in verschillende opzich-
ten is verstoord. Uiteraard doet zich veelvuldig voor dat bepaalde details 
beter aan de rechter kunnen worden overgelaten, hetzij omdat zij voor de 
praktijk slechts van beperkte betekenis zijn, hetzij omdat de feitelijke situ-
aties waarom het gaat onvoldoende overzien kunnen worden om tot een 
verantwoorde regel te kunnen komen. Dergelijke gevallen worden in het 
nieuwe wetboek beheerst door het ongeschreven recht. Vaak wordt dit aan-
geduid met de termen «redelijkheid en billijkheid». Niet minder belangrijk is 
echter het ongeschreven recht bedoeld in titel 6.3 betreffende onrechtmati-
ge daad. Het eerste artikel daarvan bezigt de ook in het huidige recht gebrui-
kelijke omschrijving: hetgeen in het maatschappelijk verkeer betaamt. 

Daartegenover staat dat in verschillende gevallen behoefte aan een gede-
tailleerde wettelijke regeling kan bestaan. In de eerste plaats zijn dat die ge-
vallen die zich in de praktijk veelvuldig voordoen en waar zonder gedetail-
leerde regeling juist voor veel voorkomende kwesties onzekerheden zouden 
blijven bestaan die in de rechtspraak niet zouden zijn op te lossen dan ten 
koste van talrijke procedures met alle daaraan voor de betrokkenen verbon-
den bezwaren. Ook kan het zijn dat zich in het huidige recht reeds een recht-
spraak heeft gevormd waarvan het overzichtelijkheidshalve nuttig is de re-
sultaten vast te leggen en aldus daaraan een wettelijke basis te geven, die 
eventueel ook als uitgangspunt voor nieuwe ontwikkelingen kan dienen. 
Overwegingen in deze trant hebben er bijv. toe geleid aan de regeling van 
het ontwerp een nieuwe afdeling (6.1.9A) toe te voegen betreffende de voor 
de praktijk zeer belangrijke groep van geldschulden. Ook moeten in dit licht 
worden gezien de niet onbelangrijke aanvullingen, aangebracht in afdeling 
6.1.9 betreffende wettelijke verplichtingen tot schadevergoeding en in afde-
ling 6.1.2 betreffende hoofdelijke verbondenheid, een figuur die, zoals bij die 
afdeling nog uiteengezet zal worden, in het nieuwe wetboek van aanzienlijk 
groter praktisch belang is dan in het huidige. Ook kan in dit verband worden 
genoemd de regeling van de verrekening in afdeling 6.1.10, die in het gewij-
zigd ontwerp weliswaar is bekort, maar waar toch ook een zekere mate van 
gedetailleerdheid onvermijdelijk is gebleken. 

Een andere reden die soms tot opneming van detailregels heeft geleid, be-
staat daar waar het een materie betreft die zich enerzijds niet leent tot rege-
ling door partijen bij overeenkomst, en waar anderzijds de rechter zonder 
wettelijke basis zou kunnen menen niet over de middelen te beschikken om 
tot de meest wenselijke oplossing te komen. Zulks kan met name het geval 
zijn bij regels die mede bestemd zijn jegens derden te werken of bij voor-
schriften die geheel of ten dele van procedurele aard zijn. In dit verband kun-
nen worden genoemd de aanvulling van afdeling 6.1.6 met de artikelen 
6.1.6.7a-7c, het nieuwe artikel 6.5.3.8a, en de aanvullingen aangebracht in de 
artikelen 6.5.3.11-12a. Ook heeft deze overweging een rol gespeeld bij de 
uitwerking van de regeling betreffende subrogatie in de artikelen 6.1.2.7-7a 
en in afdeling 6.2.2. 

Maar belangrijker dan dit alles is wellicht nog dat vele gedeelten van Boek 
6 vooral betekenis hebben voor en in het gewijzigd ontwerp dan ook zijn af-
gestemd op het geval dat partijen weliswaar hun rechten en verplichtingen 
bij overeenkomst hadden kunnen regelen, maar dat niet of niet op duidelijke 
wijze hebben gedaan. Het gaat er dan gewoonlijk om een redelijke oplossing 
te vinden voor een geschil dat is ontstaan naar aanleiding van gedragingen 
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Inleidende opmerkingen waarbij partijen zich niet of niet volledig van hun wettelijke rechten en ver-
plichtingen bewust waren. Men denke in dit verband onder meer aan 
de belangrijke groep van de consumenten van goederen of diensten, die 
nog afgezien van het feit dat zij vaak tot een eenvoudige maatschappelijke 
kring behoren, in de regel ook niet de gelegenheid hebben zich tevoren van 
hun rechten en verplichtingen op de hoogte te stellen of zelfs maar dezelfde 
aandacht voor de gevolgen van de door hen gesloten overeenkomsten te 
hebben als hun wederpartij, voor wie die aandacht bepaald wordt door het 
grote aantal soortgelijke overeenkomsten dat zij met telkens weer anderen 
pleegt te sluiten. Dit gezichtspunt, dat in deze memorie nog herhaaldelijk 
naar voren zal komen, leidt ertoe dat ook waar enerzijds soms kan worden 
volstaan met een naar verhouding summiere regeling, anderzijds toch aan 
de rechter de apparatuur moet worden gegeven om tot een aanvaardbare 
oplossing te komen aan de hand van wat partijen ook zonder inzicht in de 
wet in redelijkheid van elkaar aan gedragingen mochten verwachten. Zo zijn 
bijv. de afdelingen 6.1.7, 6.1.8 en 6.5.4 in het gewijzigd ontwerp niet onaan-
zienlijk bekort, maar bleef ook daar de noodzaak tot handhaving van een 
aantal detailbepalingen, vooral bedoeld als beslissingsregels voor de rech-
ter, bestaan. 

De ondergetekende vertrouwt dat in het gewijzigd ontwerp - door onder 
meer met al deze factoren rekening te houden - een redelijk evenwicht tus-
sen wettelijke regels en verwijzingen naar ongeschreven recht is bereikt. Hij 
herinnert eraan dat - in het nieuwe wetboek zo goed als in het huidige recht 
- bij de beoordeling van een gegeven geval behalve op eventueel voor toe-
passing in aanmerking komende geschreven regels steeds ook zal moeten 
worden gelet op het ongeschreven recht, aan de hand waarvan het toepas-
si ngsgebied en de werking van het geschreven recht vaak nader moeten 
worden bepaald. Men zie vooral de leden 2 van de artikelen 6.1.1.2 en 
6.5.3.1. De door de Commissie in dit verband ter sprake gebrachte Inleidem 
de titel, zou de ondergetekende hier willen laten rusten. Naar zijn mening zal 
eerst wanneer het nieuwe vermogensrecht zijn definitieve vorm heeft be-
reikt, zijn te overzien in hoeverre aan bepalingen als daar opgenomen, die 
overigens niet alleen voor het vermogensrecht gelden, behoefte bestaat. Dat 
geldt in het bijzonder voor de artikelen 3, 4 en 8, waarop de Commissie hier 
kennelijk het oog had. 

3. In het gewijzigd ontwerp is voorts in het algemeen gestreefd naar een 
eenvoudiger en gemakkelijker leesbare redactie, ook waar geen materiële 
wijziging beoogd werd. De ondergetekende is het met de Commissie eens 
dat het een illusie zou zijn te menen dat in de onderhavige materie een ook 
voor leken volledig doorzichtige tekst bereikbaar zou zijn. Zoals mede blijkt 
uit hetgeen onder 2 uiteengezet werd, kent Boek 6 bovendien vele bepalin-
gen die zich niet zozeer richten tot de justitiabelen, opdat deze hun feitelijk 
gedrag daarop kunnen afstemmen, als wel tot de rechter die naar aanleiding 
van dat gedrag achteraf ontstane geschillen aan de hand van deze bepalim 
gen zal moeten oplossen. 

In dit verband heeft de Commissie gewezen op de grote betekenis van de 
toelichting, die tot richtsnoer voor de rechter zal kunnen dienen zonder dat 
deze daardoor in zijn mogelijkheden het recht verder te ontwikkelen onnodig 
wordt beperkt. Ook de onderhavige memorie moet worden gezien als een 
zodanig richtsnoer, zulks in aanvulling op de toelichting van het drieman-
schap die uiteraard haar betekenis blijft behouden ook op die plaatsen waar 
deze memorie niet uitdrukkelijk daarnaar verwijst. Deze aanvullingen - voor 
zover niet ingegeven door in de wettekst aangebrachte wijzigingen - komen 
ten dele voort uit de soms uit literatuur of praktijk naar voren gekomen be-
hoefte bepaalde gedeelten van de toelichting overzichtelijkheidshalve nog 
eens samen te vatten, uit te werken of van verduidelijkende voorbeelden te 
voorzien. Voor een ander deel komen zij tegemoet aan de wens de nodige 
verbanden te leggen met de andere Boeken die sedert het ontwerp van Boek 
6 zijn verschenen of in een volgend stadium van parlementaire behandeling 
zijn gekomen. 
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Inleidende opmerkingen 4. Voorts verdient aandacht de wijze waarop de omvangrijke literatuur die 
over het ontwerp van het driemanschap sedert de publikatie daarvan is ver-
schenen, in het algemeen in het gewijzigd ontwerp en de memorie van ant-
woord is verwerkt. De Commissie heeft zich bij de bespreking van literatuur 
in beide gedeelten van het voorlopig verslag een grote mate van beperking 
opgelegd. Blijkens hetgeen in het tweede gedeelte van dit verslag onder AI-
gemeen is opgemerkt, geldt dit voor het laatste gedeelte in nog sterkere ma-
te dan voor het eerste. De Commissie heeft evenwel tevens de verwachting 
uitgesproken dat, wat de Minister betreft, het ontwerp nog eens grondig zou 
worden getoetst en dat hierbij de rijke literatuur, waarin vele waardevolle 
opmerkingen staan, in het oog zal worden gehouden, zoals trouwens reeds 
in de memorie van toelichting (zitting 1963-1964, stuk nr. 3) door de toenma-
lige ambtsvoorganger van de ondergetekende werd toegezegd. 

Bij de voorbereiding van deze memorie en het gewijzigd ontwerp is inder-
daad als uitgangspunt genomen het ontwerp te toetsen aan de gehele daar-
over verschenen literatuur, daaronder begrepen de door verschillende orga-
nisaties daarover uitgebrachte rapporten. Ook bij het werk aan de andere 
Boeken is dit trouwens steeds geschied. Evenmin als daar was het hier ech-
ter doenlijk om van deze toetsing op ieder punt in deze memorie verant-
woording af te leggen. Daarbij is in het onderhavige geval een iets ruimer 
standpunt ingenomen dan bij het werk aan het nieuwe wetboek tot nu toe 
veelal is gevolgd. Niet alleen daar waar het ontwerp wijziging heeft onder-
gaan of het voorlopig verslag op wijziging heeft aangedrongen of om ophel-
dering heeft gevraagd, is gebezigde literatuur uitdrukkelijk vermeld, maar 
ook op een aantal andere plaatsen waar zulks duidelijkheidshalve geboden 
scheen. Daarnaast is deze literatuur op een aantal plaatsen aanleiding ge-
weest tot het maken van nadere opmerkingen bij het artikel waarom het 
ging, zonder uitdrukkelijke vermelding van de publikatie(s) waardoor deze 
opmerkingen werden ingegeven. De beperkte opzet van een parlementair 
stuk als het onderhavige - in dit geval toch reeds tot een niet onaanzienlijke 
omvang uitgegroeid - liet een grotere uitvoerigheid niet toe. 

5. Behalve aan de verschenen literatuur is het ontwerp ook op andere wij-
ze getoetst, met name door het raadplegen van een groot aantal praktijk-ju-
risten en andere deskundigen. In de eerste plaats zijn concepten voor vrijwel 
alle onderdelen van het gewijzigd ontwerp besproken met leden van de ad-
vocatuur, in hoofdzaak op grondslag van een rapport dat door een commis-
sie uit de Nederlandse Orde van Advocaten over Boek 6 is uitgebracht. Op 
soortgelijke voet hebben voorts besprekingen plaatsgevonden met leden 
van de rechterlijke macht, voor ieder onderdeel aangewezen uit een daartoe 
door de Nederlandse Vereniging voor Rechtspraak ingestelde werkgroep. 
Daarnaast zijn over een aantal onderdelen juristen uit verschillende kringen 
van het bedrijfsleven geraadpleegd, waaronder ook vertegenwoordigers 
van de Unie van Schadeverzekeraars. Enkele afdelingen zijn voorts bespro-
ken met leden van het notariaat. Zonder naar volledigheid te willen streven, 
zou de ondergetekende tenslotte nog willen vermelden dat tevens enige on-
derwerpen zijn voorgelegd aan De Nederlandsche Bank N.V., het lnterpro-
vinciaal Overlegorgaan, de Vereniging van Nederlandse Gemeenten en de 
Unie van Waterschappen, terwijl voorts, voor wat betreft geldontwaardings-
problemen, een aantal op dit terrein deskundige juristen en economen ge-
raadpleegd is. 

6. Het ontwerp moest verder op een aantal punten opnieuw worden be-
zien in verband met de andere Boeken, die sindsdien zijn verschenen of ter 
zake waarvan een gewijzigd ontwerp tot stand kwam. Zo ging het drieman-
schap uiteraard uit van de destijds bestaande ontwerpen voor de Boeken 3, 
4 en 5. Inmiddels is echter ten aanzien van Boek 3 op 18 maart 1971 de me-
morie van antwoord aan de Tweede Kamer ingezonden (zitting 1970-1971 -
3770, stuk nr. 5, met twee bijlagen, stukken nrs. 6 en 7), die vergezeld was 
van een gewijzigd ontwerp (stuk nr. 8). Ten aanzien van Boek 5 werd even-
eens de memorie van antwoord aan de Tweede Kamer ingediend, en wel op 
16 oktober 1972 (zitting 1972-4572, stuk nr. 5), eveneens vergezeld van een 
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Inleidende opmerkingen gewijzigd ontwerp (stuk nr. 6). Boek 4 is inmiddels wet geworden. Ook hier 
dateert de memorie van antwoord aan de Tweede Kamer (zitting 1962-1963 
- 3771, stuk nr. 6) met het daarbij behorende gewijzigd ontwerp (stuk nr. 7) 
van na het voorontwerp van het driemanschap voor Boek 6. Daarnaast 
moest nog rekening worden gehouden met de inmiddels verschenen voor-
ontwerpen (groene boeken) van Boek 7 en een deel van Boek 8 (zee- en bin-
nenvaartrecht). 

7. Ook is het op een reeks plaatsen wenselijk geacht rekening te houden 
met inmiddels tot stand gekomen internationale verdragen, ontwerp-verdra-
gen of voorontwerpen voor verdragen. Zo is het gewijzigd ontwerp van de 
afdelingen 6.1.6 en 6.1.7 in belangrijke mate ontleend aan een ontwerp voor 
een Beneluxovereenkomst inzake Nakoming van verbintenissen, opgesteld 
door de Beneluxstudiecommissie voor de eenmaking van het recht, gepubli-
ceerd door de Raadgevende Interparlementaire Beneluxraad op 22 juni 1972 
als stuk 131-1, en door deze Raad na een verslag van Mr. A. Geurtsen, stuk 
nr. 131-2, op 2 juni 1973 van een gunstig advies voorzien. Voortszijn de arti-
kelen 6.1.8.16-18 aangepast aan de Beneluxovereenkomst betreffende het 
boetebeding, ondertekend te 's-Gravenhage op 26 november 1973, Tracta-
tenblad 1974, nr. 5. In de nieuwe afdeling 6.1.9A betreffende verbintenissen 
tot betaling van een geldsom is rekening gehouden met de Convention Eu-
ropéene relative au lieu de paiement des obligations, en met de Conven-
tion Européene relative aux obligations en monnaie étrangère, beide gepu-
bliceerd door de Raad van Europa, respectievelijk in 1972 en in 1968. In de 
artikelen 6.5.2.1-8 betreffende de totstandkoming van overeenkomsten is 
voorts aansluiting gezocht bij de Eenvormige wet inzake de totstandkoming 
van Internationale Koopovereenkomsten betreffende roerende lichamelijke 
zaken, in de Nederlandse wetgeving opgenomen bij de Wet van 15 decem-
ber 1971, Stb. 781, terwijl bij de artikelen 6.5.2.11-12a is gelet op het Uni-
droit-ontwerp van 31 mei 1972 omtrent de geldigheid van Internationale 
Koopovereenkomsten betreffende roerende lichamelijke zaken, gepubli-
ceerd in Revue de droit uniforme, 1973,1, p. 60 e.v. Tenslotte verdient ver-
melding dat in de afdelingen 6.1.A, 6.1.8 en 6.5.4 in velerlei opzicht gebruik 
is gemaakt van concept-voorontwerpen voor een Beneluxovereenkomst be-
treffende de Niet-nakoming van verbintenissen, opgesteld door een sub-
commissie van de Beneluxstudiecommissie voor de eenmaking van het 
recht. 

De ondergetekende moge aan dit alles de opmerking verbinden dat uiter-
aard niet uitgesloten is dat naderhand aanpassing aan verdere internationa-
le ontwikkelingen noodzakelijk zal blijken. Verwacht mag worden dat een zo-
danige aanpassing in het nieuwe wetboek geen onoverkomelijke moeilijkhe-
den zal opleveren. 

8. Zoals boven reeds werd aangestipt, is het gewijzigd ontwerp met enige 
afdelingen aangevuld, terwijl voorts ook een aantal groepen bepalingen 
naar andere afdelingen zijn verplaatst. Overzichtelijkheidshalve wil de on-
dergetekende deze inleidende opmerkingen besluiten met een opsomming 
van de voornaamste wijzigingen die dit in de indeli.ig van het ontwerp heeft 
teweeg gebracht. 

De invoeging van een nieuwe afdeling 6.1.9A betreffende verbintenissen 
tot betaling van een geldsom werd reeds genoemd. Daarnaast werd aan titel 
6.1 een nieuwe afdeling 6.1.6A betreffende opschortingsrechten toege-
voegd, waarin mede de materie van de oorspronkelijke artikelen 6.1.6.19-20 
is opgenomen. Afdeling 6.1.10 is in het gewijzigd ontwerp beperkt tot verre-
ken ing, terwijl de artikelen 6.1.10.1 en 2 zijn overgebracht naar de in af del in 
gen verdeelde titel 6.2, waar zij thans te vinden zijn in afdeling 6.2.4. Ook titel 
6.3 is in het gewijzigd ontwerp in afdelingen verdeeld, waarbij vermelding 
verdient dat een aantal bepalingen, te weten de oorspronkelijke artikelen 
6.3.3, 6.3.4 en 6.3.18 zijn overgebracht naar afdeling 6.1.9; men zie de artike-
len 6.1.9.4a, 6.1.9.8 en 6.1.9.11 lid 1, onder c. Artikel 6.3.14 betreffende de 
aansprakelijkheid voor motorrijtuigen is voorts geschrapt in afwachting van 
de regeling van deze materie in Boek 8. 
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6.1.1 Voorts verdient in dit verband vermelding dat op enige piaatsen in het ge-
wijzigd ontwerp ruimte is opengelaten voor toekomstige invoegingen, die 
thans nog niet konden worden aangebracht. Dit is met name het geval met 
de afdelingen 6.3.3 en 4, respectievelijk betreffende produktenaansprakelijk-
heid en ongeoorloofde mededinging. 

TITEL 1 

VERBINTENISSEN IN HET ALGEMEEN 

Afdeling 1 

Algemene bepalingen 

Artikel 6.1.1.1. Het verheugt de ondergetekende dat de Commissie het in 
dit artikel omschreven beginsel kon onderschrijven. Tevens deelt hij de me-
ning van de Commissie dat dit beginsel eenvoudiger en doorzichtiger kan 
worden geformuleerd. Dit kan zijns inziens het best worden bereikt door te 
bepalen dat verbintenissen slechts kunnen ontstaan, indien dit uit de wet 
voortvloeit. Zoals in deze redactie ligt opgesloten, moet deze bepaling ruim 
worden opgevat, zoals ook de Hoge Raad in zijn arrest van 30 januari 1959, 
N.J. 1959, 548, aan de woorden «uit de wet» in het huidige artikel 1269 B.W. 
een ruime uitleg heeft gegeven. Met name is niet nodig dat elke verbintenis 
rechtstreeks op enig wetsartikel steunt. Maar wel moet - zoals de Hoge Raad 
het uitdrukte - in gevallen die niet bepaaldelijk in de wet zijn geregeld, de 
oplossing worden aanvaard die in het stelsel van de wet past en aansluit bij 
de wèl in de wet geregelde gevallen. 

De Commissie heeft er terecht op gewezen dat het bovenstaande niet 
meebrengt dat uit redelijkheid en billijkheid geen verbintenissen voortvloei-
en. Dit is met name mogelijk in die gevallen dat de wet door middel van deze 
termen naar ongeschreven recht verwijst; men zie het volgende artikel en 
artikel 6.5.3.1. Zoals in de inleidende opmerkingen van de toelichting (p. 
457-458) wordt opgemerkt, is voorts het feit dat een verplichting geen ver-
bintenis oplevert geen beletsel voor een vordering tot nakoming, terwijl vele 
ongeschreven rechtsplichten, nl. die waarvan de gevolgen worden geregeld 
in titel 6.3, bij niet nakoming leiden tot een verbintenis tot schadevergoe-
ding. 

Naar de mening van de ondergetekende behoeft het vervallen in artikel 
6.1.1.1. van de verwijzing naar de overeenkomst als bron van verbintenissen 
niet tot aanvulling van titel 6.5 te leiden. Dat een rechtshandeling binnen de 
door dwingende wetsbepalingen, goede zeden en openbare orde getrokken 
grenzen rechtsgevolgen heeft, volgt reeds uit de opzet van titel 3.2. Welke 
rechtsgevolgen een overeenkomst heeft is nader uitgewerkt in artikel 
6.5.3.1. De belangrijkste rechtsgevolgen van een verbintenisscheppende 
overeenkomst zijn uiteraard de uit die overeenkomst voortspruitende ver-
bintenissen. Men zie de toelichting, p. 759-760. 

Artikel 6.1.1.2. De Commissie heeft bij dit artikel in de eerste plaats aan-
dacht besteed aan de hier en elders in het ontwerp gebezigde termen als «re 
delijkheid en billijkheid», «onredelijk», «onbillijk» en «onbetamelijk». Zij had 
in het algemeen tegen het gebruik van dergelijke algemene begrippen en 
normstellingen geen bezwaar, maar meende dat dan wel vast dient te staan, 
wat nu precies de betekenis van die begrippen in het ontwerp is en hoe zij 
onderling zijn afgebakend. 

De ondergetekende wil naar aanleiding van deze opmerkingen beginnen 
met erop te wijzen dat de hier bedoelde begrippen naar hun aard vaag zijn. 
De wetgever beoogt door het bezigen ervan immers aan de rechter de nodi-
ge vrijheid te laten in situaties die zich niet voor het stellen van meer gede-
tailleerde wettelijke regels lenen. Voorts dienen deze en dergelijke termen 
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6.1 .1 steeds te worden gezien in verband met het voorschrift waarin zij worden 
gebezigd. Ook daarom lenen deze begrippen zich niet voor een precieze af-
bakening vanuit algemene gezichtspunten. Volstaan wordt hier derhalve 
met de opmerking dat soms ook overwegingen van taalkundige aard een rol 
hebben gespeeld, met name bij de keuze tussen de termen «redelijkheid en 
billijkheid», «redelijk» en «billijk». In de belangrijkste algemene bepalingen, 
als het onderhavige artikel en het door de Commissie terecht eveneens ter 
sprake gebrachte artikel 6.5.3.1, is verwezen naar «redelijkheid en billijk-
heid», maar in een aantal meer incidentele gevallen is volstaan met een en-
kele verwijzing naar «redelijkheid» of «billijkheid», dikwijls om de redactie 
van de betreffende bepaling niet nodeloos lang te maken. 

Wat het onderhavige artikel betreft, heeft de ondergetekende er met ge-
noegen kennisvan genomen dat de Commissie onderschreef dat het onge-
schreven recht zowel aanvullende als beperkende werking behoort te heb-
ben. Wel bestond binnen de Commissie verschil van mening over de uitwer-
king hiervan, waarbij op de voormelde algemene beschouwingen werd te-
ruggegrepen. Sommige leden waren van oordeel dat het ontwerp onnodige 
afwijkingen van het huidige begrippenstelsel dient te vermijden en wilden 
daarom artikel 6.1.1.2 tot één lid reduceren, waarin dan - overeenkomstig 
het huidige artikel 1374 lid 3 B.W. - uitsluitend de goede trouw tot maatstaf 
zou moeten worden gesteld. Volgens andere leden daarentegen is de be-
grippenuitrusting van het ontwerp zozeer een eenheid, dat ingrijpen daarin 
door incidentele aanpassingen het gevaar zou meebrengen deze eenheid 
aan te tasten. Dit laatste dient volgens deze leden derhalve alleen te geschie-
den, wanneer men tegen een bepaald begrip in een bepaald verband on-
overkomelijke bezwaren heeft. Tegen deze achtergrond werd de hier in het 
ontwerp nu eenmaal gekozen terminologie aanvaardbaar geacht. 

De ondergetekende zou bij zijn bespreking van dit een en ander willen 
vooropstellen dat naar zijn mening de in het ontwerp gekozen term «rede-
lijkheid en billijkheid» aan beide in de Commissie vertegenwoordigde ziens-
wijzen in redelijke mate tegemoet komt. 

Daarbij verdient in de eerste plaats aandacht dat, naar in de praktijk is ge-
bleken, de in artikel 1374 lid 3 B.W. gebezigde term «goede trouw» niet on-
dubbelzinnig is. De term wordt immers ook gebezigd in het zakenrecht, bijv. 
in de artikelen 630, 659, 2000, 2002 en 2003 B.W. en - voor de praktijk nog 
belangrijker - ook door de rechtspraak betreffende de artikelen 2014 en 1910 
B.W. De term heeft hier betrekking op hetgeen een bepaalde persoon bij het 
verrichten van een handeling weet of behoort te weten. Het juridisch spraak-
gebruik tracht wel verwarring te voorkomen door zonodig te spreken van 
«objectieve» goede trouw (artikel 1374 lid 3 B.W.) en «subjectieve» goede 
trouw (weten of behoren te weten), maar ook deze terminologie kan niet van 
dubbelzinnigheid worden vrijgepleit. Men pleegt immers ook het «behoren 
te weten» in het zakenrecht wel als «objectieve» goede trouw aan te duiden 
tegenover de subjectieve goede trouw die dan alleen ziet op wat degene om 
wie het gaat wist. Men vergelijke Drion-Kakebeeke van der Put, Compendium 
van het Nederlands Vermogensrecht, 5e dr., 1973, nr. 156. 

Erger is evenwel dat ook materieel misverstand dreigt. Herhaaldelijk is ge-
poogd in de rechtspraak de opvatting ingang te doen vinden dat het ook bij 
de goede trouw van artikel 1374 lid 3 gaat om de gezindheid van de persoon 
aan wie verweten wordt dat hij in strijd met de goede trouw zou hebben ge-
handeld. Er zijn twee arresten van de Hoge Raad nodig geweest om deze 
leer te verwerpen en uit te maken dat het bij de goede trouw van het verbin-
tenissenrecht om ongeschreven objectief recht gaat, nl. H.R. 9 februari 1923, 
N.J. 1923, 676 (Artist de Laboureur) en H.R. 21 juni 1957, N.J. 1959, 91. In bei-
de arresten wordt bij de omschrijving van hoe artikel 1374 lid 3 op dit punt 
moet worden uitgelegd, dit objectieve recht aangeduid door middel van de 
woorden «redelijkheiden billijkheid». 

Wat de artikelen 6.1.1.2 en 6.5.3.1 dus doen - en in de toelichting, p. 760, 
voorlaatste alinea, ook wordt gezegd - is het overnemen van de omschrij-
ving die de huidige rechtspraak heeft gegeven van de goede trouw van arti-
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kei 1374 l id 3, waardoor de voormelde «subjectieve» opvat t ing terz i jde 
word t gesteld. Daardoor werd tevens mogel i jk o m de goede t r ouw van arti-
kel 1374 lid 3 en de «bil l i jkheid» van artikel 1375 in artikel 6.5.3.1 te laten sa-
menva l len ; men zie de toe l icht ing, p. 760, voor laatste alinea. 

In het nieuwe wetboek word t de term «goede t rouw» in het zakenrecht ge-
handhaafd; men zie artikel 3.1.1.12 en voorts bi jv. de art ikelen 3.4.2.3a lid 1, 
3.4.2.3b lid 1, 3.4.3.1, 3.4.3.8, 3.5.12, 3.5.14, 3.5.15 en 3.9.2.2a lid 1. A ldus ont-
staat een stelsel niet ongel i jk aan dat van het Duitse en Zwitserse recht, waar 
voor goede t r ouw in de zin van redeli jkheid en bi l l i jkheid de te rm «Treu und 
Glauben» gebezigd word t en voor de zakenrechteli jke goede t rouw «guter 
Glaube». Men zie voor Duits land B.G.B. par. 157 en 242 tegenover par. 932 
e.v. en voor Zwi tser land Z.G.B, artikel 2 tegenover artikel 3. 

De ondergetekende wi jst er voor ts op dat de Nederlandse wetgever inmid -
dels de te rm «redel i jkheid en bi l l i jkheid» reeds enige malen aanvaardbaar 
heeft geacht; men zie artikel 159 lid 3 van Boek 1, a lsmede de artikelen 7 van 
Boek 2, 4.4.2.5a, 4.4.3.2b en 4.4.5.4a. Evenals daar moet ook in de hier be-
sproken artikelen de te rm als één geheel worden gezien (hendiadys), waar 
van beide onderdelen elkaar wederzi jds aanvul len. De in het voor lop ig ver-
slag opgeworpen vraag of hier sprake is van een tauto logie, zou de onderge-
tekende ontkennend wi l len beantwoorden, ook al lopen de begr ippen rede-
l i jkheid en bi l l i jkheid in elkaar over en worden zij in het n ieuwe wetboek hier 
en daar ook wel afzonderl i jk gebezigd. Zoals de Commiss ie terecht heeft op-
gemerkt hebben beide begr ippen tezamen een eigen gevoelswaarde en een 
specifieke betekenis die zich reeds heeft ontwikkeld in de huid ige recht-
spraak betreffende de artikelen 1374 en 1375 B.W. 

Dat het hier gaat om ongeschreven objectief recht, word t geaccentueerd 
doordat in artikel 6.1.1.2 l id 1 - en in het gewi jz igd on twerp ook in artikel 
6.5.3.1 l id 1 - word t gesproken van «de eisen van» redeli jkheid en bi l l i jkheid. 
De ondergetekende is met de Commiss ie van oordeel dat aan deze woorden 
geen verdergaande betekenis toekomt. 

In het gewi jz igd on twerp zijn de afzonderli jke bepal ingen, gewi jd aan de 
beperkende werk ing van het ongeschreven recht, in beginsel gehandhaafd, 
met name in artikel 6.1.1.2 lid 2 en in artikel 6.5.3.1 l id 2 dat in de plaats komt 
van het oorspronkel i jke artikel 6.5.3.10. In het gewi jz igd on twerp word t ech-
ter in deze bepal ingen niet langer gebruik gemaakt van het begr ip «onbeta-
meli jk». Zowel de aanvul lende werk ing als de beperkende worden nu der-
halve door redel i jkheid en bi l l i jkheid beheerst. Dit brengt mee dat het gewi j -
zigd ontwerp tussen beide werk ingen van het ongeschreven recht geen 
scherp onderscheid meer maakt. Veeleer is de bedoel ing voorop komen te 
staan o m buiten twi j fe l te stellen dat het nieuwe wetboek in beginsel beper-
kende werk ing aanvaardt. Daaraan is behoefte, omdat dit in het huid ige 
recht een omstreden vraag is. Men zie voor een recent overzicht te dier zake 
Abas, Debeperkende werk ing van de goede t rouw, diss. Amsterdam 1972, 
p. 109 e.v. 

Een belangri jke overweg ing die tot het kiezen van deze nieuwe opzet heeft 
geleid, is dat aanvul lende en beperkende werk ing van het ongeschreven 
recht in de praktijk geen f iguren zijn, die duidel i jk van elkaar zijn af te gren-
zen. De vraag met welke werk ing men te doen heeft, hangt in de eerste 
plaats hiervan af, wat men als inhoud van de verb intenis ziet. Gaat het o m 
een overeenkomst, dan speelt derhalve de waarder ing door de feitel i jke 
rechter van wat part i jen over en weer hebben verklaard, c.q. geacht moeten 
worden voor hun rekening te hebben genomen, een grote rol en is in cassa-
tie alleen toetsing op marginale punten mogel i jk ; men zie H.R. 29 juni 1962, 
N.J. 1962, 285. Neemt de rechter aan dat er een leemte is, dan is er plaats 
voor aanvul l ing; neemt hij aan dat door parti jen in de kwestie voorzien is, 
dan is er hoogstens plaats voor beperkende werk ing . Dit is een factor die 
zich aan de invloed van de wetgever onttrekt. 

Dat afbakening van het gebied van de beperkende werk ing moeil i jk kan 
zijn, blijkt ook uit de verschi l lende antwoorden die kunnen worden gegeven 
op de vraag aan beperking ten opzichte waarvan men denkt. Men kan im-
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mers denken aan beperking van een door de schuldeiser uit te oefenen recht 
of bevoegdheid, zoals kennelijk bij de opstelling van artikel 6.1.1.2 lid 2 van 
het ontwerp is geschied, maar ook aan beperking van de toepasselijkheid 
van bepaalde regels, zoals het oorspronkelijke artikel 6.5.3.10 tot uitgangs-
punt leek te hebben. Wanneer men bijv. meent dat op grond van onge-
schreven recht de schuldenaar op een andere plaats moet nakomen dan de 
wet (artikel 6.1.6.11 c.q. de artikelen 6.1.9A.4e.v.) of de overeenkomst aan-
wijst, dan hoeft dat in het geheel geen beperking van het recht van de schuld-
eiser op te leveren, maar het is uiteraard wel een derogering aan de betref-
fende regel. 

Ook kan een bron van verwarring tussen aanvullende en beperkende wer-
king zijn gelegen in het feit dat het praktisch belang van het onderscheid 
vaak terug te brengen is tot de vraag welke sanctie aan het achterwege laten 
van een bepaalde handeling is verbonden. Als voorbeeld kan worden ge-
noemd het geval dat iemand op grond van ongeschreven recht van zijn we-
derpartij een bepaalde mededeling kan eisen. Het kan zijn dat dit betekent 
dat die wederpartij verplicht is die mededeling te doen, bijv. op straffe van 
schadevergoeding bij niet nakoming. Er is dan sprake van aanvullende wer-
king. Het kan echter ook zijn dat die wederpartij niet tot enige mededeling 
verplicht'ts, maar alleen zijn recht niet kan uitoefenen, zolang hij die mede-
deling niet doet. Er is dan sprake van beperkende werking ten aanzien van 
dat recht of van de regel waarop dat recht berust. Maar over de vraag aan 
welke sanctie i n een gegeven geval moet worden gedacht, kan zeer wel ver-
schil van mening bestaan. 

Men lette er verder op dat er figuren zijn waar beperkende werking en aan-
vullende werking zich beide door elkaar voordoen. Zo kan men bij de vraag 
of redelijkheid en billijkheid in de gegeven omstandigheden een opschor-
tingsrecht rechtvaardigen (artikelen 6.1.6.19 e.v. en 6.5.4.2 e.v. van het ont-
werp, afdeling 6.1.6A van het gewijzigd ontwerp), zowel kijken naar de aan 
de schuldenaar toegekende opschortingsbevoegdheid (aanvulling) als naar 
het beletsel dat deze bevoegdheid voor de schuldeiser oplevert om nako-
ming te krijgen (beperking); men zie Heyning-Plate, Eigenrichting tot zeker-
heid, diss. Rotterdam 1969, p. 35 e.v. Zo kan men ook ingeval een bindend 
advies wegens strijd met redelijkheid en billijkheid buiten toepassing wordt 
gelaten, zowel kijken naar het verlies van de bevoegdheid het in te roepen 
(beperking) als naar de beslissing van de rechter die deze voor het te licht 
bevonden bindend advies in de plaats stelt (aanvulling). Men vergelijke bij 
dit laatste de inmiddels verschenen artikelen 7.15.7-8. 

Zijn enerzijds aanvullende en beperkende werking van het ongeschreven 
recht niet scherp uiteen te houden, anderzijds kan men ze, naar de onderge-
tekende meent, evenmin goed op één lijn stellen en dan zeggen dat men 
sneller «op grond van ongeschreven recht zal mogen aanvullen dan corrige-
ren». Is er een leemte, dan zal de rechter moeten aanvullen en zal men 
slechts kunnen twisten over de vraag hoe. Is er daarentegen geen leemte, 
dan is er veeleer sprake van een toetsing van hetgeen bijv. in de overeen-
komst al geregeld is, een regeling die er in beginsel aanspraak op maakt in 
stand gehouden en nagekomen te worden. Het gaat derhalve naar de me-
ning van de ondergetekende niet zozeer om een keuze van een maatstaf die 
naar een bepaalde soort ongeschreven recht verwijst, als wel om de vraag in 
welke situaties het ongeschreven recht toegepast mag worden. Uitgaande 
van dit laatste bezigt het gewijzigd ontwerp in de artikelen 6.1.1.2 lid 2 en 
6.5.3.1 lid 2 de wending «naar maatsteven van redelijkheid en billijkheid 
onaanvaardbaar». De nieuwe redactie bedoelt enerzijds de rechter tot de no-
dige terughoudendheid bij de toepassing van deze bepalingen aan te spo-
ren, maar anderzijds te doen uitkomen dat in beide artikelen het tweede lid 
telkens neerkomt op een uitwerking van de algemene regel van het eerste lid 
voor een bepaald geval en dat geen wezenlijk verschil bestaat tussen de in 
beide leden gebezigde maatstaven. De ondergetekende wijst er in dit ver-
band op dat naar zijn mening hetgeen waarin de verbintenis c.q. de overeen 
komst reeds voorziet, zowel uitgangspunt dient te zijn voor de aanvulling 
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6. I . I van leemten als voor de vraag in hoeverre het ongeschreven recht zijn be-
perkende werking uitoefent, d.w.z. het toepassingsgebied van een in begin-
sel tussen partijen geldende regel nader bepaalt. 

Een verder bezwaar tegen een maatstaf die gebruik zou maken van de 
term «onbetamelijk» is nog dat een soortgelijke maatstaf wordt gebezigd in 
artikel 6.3.1.1 (in strijd «met hetgeen volgens ongeschreven recht in het 
maatschappelijk verkeer betaamt»). Het verdient echter geen aanbeveling 
om aldus tussen dat artikel en de hier besproken bepalingen een verband te 
suggereren, dat in werkelijkheid niet bestaat. 

Het bovenstaande impliceert dat de ondergetekende zich gaarne verenigt 
met de verwerping door de Commissie van de kritiek die op de hier bespro-
ken bepalingen is uitgeoefend door Löwenstein in diens inaugurele rede van 
9 maart 1967 («De relativiteit van de contractuele norm»). Deze leer is voor 
het huidige recht behalve door Schut, die in het voorlopig verslag werd geci-
teerd, inmiddels ook uitvoerig bestreden door Abas, Beperkende werking 
van de goede trouw, diss. Amsterdam 1972, p. 206 e.v. Zij is begrijpelijk te-
gen de achtergrond van een rechtspraak die aan de goede trouw van artikel 
1374 lid 3 beperkende werking scheen te ontzeggen. Uit een oogpunt van 
wetgeving is zij echter weinig aantrekkelijk. Zij schept met name het gevaar 
van feitelijke vaststellingen door de lagere rechter die weinig verband meer 
met de werkelijkheid hebben, maar nodig zijn om tot het resultaat te komen, 
dat hij redelijk acht. Zij werkt zo tevens in de hand dat de werkelijke gronden 
van de beslissing oncontroleerbaar worden. Het is wenselijk dat de omstan-
digheden op grond waarvan de rechter de toepassing van de ingeroepen re-
gel in het betreffende geval onaanvaardbaar acht, in de motivering zijn terug 
te vinden. Is die toepassing op grond van het ongeschreven recht («naar 
maatstaven van redelijkheid en billijkheid») inderdaad onaanvaardbaar, dan 
geldt de regel in het stelsel van het gewijzigd ontwerp niet en is geen debat 
meer nodig over de vaak ongrijpbare bewijsvraag of partijen nu al of niet 
voor het betreffende geval in hun overeenkomst een leemte hebben gelaten. 

Wat de redactie van artikel 6.1.1.2 betreft, wijst de ondergetekende nog op 
het volgende. Het eerste lid is - zonder dat daarmee een materiële wijziging 
is beoogd - iets eenvoudiger geformuleerd. 

Het tweede lid is - anders dan in het ontwerp het geval was - thans afge-
stemd op de beperkende werking ten aanzien van de tussen schuldeiser en 
schuldenaar eventueel geldende regels . Evenals in het nieuwe lid 2 van arti-
kel 6.5.3.1 behoort de onderhavige bepaling naar de mening van de onder-
getekende ook van toepassing te zijn, wanneer toepassing van een regel ten 
gunste van de schuldenaar naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid 
onaanvaardbaar zou zijn. 

Bij de in lid 2 vermelde «rechtshandeling» denke men niet zo zeer aan de 
overeenkomst - die al door artikel 6.5.3.1 wordt bestreken - , maar bijv. aan 
een uiterste wil waaruit een verbintenis uit legaat voortvloeit, of aan de sta-
tuten van een rechtspersoon, waarin een verbintenis of een vordering van 
een aandeelhouder van een vennootschap of van een lid van een vereniging 
wordt geregeld. 

De Commissie heeft de vraag gesteld of het tweede lid alleen het recht van 
de schuldeiser tijdelijk kan opschorten of dat het ook op dit recht blijvende 
invloed kan hebben. In het gewijzigd ontwerp kan zich dit laatste, evenals in 
het oorspronkelijk ontwerp het geval was, naar de mening van de onderge-
tekende zeer wel voordoen. Een van de belangrijkste toepassingen van de 
beperkende werking van redelijkheid en billijkheid is de figuur die men 
pleegt aan te duiden met de term rechtsverwerking. Zo kan het zijn dat men 
zijn recht verwerkt om een beroep te doen op een bepaald gebrek van een 
prestatie, wanneer men de wederpartij niet in de gelegenheid stelt om dit 
gebrek in ogenschouw te nemen of de nodige maatregelen tot spoedige op-
heffing ervan te nemen. In de regel zal dit leiden tot definitief verlies van alle 
rechten die men jegens de wederpartij aan het gebrek kon ontlenen. Dit kan 
zich voordoen bij een prestatie die verschuldigd was op grond van een over-
eenkomst, in welk geval artikel 6.5.3.1 van toepassing zal zijn, maar evenzeer 
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bij een prestatie, verschuldigd op grond van een uiterste wil (legaat) of op 
grond van onverschuldigde betaling. In de laatste twee gevallen zal het be 
roepop rechtsverwerking moeten worden gegrond op artikel 6.1.1.2 lid 2. 
Naar de mening van de ondergetekende kan men niet zeggen dat deze wer-
king van het ongeschreven recht te ver gaat. 

Op de opmerkingen die in het voorlopig verslag bij artikel 6.1.1.2 zijn ge-
maakt met betrekking tot wenselijkheid en redactie van artikel 6.5.3.1 zal in 
deze memorie bij dit laatste artikel worden ingegaan. 

Artikelen 6.1.1.3-5. Met instemming heeft de ondergetekende er kennis 
van genomen dat de Commissie niet de zienswijze kon delen van Zeylema 
ker, N.J.B. 1962, p. 608-609 en W.P.N.R. 4701, die een regeling van de na-
tuurlijke verbintenis ongewenst achtte en derhalve meende dat deze verbin-
tenis weer zou moeten afzakken naarde «moraal en fatsoen »-sf eer waarin 
zij volgens hem thuis zou horen. Ook de ondergetekende is een voorstander 
van het opnemen van een regeling betreffende deze figuur en meent dat het 
hier gaat om een rechtsbetrekking, met name om een verbintenis, waarvan 
de nakoming weliswaar rechtens niet afdwingbaar is maar waaraan wel an-
dere rechtsgevolgen verbonden zijn, die hieronder nog ter sprake zullen ko-
men. 

De Commissie heeft zich voorts afgevraagd of de plaatsing van de rege-
ling van de natuurlijke verbintenis in de onderhavige afdeling een gelukkige 
is. Met name werd in het voorlopig verslag de vrees uitgesproken dat aldus 
ten onrechte een verband zou worden gesuggereerd tussen deze regeling en 
het daaraan voorafgaande oorspronkelijke tweede lid van artikel 6.1.1.2. 
Daarbij dacht de Commissie aan de mogelijkheid dat men dit lid zo zou op-
vatten dat de daarin neergelegde beperkende werking van de ongeschreven 
betamelijkheidsnorm tot gevolg zou hebben dat van het recht van schuldei-
ser waarvan dit lid sprak, nog altijd een natuurlijke verbintenis zou overblij-
ven. 

De ondergetekende meent dat deze vrees in het gewijzigd ontwerp niet 
gerechtvaardigd zou zijn. De redactie van artikel 6.1.1.2 lid 2 spreekt thans 
niet meer van een recht van de schuldeiser dat deze niet kan uitoefenen, 
voor zover hij onbetamelijk zou handelen door de schuldenaar aan zijn ver-
plichting te houden, maar is afgestemd op de vraag in hoeverre partijen over 
en weer de tussen hen in beginsel geldende regels kunnen inroepen. Daar-
door is thans duidelijk dat - zoals de Commissie terecht heeft opgemerkt -
artikel 6.1.1.2 en de artikelen 6.1.1.3 e.v. naast elkaar staande regelingen be-
vatten en onderling geen ander verband vertonen dan dat zij als algemene 
bepalingen in de onderhavige afdeling op hun plaats zijn geacht. De artike-
len 6.1.1.3 e.v. zijn dit met name, omdat zij mede het toepassingsgebied be-
palen van de regels die in Boek 6 zijn opgenomen. Men zie vooral artikel 3 
lid 1 en artikel 4. 

Artikel6.1.1.3. Zoals hierboven reeds is aangestipt is in het nieuwe wet-
boek de natuurlijke verbintenis een werkelijke, zij het ook rechtens niet af-
dwingbare, verbintenis. In het voorlopig verslag werd er terecht de aandacht 
op gevestigd, dat het ontwerp niet de opvatting volgt, daarin gelezen door 
Van Opstall, W.P.N.R. 4754, en door het rapport van de Broederschappen, 
W.P.N.R. 4790 ad artikel 6.1.1.4, dat het hier slechts zou gaan om een betrek-
king uit hoofde van zedelijkheid of betamelijkheid met alleen deze bijzonder-
heid dat het recht er een aantal gevolgen aan verbindt. Dat deze opvatting in 
het nieuwe wetboek wordt verworpen volgt uit het in dit opzicht duidelijke 
eerste lid van het onderhavige artikel. Dat artikel 6.1.1.4 de wettelijke bepa-
lingen betreffende verbintenissen van «overeenkomstige» toepassing ver-
klaart doet daaraan niet af. De Commissie heeft in dit verband terecht gewe-
zen op de toelichting, p. 457, tweede en derde alinea. Zoals uit het daar ge-
zegde blijkt, is de hier bedoelde formulering gewenst, omdat, naar valt te 
verwachten, een letterlijke toepassing niet steeds mogelijk zal zijn in ver-
band met de omstandigheid dat niet alle bepalingen betreffende verbinte-
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6 .1 .1 nissen in het nieuwe wetboek steeds mede met het oog op niet-afdwingbare 
verbintenissen zullen zijn geredigeerd. 

De Commissie heeft zich voorts uitvoerig bezig gehouden met de wijze 
waarop in lid 2 onder b de daar bedoelde groep van natuurlijke verbintenis-
sen wordt omschreven. De ondergetekende heeft naar aanleiding van deze 
beschouwingen de redactie van deze bepaling opnieuw bezien. 

In de eerste plaats is in de nieuwe redactie in zoverre aan de wensen van 
de Commissie tegemoet gekomen dat tot uitdrukking is gebracht dat het in 
het geval onder b moet gaan om een dringende verplichting. 

Wat betreft de door de Commissie opgeworpen vraag of het wel juist is 
dat het ontwerp de hier bedoelde verplichtingen omschrijft als van zedelijk-
maatschappelijke aard, in plaats van met de in de huidige rechtspraak wel 
gebruikte omschrijving als verplichtingen «van moraal en fatsoen», zou de 
ondergetekende op het volgende willen wijzen. In beginsel komt het hem 
juist voor dat in de toelichting, p. 464, voorlaatste alinea, de begrippen mo-
raal en fatsoen afzonderlijk worden bezien. Hij deelt dan ook niet de in het 
voorlopig verslag uitgesproken mening dat moraal en fatsoen in de huidige 
rechtspraak als één ondeelbaar begrip zou worden beschouwd en derhalve 
niet opgesplitst mag worden. Men vergelijke de arresten H.R. 12 maart 1926, 
N.J. 1926, 777; 22 april 1937, N.J. 1937,1108, en 18februari 1938, N.J. 1938,323 
waar telkens van «(de) moraal of{beX) fatsoen» wordt gesproken, zoals ook 
het geval is in artikel 33 lid 1 sub 12 van de Successiewet. Ook in de literatuur is 
het spraakgebruik op dit punt niet vast; men vergelijke Asser-Rutten I, p. 27 
(«morele en fatsoensplichten») en p. 39-40 (waar steeds sprake is van «mo-
raal onfatsoen»), en Pitlo, Verbintenissenrecht I, p. 280 e.v. («moraal oHat-
soen», «de moraal, het fatsoen»). 

De door de Commissie opgeworpen vraag heeft de ondergetekende er 
echter wel toe geleid om in de onderhavige bepaling in zoverre naar de ter-
minologie van het huidige recht terug te keren, dat daarin thans wordt ge-
sproken van een «morele verplichting», een term die ook in de huidige recht-
spraak vaak wordt gebezigd; men zie bijv. H.R. 18 maart 1953, N.J. 1953, 
640; 26 mei 1954, N.J. 1954,453; 7 december 1956, N.J. 1958, 445 en 4 juni 
1965, N.J. 1965, 277. De hier te zwakke en ook overigens dubieuze associ-
aties opwekkende term «fatsoen» blijft derhalve geëlimineerd. 

De in het ontwerp gebezigde uitdrukking «verplichtingen van zedelijk-
maatschappelijke aard» is intussen niet geheel verdwenen. Zij is in zoverre 
terug te vinden in de slotzinsnede van het onder ö bepaalde, dat daarin 
thans met de woorden «naar maatschappelijke opvattingen» is aangegeven 
dat het voor de vaststelling of een verplichting als hier bedoeld een natuurlij-
ke verbintenis is, aankomt op de in de maatschappij bestaande opvattingen. 
In de rechtspraak wordt in dit verband wel gesproken van «naar algemene 
opvatting» of «naar algemeen gangbare opvattingen»; men zie H.R. 24 juni 
1953, N.J. 1953, 645; 7 december 1956, N.J. 1958, 445; en 28 januari 1959, 
N.J. 1959, 170. In het gewijzigde ontwerp is de term «algemeen» evenwel ver-
meden. Aldus blijft aan de rechter overgelaten welke de omvang moet zijn 
van de kring van personen waarin de betreffende opvattingen leven, willen 
deze opvattingen voor de toepassing van de onderhavige bepaling relevant 
zijn. Daarbij zal vooral van belang kunnen zijn in welke kring van personen 
het aan de rechter voorgelegde geval zich heeft afgespeeld. 

In de slotzinsnede is voorts tegemoet gekomen aan de wens van een aan-
tal leden van de Commissie om hier een objectievere formulering te kiezen 
dan het ontwerp deed. De oorspronkelijk daarin voorkomende zinsnede «dat 
de ander naleving van de verplichting als voldoening van een aan hem toe-
komende prestatie mag beschouwen» is vervangen door: dat naleving daar-
van als voldoening van een aan die ander toekomende prestatie moet 
worden aangemerkt. 

Deze wijziging is evenwel niet ingegeven door de vrees van de voormelde 
leden, dat deze woorden een afwijking van de ten tijde van het verschijnen 
van Boek 6 gangbare opvatting zouden betekenen; zij komen immers vrijwel 
net zo voor bijv. in H.R. 18 maart 1953, N.J. 1953,640; 24 maart 1953, N.J. 1953, 
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6.1 .1 645 en 26 mei 1954, N.J. 1954, 453. Wel kan worden gezegd dat deze rechtspraak 
tot veel discussie aanleiding heeft gegeven, zulks naar aanleiding van de 
bijzondere maatstaf die men daarin heeft menen te kunnen lezen en die men 
pleegt aan te duiden als het «aanspraakcriterium». Men zie de toelichting p. 
464, eerste hele alinea, en naar aanleiding van het arrest van de Hoge Raad 
van 4 juni 1965, N.J. 1965, 277: de noot van G.J.S. onder dat arrest in de 
N.J.; de noot onder het arrest van H. Drion in Ars Aequi, XV, 1966, p. 51; 
Royer W.P.N.R. 4880; Schoordijk W.F.R. 4793; en Asser-Rutten I, p. 43 e.v. 

De thans gekozen redactie die niet als weergave van voormelde uitleg van 
de huidige rechtspraak beschouwd mag worden, bedoelt tot uiting te brerv 
gen dat het bij de vraag of een natuurlijke verbintenis als hier bedoeld be-
staat, niet alleen aankomt op de mate waarin de verplichting wordt gevoeld, 
maar ook hierop, of naleving ervan naar maatschappelijke opvattingen als 
voldoening van een aan de wederpartij toekomende prestatie moet worden 
beschouwd, zodat de natuurlijke verbintenis voor die prestatie een voldoen-
de rechtsgrond vormt en deze niet naderhand als onverschuldigd betaald 
kan worden teruggevorderd. De ondergetekende meent dat dit ook in de for-
mulering van het ontwerp reeds opgesloten lag; men vergelijke Pitlo, Ver-
bintenissenrecht I, p. 283-284. Dat tegenover de verplichting van de schul-
denaar een aanspraak van de wederpartij staat, kan uiteraard op zichzelf 
geen bruikbare maatstaf voor de aanwezigheid van een natuurlijke verbinte-
nis opleveren, tenzij in deze ruime zin dat een algemene morele verplichting, 
bijv. tot het bijstaan van de misdeelde medemens, niet voldoende concreet 
is om als een natuurlijke verbintenis te kunnen worden opgevat; men zie H. 
Drion, t.a.p., p. 54, eerste kolom, bovenaan. 

Tevens geeft de nieuwe redactie aan dat daarin niet wordt gevolgd de op-
vatting, weergegeven in de toelichting, p. 464, alinea O, laatste zin. Een lou-
ter zedelijke verplichting die geen (natuurlijke) verbintenis is, kan in het ge-
wijzigd ontwerp derhalve geen rechtsgrond in de zin van artikel 6.4.2.1 ople-
veren. 

De ondergetekende wijst er nog op dat aan de bezwaren van sommige le-
den tegen de woorden «ofschoon zij rechtens niet afdwingbaar is» geen ge-
volg is gegeven. Met de in het voorlopig verslag vermelde andere leden is 
hij van mening dat deze woorden, die in het gewijzigd ontwerp enigszins zijn 
verplaatst, niet kunnen worden gemist, zonder dat de duidelijkheid daaron-
der zou lijden. 

Artikel 6.1.1.4. De Commissie heeft zich afgevraagd of deze bepaling vol-
doende grondslag biedt voor het beantwoorden van vragen waarop naar het 
huidige recht het antwoord dubieus is. 

De ondergetekende wil in dit verband voorop stellen dat artikel 4 naar zijn 
mening aan de rechter terecht een algemene maatstaf geeft om de proble-
men die zich kunnen voordoen, op te lossen. Het is immers moeilijk om alle 
gevallen waarin vragen kunnen rijzen, tevoren te overzien. 

Naar zijn mening doen zich in de gevallen die in het voorlopig verslag ter 
sprake zijn gebracht geen bijzondere moeilijkheden voor. Zo is uit de rege-
ling van de artikelen 6.1.10.4 e.v. betreffende verrekening duidelijk dat de 
schuldenaar van de natuurlijke verbintenis jegens de schuldeiser zal kunnen 
verrekenen maar dat omgekeerd de schuldeiser - die immers geen nakoming 
van die verbintenis kan afdwingen - dit niet kan. Aandacht verdient daarbij 
echter dat artikel 6.1.10.8 voor de natuurlijke verbintenis die overblijft na ver-
jaring van de rechtsvordering, een bijzondere regel bevat. 

Ook versterking van een natuurlijke verbintenis dooi een zekerheidsrecht 
vormt naar de mening van de ondergetekende geen probleem. Een zodani-
ge versterking is toegelaten, zonder dat de natuurlijke verbintenis haar ka-
rakter daardoor behoeft te verliezen, met name wanneer de zekerheid wordt 
verschaft door de derde. Men zie de toelichting, p. 466, voorlaatste alinea, en 
voor borgtocht ook de toelichting bij artikel 7.14.1.1, p. 1118, waar over de 
werking van een zodanige borgtocht een en ander wordt gezegd. Ook hier 
bevat het nieuwe wetboek enige bijzondere regels voor de natuurlijke ver-
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6 .1 .1 bintenis die na verjaring van een rechtsvordering overblijft; men zie de arti-
kelen3.11.20ben7.14.1.4lid2. 

Als voorbeeld van een bepaling betreffende verbintenissen waarvan de 
strekking meebrengt, dat zij niet op een niet afdwingbare verbintenis mag 
worden toegepast, kan de eis van een «onverplichte rechtshandeling» in ar-
tikel 3.2.11 worden genoemd. De strekking van dit artikel (bescherming van 
de schuldeisers tegen benadeling) brengt mee dat voldoening aan een na-
tuurlijke verbintenis als «onverplichte rechtshandeling» in de zin van dit arti-
kel mag worden beschouwd; men zie Ankum, De pauliana buiten faillisse-
ment, p. 138-141. 

Artikel 6.7.7.5. In het voorlopig verslag werd er terecht de aandacht op ge-
vestigd dat achter deze bepaling de regel schuilt dat een natuurlijke verbin-
tenis alleen door een overeenkomst in een civiele verbintenis kan worden 
omgezet. De Commissie heeft daar de opmerking aan toegevoegd dat het 
huidige recht ook eenzijdige omzetting toelaat en dat derhalve een wijziging 
op dit punt slechts aanvaardbaar zou zijn, wanneer zij deugdelijk gemoti-
veerd zou worden. Een zodanige motivering ontbreekt naar het oordeel van 
de Commissie. Voorts heeft zij de vraag gesteld of, zo deze regel in het nieu-
we wetboek wordt opgenomen, dit niet uitdrukkelijk in dit artikel zou moeten 
worden vooropgesteld. 

Naar aanleiding van deze beschouwingen wil de ondergetekende voorop-
stellen dat naar zijn mening niet gezegd kan worden dat in het huidige recht 
eenzijdige omzetting mogelijk is. Zoals wordt gezegd in de toelichting, p. 
467, voorlaatste alinea, is het punt veeleer omstreden, terwijl de Hoge Raad 
zich er nimmer over heeft uitgelaten. In het ontwerp is er de voorkeur aan 
gegeven deze mogelijkheid uit te sluiten. 

De ondergetekende verenigt zich met deze keuze. In de eerste plaats is een 
eenzijdige toezegging die - ook zonder dat zij wordt aanvaard - degene die 
haar deed voor onbepaalde tijd zou blijven binden, een weinig aantrekkelijke 
figuur. Het komt hem juister voor een zodanige toezegging te behandelen als 
een aanbod, waarop de weloverwogen regeling van de artikelen 6.5.2.1 a-8 
toegepast kan worden. 

Daarnaast kan er op worden gewezen dat een versterking bij eenzijdige 
rechtshandeling ook niet goed zou passen in het stelsel van het ontwerp, zo-
alsdat tot uiting komt in de artikelen 6.1.10.1 lid 2 (artikel 6.2.4.14a lid 2 van 
het gewijzigd ontwerp), 6.5.3.5 lid 3 (lid 4 van het gewijzigd ontwerp) en 7.3.1 
lid 2, waarbij het oorspronkelijk artikel 6.1.1.5 lid 1 bedoelde aan te sluiten. 

Tenslotte komt het de ondergetekende niet wenselijk voor dat de omzet-
ting bij uiterste wil zou kunnen plaatsvinden, zodat een nalatenschaps-
schuld zou ontstaan, waarop niet de bepalingen betreffende vorderingen uit 
legaat van toepassing zouden zijn. Het spreekt vanzelf dat de erflater de 
prestatie die hij uit hoofde van een natuurlijke verbintenis verschuldigd is, 
wèl aan de schuldeiser kan legateren, zodat een afdwingbare verbintenis uit 
legaat ontstaat. In dat geval zijn een aantal bijzondere bepalingen van toe-
passing; men zie de artikelen 4.3.3.12 lid 1, 4.4.2.4a lid 2 en 4.5.3.11a lid 3. 

De ondergetekende is het met de Commissie eens dat het aanbeveling 
verdient de onderhavige regel uitdrukkelijk in artikel 5 neer te leggen. Dit is 
in het gewijzigd ontwerp geschied in een nieuw eerste lid, waarop de regel 
van het oorspronkelijke eerste lid in een hieraan aangepaste formulering 
thans als tweede lid aansluit. Aldus komt ook duidelijker uit dat - zoals de 
Commissie heeft opgemerkt - de versterking van een natuurlijke verbintenis 
niet te gemakkelijk mag worden aangenomen. Nodig is: een overeenkomst. 
Naar de mening van de ondergetekende is er geen aanleiding te veronder-
stellen dat de rechtspraak de aanwezigheid daarvan zonder goede grond zal 
aannemen. 

In het voorlopig verslag is naar aanleiding van de thans in lid 2 opgeno-
men bepaling de vraag aan de orde gesteld wat precies de betekenis is van 
de daarin voorkomende term «om niet». De ondergetekende zou daarop wil-
len antwoorden dat deze term duidt op de afwezigheid van een tegenpresta-
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tie. Toezegging van een prestatie onder een voorwaarde zal in beginsel niet 
voldoende zijn om de overeenkomst er een om baat te doen zijn. Als voor-
beeld van een geval waarin wel van om baat kan worden gesproken, denke 
men aan een overeenkomst waarbij na een verbroken samenwoning de ene 
partij op zich neemt aan haar natuurlijke verbintenis tot een zekere verzor-
ging van de wederpartij te voldoen en de wederpartij daartegenover afstand 
doet van haar rechten op de woning of de inboedel, waarin de samenwo-
ning plaatsvond. 

Tenslotte heeft de Commissie nog enige belangrijke beschouwingen ge-
wijd aan het probleem van de aanpassing aan veranderde omstandigheden 
van verplichtingen tot het doen van periodieke betalingen, die op een ver-
sterkte natuurlijke verbintenis berusten. De Commissie heeft er terecht op 
gewezen dat blijkens de toelichting, p. 468, eerste hele alinea, de ontwerpers 
meenden dat dit probleem opgelost moet worden aan de hand van artikel 
6.5.3.11. De Commissie dacht daarentegen veeleer aan een bijzondere bepa-
ling in de trant van artikel 401 van Boek 1 echter met dien verstande dat de 
rechter het toegezegde bedrag alleen zou kunnen verlagen dan wel intrek-
ken c.q. het ingetrokken bedrag (later) weer verhogen tot ten hoogste het 
toegezegde bedrag. 

Bij de beantwoording van deze beschouwingen zou de ondergetekende 
voorop willen stellen dat natuurlijke verbintenissen die worden omgezet in 
rechtens afdwingbare verbintenissen tot periodieke betalingen uiteenlopen-
de grondslagen kunnen hebben en dat die grondslagen de aard van de ver-
bintenis mede zullen bepalen. Zo kunnen als twee onderling sterk verschil-
lende typen worden genoemd enerzijds de natuurlijke verbintenis tot het 
verstrekken van een pensioen aan iemand die gedurende lange tijd bij een 
ander in dienst is geweest of voor hem een zakelijke functie heeft bekleed, en 
anderzijds de natuurlijke verbintenis tot het verstrekken van levensonder-
houd, waarbij in de praktijk tot nu toe vooral een rol hebben gespeeld het ge-
val van een min of meer op een huwelijk gelijkende lotsverbondenheid en 
het geval van de gewezen echtgenote aan wie de wet een alimentatie ont-
hield in omstandigheden waarin de huidige maatschappelijke opvatting wel 
tot een morele verplichting daartoe leidt. 

Wordt een natuurlijke verbintenis van het eerste type bij overeenkomst 
versterkt dan zal deze in de regel de strekking hebben aan de begunstigde 
een vaste uitkering van een zeker bedrag toe te kennen, in beginsel onafhan-
kelijk van de toekomstige financiële positie van hemzelf en van de toezeg-
ger, zoals dat in het algemeen bij pensioenen het geval is. Voor een moge-
lijkheid tot wijziging op grond van veranderingen in deze wederzijdse finan-
ciële positie, zoals bestaat bij een op de wet berustende alimentatievorde-
ring, is hier derhalve geen plaats. 

Doet een natuurlijke verbintenis van het tweede type zich voor en wordt 
deze bij overeenkomst versterkt, dan is daarmee nog niet gezegd dat deze 
overeenkomst de strekking zal hebben een vordering tot levensonderhoud 
te verschaffen die alle wijzigingen in draagkracht van de toezegger en be-
hoeften van de begunstigde volgt. Ook hier kan het zeer wel de bedoeling 
zijn een in beginsel vaste uitkering toe te kennen ten einde hiermee zichzelf 
en de ander de nodige zekerheid te geven of misschien ook wel om eens en 
voor al van de wellicht als pijnlijk gevoelde zaak af te zijn. 

Daarbij komt dat het onderhavige type zich in abstracto van dat van de 
pensioenverplichting laat onderscheiden, maar dat beide typen in de praktijk 
vaak door elkaar lopen. Dat men zich na een op een huwelijk lijkende lotsver-
bondenheid moreel verplicht voelt tot het doen van een uitkering kan in be-
langrijke mate stoelen op de overweging dat men in feite van een langdurige 
dienstverlening heeft geprofiteerd. Ook kan wat begonnen is als een zakelij-
ke verhouding als een lotsverbondenheid zijn geëindigd. 

Wat in al deze gevallen de strekking van de betreffende versterkingsover-
eenkomst is, is een kwestie van uitleg van die overeenkomst die mede aan 
de hand van de omstandigheden van het geval dient te geschieden. Van die 
uitleg zal afhangen wat aan toekomstige omstandigheden geacht moet wor-

Tweede Kamer, zitting 1975-1976,7729, nrs. 6-7 15 



den in de overeenkomst te zijn verdisconteerd en dus ook wat nog kan gel-
den als «onvoorziene omstandigheden» in de zin van het in de toelichting 
vermelde artikel 6.5.3.11 (omstandigheden waarin de overeenkomst niet 
voorziet). 

Tegen deze achtergrond verdient een bijzondere bepaling als door de 
Commissie gesuggereerd naar de mening van de ondergetekende geen aan-
beveling. Zij zou immers de soepelheid missen die aan de algemene regel 
van artikel 6.5.3.11 eigen is en hier juist op haar plaats is. Het lijkt hem trou-
wens ook niet juist dat in geval van toekenning van een uitkering die niet de 
strekking heeft van draagkracht en behoeftigheid te abstraheren, artikel 
6.5.3.11 geen oplossing zou bieden. Zo men in dat geval niet de mogelijk-
heid tot wijziging bij verandering van deze omstandigheden uit de overeem 
komst zelf wil afleiden, zal men mogen aannemen dat de overeenkomst niet 
in een zodanige verandering voorziet en dat dus artikel 6.5.3.11 kan worden 
toegepast, uiteraard mits ook overigens aan de eisen van dat artikel is vol-
daan. 

Opmerking verdient nog dat langs deze weg ook een verhoging van de uit-
kering niet is uitgesloten. Naar de mening van de ondergetekende kan ook 
dit op zijn plaats zijn en dat wel zonder de door de Commissie gesuggereer 
de beperking. Men denke aan de opheffing van de invloed van de geldont-
waarding, wanneer deze de uitkering ernstig zou hebben aangetast. 

Afdeling 2 

Hoofdelijke verbintenissen 

Opschrift afdeling. Aangezien de onderhavige afdeling niet alleen betrek-
king heeft op hoofdelijke verbintenissen, maar met name in het eerste artikel 
ook enige regels bevat betreffende pluraliteit van schuldenaren in het alge-
meen, is het opschrift gewijzigd in: pluraliteit van schuldenaren en hoofde-
lijke verbondenheid. Op deze wijze is tevens duidelijker tot uiting gebracht 
zowel dat deze afdeling wat de pluraliteit betreft de tegenhanger vormt van 
afdeling 6.1.3 waarin de pluraliteit van schuldeisers wordt geregeld, als ook 
dat hoofdelijkheid in het nieuwe wetboek een figuur is die zich alleen ten 
aanzien van schuldenaren en niet ook, als in huidige recht, ten aanzien van 
schuldeisers kan voordoen. 

Algemeen. Alvorens tot de bespreking van de afzonderlijke artikelen over 
te gaan wil de ondergetekende eraan herinneren dat het belang van de fi-
guur van hoofdelijke verbondenheid in het nieuwe wetboek ten opzichte van 
het huidige recht aanzienlijk is toegenomen. Niet alleen is de in het huidige 
recht bekende figuur van ondeelbaarheid van een door meer schuldenaren 
verschuldigde prestatie in de regeling van de hoofdelijkheid opgegaan, 
maar ook is het tegen het te snel aannemen van hoofdelijkheid gerichte arti-
kel 1318 B.W. niet overgenomen, terwijl afdeling 6.1.2 er blijkens de toelich-
ting, p. 470-471, op ingericht is juist in zoveel mogelijk gevallen toepassing 
te vinden. Men zie ook het hieronder nog toe te lichten nieuwe artikel 6.1.2.1 
lid 2. Bovendien is de regeling van de hoofdelijkheid in het nieuwe wetboek 
anders dan in het huidige recht mede toepasselijk op het belangrijke geval 
dat twee of meer personen voor eenzelfde schade aansprakelijk zijn (artikel 
6.1.9.8). En voorts vloeit uit tal van incidentele bepalingen een hoofdelijke 
verbondenheid voort; men zie bijv. de artikelen 304 lid 1 en 390 van Boek 1, 
de artikelen 8, 29 lid 4, 30 lid 2, 47 lid 6, 69 lid 2, 71 lid 5, 90 lid 1, 93 lid 2, 139, 
149, 150, 180 lid 2, 182 lid 5, 199 lid 1, 204 lid 2, 249, 259, 260 en 289 lid 4 van 
Boek 2 en de artikelen 5.6.7a, 5.7.1.5a, 5.10.1.6 leden 4 en 5, 5.10.1.8 lid 2, 
5.10.1.15alid 3, 6.3.1.5, 7.6.9, 7.7.1.8, 7.9.1.7, 7.9.1.8 lid 2, 7.13.2.2, 7.13.3.2 le-
den 1 en 4, 7.19.7.9 lid 1,7.20.6.9 lid 1,8.5.2.41 lid 6, 8.5.2.47 lid 3, 8.6.1.7 lid 
1, 8.10.2.43 lid 3, 8.10.2.51 lid 3 en 8.11.1.7 lid 1. 
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6 .1 .2 Tenslotte is de onderhavige regeling nog van belang voor titel 14 van het 
inmiddels verschenen voorontwerp voor Boek 7, welke titel de borgtocht be-
treft. De regeling daarvan stoelt op die van afdeling 6.1.2. De onderlinge ver-
houding tussen beide regelingen wordt aangegeven in artikel 7.14.1.1 lid 3. 
Zoals blijkt uit de eerste hele alinea van p. 1116 van de toelichting, is steeds 
sprake van borgtocht, wanneer iemand zich aansprakelijk stelt voor de 
schuld van een ander en zich bij de schuldeiser aandient als iemand wie 
deze schuld zelf niet aangaat. Doet dit zich voor, dan zijn derhalve zowel titel 
7.14 als afdeling 6.1.2 van toepassing, deze laatste voor zover daarvan in titel 
7.14 niet is afgeweken. 

Artikel 6.1.2.1. De eerste twee leden van het artikel zijn in het gewijzigd 
ontwerp van volgorde gewisseld en iets anders geformuleerd, teneinde een 
duidelijker parallel te verkrijgen met hetgeen in artikel 6.1.3.1 wordt bepaald 
ten aanzien van de pluraliteit van schuldeisers. Thans wordt derhalve in bei-
de artikelen de algemene regel betreffende het geval van pluraliteit van 
schuldenaren respectievelijk schuldeisers voorop gesteld. Deze algemene 
regel wordt vervolgens in de daarop volgende leden uitgewerkt. 

In het nieuwe eerste, oorspronkelijk tweede, lid behoeft in de nieuwe op-
zet niet meer uitdrukkelijk van een deelbare prestatie te worden gesproken. 
Voorts zijn de woorden «overeenkomst of uiterste wil» vervangen door de 
algemenere term «rechtshandeling». Deze omvat mede de mogelijkheid van 
bijv. een hoofdelijkheid, voortvloeiend uit de statuten van een rechtsper-
soon; men zie artikel 55 van Boek 2. Ook kan worden gewezen op de hoof-
delijkheid ingevolge een verklaring van aansprakelijkstelling, bedoeld in de 
artikelen 343 leden 4 en 5 en 215 van Boek 2. 

In het nieuwe tweede, oorspronkelijk eerste, lid is niet alleen bepaald dat 
er hoofdelijke verbondenheid is in geval meer schuldenaren een ondeelbare 
prestatie verschuldigd zijn, maar ook wanneer uit wet, gewoonte of rechts-
handeling voortvloeit dat de schuldenaren ten aanzien van eenzelfde schuld 
ieder voor het geheel aansprakelijk zijn. Aldus wordt een door de ontwer-
pers reeds aangegeven lijn verder doorgetrokken. In de alinea, overlopend 
van p. 470 naar p. 471 van de toelichting, wordt immers uiteengezet dat in 
geval van samenloop van vorderingen tegen verschillende schuldenaren, in 
dier voege dat ieder voor het geheel aansprakelijk is, de bepalingen van af-
deling 6.1.2 naar gelang van de aard van het geval analogisch toegepast 
kunnen worden. Maar indien de aansprakelijkheid van schuldenaren er een 
is ten aanzien van éénzelfde schuld, is er geen reden waarom deze afdeling 
niet rechtstreeks van toepassing zou zijn. Men denke bijv. aan de thans in 
overeenkomsten niet ongebruikelijke en ook onder het nieuwe recht wellicht 
in zwang blijvende wending dat twee of meer schuldenaren een bepaald be-
drag verschuldigd zullen zijn «ieder voor het geheel des dat de een betaald 
hebbende de ander zal zijn bevrijd». Wat de wet betreft zie men bijv. de arti-
kelen 85 lid 1 en 87 lid 1 van Boek 1 en 6.5.3.3 lid 2, tweede zin. De ondergete-
kende wijst er nog op dat de nieuwe regel artikel 6.1.9.8 - in het gewijzigd 
ontwerp lid 1, eerste zin, van dat artikel - niet overbodig maakt. Wanneer 
twee personen aansprakelijk zijn voor dezelfde schade, houdt dat nog niet in 
dat er aansprakelijkheid is voor éénzelfde schuld. 

Het derde lid is teruggebracht tot een regel die er op neerkomt dat bij een 
overeenkomst van een schuldenaar met zijn schuldeiser de aansprakelijk-
heid van eventuele rechtsopvolgers van de schuldenaar nader kan worden 
geregeld. Zij stelt aldus buiten twijfel hetgeen men ook zonder uitdrukkelijke 
bepaling reeds uit het stelsel van de wet zou kunnen afleiden, maar in het 
huidige recht niet geheel onbestreden is. Men zie met name Pitlo, Verbinte-
nissenrecht I, p. 141, tegenover Asser-Van der Ploeg, p. 286 en de daar in 
noot 4 geciteerden. De bepaling is uiteraard vooral van belang voor de ge-
vallen van een overgang van de schuld van rechtswege. Daarbij valt niet al-
leen te denken aan overgang door erfopvolging, maar ook bijv. aan een 
overgang krachtens de artikelen 6.5.3.3 lid 2 of 6.5.3.4. In deze laatste geval-
len maakt het onderhavige lid onder meer mogelijk in de overeenkomst 
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waarop de daar bedoelde kwalitatieve verplichtingen berusten, een soortge-
lijke regeling op te nemen als ingevolge de artikelen 5.6.7a lid 1 en 5.7.1.5a 
lid 1 voor de gevallen van overgang van een erfdienstbaarheid of een recht 
van erfpacht geldt. 

De herinnering in het oorspronkelijke lid 3 aan de bevoegdheid van de erf-
later om bij uiterste wil te bepalen dat zijn erfgenamen voor een op één of 
meer hunner overgegane schuld hoofdelijk aansprakelijk zullen zijn, is als 
overbodig geschrapt. De hier bedoelde uiterste wilsbeschikking is een le-
gaat, waarbij de erflater aan zijn schuldeiser als legataris een ten laste van 
zijn erfgenamen of sommigen van hen komend vorderingsrecht toekent om 
voldoening van de nagelaten schuld te verlangen, zulks onder bepaling dat 
de met het legaat belaste erfgenamen hoofdelijk verbonden zullen zijn. Men 
zie artikel 4.4.2.1. 

Tenslotte vestigt de ondergetekende er nog de aandacht op dat de toelich-
ting, p. 475, bovenaan, in zoverre correctie behoeft omdat de daar geciteerde 
len 4.5.1.3 lid 2 en 4.5.1.3 lid 1 inmiddelszijn geworden tot de artikelen 
4.5.1.1 lid 2 en 4.5.1.3 lid 2 van de eindtekst van Boek 4. Voorts verdient op-
merking dat de in de toelichting op p. 475, eerste hele alinea, vermelde regel 
volgens welke een tot een algemeenheid van goederen behorende schuld 
steeds verhaalbaar is op de tot die algemeenheid behorende goederen, in-
middels wettelijke grondslag heeft gekregen in het gewijzigd ontwerp van 
Boek 3; men zie artikel 3.7.2.2a. 

Artikel 6.1.2.2. In het gewijzigde ontwerp is de oorspronkelijke tweede zin 
van het eerste lid gemaakt tot eerste zin van het tweede lid. Op deze wijze 
komt duidelijker uit dat de beide volzinnen die in het nieuwe tweede lid zijn 
opgenomen, bij elkaar horen in dier voege dat de tweede neerkomt op een 
uitbreiding van het toepassingsgebied van de eerste. 

Verduidelijkt is in deze tweede zin voorts dat bij inbetalinggeving en verreke-
ning hetzelfde geldt als bij nakoming in alle gevallen dat de schuld daardoor 
wordt gedelgd. Dit kan het geval zijn wanneer verrekening plaats vindt door 
een verklaring van de schuldenaar, maar ook wanneer de verrekening op 
een verklaring van de schuldeiser berust. Verder is uitdrukkelijk aangegeven 
dat bevrijding van de schuldenaar ten gevolge van verzuim van de schuldei-
ser geschiedt door toepassing van artikel 6.1.7.3; men zie ook artikel 
6.1.7.14. Tevens is tot uiting gebracht dat de rechter bij de toepassing van 
dat artikel kan bepalen dat niet alle hoofdelijke schuldenaren worden be-
vrijd, doch slechts een of meer van hen. 

Artikel 6.1.2.2a. Dit nieuwe artikel komt overeen met het inmiddels ver-
schenen artikel 7.14.3.1. De overwegingen die tot opneming van dit laatste 
artikel hebben geleid, gelden ook hier. Men vergelijke voorts het in het ge-
wijzigd ontwerp van Boek 3 ingevoegde artikel 3.7.1.1 lid 3, dat mede van 
toepassing is wanneer twee of meer schuldeisers gezamenlijk één vorde-
ringsrecht hebben in de zin van artikel 6.1.3.1. 

Artikel 6.1.2.3. In het voorlopig verslag is het tweede lid van dit artikel 
overbodig genoemd. De Commissie heeft zich voorts afgevraagd of het 
geen aanbeveling zou verdienen te lezen: «Uitstel en kwijtschelding van be-
taling aan één der hoofdelijke schuldenaren werkt nietten aanzien van zijn 
medeschuldenaren, tenzij blijkt dat dit de bedoeling van de schuldeiser 
was.» 

De ondergetekende begrijpt deze suggestie aldus dat niet alleen het twee-
de lid, maar ook het eerste door de voormelde zin zou worden vervangen. 
Naar aanleiding daarvan zou hij op het volgende willen wijzen. De voorge-
stelde tekst stelt als hoofdregel voorop dat uitstel en kwijtschelding in begin-
sel niet werken ten behoeve van andere schuldenaren dat tot wie de schuld-
eiser zijn verklaring heeft gericht. Dit behoeft evenwel in het stelsel van het 
ontwerp niet te worden bepaald. Zoals in de toelichting, p. 472-473, wordt 
uiteengezet is het uitgangspunt van de onderhavige regeling immers dat 
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hoofdelijke verbondenheid aan de vorderingsrechten van de schuldeiser je-
gens ieder van de schuldenaren niet het zelfstandig karakter ontneemt. Het 
zou niet wenselijk zijn twijfel aan de handhaving van dit uitgangspunt te 
wekken door op sommige punten regels op te nemen, die daaruit reeds zon-
der uitdrukkelijke bepaling voortvloeien. 

De strekking van artikel 3 is dan ook een andere. Hoezeer de vorderings-
rechten op de verschillende schuldenaren ook een zelfstandig karakter dra-
gen, toch zou het niet praktisch zijn uit te sluiten dat een aanbod tot kwijt-
schelding, vervat in een tot één der schuldenaren gerichte verklaring, door 
deze namens allen wordt aanvaard, aangenomen dat het aanbod ertoe strekt 
jegens allen van het vorderingsrecht afstand te doen. Ook zou het niet prak-
tisch zijn, wanneer de schuldeiser die aan alle schuldenaren tezamen uitstel 
van betaling wil toestaan, daartoe steeds tot ieder van hen een desbetreffen-
de verklaring zou moeten richten. Het artikel komt hieraan tegemoet door 
middel van enige regels die neerkomen op gevallen van vertegenwoordiging. 

Het eerste lid bevat een bevoegdheid namens de overige schuldenaren 
een kwijtschelding te aanvaarden. Overeenkomstig het voorstel van de 
Commissie is in het gewijzigd ontwerp verduidelijkt dat deze bevoegdheid 
alleen bestaat wanneer het gaat om een afstand om niet (kwijtschelding). 
Gaat het om een afstand om baat (bijv. in geval van schuldvernieuwing), dan 
behoort deze niet tot stand te komen zonder dat ieder van de schuldenaren 
tot aanvaarding is overgegaan volgens de gewone regels betreffende de tot-
standkoming van overeenkomsten. 

Het tweede lid bevat een soortgelijke bepaling voor het uitstel van beta-
ling, welke echter iets anders is ingekleed. Uitstel kan immers bij een eenzij-
dige verklaring van de schuldeiser worden verleend, terwijl de afstand van 
een vorderingsrecht volgens 6.2.4.14a (artikel 6.1.10.1 oorspronkelijk ont-
werp) geschiedt bij overeenkomst. Overbodig is het tweede lid niet, reeds 
omdat indien de regel niet zou bestaan, uit artikel 3.2.4 lid 3 een ander resul-
taat zou kunnen worden afgeleid. Voorts is van belang dat, zoals in de slot-
zinsnede wordt aangegeven, moet blijken dat de schuldeiser inderdaad aan 
alle schuldenaren uitstel heeft willen geven. Zo zal bijv. opeen uitstel van 
betaling aan één der personen die uit onrechtmatige daad voor eenzelfde 
schade aansprakelijk zijn (artikel 6.1.9.8), door de anderen in beginsel geen 
beroep kunnen worden gedaan; vergelijk H.R. 17 december 1954, N.J. 1955, 
68. 

De aanhef van lid 2 is enigszins gewijzigd om te doen uitkomen dat het 
hier alleen gaat om uitstel van betaling door de schuldeiser; men vergelijke 
artikel 6.1.10.8 lid 2. 

Artikel 6.1.2.4. Overzichtelijkheidshalve is de opzet van dit artikel ten op-
zichte van die van het ontwerp in verschillende opzichten gewijzigd. De ma-
terie van het oorspronkelijke tweede lid (dat in de toelichting p. 483, tweede 
alinea, tweemaal ten onrechte als derde lid wordt aangeduid) is overge-
bracht naar een nieuw artikel 7a, dat hieronder nog afzonderlijk zal worden 
besproken. Het herziene eerste lid wordt in twee nieuwe leden van het arti-
kel uitgewerkt, namelijk in het nieuwe lid 2 ten aanzien van het bijdragen in 
de schuld en in het nieuwe lid 3 ten aanzien van het bijdragen in gemaakte 
kosten. 

Tweede lid. De redactie van het nieuwe lid 2 doet uitkomen dat voor het 
ontstaan van de verplichting tot bijdragen in de schuld vereist is dat deze ten 
laste van de hoofdelijke schuldenaar die de bijdrage verlangt, is gedelgd 
voor meer dan het gedeelte dat hem zelf aangaat. Van delging van de schuld 
ten laste van de schuldenaar is niet alleen sprake wanneer deze de schuldei-
ser heeft betaald, maar ook wanneer de schuld is tenietgegaan door inbeta-
linggeving of verrekening; zie ook het gewijzigde tweede lid van artikel 2. 
Verder kan deze omschrijving ook het geval omvatten, dat de rechter met 
toepassing van art. 6.1.7.3 bevrijding van de verbintenis heeft uitgesproken 
onder voorwaarde dat aan de schuldeiser een schadeloosstelling wordt be-
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6.1.2 taald; geschiedt deze betaling door een der hoofdelijke schuldenaren, dan is 
de schuld te zijnen laste gedelgd, in de regel niet alleen wat hemzelf betreft 
maar ook ten profijte van de overige hoofdelijke schuldenaren. Ook valt te 
denken aan de mogelijkheid dat de schuld door een derde is gedelgd (artikel 
6.1.6.4) ter behartiging van het belang van een der hoofdelijke schuldenaren, 
in welk geval deze schuldenaar in beginsel krachtens artikel 6.4.1.3 jegens de 
derde gehouden is tot vergoeding; heeft de derde uit vrijgevigheid ten be-
hoeve van deze hoofdelijke schuldenaar gehandeld dan kan deze stellen dat 
de schulddelging geschied is ten laste van zijn door deze vrijgevigheid ver-
grote vermogen. 

Niet onder de omschrijving valt bijv. het geval dat een bewaarnemer die 
met een of meer bewaarnemers hoofdelijk verbonden is tot teruggave van 
de zaak (artikel 7.9.1.7), aan die verbintenis voldoet. Er is dan wel delging 
van de schuld, maar niet «ten laste van» de hoofdelijke schuldenaar, aange-
zien de zaak ook vóór de voldoening niet aan deze toekwam. Wèl is er weer 
reden tot bijdragen, wanneer geen der hoofdelijk verbonden bewaarnemers 
tot teruggave in staat is, en één van hen de door de bewaargever geleden 
schade voldoet. 

Door te spreken van delging van de schuld wordt tevens uitgedrukt dat 
voor het ontstaan van de bijdrageverplichting nodig is dat de schuld op het 
tijdstip van de betaling ook bestond. Aldus komt thans in de tekst van het ar-
tikel tot uiting hetgeen in de toelichting op p. 482, voorlaatste en laatste ali-
nea, overlopend naar p. 483, wordt uiteengezet. Denkbaar is ook dat de 
schuld door een na de voldoening van de schuldeiser tot stand gekomen 
vernietiging met terugwerkende kracht alsnog teniet gaat. Ook dan doet zich 
de situatie voor dat, naar achteraf komt vast te staan, er op het tijdstip van de 
betaling geen schuld was, zodat artikel 4 niet van toepassing is. De schulde-
naar die de prestatie verrichtte, kan deze dan als onverschuldigd betaald van 
de schuldeiser terug vorderen. 

Anders gaat het daarentegen, indien na de voldoening van schuld de over-
eenkomst waaruit zij voortspruit wordt ontbonden op grond van een tekort-
koming in de nakoming (artikelen 6.5.4.6 e.v.) of de vervulling van een ont-
bindende voorwaarde (artikel 6.1.5.4). In deze gevallen is er immers van te-
rugwerkende kracht geen sprake, zodat ook artikel 4, als aan de eisen daar-
voor eenmaal is voldaan, van toepassing blijft; men zie de artikelen 6.5.4.9 
en 3.2.5 lid 2. Te bedenken valt hierbij echter dat vaak uit de tussen de hoof-
delijke schuldenaren bestaande rechtsverhouding bijv. een overeenkomst, 
hetzij rechtstreeks, hetzij aan de hand van de artikelen 6.5.3.1 of 6.1.1.2, zal 
voortvloeien dat degene die de schuldeiser voldeed geen bijdrage van zijn 
medeschuldenaren kan verlangen, alvorens gebleken is dat het gepresteer-
de niet van de schuldeiser terugverkregen kan worden. Men zie ook de toe-
lichting bij Boek 7, p. 1128, voorlaatste alinea. 

Het tweede lid is mede van toepassing, wanneer de schuld is gedelgd door 
betaling aan een ander dan de schuldeiser, doch in zodanige omstandighe-
den dat de schuldenaar die haar voldeed zich jegens de schuldeiser te zijner 
bevrijding kan beroepen op artikel 6.1.6.7. Aandacht verdient in dit verband 
dat een hoofdelijke medeschuldenaar niet begrepen is onder de term «der-
de» in artikel 6.1.6.7a, nu een zodanige schuldenaar immers een eigen schuld 
voldoet en niet als derde de schuld van een ander betaalt. 

Niet is vereist dat de schuld op het tijdstip waarop de schuldeiser werd 
voldaan, opeisbaar was. De vraag in hoeverre de medeschuldenaar jegens 
de betaler een beroep kon doen op een termijn of op andere verweermidde-
len die hijzelf jegens de schuldeiser had, moet worden beantwoord aan de 
hand van artikel 5. Men zie ook de toelichting, alinea overlopend van p. 482 
naar p. 483. 

Het tweede lid handhaaft als maatstaf voor de omvang van de verplichting 
tot bijdragen de reeds in het ontwerp gekozen omschrijving: het gedeelte 
van de schuld dat de betreffende medeschuldenaar in de onderlinge ver-
houding tussen de schuldenaren «aangaat». Men zie ook lid 1. Waar hoofde-
lijkheid in het nieuwe wetboek in zeer uiteenlopende situaties kan voorko-
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men is van een nadere regeling afgezien. Zoals in de toelichting in de alinea 
overlopend van p. 480 naar p. 481, wordt uiteengezet, zijn echter in een aan-
tal bijzondere gevallen van hoofdelijkheid regels hieromtrent opgenomen. 
Voor het gewijzigd ontwerp moge worden verwezen naar artikel 6.1.9.8, als-
mede naar de artikelen 6.3.1.2b lid 2, 6.3.1.5 lid 2 en 6.3.2.2 lid 3. Inmiddels 
zijn nog verschenen de artikelen 8.6.1.7 lid 2 en 8.11.1.7 lid 2. Ook kan van 
belang zijn artikel 7.13.1.10 lid 1, terwijl verder een vermoeden van een in-
tem gelijke draag plicht kan voortvloeien uit artikel 3.7.1.1 lid 2 juncto artikel 
3.7.1.4. 

Tenslotte is tot uiting gebracht dat bij gedeeltelijke voldoening van de 
schuldeiser iedere medeschuldenaar aansprakelijk is voor het gehele bedrag 
dat de betaler voldeed boven het gedeelte van de schuld dat hem zelf aan-
ging, zij het ook dat de verplichting tot bijdragen het bedrag van de interne 
draagplicht van de medeschuldenaar bij volledige voldoening van de schuld 
niet kan overtreffen. Gaat een schuld van f 1000,- twee hoofdelijke schulde-
naren ieder voor f 500,- aan en betaalt één hunner f 750,-, dan kan hij der-
halve op de ander f 250,- verhalen. Deze kan zich niet verweren met het be-
toog dat deze f 250,- naar evenredigheid van ieders draagplicht over hen 
beiden moet worden verdeeld, zodat hij slechts voor f 125,- zou kunnen wor-
den aangesproken. Het zou niet redelijk zijn om bij gedeeltelijke betaling de 
betaler zelf zijn volle aandeel te laten bijdragen, maar de medeschuldenaren 
slechts naar evenredigheid van hun aandeel; men zie Schoordijk, R.M. The-
mis1967, p. 116. 

Derde lid. De verplichting tot bijdragen in de kosten is afzonderlijk gere-
geld, omdat zij niet afhankelijk behoort te zijn van de voorwaarden, gesteld 
in het tweede lid. Het kan immers zeer wel zijn dat een der hoofdelijke schul-
denaren kosten heeft moeten maken zonder dat enige schuld is gedelgd. 
Men denke bijvoorbeeld aan de kosten van de bewaring, bedoeld in de arti-
kelen 6.1.7.9 e.v. 

Verduidelijkt is verder dat geen bijdrageplicht bestaat ten aanzien van kos-
ten die degene die ze maakte, persoonlijk betreffen. Als voorbeeld kan wor-
den genoemd het geval dat voor een hoofdelijke schuldenaar proceskosten 
zijn ontstaan in verband met een verweer tegen de vordering, dat alleen 
hemzelf betreft; men zie Kok, Het regres, diss. Nijmegen 1965, pp. 27 en 
111-112. 

Aandacht verdient nog dat niet alleen voor de hoofdelijke schuldena-
ren kosten kunnen zijn ontstaan, maar ook voor de schuldeiser. Voor deze 
kosten zullen in vele gevallen de hoofdelijke schuldenaren jegens de schuld-
eiser aansprakelijk zijn en dat wel hoofdelijk. Dit kan zowel rechtstreeks uit 
hun overeenkomst of andere rechtsverhouding met de schuldeiser voort-
vloeien, als ook uit artikel 6.1.9.8 lid 1, dit laatste echter alleen indien alle 
hoofdelijke schuldenaren voor de door deze kosten ontstane schade aan-
sprakelijkzijn, hetgeen blijkens de toelichting, p. 471, tweedeen derde ali-
nea, niet steeds het geval behoeft te zijn. De kosten waarvoor alle schuldena-
ren hoofdelijk aansprakelijk zijn, vallen onder artikel 4 lid 2, zodat, indien een 
der schuldenaren ze aan de schuldeiser voldoet, de anderen verplicht zijn 
daarin bij te dragen. 

Het kan ook gaan om kosten van de schuldeiser, waarvoor slechts één van 
de schuldenaren aansprakelijk is. Denkbaar is dat deze aansprakelijkheid be-
rust op een houding die de schuldenaar mede in het belang van zijn mede-
schuldenaren behoorde aan te nemen. Men denke aan het geval van een 
veroordeling in de kosten van een door de schuldeiser gewonnen procedure 
waarin verweer voeren verantwoord leek. Op deze, door de schuldenaar in 
redelijkheid gemaakte kosten, kan lid 3 worden toegepast. 

Artikel 6.1.2.5. De redactie van dit artikel is opnieuw bezien, onder meer 
aan de hand van het intussen verschenen artikel 7.14.3.4 dat voor het geval 
van borgtocht een vergelijkbare regeling bevat. Overzichtelijkheidshalve is 
de materie van het oorspronkelijke artikel 5 over verschillende leden ver-

Tweede Kamer, zitting 1975-1976,7729, nrs. 6-7 21 



6 .1 .2 deeld, met name over de leden 1, 2 en 4. Daarvan komen de leden 1 en 2 
overeen met de eerste zin van artikel 7.14.3.4 en lid 4 met de tweede zin van 
dat artikel. 

De ondergetekende wil voorop stellen dat artikel 5 uitsluitend de vraag be-
treft in hoeverre een hoofdelijke schuldenaar verweermiddelen die hij je-
gens de schuldeiser zou hebben gehad, ook aan een vordering tot bijdragen 
van een medeschuldenaar kan tegenwerpen. Buiten het artikel vallen derhal-
ve de eveneens denkbare verweermiddelen die neerkomen op de stelling 
dat niet aan de eisen van artikel 4 is voldaan, zodat er reeds om die reden 
geen verplichting tot bijdragen kan zijn ontstaan. Men denke met name aan 
betwisting van het feit dat degene die de bijdrage verlangt, enig bedrag aan 
de schuldeiser heeft betaald of aan het verweer dat er op het tijdstip van de 
betaling geen schuld bestond of dat hoofdelijke verbondenheid ontbrak, het-
geen bijvoorbeeld het gevolg kan zijn van een ontbinding of vernietiging van 
de overeenkomst waarop de gebondenheid jegens de schuldeiser van de tot 
bijdragen aangesprokene berustte of waaruit het hoofdelijke karakter van 
die gebondenheid voortvloeide. Bovendien zijn verweren denkbaar die uit-
sluitend op de verhouding van de hoofdelijke schuldenaren onderling berus-
ten, bijvoorbeeld dat de aangesprokene de schuld intern niet aangaat of dat 
zijn verplichting tot bijdragen reeds gekweten of nog niet opeisbaar is. Ook 
dit valt buiten het terrein van artikel 6.1.2.5. De nieuwe aanhef van het eerste 
lid doet dit alles duidelijker uitkomen. 

Voorts is in dit lid thans gepreciseerd dat het gaat om verweermiddelen 
die de hoofdelijke schuldenaar die tot bijdragen wordt aangesproken had op 
het tijdstip van het ontstaan van de bijdrageverplichting. Meestal zal dit het 
tijdstip zijn, waarop de schuldeiser is voldaan, maar niet steeds: met name 
niet in het geval dat het gaat om een bijdrage in de door een schuldenaar ge-
maakte kosten uit hoofde van artikel 4 lid 3. 

Het tweede lid bevat een soortgelijke maatstaf als is te vinden in artikel 
7.14.3.4, eerste zin, in de woorden: «uit een door de schuldeiser met of je-
gens de hoofdschuldenaar verrichte rechtshandeling». Zoals in de toelich-
ting bij dat artikel, p. 1128, eerste alinea, wordt uiteengezet, was de uitzonde-
ring die in de slotzinsnede van het oorspronkelijke artikel 6.1.2.5 was neerge-
legd, te ruim geformuleerd. De woorden «met diens goedvinden» van het 
oorspronkelijke artikel 6.1.2.5 (in artikel 7.14.3.4 eerste zin terug te vinden in 
de woorden «zonder diens goedvinden»), zijn in het onderhavige lid 2 niet 
overgenomen. Zij kunnen naast het nieuwe lid 4 als overbodig worden be-
schouwd. Bovendien zouden zij tot misverstand kunnen leiden. In het alge-
meen zal de betaler er immers geen bezwaar tegen hebben dat aan de ande-
re schuldenaren bijvoorbeeld uitstel van betaling is verleend, mits hem dat 
maar niet tegengeworpen kan worden, wanneer hij nakoming van hun bij-
drageverplichting vordert. 

Verder vestigt de ondergetekende er de aandacht op dat in het tweede lid 
wordt gesproken van «na hun beider verbintenis» in plaats van «na de ver-
bintenis van de medeschuldenaar» (het oorspronkelijke artikel 6.1.2.5) of 
«nade verbintenis van de borg» (artikel 7.14.3.4). Waar er in dit laatste arti-
kel vanuit mag worden gegaan dat de verbintenis van de borg steeds na de 
hoofdverbintenis is ontstaan, moet er in artikel 6.1.2.5 rekening mee worden 
gehouden dat de verbintenis van de betaler zowel jonger als ouder kan zijn 
dan die van de bijdrageplichtige. Doet dit laatste zich voor, dan kan de bij-
drageplichtige wèl de verweermiddelen tegenwerpen die hij aan de rechts-
handeling ontleent waaruit zijn verbintenis jegens de schuldeiser voort-
vloeit, maar niet de verweermiddelen die voortvloeien uit een latere rechts-
handeling die de schuldeiser met of jegens hem heeft verricht. 

In het derde lid is een nieuwe bepaling opgenomen betreffende verjaring. 
In artikel 7.14.3.4 is een dergelijke bepaling overbodig, omdat in artikel 
7.14.1.4 lid 2 reeds uitdrukkelijk is bepaald dat de borgtocht te niet gaat door 
voltooiing van de verjaring van de rechtsvordering tot nakoming van de 
hoofdverbintenis. De bepaling van het derde lid geeft weer hetgeen de ont-
werpers blijkens de toelichting, p. 472, slot eerste alinea, voor ogen stond 
zonder dat dit in de tekst van het ontwerp tot uiting was gebracht. 
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6.1.2 Het vierde lid kwam boven reeds ter sprake. De ondergetekende vestigt er 
de aandacht op dat, zoals uit deze bepaling blijkt, bij ieder concreet geval 
moet worden nagegaan of de toepassing van de voorafgaande leden in het 
licht van de tussen de hoofdelijke schuldenaren bestaande rechtsverhou-
ding gerechtvaardigd is. Behalve aan een eventueel tussen hen gesloten 
overeenkomst of andere rechtshandeling moet ook worden gedacht aan het 
nieuwe artikel 6.1.2.2a. Zo zal voorde vraag of een verweermiddel jegens 
degene die de schuldeiser voldeed, ingeroepen kan worden, van belang 
kunnen zijn of ook hijzelf het jegens de schuldeiser had kunnen hanteren, 
maar dit bewust verzuimde, dan wel hij daartoe buiten staat was, doordat de 
bijdrageplichtige verzuimde hem door een tijdige waarschuwing tot het voe-
ren van het verweer in staat te stellen. Men denke aan een uitstel van beta-
ling, aan alle schuldenaren verleend door een verklaring die ingevolge arti-
kel 3 lid 2 slechts tot de bijdrageplichtige was gericht of aan een bevoegd-
heid tot opschorting tot de nakoming van een slechts aan de bijdrageplichti-
ge verschuldigde tegenprestatie. 

Aandacht verdient in dit verband voorts het in de toelichting op p. 484, eer-
ste alinea, geciteerde artikel 6.5.4.22 lid 2 van het ontwerp, dat in het gewij-
zigd ontwerp is geschrapt. De ondergetekende moge voor een uiteenzetting 
van wat als gevolg daarvan in de daar bedoelde situatie en soortgelijke an-
dere situaties geldt, naar deze memorie bij dat artikel verwijzen. 

Artikel 6.1.2.6. Deze bepaling is vervangen dooreen nieuw artikel 
6.1.2.7b. Deze verplaatsing is wenselijk geacht, omdat dit laatste artikel niet 
alleen betrekking heeft op de bijdrageplicht van artikel 4, maar ook op die 
van artikel la. 

Artikel 6.1.2.7. Het reeds in het huidige recht gemaakte onderscheid tus-
sen de verplichting tot bijdragen in de schuld (regres) en subrogatie is ook in 
het gewijzigd ontwerp gehandhaafd; men zie de uiteenzetting in de toelich-
ting, p. 489. De onderhavige regeling laat in het midden of er bij samenloop 
van de artikelen 4 en 7 slechts één vorderingsrecht is waarvan de inhoud 
door beide bepalingen tezamen wordt bepaald, dan wel gesproken moet 
worden van samenloop van twee vorderingsrechten die ieder een eigen in-
houd hebben, maar voor zover ze tot dezelfde prestatie strekken, daarop 
slechts éénmaal recht geven. Voor de rechtsgevolgen van deze samenloop 
maakt dit immers geen praktisch verschil, zolang de beide bepalingen maar 
naar hun strekking, d.w.z. als elkanders complement, worden gehanteerd; 
men vergelijke Snijders in Speculum Langemeijer, p. 459 e.v. 

Ook moet de subrogatie van artikel 6.1.2.7 worden onderscheiden van die 
van artikel 6.2.2.7, oorspronkelijk artikel 6.2.7, waarop de artikelen 6.2.2.8 en 
9, oorspronkelijk artikelen 6.2.8 en 9, van toepassing zijn. De regeling van de-
ze laatste artikelen en die van de artikelen 7 en 7a van afdeling 6.1.2 stern-
men grotendeels met elkaar overeen en zijn in het gewijzigd ontwerp nog 
verder op elkaar afgestemd. Niettemin blijven een aantal, uit de verschillen-
de aard van de materies te verklaren verschillen bestaan, die hieronder, 
waar zulks nodig is, nog aan de orde zullen komen. Aandacht verdient voorts 
de bijzondere regeling van artikel 7.14.3.6 voor borgtocht. 

De redactie van het eerste lid van artikel 7 is aangepast aan de nieuwe re-
dactie van artikel 4 lid 2. Voor de bedragen tot welke de subrogatie plaats-
vindt, geldt derhalve thans hetzelfde als ten aanzien van die van de verplich-
ting tot bijdragen. 

Evenals in de artikelen 6.2.2.8 en 9 zijn in het eerste lid voorts uitdrukkelijk 
mede vermeld de rechten van de schuldeiser jegens personen die zelf geen 
schuldenaar zijn, waarbij met name moet worden gedacht aan derde-hypo-
theek- of pandgevers. Het is overigens niet te verwachten dat het in artikel 7 
veronderstelde geval dat een zodanig persoon niet alleen zijn goed voor de 
hoofdelijke verbintenis verbonden heeft, maar ook intern draagplichtig is, 
zich vaak zal voordoen. Maar uitgesloten is het niet. Men denke aan het ge-
val dat bij de oprichting van een commanditaire vennootschap met meer be-
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herende vennoten bij een bank krediet word t opgenomen en de c o m m a n d i -
taire vennoot tot zekerheid voor de vorder ing van de bank als derde hypo-
theek op een hem toebehorend goed verleent in plaats van zich tot hoofde-
lijk medeschuldenaar te stellen en zich zo wel l icht de rechtsgevolgen van 
artikel 7.13.3.2 lid 3 op de hals te halen. De onderhav ige verduidel i jk ing komt 
overeen met de bedoel ing van de ontwerpers ; zie de toe l icht ing, p. 486, 
voorlaatste al inea. 

Het slot van het eerste lid «in zijn verhoud ing tot die schuldenaar» geeft 
voor ts duidel i jker dan de oorspronkel i jke redactie aan dat het niet zozeer 
gaat o m de onder l inge verhoud ing tussen alle medeschuldenaren en andere 
personen die geen schuldenaar zi jn, maar o m de verhoud ing van ieder van 
hen tot degene die de schuld vo ldeed. Zo word t volgens artikel 7.14.3.2 l id 3 
iemand die zich borg stelt voor twee of meer hoofdel i jke schuldenaren je-
gens ieder van deze schuldenaren voor het gehele bedrag gesubrogeerd, zo-
dat zij ook jegens de borg hoofdel i jk verbonden zijn. 

Voor een goed begr ip van de verhoud ing van het onderhavige artikel en 
artikel 7a tot de artikelen 6.2.2.7 e.v. vestigt de ondergetekende er voor ts de 
aandacht op dat ook uit hoofde van deze laatste artikelen een subrogat ie in 
een vorder ing op meer hoofdel i jk verbonden schuldenaren kan plaatsvin-
den, met name indien een derde deze vorder ing voldoet in omstand igheden 
die tot toepassel i jkheid van artikel 6.2.2.7 leiden. Doet dit zich voor, dan zul-
len derhalve beide regel ingen naast elkaar van toepassing kunnen zi jn, de 
artikelen 6.2.2.7 e.v. op de subrogat ie van de derde in de vorder ing op de 
hoofdel i jk verbonden schuldenaren, de art ikelen 6.1.2.7 en 7a op de subroga-
tie die wel l icht plaatsvindt doordat de derde op zijn beurt door een van de 
hoofdel i jk verbonden schuldenaren word t vo ldaan. Op deze wijze doet het 
on twerp recht wedervaren aan de omstand ighe id dat bij de gevolgen van de 
eerste subrogat ie behoort te worden gelet op de onder l inge verhoud ing tus-
sen de derde enerzijds en de hoofdel i jke schuldenaren anderzijds en bi j die 
van de tweede subrogat ie op de verhouding die tussen de hoofdel i jke schul-
denaren onder l ing bestaat en veelal anders van aard zal zi jn. 

Het derde l id van artikel 7 is geschrapt in verband met de in het gewi jz igd 
on twerp opgenomen algemenere bepal ing van artikel 6.2.2.9b, die mede 
voor de onderhavige subrogat ie geldt. 

Tenslotte vestigt de ondergetekende er de aandacht op dat in de toel ich-
t ing , p. 487, eerste alinea, tweemaal ten onrechte word t verwezen naar art i-
kel 4 l id 3. Bedoeld is het oorspronkel i jke artikel 4 lid 2 dat in het gewi jz igd 
ontwerp is vervangen door artikel 7a. 

Artikel 6.1.2.7a. Zoals bij artikel 6.1.2.4 reeds is opgemerkt , is de mater ie 
van het oorspronkel i jke tweede lid van dat artikel in het gewi jz igd on twerp in 
het onderhavige artikel ondergebracht. De nieuwe plaatsing verdient de 
voorkeur in verband met het feit dat het artikel eerst van toepassing is, in-
dien noch artikel 4, noch artikel 7 tot verhaal op een of meer der schuldena-
ren kan leiden. Ook afgezien daarvan is het t rouwens overzichteli jker de re-
gel ingen van de bi jdrageverpl icht ing van artikel 4 en van de omslag van arti-
kel 7ad ie beide ui tvoer iger zijn geworden, niet meer in één artikel samen te 
voegen. 

In l id 1 word t vooropgeste ld dat het gaat o m de situatie dat er wel een vor-
dering als bedoeld in de artikelen 4 en 7 is ontstaan, maar geheel of gedeel-
telijk onmogel i jk bli jkt deze op een draagpl icht ige medeschuldenaar te ver-
halen, b i jvoorbeeld doordat de betreffende medeschuldenaar in staat van 
fai l l issement is verklaard. In dat geval wo rd t het onvoldaan gebleven ge-
deelte omgeslagen over de gezamenlijke medeschuldenaren w ie de schuld 
intern aangaat, onder w ie eventueel ook degene die de schuldeiser vo ldeed. 
De omslag geschiedt steeds naar evenredigheid van ieders interne draag-
plicht, derhalve naar een maatstaf die niet geheel samenvalt met die van de 
artikelen 4 lid 2 en 7 lid 1. 

Het tweede lid bevat een regel die op dezelfde gedachte berust als artikel 
6.2.2.9 van het gewi jz igd on twerp (artikel 6.2.9 oorspronkel i jk ontwerp) . 
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Weliswaar wordt in de toelichting, alinea overlopend van p. 486 naar p. 487, ge-
zegd dat bij hoofdelijkheid aan een dergelijke regel geen behoefte zou be-
staan, maar in de toelichting bij artikel 7.14.3.6, p. 1130, laatste alinea, is in-
middels overtuigend uiteengezet dat dit niet voor alle gevallen juist is. Afge-
zien van het geval waarop de bijzondere regel van artikel 7.14.3.6 betrekking 
heeft, is dat met name niet zo, wanneer de schuld is gedelgd ten laste van een 
hoofdelijke schuldenaar wie de schuld zelf niet aanging en op geen van de 
mede-schuldenaren wie de schuld wèl aanging, verhaal mogelijk blijkt. Ook 
in die situatie gaat het niet aan om de betaler met de strop te laten zitten, om-
dat hij het toevallig was die zich tot betaling genoopt zag. Anders dan in de 
artikelen 7.14.3.6 en 6.2.2.9 strekt de omslag zich niet uit tot anderen dan de 
hoofdelijke schuldenaren. Dezen behoren met name geen verhaal te kunnen 
nemen op de borgen en derde-pand- of hypotheekgevers, die voor de voldoe-
ning van de schuld door de hoofdelijk verbonden schuldenaren instonden. 

Uit het nieuwe artikel 1b volgt dat noch bij de omslag van lid 1, noch bij die 
van lid 2 door de bijdrageplichtige een beroep kan worden gedaan op een in-
middels door de schuldeiser wellicht jegens hem gedane afstand van zijn 
vorderingsrecht, tenzij de bijdrageplichtige daarbij tevens overeenkomstig 
dat artikel van zijn verplichting tot bijdragen is bevrijd. Dit laat zich illustre-
ren aan de hand van het volgende voorbeeld. De schuldenaren A, B en C zijn 
hoofdelijk verbonden voor een schuld van f 3000,-. Intern gaat de schuld 
ieder van hen aan voor f 1000,-. C is insolvent. Gesteld dat de schuldeiser B's 
schuld door kwijtschelding tot f 1000,- wil terugbrengen, zodanig dat deze 
ook intern slechts f 1000.- in de schuld heeft bij te dragen, dan zal hij daartoe 
als volgt te werk dienen te gaan. Hij zal aan Bf 2000,- van zijn externe aan-
sprakelijkheid moeten kwijtschelden. Daarnaast zal hij ingevolge artikel 7b 
ook A van diens externe aansprakelijkheid dienen te bevrijden tot het bedrag 
dat deze als bijdrage van B kan vorderen, voor zover dit de f 1000,- waartoe 
de schuldeiser B's schuld wil terugbrengen, overtreft. B is in beginsel jegens 
A, indien deze de schuldeiser zou voldoen, draagplichtig tot een bedrag van 
f 1500.-, namelijk f 1000,- uit hoofde van de artikelen 4 en 7 en f 500,- uit 
hoofde van artikel 7a, zijnde de helft van de draagplicht van C, die op grond 
van dit artikel over A en B moet worden omgeslagen. Om te bereiken dat ook 
B's interne draagplicht tot f 1000,-wordt teruggebracht, zal hij dus aan A 
f 500,- dienen kwijt te schelden. 

Het derde lid van het nieuwe artikel komt overeen met het oorspronkelijke 
artikel 6.2.9 lid 4, artikel 6.2.2.9 lid 3 van het gewijzigd ontwerp. Het tweede 
lid van artikel 6.2.2.9 komt niet voor navolging in aanmerking, omdat het ge-
val bedoeld in de toelichting, p. 625, tweede alinea, tweede zin en noot 1, 
zich hier niet kan voordoen. 

Artikel 6.1.2.7b. Het onderhavige artikel komt in de plaats van artikel 6. 
Het doet duidelijker dan dit artikel uitkomen zowel dat afstand door de 
schuldeiser van zijn vorderingsrecht in beginsel de schuldenaar jegens wie af-
stand werd gedaan niet van zijn verplichtingen tot bijdragen jegens zijn me 
deschuldenaren bevrijdt - men vergelijke het oorspronkelijke artikel 4 lid 2 - , 
als dat de schuldeiser daartoe wel bevoegd is, mits hij aan de eisen van het 
artikel voldoet. De bevrijding van de bijdrageplicht treedt derhalve alleen in, 
wanneer dit de strekking van die afstand was. Voorts ligt in de nieuwe redac-
tie opgesloten dat de schuldeiser langs deze weg ook een of meer der mede-
schuldenaren slechts ten dele van hun bijdrage kan bevrijden. Hij kan dit 
uiteraard ook, zonder dat hij jegens die schuldenaar zelf afstand van zijn gehe-
le vorderingsrecht doet. Men zie ook het in de voorlaatste alinea bij artikel 7a 
gegeven voorbeeld. 

Tevens verdient aandacht dat artikel 1b toestaat de schuldenaar te bevrij-
den, zowel van diens bijdrageplicht uit artikel 4 leden 2 en 3 als van die be-
doeld in artikel 7a, waarin de regel van het oorspronkelijke artikel 4 lid 2 is 
opgenomen. De redactie van artikel 1b houdt met al deze gevallen rekening. 

De ondergetekende vestigt er verder de aandacht op dat in het artikel, an-
ders dan in het oorspronkelijke artikel 6, niet meer de hier weinig gelukkige 
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term «aandeel» voorkomt, die aan de externe aansprakelijkheid van artikel 
6.1.2.1 lid 1 doet denken en ook in het huidige recht, waar men wel van «in-
terne» en «externe» aandelen spreekt, misleidend is. Ook elders in deze af-
deling komt deze term niet meer voor, mede als gevolg van het vervallen 
van het oorspronkelijke artikel 4 lid 2. 

Evenmin als het oorspronkelijke artikel 6 is artikel 1b beperkt tot het geval 
van afstand om niet, waarop artikel 3 lid 1 betrekking heeft. Er is geen reden 
waarom het niet ook bijvoorbeeld bij een schuldvernieuwing, in het nieuwe 
wetboek een afstand om baat, toepassing zou kunnen vinden, zij het ook dat 
de afstand dan niet langs de weg van artikel 3 lid 1 tot stand kan worden ge-
bracht. 

Afdeling 3 

Pluraliteit van schuldeisers 

Algemeen. In het ontwerp is ter vervanging van de in het huidige recht be-
staande figuur van actieve hoofdelijkheid de constructie gekozen van de ge-
meenschap van een vorderingsrecht, waarop de regeling van titel 3.7 kan 
worden toegepast. Dit is in artikel 6.1.3.1 uitgedrukt doorte spreken van 
twee of meer schuldeisers die «gezamenlijk één vorderingsrecht hebben.» In 
het gewijzigd ontwerp van Boek 3 is in aansluiting daarop artikel 3.7.1.1 lid 
komen te luiden: «Gemeenschap is aanwezig, wanneer een of meer goede-
ren toebehoren aan twee of meer deelgenoten gezamenlijk.» 

De uiteenzetting van de gevolgen van dit stelsel in de toelichting was ui-
teraard afgestemd op de oorspronkelijke artikelen 3.7.1.3 lid 2, 3.7.1.6en 
3.7.1.7 lid 1. In het gewijzigd ontwerp van Boek 3 zijn deze bepalingen, mede 
met het oog op het bepaalde in de onderhavige afdeling, vervallen en ver-
vangen door andere, waarin aan de gemeenschap van een vorderingsrecht 
meer aandacht is gegeven. Men zie de artikelen 3.7.1.3a en 3b en de memo-
rie van antwoord daarbij, met name p. 201, eerste alinea, p. 202, eerste ali-
nea, p. 203, eerste alinea, en p. 204, eerste alinea. 

In deze nieuwe regeling maakt het, zolang de deelgenoten geen gebruik 
hebben gemaakt van de in artikel 3.7.1.2 gegeven mogelijkheid om een af-
wijkende regeling te treffen, voor hun bevoegdheid in beginsel geen verschil 
of men met beheer of beschikking te doen heeft. In beide gevallen zijn 
slechts de deelgenoten gezamenlijk bevoegd; men zie artikel 3.7.1.3a leden 
2 en 3. Hetgeen in de toelichting, alinea overlopend van p. 492 naar p. 493 
wordt gezegd over handelingen als kwijtscheldingen uitstel van betaling 
blijft derhalve in beginsel juist, ook in gevallen dat bijv. een uitstel van beta-
ling in de gegeven omstandigheden als een beheershandeling zou moeten 
worden beschouwd, hetgeen de ondergetekende niet uitgesloten acht. Men 
bedenke dat aanmaning tot betaling tegen een bepaald tijdstip en uitstel van 
betaling tot dat tijdstip in elkaar kunnen overlopen. 

In artikel 3.7.1.3a lid 1 worden enige regels gegeven die van belang zijn 
voor de gevallen van ingebrekestelling en stuiting van de verjaring, vermeld 
in de toelichting, p. 493, eerste alinea. Ingevolge de tweede zin van dat lid is 
ieder van de schuldeisers bevoegd ten behoeve van hen gezamenlijk de ver-
jaring te stuiten. Ten aanzien van de bevoegdheid tot ingebrekestelling geldt 
hetzelfde, indien deze geen uitstel kan lijden, bijv. omdat anders een belang-
rijk bedrag aan wettelijke rente verloren zou gaan. Men zie de memorie van 
antwoord betreffende Boek 3, p. 201, eerste alinea. 

Aandacht verdient voorts dat volgens artikel 3.7.1.3a lid 2, tweede zin, on-
der beheer mede het ontvangen van aan de gemeenschap verschuldigde 
prestaties begrepen is. In artikel 3.7.1.3b is de regel van het oorspronkelijke 
artikel 3.7.1.6 gehandhaafd, volgens welke iedere deelgenoot een aan de ge-
meenschap verschuldigde prestatie in rechte kan opeisen. Maar, waar 
slechts de gezamenlijke deelgenoten tot het ontvangen van de prestatie be-
voegd zijn, kan deze vordering slechts strekken tot nakoming jegens hen ge-
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6.1.3 zamenlijk. In zoverre behoeft hetgeen wordt gezegd in de toelichting, p. 492, 
voorlaatste alinea, derhalve correctie. 

Ook voor de wijze waarop een gemeenschappelijke vordering met een te-
genvordering op dezelfde schuldeisers kan worden verrekend, is het bepaal-
de in artikel 3.7.1.3a lid 2 van belang. Waar zowel het in ontvangst nemen 
van prestaties als het voldoen van schulden in de regel als beheer zal moe-
ten worden beschouwd, zal ook een verrekeningsverklaring door de geza-
menlijke schuldeisers moeten worden afgelegd dan wel tot hen allen moe-
ten worden gericht, tenzij ingevolge een regeling als bedoeld in artikel 
3.7.1.2 slechts één of meer hunner of een buitenstaander met het beheer is 
belast. In dat geval dient de verklaring door of jegens deze laatste(n) te wor-
den afgelegd. 

Tenslotte wijst de ondergetekende er nog op dat in de nieuwe opzet van ti-
tel 3.7 het in de toelichting, p. 493 onderaan, vermelde artikel 6.1.7.15 kan 
vervallen. Men vergelijke hetgeen in deze memorie bij dit laatste artikel 
daaromtrent is aangetekend. 

Artikel6.1.3.1. Zoals bij artikel 6.1.2.1 reeds is opgemerkt, zijn de redac-
ties van dit artikel en het onderhavige artikel 6.1.3.1 in het gewijzigd ontwerp 
meer op elkaar afgestemd. Dat heeft geleid tot een bekorting van het slot 
van het eerste lid en overbrenging van een deel van de materie van het 
tweede lid naar een nieuw lid 3. 

In het eerste lid zijn met name de woorden «een overeenkomst met de 
schuldenaar of een uiterste wil waarbij het recht op de prestatie isgelega-
teerd» vervangen door het enkele woord «rechtshandeling». Daaronder val-
len zowel de overeenkomst als de uiterste wil, terwijl voorts niet langer is 
uitgesloten dat een afwijking van de hoofdregel van lid 1 voortvloeit bijv. uit 
de statuten van een rechtspersoon. Anderzijds is geen uitdrukkelijke bepa-
ling nodig om te doen vaststaan dat geen afwijking van deze hoofdregel mo-
gelijk is door een overeenkomst waarbij niet alle betrokkenen, onder wie ook 
de schuldenaar, partij zijn. 

Aandacht verdient nog dat de opsomming aan het slot van lid 1 in zoverre 
niet limitatief is, dat in elk geval ook de figuur, bedoeld in artikel 2 mogelijk 
is. 

In het tweede lid wordt niet langer gesproken van een gemeenschap «van 
een algemeenheid van goederen». In het gewijzigd ontwerp van Boek 3 
wordt thans ook rekening gehouden met een gemeenschap van meer goe-
deren die niet een algemeenheid vormen. Men zie artikel 3.7.1.1. lid 1 en de 
memorie van antwoord bij titel 3.7, p. 195, derde alinea, en p. 197, alinea 0. 

Het nieuwe derde lid bevat in een andere redactie dezelfde bepaling als in 
het oorspronkelijk ontwerp was opgenomen in de slotzinsnede in lid 2 onder 
b («... tenzij...»). De bepaling berust op een soortgelijke gedachte als de arti-
kelen 3.2.3 en 3a, maar eist, anders dan deze artikelen in het onderhavige ge-
val zouden doen, niet dat er een verklaring of een gedraging van de schuld-
eisers is aan te wijzen, waaruit de schuldenaar heeft mogen afleiden en ook 
afgeleid heeft, dat het recht niet van enige tussen hen bestaande gemeen-
schap deel zou gaan uitmaken. 

Artikel 6.1.3.2 Bij het onderhavige artikel dient hoofdzakelijk te worden 
gedacht aan de in de praktijk niet ongebruikelijke figuur van een bankreke-
ning ten name van twee of meer verschillende personen. Komt de vordering 
hun ook intern gezamenlijk toe, dan hebben zij gezamenlijk één vorderings-
recht in de zin van het vorige artikel en zal daarop de regeling van titel 3.7 
rechtstreeks van toepassing zijn met dien verstande dat uit de in artikel 2 
omschreven overeenkomst voortvloeit dat aan ieder van de schuldeisers be-
vrijdend kan worden betaald, zulks in afwijking van hetgeen toepassing van 
artikel 3.7.1.3a lid 2 zou meebrengen. 

Maar mogelijk is ook dat intern bijv. slechts één van de schuldeisers recht-
hebbende is en het overigens slechts de bedoeling is de ander in staat te 
stellen over de rekening te blijven beschikken, ook wanneer een volmacht in-
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gevolge artikel 3.3.11 zou verval len, bi jv. door de dood van de vo lmachtge-
ver. Men denke met name aan een rekening ten name van twee niet in ge-
meenschap van goederen gehuwde echtgenoten. Van rechtstreekse toepas-
sel i jkheid van titel 3.7 kan hier geen sprake zijn. Het is met het oog daarop 
dat de onderhavige bepal ing nodig is geacht. 

In het gewi jz igd on twerp is in het slot van het artikel duidel i jkheidshalve 
na de woorden «aan hen allen» ingevoegd: gezamenli jk. Voorts is de toe-
passing van de regels betreffende gemeenschap een «overeenkomstige» 
geworden en is in verband daarmee het w o o r d «nochtans» geschrapt, 
zulks in overeenstemming met hetgeen word t voorgeste ld in het rapport 
van de Broederschappen, W.P.N.R. 4790, p. 507. Inderdaad zal een letterl i jke 
toepassing van deze regels hier soms niet mogel i jk zi jn. 

Afdeling 4 

Alternatieve verbintenissen 

Artikel 6.1.4.1. Anders dan in de l i teratuur wel is aangenomen - men zie 
De Ruiter W.P.N.R. 4998 - beoogt het eerste l id niet een def in i t ie in de zin 
van een ui tputtende omschr i j v ing van de alternatieve verbintenis te geven, 
maar geeft het slechts de voornaamste kenmerken aan die van belang zijn 
om de alternatieve verb intenis te onderscheiden van een aantal f iguren, 
waarmee zij in de praktijk soms gemakkeli jk kan worden verward, te we ten : 

a. De generieke verbintenis, d.w.z. de verbintenis tot levering van een of 
meer naar de soort bepaalde zaken, waarop bi jv. artikel 6.1.6.2 betrekking 
heeft. Men zie de toe l icht ing, p. 496, eerste alinea bi j artikel 6.1.4.1,en voor 
het huid ige recht Hofmann-Van Opstal l , p. 196, 2 ' , en Pitlo, Verbintenissen-
recht I, p. 122. 

fa. De facultatieve verbintenis, waarb i j er een pr imaire en subsidiaire pres-
tatie is, zodat nakoming gevorderd kan worden , zonder dat gekozen hoef t te 
wo rden , al is er wel een bevoegdheid tot kiezen. Men zie de toel icht ing 
p. 496, tweede alinea, en voor het huid ige recht Hofmann-Van Opstal l , p. 200 
e.v. 

c. Samenloop van rechtsvorderingen of bevoegdheden, die tot alternatie-
ve resultaten strekken. Zo regelt artikel 1303 B.W., in het vorenaangehaalde 
artikel van De Ruiter geciteerd als voorbeeld van een alternat ieve verbinte-
nis, in werkel i jkheid een samenloopgeval in dier voege dat de schuldeiser bij 
wanprestat ie naar keuze nakoming of ontb ind ing met schadevergoeding 
kan vorderen, waaraan men nog kan toevoegen dat hij in de regel zijn keuze 
ook op vervangende schadevergoeding kan laten val len. (Een vergel i jkbaar 
stelsel bestaat in het on twerp ; men zie de artikelen 6.1.8.11, 6.5.4.6, en 6.5.4. 
20, alsmede de toel icht ing bij artikel 6.5.4.13, p. 793.) 

De ondergetekende meent dan ook dat de omschr i j v ing van het eerste lid 
terecht is opgenomen en het niet raadzaam zou zijn de indruk te wekken, als-
of de onderhavige afdel ing wel l icht ook buiten het in dit lid aangegeven ter-
rein toegepast zou moeten wo rden . Hij vestigt er in dit verband nog de aan-
dacht op dat al ternat ieve verbintenissen in de regel zullen voor tspru i ten uit 
een overeenkomst of een andere rechtshandel ing, maar dat in het nieuwe 
wetboek in enkele geval len ook uit de wet een alternatieve verbintenis voort-
vloeit. Als voorbeelden kunnen worden genoemd de artikelen 3.3.14 l id 1, 
5.4.16 lid 1, slot, en 7.1.5.1. 

Aandacht verdient voor ts dat het van de omstandigheden zal afhangen en 
dus aan de rechter zal moeten worden overgelaten of in een gegeven geval 
sprake is van een verbintenis tot alternatieve prestaties dan wel van een ver-
bintenis tot een prestatie met alternatieve modal i te i ten, bijv. betreffende t i jd 
en plaats. Zo kan een verbintenis tot betal ing van een bepaald bedrag in gul -
dens in Amsterdam of Londen zeer wel worden opgevat als een alternatieve 
verbintenis; men zie Hofmann-Van Opstal l , p. 196. Zo daartoe aanleiding 
mocht zijn, kunnen over igens de bepalingen van de onderhavige afdel ing op 
het geval van alternatieve modal i te i ten analogisch worden toegepast. 
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De hoofdregel van het tweede lid is in het gewijzigd ontwerp gehand-
haafd. Hij komt overeen met hetgeen bij generieke verbintenissen geldt en 
kan er toe bijdragen onnodige discussies over de vraag welke van beide fi-
guren zich voordoet, te vermijden. Men denke aan koop van één van een 
aantal gelijksoortige zaken, die de verkoper in voorraad heeft. 

In het slot van lid 2 («tenzij») is evenwel thans een formulering gekozen 
die duidelijker doet uitkomen dat ook uit de strekking van een rechtshande-
ling, in geval van een overeenkomst mede in verband met artikel 6.5.3.1, of 
uit een gewoonte een uitzondering kan voortvloeien; men zie ook het rap-
port van de Broederschappen, W.P.N.R. 4790, p. 507. Als voorbeeld kan wor-
den genoemd de z.g. «option de change» bij een geldschuld (bijv. «dollars of 
guldens»). Dit beding zal in het algemeen ter bescherming van de schuldei-
ser strekken. Een redelijke uitleg brengt dan mee dat de keus aan hem is. 

Artikel 6.1.4.3. Het oorspronkelijk uit twee zinnen bestaande eerste lid van 
dit artikel is gesplitst in dier voege dat de tweede zin naar een nieuw lid 2 is 
overgebracht. De onderhavige regeling voorkomt dat men bij uitblijven van 
een keuze zijn toevlucht zou moeten nemen tot het vorderen van hetzij een 
veroordeling tot het doen van een keuze op verbeurte van een dwangsom, 
hetzij een uitspraak als bedoeld in artikel 3.11.4, nog afgezien van de vraag 
of degene die tot de keuze bevoegd is, steeds gezegd zal kunnen worden ook 
een verplichting daartoe op zich te hebben genomen. Is het de schuldeiser 
wiens keuze uitblijft, dan zal de schuldenaar zich wel op de bepalingen van 
afdeling 6.1.7 betreffende schuldeisersverzuim kunnen beroepen, maar 
daarmee toch niet in alle opzichten geholpen zijn. Zo zal hij niet de verschul-
digde zaak in bewaring kunnen stellen overeenkomstig artikel 6.1.7.9 e.v., 
zolang hij niet weet welke zaak verschuldigd is. Ook hier geeft artikel 3 een 
redelijke oplossing om uit de moeilijkheden te komen. 

Bij de toepassing van de onderhavige regeling geldt hetzelfde als bij de 
vele vergelijkbare bepalingen die in het nieuwe wetboek zijn te vinden (bijv. 
de artikelen 3.2.18 lid 2, 3.3.8 lid 4, 3.4.2.3a lid 4, 3.4.2.3b lid 3, 3.8.16 lid 3, 
laatste zin, 5.7.1.6 lid 3, 6.1.8.13). In al deze gevallen zal degene aan wie een 
redelijke termijn voor het kenbaar maken van zijn keuze is gesteld, maar die 
daarop in het geheel niet reageert, achteraf moeilijk meer kunnen betogen 
dat die termijn niet redelijk was. Reageert hij wel en beweert hij dat de ter-
mijn te kort was, dan zal hem alsnog een langere termijn gegeven kunnen 
worden. Ziet de wederpartij daartoe geen grond, dan zal de rechter die des-
ondanks de gestelde termijn achteraf te kort oordeelt, in de gevallen dat dit 
redelijk is overeenkomstig artikel 3.2.8 conversie kunnen aannemen in een 
termijn die wèl als redelijk kan worden beschouwd; men zie de toelichting, 
p. 497, slot tweede alinea. 

De oorspronkelijke leden 2 en 3 zijn in het gewijzigde ontwerp geschrapt. 
De moeilijkheid die zij beoogden op te lossen, kan zich voordoen in alle ge-
vallen waarin aan een derde of aan meer personen tezamen de bevoegdheid 
is gegeven de rechtsverhouding tussen partijen vast te stellen, aan te vullen 
of te wijzigen. Men denke bijv. aan het geval dat een bij overeenkomst aan-
gewezen bindend adviseur in gebreke blijft of niet in staat is het bindend ad-
vies uit te brengen. Het verdient naar het oordeel van de ondergetekende 
aanbeveling de wenselijkheid van een regeling als in deze leden was opge-
nomen, opnieuw te bezien in het kader van titel 7.15. Men vergelijke de arti-
kelen 7.15.7 en 8 die in artikel 7.15.11 lid 2 van overeenkomstige toepassing 
worden verklaard op de gevallen van aanvulling en wijziging van een rechts-
verhouding en uit dien hoofde eveneens voor het geval van de alternatieve 
verbintenis van belang kunnen zijn. 

Derhalve moge thans worden volstaan met erop te wijzen dat, afgezien 
van een eventueel in titel 7.15 nog op te nemen regeling op dit punt, de 
schrapping van de leden 2 en 3 tot het volgende resultaat leidt. 

In het geval van het geschrapte lid 2 zal de rechter in de leemte die door 
het uitblijven van de keuze ontstaat, moeten voorzien aan de hand van rede-
lijkheid en billijkheid overeenkomstig de artikelen 6.1.1.2 lid 1 en 6.5.3.1 lid 1. 
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Men vergelijke voor het huidige recht H.R. 26 april 1946, N.J. 1946,322. Het 
enige verschil is derhalve dat de meest gerede partij dit in een gewone pro-
cedure kan vragen en dat op dit punt niet langer de in het geschrapte lid 2 
voorgeschreven verzoekschriftprocedure van toepassing is. 

De moeilijkheid waarop lid 3 betrekking had, zal moeten worden opgelost 
door hantering van de leden 1 en 2 van het gewijzigd ontwerp, met dien ver-
stande dat bij het oordeel welke termijn in de gegeven omstandigheid als re-
delijk moet worden beschouwd, niet langer rekening behoeft te worden ge-
houden met de tijd die het uitlokken van een uitspraak als in lid 3 werd be-
doeld, zou vergen. 

Artikel 6.1.4.4. In het eerste lid is «een der prestaties» vervangen door 
«een of meer der prestaties» teneinde te doen uitkomen dat het artikel ook 
geldt, wanneer meer prestaties onmogelijk zijn, zij het ook niet alle; men zie 
de toelichting, alinea overlopend van p. 500 naar p. 501. 

Ook het tweede lid is gewijzigd. Het kwam minder juist voor om van een 
der alternatieve prestaties, reeds voordat de keuze daarop is gevallen, te 
zeggen dat zij «het onderwerp» van de verbintenis uitmaakt. Verder is van 
de gelegenheid gebruik gemaakt de in het ontwerp in dit lid voorkomende 
dubbele ontkenning weg te werken, het in de aanhef minder juiste woord 
«wanneer» te vervangen door «indien» en het woord «echter» dat aangeeft 
dat lid 2 een bijzondere regel ten opzichte van lid 1 bevat, over te brengen 
naar de hoofdzin. Door de slotzinsnede te beginnen met «tenzij» is tevens 
aangegeven dat de bewijslast ter zake van het daar bepaalde op de schulde-
naar rust. 

Bovendien is aan deze slotzinsnede een toevoeging aangebracht die aan-
geeft dat dit lid alleen door de schuldeiser en niet ook door de schuldenaar 
kan worden ingeroepen. Ingeval de schuldeiser ermee «instemt» dat de 
schuldenaar een (tijdelijk) onmogelijke prestatie kiest, is deze derhalve tot 
die prestatie verplicht en is het verrichten ervan een gewone nakoming van 
de verbintenis en geen inbetalinggeving. Ook zal in dit geval de schuldeiser, 
wanneer hij bij uitblijven van een keuze door de schuldenaar het keuzerecht 
overeenkomstig artikel 3 lid 1 op zichzelf doet overgaan, in de uitoefening er-
van geheel vrij zijn. Met name zal de schuldenaar zijn keuze van de onmoge-
lijke, wellicht intussen weer mogelijk geworden prestatie niet kunnen be-
groeten met het verweer dat ingevolge artikel 4 lid 2 juist deze prestatie 
geen onderwerp van de verbintenis meer uitmaakt. Ook in dit opzicht was 
deze laatste, in het ontwerp gebezigde uitdrukking derhalve minder geluk-
kig. 

Tot een goed begrip van het tweede lid wijst de ondergetekende er nog op 
dat volgens deze bepaling bij een alternatieve verbintenis met keuzerecht 
van de schuldenaar, deze zich niet op overmacht kan beroepen, zolang er 
nog een uitvoerbare prestatie overblijft, ook al kan de onmogelijkheid van de 
andere prestaties niet aan hem worden toegerekend. Deze regel stemt over-
een met hetgeen geldt bij generieke verbintenissen, evenals de hoofdregel 
van artikel 1 lid 2 dit doet; men zie deze memorie bij dit laatste artikel. Ook 
afgezien daarvan is de regel redelijk. Een verbintenis tot meer alternatieve 
prestaties zal in de praktijk immers vaak worden aangegaan ter bescherming 
van het belang van de schuldeiser bij levering in natura, ook al is het keuze-
recht aan de schuldenaar gelaten. Men denke aan het geval dat één van drie 
terstond leverbare auto's is gekocht, opdat de koper er zeker van kan zijn in-
derdaad binnen de overeengekomen tijd een auto te krijgen en niet de ge-
wone levertijd hoeft af te wachten. Tenietgaan van een der auto's door over-
macht vóórdat een keuze is uitgebracht, behoort dan evenmin tot bevrijding 
van de schuldenaar te leiden als in geval van een verbintenis tot levering 
van een alleen naar de soort bepaalde auto. Men zie ook de toelichting, 
p. 499, eerste alinea. 
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Afdeling 5 

Voorwaardelijke verbintenissen 

Algemeen. Ter verduidelijking van het stelsel van de onderhavige afde-
ling wil de ondergetekende beginnen met te wijzen op het onderlinge ver-
band tussen de artikelen 1, 2 en 5. De artikelen 1 en 2 geven steun aan het 
uitgangspunt van deze afdeling, dat een voorwaardelijke verbintenis van de 
aanvang af als een verbintenis moet worden beschouwd. Artikel 5 is een 
weerslag van ditzelfde uitgangspunt, maar heeft zelfstandige betekenis. Uit 
het enkele feit dat er een verbintenis is, volgt immers nog niet duidelijk voor 
alle gevallen, hetgeen in dit artikel uitdrukkelijk is bepaald. Zonder deze be-
paling zou dit met name twijfelachtig zijn voor de verbintenis onder op-
schortende voorwaarde, waaraan volgens artikel 2 pas vanaf de vervulling 
«werking» toekomt. Niettemin zijn op een zodanige verbintenis ook vóór de 
vervulling in beginsel de bepalingen betreffende verbintenissen van toepas-
sing. Men denke behalve aan artikel 6.1.1.2, bijv. ook aan hetgeen in titel 6.2 
is bepaald omtrent de overgang van een vorderingsrecht en de overneming 
van een schuld en aan de mogelijkheid van afstand als bedoeld in artikel 
6.2.4.14avan het gewijzigd ontwerp (oorspronkelijk artikel 6.1.10.1) en van 
vermenging overeenkomstig artikel 6.2.4.14b van het gewijzigd ontwerp 
(oorspronkelijk artikel 6.1.10.2). Artikel 5 vormt derhalve het sluitstuk van 
hetgeen in de artikelen 1 en 2 wordt vooropgesteld. 

Voorts herinnert de ondergetekende eraan dat de onderhavige afdeling in 
verband moet worden gezien met de artikelen 3.2.5 en 3.4.2.2 lid 4. Uit het 
tweede lid van artikel 3.2.5 volgt dat de vervulling van de voorwaarde geen 
terugwerkende kracht heeft. Derhalve is bij vervulling van een ontbindende 
voorwaarde op de eventueel ter nakoming van de verbintenis reeds verrich-
te prestaties afdeling 6.4.2 betreffende onverschuldigde betaling niet van 
toepassing; men zie de toelichting, alinea overlopend van p. 717 naar 718, 
alsook p. 504, noot 5. 

Uit artikel 3.4.2.2 lid 4 volgt dat de vervulling van de voorwaarde wèl zake-
lijke werking heeft. Wordt bijv. een zaak geleverd uit hoofde van een verbin-
tenis onder ontbindende voorwaarde, dan vindt ingevolge deze bepaling de 
overdracht onder dezelfde ontbindende voorwaarde plaats en is de eigen-
dom van de verkrijger aan dezelfde voorwaarde onderworpen, zodat door 
vervulling van de voorwaarde de eigendom van de verkrijger eindigt en de 
vervreemder wederom eigenaar wordt. Rechten op de zaak (eigendom of 
beperkte rechten), die derden intussen wellicht rechtstreeks of indirect aan 
de verkrijger hebben ontleend, eindigen eveneens - zie de toelichting van 
Meijers, p. 188, vierde alinea - , uiteraard behoudens de mogelijkheid dat 
derden door een andere wetsbepaling, zoals artikel 3.4.2.3a lid 1 of artikel 
3.4.2.3b lid 1, op grond van goede trouw worden beschermd. 

Artikel 6.1.5.3. In het voorlopig verslag is de formulering van dit artikel 
nogal ongelukkig genoemd. Daarbij werd de mening uitgesproken dat be-
doeld zou zijn dat de leden 1 en 2 een tegenstelling zouden inhouden, zodat 
de formulering aan deze bedoeling zou moeten worden aangepast. 

De ondergetekende meent dat de hier bedoelde leden geen tegenstelling 
vormen, maar verschillende gevallen regelen. Deze gevallen kan men als el-
kaars spiegelbeeld zien. Voor een wijziging van de redactie bestaat naar zijn 
mening geen aanleiding, te minder nu ook de artikelen 4.4.3.2ben 4.4.5.4.a 
van het inmiddels wet geworden Boek 4 naar het model van het onderhavi-
ge artikel 3 zijn geredigeerd; men zie hetgeen in de memorie van antwoord 
aan de Tweede Kamer betreffende Boek 4 (Zitting 1962-1963-3771) bij die 
artikelen aangetekend is. 

Artikel 6.1.5.4. In het gewijzigd ontwerp is dit artikel in twee leden ge-
splitst. De redactie van het nieuwe eerste lid sluit aan bij die van artikel 
6.5.4.14 dat een vergelijkbaar geval regelt. Zoals in de tweede alinea onder 
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Algemeen bi j deze afdel ing reeds is opgemerkt , is de regel ing van afde-
l ing 6.4.2 betreffende onverschuld igde betal ing hier niet vantoepass ing , maar 
heeft de vervul l ing van de voorwaarde wèl zakelijke werk ing . Met dit laatste 
is de schuldenaar echter slechts geholpen in de geval len dat de prestatie in 
de levering van een hem toebehorend goed bestond en dit goed nog bij de 
schuldeiser (of een derde) aanwezig is in een v o r m die opvorder ing door hem 
als rechthebbende niet uitsluit. Het onderhavige artikel kan door de schulde-
naar ook bui ten deze geval len worden gehanteerd. 

Het eerste l id bevat aan het slot het «tenzij», waarmee het oorspronkel i jke 
artikel opende. Overeenkomst ig het voorstel in het rapport van de Broeder-
schappen, W.P.N.R. 4790, p. 508, is «het tegendeel» vervangen door «an-
ders». Opmerk ing verdient nog dat de slotzinsnede eveneens betrekking 
heeft op het bepaalde in het n ieuwe tweede lid waar in de verp l icht ing tot on -
gedaanmaking word t ui tgewerkt. 

Het tweede lid houdt thans, evenals de artikelen 6.4.2.5 en 6.5.4.18, zowel 
rekening met de vruchten als met de in de artikelen 3.5.14-16 bedoelde kos-
ten. Een dergel i jke bepal ing is hier niet minder dan daar op zijn plaats. Bo-
vendien moet sedert het gewi jz igd on twerp van Boek 3 nog rekening gehou-
den worden met de in artikel 3.5.14 l id 2 vermelde schade waarvoor de bezit-
ter op g rond van het in titel 6.3 bepaalde uit hoofde van zijn bezit jegens der-
den aansprakeli jk mocht zi jn. Men zie met name de artikelen 6.3.2.5-8 van 
het gewi jz igde ontwerp. 

Anders dan bij de ontb ind ing van de artikelen 6.5.4.6 e.v. komen hier ove-
rigens in beginsel alleen die vruchten voor afgiften aan de schuldenaar in 
aanmerk ing die zijn afgescheiden of opeisbaar geworden na de on tb ind ing 
(vervul l ing van de voorwaarde). Zo komen ook alleen die kosten en die scha-
de voor vergoeding in aanmerk ing die na de vervul l ing zijn ontstaan. Wat 
van die kosten of schade vergoed moet worden , dient dan nog te worden 
vastgesteld aan de hand van de artikelen 3.5.14-16, waarb i j ook artikel 3.5.15 
lid 3 een rol van betekenis kan spelen. Men denke aan het geval dat de ver-
vu l l ing van de voorwaarde niet ters tond aan part i jen bekend is en zo enige 
t i jd verstr i jkt , eer van de schuldenaar ongedaanmaking van de prestatie 
word t ver langd. 

Aandacht verdient dat door de vervul l ing van de ontb indende voorwaarde 
de artikelen 3.5.14-16 vaak rechtstreeks van toepassing zullen worden als 
gevolg van de zakelijke werk ing van die vervul l ing. Niet temin is het wense-
lijk die artikelen hier van overeenkomst ige toepassing te verklaren met het 
oog op het geval dat de eiser reden heeft zich niet op het standpunt te stellen 
«rechthebbende» in de zin van die artikelen te zi jn, maar zich ui ts lu i tend op 
de persoonl i jke vorder ing van artikel 6.1.5.4 baseert. Men vergel i jke de toe-
l icht ing bij artikel 6.4.2.5 (p. 722) waar zich een vergel i jkbare situatie voor-
doet. 

Artikel 6.1.5.4a. Dit n ieuwe artikel komt in de plaats van het oorspronkel i j -
ke artikel 6.4.2.2 lid 2. Het spreekt, anders dan dit l id, niet van «goed» maar 
van «prestatie». De nieuwe redactie houdt tevens rekening met wat voor het 
hier geregelde geval oorspronkel i jk was af te leiden uit artikel 6.4.2.8. Voor 
de redenen die tot de verplaatsing hebben geleid zie men deze memor ie bi j 
artikel 6.4.2.2. 

Afdeling 6 

Nakoming van verbintenissen 

Algemeen. De in deze en de volgende afdel ing aangebrachte wi jz ig ingen 
zijn in belangri jke mate ont leend aan het in de inleidende opmerk ingen bij 
deze memor ie onder 7 reeds vermelde ontwerp voor een Benelux-overeen-
komst betreffende Nakoming van verbintenissen, dat in deze memor ie bij 
deze en de volgende afdel ing verder zal worden aangeduid als het «Bene-
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luxontwerp Nakoming». Ook is bij de bespreking van deze wijzigingen in be-
langrijke mate gebruik gemaakt van de bij dit ontwerp behorende toelich-
ting. 

Wat de terminologie van de onderhavige afdeling betreft herinnert de on-
dergetekende er aan dat ook in het gewijzigd ontwerp geldt dat de termen 
«voldoening», «nakoming», en «betaling» in het algemeen als synoniemen 
door elkaar zijn gebruikt, evenals dit ook in het voormelde Beneluxontwerp 
het geval is. Zoals in de inleidende opmerkingen van de toelichting bij dat 
ontwerp wordt gezegd, zijn er echter gevallen waarin een «betaling» niet 
zonder meer een voldoening of nakoming van een verbintenis oplevert. Dit 
doet zich bijv. voor bij de artikelen 5-7b, aan de hand waarvan nu juist moet 
worden vastgesteld of een bepaalde betaling als nakoming van de verbinte-
nis kan gelden. Is dat niet het geval, dan heeft zijn onverschuldigd plaatsge-
vonden en is daarop afdeling 6.4.2 van toepassing. Dit woordgebruik stemt 
overeen met dat van het ontwerp; men zie de toelichting, p. 506, derde ali-
nea. 

Artikel 6.1.6.1. In het voorlopig verslag werd de oorspronkelijk gebezigde 
term «als een goed schuldenaar» niet duidelijk geacht en geopperd in plaats 
daarvan te spreken van «behoorlijk». In het gewijzigd ontwerp is in navol-
ging van het Beneluxontwerp Nakoming (artikel 1.1) de voorkeur gegeven 
aan een iets uitvoeriger omschrijving, die mede tot uiting brengt dat de in-
spanningen die in dit verband van de schuldenaar kunnen worden geëist af-
hangen van de omstandigheden van het geval, waaronder de inhoud en 
strekking van de verbintenis, de gewoonte, de aard van het door hem uitge-
oefende beroep of bedrijf en de middelen waarover een schuldenaar die een 
zodanig beroep of bedrijf uitoefent, pleegt te beschikken. 

Men lette er voorts op dat, wanneer de schuldeiser in verzuim komt met 
het in ontvangst nemen van de zaak, artikel 6.1.7.7 van toepassing wordt. 

Artikel6.1.6.2. In navolging van het Beneluxontwerp Nakoming (artikel 
1.2) is voor het slot van deze bepaling een iets nauwkeuriger redactie geko-
zen. 

Artikel6.1.6.3. In navolging van het Beneluxontwerp Nakoming (artikel 
1.3) is deze bepaling iets anders geformuleerd. De werking ervan is evenwel 
niet veranderd. Indien de schuldenaar nakoming in gedeelten aanbiedt, bijv. 
door van een vóór 1 mei te leveren partij kolen op 1 april de helft aan te bie-
den onder toezegging de andere helft eveneens vóór 1 mei te zullen af leve-
ren, dan heeft het artikel slechts tot gevolg dat weigering door de schuldei-
ser de kolen in ontvangst te nemen niet leidt tot toepasselijkheid van de be-
palingen van afdeling 6.1.7 betreffende het schuldeisersverzuim. De bepa-
ling ziet overigens niet alleen op het geval dat een bepaalde hoeveelheid 
soortzaken moet worden geleverd, maar zij kan ook van toepassing zijn, als 
het om een individueel bepaalde zaak gaat. Zo zal de schuldeiser op grond 
van dit artikel bijv. de levering kunnen weigeren van een zaak met een ge-
brek, ook al biedt de schuldenaar aan het gebrek nog voor het verstrijken 
van de leveringstermijn te herstellen. 

Zoals in de toelichting (p. 507, eerste alinea) bij het artikel wordt gezegd, is 
het evenwel niet van toepassing, wanneer volledige (of behoorlijke) nako-
ming niet meer mogelijk is. De vraag wat dan geldt, moet worden beant-
woord aan de hand van afdeling 6.1.8, waarbij aandacht verdient dat het 
oorspronkelijke artikel 6.1.8.12 in het gewijzigd ontwerp niet terugkeert, zon-
der dat dit overigens veel materieel verschil maakt. Men zie deze memorie 
bij de artikelen 6.1.8.1 en 6.1.8.12. 

Ten aanzien van de verhouding van dit artikel tot de artikelen 13 en 14 van 
deze afdeling merkt de ondergetekende nog het volgende op. Artikel 3 
brengt mee dat de schuldeiser de gedeeltelijke nakoming kan weigeren. Pas 
wanneer hij dat niet doet en hij de gedeeltelijke nakoming dus accepteert, 
kan de toerekening van artikel 13 en artikel 14 lid 1 aan de orde komen. Arti-

Tweede Kamer, zitting 1975-1976,7729, nrs. 6-7 33 



kei 14 leden 2 en 3 bevatten bepalingen die een soortgelijk karakter als arti-
kel 3 hebben, maar naast dit artikel niet overbodig zijn. Artikel 3 betreft het 
geval van één verbintenis, de leden 2 en 3 van artikel 14 omvatten ook geval-
len waarin van meer verbintenissen sprake is (hoofdsom, opeisbare rente, 
kosten). 

Artikel 6.1.6.4. Aan het slot van het eerste, oorspronkelijk enige lid is in 
navolging van het Beneluxontwerp Nakoming (artikel 1.4) een wijziging van 
taalkundige aard aangebracht. 

Aan het artikel is als tweede lid de bepaling toegevoegd die in het ontwerp 
als artikel 6.1.7.1 lid 2 was opgenomen. Aldus komt de onderlinge verhou-
ding tussen beide thans in artikel 4 ondergebrachte regels duidelijker uit. 
Met name zal het niet tot toepassing van lid 2 kunnen komen, indien - zoals 
lid 1 het ui tdrukt- inhoud of strekking van de verbintenis zich reeds verzet 
tegen toepassing van de hoofdregel, volgens welke de schuldeiser betaling 
door een derde niet kan weigeren zonder in schuldeisersverzuim te komen. 
Men lette in dit verband evenwel op artikel 6.1.7.16. 

Artikel 6.1.6.5. In overeenstemming met het Beneluxontwerp Nakoming 
(artikel 1.5) zijn de woorden «het beheer» vervangen door «de macht». De 
laatste term komt in vergelijkbare betekenis voor in bijv. de artikelen 3.4.2.5 
lid 1, 3.4.2.5a, 3.4.2.5b lid 1, 3.4.2.6., 3.5.7 lid 1, 3.9.2.1 lid 1, 3.9.2.2 leden 1 en 
3en7.1.2.1 lid 3. 

Voorts zijn de woorden «ten voordele van de onbekwame» vervangen door 
«de onbekwame tot werkelijk voordeel». De ondergetekende meent dat al-
dus de bedoeling van het artikel en de tegenstelling tot het stelsel van het 
volgende artikel («er door is gebaat») duidelijker tot uiting komen. Men zie 
hetgeen in de toelichting, alinea overlopend van p. 508 naar p. 509, daarover 
wordt opgemerkt. Wordt in het geval van artikel 6 de schuldenaar bevrijd 
door het enkele feit dat het betaalde in het vermogen van de schuldeiser is 
gevloeid, bij artikel 5 dient te worden nagegaan wat er na de betaling verder 
met het betaalde is geschied en heeft, zolang het betaalde niet in de macht 
van de wettelijke vertegenwoordiger is gekomen, alleen bevrijding plaats 
voor zover het betaalde tot werkelijk voordeel van de onbekwame heeft ge-
strekt. Dit zal met name het geval zijn, wanneer deze het heeft besteed ter 
bekostiging van levensonderhoud of studie of van hetgeen verder voor zijn 
geestelijk of lichamelijk welzijn dienstig kon zijn. Of aan deze eis is voldaan 
zal de rechter uiteraard naar de voor hem vaststaande laatste stand van za-
ken vóór de uitspraak hebben te beoordelen. 

Men vergelijke voorts de artikelen 6.4.2.7 en 6.5.4.19 waarin overeenkom-
stige wijzigingen zijn aangebracht. 

Artikel 6.1.6.6. In dit artikel is duidelijkheidshalve iets uitvoeriger om-
schreven om welke gevallen van betaling aan een onbevoegde het kan gaan. 
Daardoor is het artikel tevens dichter bij het huidige artikel 1421 B.W. ge-
bracht, waaraan het is ontleend, terwijl tevens rekening is gehouden met het 
Beneluxontwerp Nakoming (artikel 1.6). 

Artikel 6.1.6.6a. Dit artikel betreft de materie die in het ontwerp in artikel 8 
werd geregeld. De bepaling is thans overeenkomstig de in het Beneluxont-
werp Nakoming gekozen volgorde geplaatst tussen artikel 6 en artikel 7-7b. 
Al deze artikelen betreffen de gevolgen van betalingen aan een onbevoegde. 

Ook de inhoud van het artikel is ten opzichte van die van het oorspronkelij-
ke artikel 8 gewijzigd. Enerzijds is het toepassingsgebied ervan enigszins uit-
gebreid door het niet langer tot de in de aanhef met name opgesomde figu-
ren te beperken. Anderzijds is de oorspronkelijke eerste zin als overbodig ge-
schrapt. In hoeverre een beperkt recht, een bewind, een beslag of een ande-
re figuur een beletsel vormt voor een bevrijdende betaling aan de schuldei-
ser vloeit in het nieuwe wetboek reeds uit andere regels voort. Men zie voor 
pandrecht artikel 3.9.2.7, voor vruchtgebruik artikel 3.8.8, voor bewind de ar-
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6 .1 .6 tikelen 3.6.1.2 lid 1 en 3.6.1.11 lid 1 en voor beslag artikel 3.2.11 en artikel 23 
F. Daarnaast valt bijv. nog te denken aan een regeling als bedoeld in artikel 
3.7.1.3a lid 2, die één der deelgenoten met uitsluiting van de anderen 
met het innen van vorderingen belast, alsmede aan artikel 4.4.6.3a (execute-
le) en artikel 4.5.3.8 lid 2 (vereffening van een nalatenschap). 

Nu de opsomming in de aanhef van het artikel niet meer uitputtend is, was 
niet meer nodig naast het beslag ook de oppositie tegen afgifte van koop-
penningen, bedoeld in artikel 457 Rv., uitdrukkelijk te vermelden. 

Men lette er nog op dat zich het geval kan voordoen dat een schuldenaar 
die ondanks een beperkt recht, bewind, beslag of soortgelijk beletsel aan de 
schuldeiser betaalt, omdat hij dit beletsel niet kende, zich jegens de beperkt 
gerechtigde, bewindvoerder, beslag legger of andere persoon die tot ont-
vangst van de betaling bevoegd was, op artikel 7 kan beroepen. Doet hij dit 
en slaagt dit beroep, dan zal hij niet opnieuwtot betaling kunnen worden ge-
noodzaakt en artikel 6a derhalve niet van toepassing zijn. 

Artikel 6.1.6.7. In het eerste lid is in navolging van het Beneluxontwerp 
Nakoming (artikel 1.8) verduidelijkt dat het de schuldenaar de bevoegdheid 
geeft de betaling aan degene die daarop in werkelijkheid recht had, als be-
vrijdend tegen te werpen. Hij behoeft van deze bevoegdheid geen gebruik te 
maken, en kan dan het betaalde van degene die de betaling ontving, als on-
verschuldigd terug vorderen. Maakt de schuldenaar echter wél gebruik van 
de hem toegekende bevoegdheid, dan is hij bevrijd vanaf het tijdstip van de 
betaling. 

In het tweede lid is, evenzeer op het voetspoor van het Beneluxontwerp, 
getracht het geval waarop het betrekking heeft nauwkeuriger te omschrij-
ven. Tot uitdrukking is gebracht dat het moet gaan om betaling aan iemand 
die vervolgens het recht om betaling te vorderen verliest in dier voege dat 
dit recht met terugwerkende kracht aan een ander toekomt. Men denke aan 
het geval dat een vordering is gecedeerd en vervolgens door de schuldenaar 
aan de cessionaris is voldaan, terwijl daarna de cessie op grond van een 
wilsgebrek of met de pauliana (artikel 3.2.11) wordt vernietigd. Op het mo-
ment van de betaling was de cessionaris de schuldeiser en moest dus aan 
hem worden betaald. Maar door de vernietiging van de cessie heeft hij zijn 
recht met terugwerkende kracht verloren en moet de cedent geacht worden 
steeds schuldeiser te zijn gebleven. 

Het tweede lid beantwoordt de vraag of de schuldenaar zich desondanks 
op het standpunt kan stellen bevrijdend te hebben betaald, in beginsel be-
vestigend, zoals ook het ontwerp dit deed. Een beroep op de bevrijdende 
werking van de betaling komt de schuldenaar echter niet toe, wanneer - zo-
als het gewijzigd ontwerp het uitdrukt - hetgeen hij omtrent het verlies van 
het recht van de schuldeiser kon voorzien, hem van de betaling had behoren 
te weerhouden. Daartoe is niet voldoende dat de mogelijkheid dat deze 
schuldeiser zijn recht met terugwerkende kracht zou verliezen, hem bekend 
was of had behoren te zijn. Nodig is dat deze mogelijkheid hem in de gege-
ven omstandigheden had behoren te weerhouden van de betaling. Zo kan 
de handelwijze van de schuldenaar onbehoorlijk zijn, en zo aan zijn bevrij-
ding in de weg staan, wanneer hij ermee bekend was dat de vernietiging 
reeds was gevorderd of spoedig zou worden gevorderd, alsmede wanneer 
hij degene die recht heeft op vernietiging, had behoren te waarschuwen en 
hij verzuimd heeft dit te doen. Ook of de schuldenaar met de betaling kan 
wachten, kan hier uiteraard een rol spelen. Men lette erop dat uit de formule-
ring van het onderhavige lid volgt dat de bewijslast ter zake van de in de slot-
zinsnede gestelde eis op de nieuwe schuldeiser rust. 

Opmerking verdient nog dat in het huidige recht over de onderhavige 
moeilijkheid veel verschil van mening bestaat; men zie Hofmann-Drion-
Wiersma, p. 312, Asser-Rutten I, p. 314 e.v., Pitlo, Verbintenissenrecht I, p. 
349 en de bij deze schrijvers geciteerden. De ondergetekende meent dat het 
gewijzigd ontwerp op dit punt het juiste midden treft. Het tweede lid stelt de 
bescherming van de schuldenaar als hoofdregel voorop, maar laat in de 
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6 .1 .6 slotzinsnede tegenbewijs toe. Dit tegenbewijs uitsluiten, zoals in het huidige 
recht met een beroep op de rechtszekerheid door sommigen wordt verde-
digd, zou naar het oordeel van de ondergetekende de moeilijkheid slechts 
verschuiven. Men zou dan immers nog de vraag moeten beantwoorden in 
hoeverre de schuldenaar zich door zijn onbehoorlijk gedrag schuldig zou 
maken aan een onrechtmatige daad en zo verplicht worden tot schadever-
goeding, alsmede in hoeverre hij er zich jegens de oorspronkelijke schuldei-
ser op had kunnen beroepen dat het afdwingen van de betaling in de gege-
ven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaan-
vaardbaar was in de zin van de artikelen 6.1.1.2 lid 2 en 6.5.3.1 lid 2. Opne-
ming van een regel, die is toegespitst op het onderhavige geval, verdient in 
deze omstandigheden de voorkeur. 

Hetgeen in het voorlopig verslag bij dit artikel is opgemerkt zal hieronder 
bij artikel 7c aan de orde komen. 

Artikel 6.1.6.7a. Dit nieuwe artikel, overgenomen uit het Beneluxontwerp 
Nakoming (artikel 1.9), betreft de vraag in hoeverre de bepalingen van artikel 
7 ook gelden bij betaling door een derde. Voor toepasselijkheid ook in dat 
geval pleit het argument dat artikel 4 d a t - mede in het belang van de schuld-
eisers - ruime betalingsmogelijkheden aan derden toekent, behoort mee te 
brengen dat de bevrijdende werking van de betaling die door een derde is 
verricht, evenzeer kan worden ingeroepen als wanneer zij door de schulde-
naar zou zijn verricht. Tegen deze regel kan men echter laten gelden, dat er 
in casu geen reden bestaat tot bijzondere bescherming, daar iemand die de 
schuld van een ander wil voldoen, niet in een dwangpositie verkeert en dus 
iedere betaling achterwege kan laten als hij geen risico wenst te lopen. 

Dit laatste argument is echter weer niet overtuigend, wanneer de betaling 
is verricht door een derde die een vermogensrechtelijk belang heeft bij vol-
doening van andermans schuld. Voorts dient men er rekening mee te nou-
den dat uiteraard ook de schuldenaar zelf er groot belang bij heeft om de be-
vrijdende werking van de door een derde verrichte betaling aan de werkelijk 
gerechtigde te kunnen tegenwerpen. Het is dan ook met het oog op een vlot 
betalingsverkeer wenselijk geacht om de regels van artikel 7 ten dele tot 
door derden verrichte betalingen uit te breiden. 

In het eerste lid is bepaald dat de derde die de betaling heeft verricht, zich 
te zijnen eigen behoeve op de bevrijdende werking van deze betaling kan be-
roepen, wanneer te zijnen aanzien aan de voorwaarden van lid 1 of lid 2 van 
artikel 7 is voldaan. De bepaling veronderstelt dat de derde bij de voldoening 
van de schuld zelf een vermogensrechtelijk belang heeft. Immers alleen in 
dat geval kan van een inroepen van de bevrijdende werking van die voldoe-
ning fe zijnen behoeve sprake zijn. Zo zal dit lid tot toepassing kunnen ko-
men, wanneer een goed van de derde voor de schuld is verbonden en deze 
aldus belang heeft bij het voorkomen van uitwinning van dat goed. Men den-
ke aan het geval van de derde-pand- of hypotheekgever en aan degene op 
wiens goed verhaal voor de schuld van een ander mogelijk is uit hoofde van 
een der bepalingen van afdeling 3.10.2 of van artikel 3.10.4A.4. Ook zal het 
onderhavige lid van toepassing kunnen zijn, ingeval de derde een eigen be-
lang heeft bij het voorkomen van de uitwinning van een goed van de schul-
denaar. Dit kan zich bijv. voordoen, wanneer de derde voor een eigen vorde-
ring een recht heeft om zich bij voorrang op dit goed te verhalen, maar deze 
voorrang lager in rang is dan die welke toekomt aan de vordering waarvoor 
uitwinning dreigt. 

In het tweede lid komt de vraag aan de orde in hoeverre de schuldenaarde 
bevrijdende werking van de door de derde verrichte betaling kan inroepen. 
Bepaald is, dat de schuldenaar dit inderdaad kan, wanneer ook te zijnen op-
zichte aan de voorwaarden van lid 1 of lid 2 van artikel 7 zou zijn voldaan in 
het geval niet de derde, maar hijzelf de betaling zou hebben verricht. Het is 
niet wenselijk geacht om de schuldenaar hier een verdergaande bescher-
ming te geven. Het feit dat de betaling door een derde is geschied, mag de 
schuldeiser niet in een nadeliger positie brengen dan wanneer de schulde-
naar zelf had betaald. 
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De schuldeiser kan in de regel vergissingen van zijn schuldenaar voorko-
men door hem tijdig te waarschuwen, maar tegenover vergissingen van der-
den van wie hij geen betaling behoeft te verwachten, is hij veelal machte-
loos; men zie Asser-Rutten I, p. 308. 

Men lette er op dat bij betaling door een derde naar omstandigheden ook 
artikel 6 van toepassing kan zijn. 

Tenslotte verdient aandacht dat de bepaling niet geldt bij betaling door 
een hoofdelijke medeschuldenaar. Deze kan immers als schuldenaar zelf 
rechtstreeks artikel 7 inroepen. Leidt zulks tot zijn bevrijding, dan geldt deze 
bevrijding opgrond van artikel 6.1.2.2 ook voor zijn medeschuldenaren. 

Artikel 6.1.6.7b. Ook dit nieuwe artikel stamt uit het Beneluxontwerp Na-
koming (artikel 1.10). Het vult de lacune op die in het ontwerp blijkens de 
toelichting, p. 511, derde alinea, was overgelaten aan de regels betreffende 
onrechtmatige daad en ongerechtvaardigde verrijking. 

De ware gerechtigde kan het verhaalsrecht dat dit artikel hem toekent ook 
uitoefenen, wanneer de schuldenaar of de belanghebbende derde de bevrij-
dende werking der verrichte betaling nog niet aan hem heeft tegengewor-
pen. Deze oplossing strookt met een redelijke belangenafweging. 

Al naar de aard van het geval kan de werkelijke gerechtigde de schuldeiser 
zijn of iemand die gerechtigd was in zijn plaats de prestatie te ontvangen, bijv. 
uit hoofde van een op de vordering rustend pandrecht of vruchtgebruik, of op 
grond van een derdenbeslag of een bewind. 

Artikel 6.1.6.7c. In het voorlopig verslag bij artikel 6.1.6.7 is aandacht ge-
vraagd voor het geval dat de schuldenaar van een geldsom twijfelt aan wie 
van meer als schuldeiser in aanmerking komende personen hij moet beta-
len, terwijl jegens geen hunner aan de eisen van artikel 6.1.6.7 is voldaan. 
Voor dit geval werd door de Commissie voorgesteld de schuldenaar be-
voegdte maken zich te bevrijden door die geldsom te consigneren. De Com-
missie heeft daar de opmerking aan toegevoegd dat het goed zou zijn de 
Wet instelling consignatiekas (11 juli 1908, Stb. 226) nog eens kritisch te be-
kijken, onder meer ten aanzien van de in artikel 10 lid 2 van die wet opgeno-
men termijn van zestig jaren. 

De ondergetekende wil voorop stellen dat de schuldenaar, voor wie meer 
personen als gerechtigd tot de prestatie in aanmerking komen zonder dat 
gezegd kan worden dat hij redelijke gronden heeft om één van hen als de 
ware gerechtigde te beschouwen, in een moeilijke positie verkeert. Hij kan 
dan immers tegelijk of achtereenvolgens door ieder van deze personen wor-
den aangesproken. Hierbij loopt hij niet alleen het risico van een meervoudi-
ge veroordeling, maar hij zal in ieder geval jegens degene wiens vordering 
tenslotte wordt toegewezen, in de proceskosten worden veroordeeld en 
eventueel zelfs tot schadevergoeding. Een soortgelijk probleem bestaat 
wanneer slechts één persoon in aanmerking komt om de prestatie te ontvan-
gen, maar deze persoon onvindbaar is, overleden is terwijl nog geen erf-
genamen bekend zijn, of de schuldeiser onbekwaam is terwijl een wettelijke 
vertegenwoordiger ontbreekt. Voorts kan men nog denken aan het geval dat 
in artikel 7 lid 2 is behandeld. 

Voor zover het gaat om een geldschuld kan dit probleem inderdaad wor-
den opgelost door de schuldenaar de bevoegdheid te geven zich van deze ri-
sico'ste bevrijden door het verschuldigde in de consignatiekaste storten. 
Een oplossing van deze aard is bijv. te vinden in Duitsland 372, 378 en 379 en 
Zwitserland 96 en 168 O.R. Men zie ook 516 K. 

Aan deze regeling zijn echter voor de schuldenaar verschillende bezwaren 
verbonden. Het geconsigneerde bedrag levert hem geen of onvoldoende 
rente op. Consignatie is eenvoudig, maar het terugvorderen van het een-
maal geconsigneerde kan tot moeilijkheden leiden. Voorts komt consignatie 
niet in aanmerking wanneer de schuldenaar niet alle verweer ten aanzien 
van de verschuldigdheid of de omvang van het te consigneren bedrag wil 
prijsgeven; men denke aan het geval dat hij meent jegens één der mogelijke 
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schuldeisers bevoegd te zijn tot verrekening of een beroep op verjaring te 
kunnen doen, omdat juist deze schuldeiser verzuimd heeft tijdig tot stuiting 
van de verjaring over te gaan. Verder is consignatie - of een andere vorm 
van inbewaringstelling - niet mogelijk voor een verbintenis om iets te doen. 
Om deze redenen werd in navolging van het Beneluxontwerp Nakoming (ar-
tikel 1.11) de voorkeur gegeven aan een andere oplossing: de schuldenaar 
die op redelijke gronden twijfelt jegens wie de nakoming moet geschieden, 
is bevoegd de voldoening van zijn verbintenis op te schorten totdat dienaan-
gaande zekerheid bestaat. 

De regel verleent in beginsel slechts bescherming aan de schuldenaar. 
Maar wanneer deze bevoegd is om de betaling op te schorten, zal ook een 
derde zich daarop kunnen beroepen. Men denke aan het geval dat een schuld-
eiser dreigt het goed van de derde uit te winnen of de derde er belang bij 
heeft de uitwinning van het goed van de schuldenaar te voorkomen. 

De schuldenaar dient te goeder trouw te zijn, wil hij zijn verbintenis kun-
nen opschorten. Evenals bij artikel 7 moet ook hier niet alleen goede trouw 
in subjectieve zin aanwezig zijn, maar ook aan objectieve eisen te dier zake 
zijn voldaan. De schuldenaar moet dus niet alleen persoonlijk in twijfel ver-
keren omtrent de persoon jegens wie de nakoming dient te geschieden, 
maar deze twijfel moet tevens naar objectieve maatstaven gerechtvaardigd 
zijn. 

Wat betreft de Wet instelling Consignatiekas wijst de ondergetekende er-
op dat inmiddels een ontwerp voor een Wet op de consignatie van gelden is 
ingediend (zitting 1975-1976- 13 618), die beoogt de regeling van deze con-
signatie aan te passen aan de behoeften van de praktijk. 

Artikel 6.1.6.8. De materie van dit artikel is overgebracht naar artikel 6a. 
Men zie deze memorie bij dit laatste artikel. 

Artikel 6.1.6.9. De redactie van het eerste, thans enige lid is in navolging 
van het Beneluxontwerp Nakoming (artikel 1.12) iets gewijzigd. Aandacht 
verdient dat de in de aanhef gebezigde term «bepaald» niet impliceert dat 
een uitdrukkelijk beding nodig is. Zo verwijst deze term mede naar de aan-
vullende bronnen voor de vaststelling van de inhoud van een overeenkomst, 
bedoeld in artikel 6.5.3.1 lid 1. 

In het voorlopig verslag werd gevraagd wat is bedoeld met het woord 
«terstond.» De ondergetekende meent dat dat woord hier uitdrukt dat in be-
ginsel noch de schuldeiser aanspraak kan maken op enig uitstel voor het 
ontvangen van de prestatie, noch de schuldenaar op enig uitstel voor het 
verrichten van de prestatie. Anderzijds spreekt het vanzelf dat degene die 
«terstond» nakomt of nakoming vordert, daarbij niet aldus te werk mag gaan 
dat de wederpartij de gelegenheid wordt ontnomen de prestatie in ont-
vangst te nemen dan wel deze vrijwillig te voldoen. Men zie artikel 6.1.1.2 
lid 1. 

Het tweede lid van het artikel is overgebracht naar artikel 9a lid 1. 
De ondergetekende wijst er tenslotte op dat de in de toelichting, p. 512, 

tweede alinea, opgenomen verwijzing naar artikel 4.3.1.2 inmiddels isach-
terhaald. De bepaling volgens welke sommige contractuele bedingen, waar-
bij de dood van de schuldenaar tot opschortende tijdsbepaling is gemaakt, 
als uiterste wilsbeschikkingen moeten worden aangemerkt, is ter gelegen-
heid van de memorie van antwoord aan de Tweede Kamer betreffende Boek 
4 (Zitting 1962-1963,3771) uit dit artikel geschrapt. Men zie p. 23 van die me-
morie alsmede de intussen verschenen artikelen 7.3.3 en 6 die hetzelfde pro-
bleem op andere wijze tot oplossing brengen. 

Artikel 6.1.6.9a. Het eerste lid bevat in een iets andere, aan het Bene-
luxontwerp Nakoming (artikel 1.13) ontleende formulering de bepaling van 
het oorspronkelijke artikel 9 lid 2. De nieuwe redactie doet met name uitko-
men dat een tijdsbepaling als in dit lid wordt vermoed te zijn bedoeld, niet 
belet dat de schuldeiser reeds voor het daarbij aangegeven tijdstip een vor-
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dering instelt, strekkende om de schuldenaar te doen veroordelen om 
prompt op dat tijdstip na te komen. 

Het tweede lid bevat de regel die in het ontwerp waste vinden in artikel 
6.4.2.2 lid 2, eerste zin. Ook in het Beneluxontwerp zijn beide bepalingen 
overzichtelijkheidshalve in één artikel tezamen gebracht. 

De tweede zin van artikel 6.4.2.2 lid 2 is vervallen, zodat bij betaling vóór 
de opeisbaarheid een vordering uit ongerechtvaardigde verrijking niet 
wordt uitgesloten. In hoeverre een zodanige vordering in de gegeven om-
standigheden op haar plaats is, is derhalve overgelaten aan het oordeel van 
de rechter aan de hand van artikel 6.4.3.1. Ook een vordering uit onrechtma-
tige daad is denkbaar; men zie de toelichting, p. 720, tweede alinea. 

Artikel6.1.6.10. In navolging van het Beneluxontwerp Nakoming (artikel 
1.14) is in de aanhef een kleine taalkundige wijziging aangebracht. Onder cis 
voorts duidelijkheidshalve toegevoegd dat de bepaling niet kan worden in-
geroepen, wanneer het overgeblevene nog een voldoende waarborg vormt. 
In dat geval komt de verhaalbaarheid van de vordering immers niet in ge-
vaar en behoort de bepaling dus niet te gelden. Verder is uitdrukkelijk aange-
geven dat het alleen gaat om «gestelde» zekerheid. De bepaling is dus niet 
van toepassing, wanneer bijv. een zaak waarop een voorrecht rust, door de 
schuldenaar wordt overgedragen of door onachtzaamheid van hemzelf of 
zijn personeel wordt beschadigd. Naar de mening van de ondergetekende 
zou het de praktijk voor onwenselijke verrassingen plaatsen, wanneer men 
ook hieraan het gevolg van opeisbaarheid van de vordering zou verbinden. 

De ondergetekende vestigt er nog de aandacht op dat bij de toepassing 
van dit artikel de aard van de tijdsbepaling mede in aanmerking moet wor-
den genomen. Soms zal de tijdsbepaling niet uitsluitend de tijd van nako-
ming betreffen, maar in feite de inhoud van de verbintenis zelf bepalen, zo-
als in het geval van de huur van een zomerhuisje voor een bepaalde maand, 
bijv. de maand september. Uiteraard heeft dan bijv. de faillietverklaring van 
de schuldenaar niet tot gevolg dat de wederpartij eerder, bijv. in juli of augus-
tus het zomerhuisje kan betrekken. Wel zal hij in het faillissement een vorde-
ring kunnen indienen tot schadevergoeding voor het geval nakoming in sep-
tember uitblijft of, wanneer aan de eisen van artikel 6.1.8.5 is voldaan, reeds 
terstond definitief schadevergoeding of ontbinding kunnen vorderen. 

Artikel 6.1.6.11. Dit artikel is in twee belangrijke opzichten veranderd. Ener 
zijds is het niet langer van toepassing op geldschulden. Met betrekking daar-
toe is in het gewijzigd ontwerp een afzonderlijke regeling opgenomen in de 
artikelen 6.1.9A.4-7, waarin als hoofdregel wordt voorgesteld dat zij nage-
komen moeten worden ter plaatse van de woonplaats van de schuldeiser of, 
als de vordering in de uitoefening van diens bedrijf of beroep is ontstaan, op 
de plaats van vestiging, waar hij dat bedrijf of beroep uitoefent. 

Anderzijds is in het onderhavige artikel onder fovoor het geval dat een naar 
de soort bepaalde zaak verschuldigd is, bepaald dat de aflevering moet ge-
schieden ter plaatse waar de schuldenaar zijn beroep of bedrijf uitoefent of, 
bij gebreke daarvan zijn woonplaats heeft. Dit laatste betekent dat de in ons 
huidige recht in artikel 1429 B.W. neergelegde regel die voor dit geval de 
woonplaats van de schuldeiser aanwijst, evenals het oorspronkelijke artikel 
11 dit deed, wordt verlaten. De wenselijkheid hiervan vloeit reeds voort uit 
het feit dat het huidige Nederlandse recht op dit punt in de wereld vrijwel al-
leen staat; men zie Meijers, R.M. Themis 1952, p. 645 e.v., V.P.O. III, p. 330 
e.v. 

Bovendien is door de combinatie van deze regel met die voor geldschul-
den een beter sluitend stelsel verkregen met name in geval van de voor de 
praktijk belangrijke overeenkomst van koop van naar de soort bepaalde za-
ken. Volgens artikel 7.1.4.1 lid 2 moet immers de betaling van de koopprijs 
geschieden ter plaatse van de aflevering van het gekochte, een regel die sa-
menhangt met de gedachte dat partijen bij een wederkerige overeenkomst 
in beginsel verplicht zijn gelijktijdig na te komen en die nakoming kunnen 
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opschorten, totdat ook de wederpartij tot nakoming overgaat. Zou de hoofd-
regel omtrent de plaats van betaling meebrengen dat het gekochte moet 
worden afgeleverd aan de woonplaats of plaats van vestiging van de koper 
als schuldeiser ter zake van de verbintenis tot levering, dan moet daar dus 
ook de koopprijs ten aanzien waarvan de koper schuldenaar is, worden be-
taald. Dat zou betekenen dat voor een belangrijke groep van geldschulden 
op grond van artikel 7.1.4.1 lid 2 een afwijking zou gelden van wat daarvoor 
in het ontwerp volgens diezelfde hoofdregel gold en thans in de artikelen 
6.1.9A.4-7 is bepaald. 

In het stelsel van het gewijzigd ontwerp doet deze oneffenheid zich echter 
niet langer voor. Artikel 11 verwijst thans in het boven besproken geval van 
koop van naar de soort bepaalde zaken voor de aflevering daarvan naar de 
woonplaats of plaats van vestiging van de verkoper, de artikelen 6.1.9A.4-7 
doen hetzelfde met betrekking tot de betaling van de koopprijs. Het aldus 
verkregen resultaat stemt in grote trekken overeen met dat van de Eenvor-
mige wet inzake de internationale koop van roerende lichamelijke zaken 
(L.U.V.I.); men zie met name de artikelen 23 lid 1 en 59 lid 1. 

Voor wat betreft het geval dat een individueel bepaalde zaak verschuldigd 
is, is de regel van het ontwerp gehandhaafd; men zie het bepaalde onder a. 
Ook dit stemt overeen met wat volgens de L.U.V.I. geldt; men zie artikel 23 
lid 4, eerste zin. 

Het oorspronkelijke tweede lid van artikel 11 is in het nieuwe stelsel niet 
meer op zijn plaats en daarom geschrapt. De gevolgen van een woonplaats-
verandering van de schuldenaar kunnen beter aan het ongeschreven recht 
van de artikelen 6.1.1.2 en 6.5.3.1 worden overgelaten. Men zie de toelich-
ting, p. 514, voorlaatste alinea. 

Artikel6.1.6.12. In navolging van het Beneluxontwerp Nakoming (artikel 
1.15) is thans een redactie gekozen die tot uitdrukking brengt dat het artikel 
ertoe strekt de geleverde zaak aan de oorspronkelijke rechthebbende te 
doen toekomen. Indien de schuldenaar met succes van zijn bevoegdheid tot 
opvordering gebruik maakt, heeft dit tot gevolg dat de oorspronkelijk ver-
richte prestatie niet meer als nakoming van de verbintenis kan gelden, zodat 
het recht van de oorspronkelijke rechthebbende niet alleen herleeft, maar 
ook geacht moet worden nimmer verloren te zijn gegaan, ook in die gevallen 
dat de onbevoegdheid van de schuldenaar in beginsel niet aan eigendoms-
verkrijging door de schuldeiser in de weg stond. Zo moet ook de levering 
van de vervangende zaak worden gezien als voldoening van de oorspronke-
lijke verbintenis. 

Door de regel aldus te formuleren is hij meer in overeenstemming ge-
bracht met zijn ratio, volgens welke degene die ter nakoming van een ver-
bintenis een aan een ander toebehorende zaak heeft geleverd, er zelf voor 
moet kunnen zorgen dat de ware gerechtigde in zijn rechten wordt hersteld. 
De nieuwe redactie maakt met name onmogelijk dat de schuldenaar door de 
zaak terug te vorderen van een schuldeiser die daarvan de eigendom verkre-
gen had, rechten verwerft die hij tevoren niet had. 

Dit betekent overigens niet dat een schuldenaar die ter nakoming van een 
verbintenis een zaak heeft afgeleverd waarover hij niet bevoegd was te be-
schikken, nooit afgifte aan zich zelf zal kunnen vorderen. Zo zal hij, indien hij 
deze zaak bv. als huurder, pandhouder of vruchtgebruiker onder zich had, 
kunnen eisen dat de zaak aan hem en niet aan de eigenaar wordt teruggege-
ven. 

Artikelen 6.1.6.13 en 14. In het voetspoor van het Beneluxontwerp Nako 
ming (artikelen 1.16 en 1.17) zijn in deze artikelen enige voor zich zelf spre-
kende taalkundige veranderingen aangebracht. 

Voor de verhouding waarin zij staan tot artikel 3 moge worden verwezen 
naar hetgeen in deze memorie bij dit laatste artikel is aangetekend. Daaruit is 
tevens duidelijk dat de leden 2 en 3 van artikel 14, anders dan in het voorlo-
pig verslag wellicht werd verondersteld, naast artikel 3 zelfstandige beteke-
nis hebben. Deze betekenis kan als volgt worden samengevat. 
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Artikel 14 lid 2 geeft aan de schuldeiser de mogelijkheid om de in artikel 13 
lid 1 opgenomen hoofdregel van aanwijzing door de schuldenaar te door-
breken, wanneer deze te zijnen nadele probeert een betaling eerst op de 
hoofdsom en de lopende rente toe te rekenen en daarna pas - zo er daarvoor 
van het betaalde bedrag al iets overblijft - op de verschenen rente. De schuld-
eiser zal er immers in de regel juist belang bij hebben dat het betaalde in de 
eerste plaats op deze rente toegerekend wordt. Wat lid 3 betreft, dit ver-
schaft aan de schuldeiser een eenvoudig, niet reeds elders gegeven middel 
om te voorkomen dat de schuldenaar hem in geval van vervroegde aflossing 
van de hoofdsom met een vordering ter zake van nog lopende en derhalve 
nog niet opeisbare rente laat zitten; zie de toelichting, p. 517, tweede en der-
de alinea. Men denke in dit verband ook aan artikel 6.1.6.18 lid 2. 

In verband met de artikelen 13 en 14 verdient voorts aandacht hetgeen is 
bepaald in artikel 6.1.10.15, dat voor het geval van verrekening een corres-
ponderende regeling inhoudt. Dit artikel kan onder meer van belang zijn, 
wanneer een girale betaling door de schuldeiser wordt geweigerdtip grond 
van het bepaalde in artikel 14 lid 2. Een zodanige weigering zal gepaard 
moeten gaan met terugbetaling van het ontvangen bedrag, maar de ver-
plichting tot deze terugbetaling is vatbaar voor verrekening met de oor-
spronkelijke vordering die als gevolg van de weigering zal zijn blijven be-
staan. Op deze verrekening is artikel 6.1.10.15 van toepassing, zodat het be-
paalde in artikel 14 leden 1 en 2 ook dan tot gelding kan komen. 

Artikel6.1.6.15. In navolging van het Beneluxontwerp Nakoming (artikel 
1.18) is de redactie iets gewijzigd ten einde meer de nadruk te leggen op wat 
het artikel positief bepaalt, nl. dat het verrichten van een andere prestatie 
met toestemming van de schuldeiser (inbetalinggeving) nakoming van de 
oorspronkelijke verbintenis oplevert. 

Artikel 6.1.6.15a. Dit nieuwe artikel is eveneens aan het Beneluxontwerp 
Nakoming (artikel 1.20) ontleend. 

Het eerste lid is in overeenstemming met het huidige recht en met vele 
buitenlandse rechtstelsels; men vergelijke Asser-Rutten I, p. 331; Schelte-
ma-Wiarda, p. 78; voor België, De Page, Traite élémentaire de droit civil bel-
ge III, 1967 nr. 476, en Ronse, Wisselbrief en Orderbriefje, Algemene Practi-
sche Rechtsverzameling, 1972, nrs. 2207 e.v.; voor Frankrijk, Planiol-Ripert-
Esmein, Traite pratique de droit civil francais, VII, 1954, nr. 1158; voor Duits-
land, Palandt, Anm. 4o bij par. 364 BGB; voor Zwitserland 116 0Ren Von 
Tuhr-Escher II, p. 182, alsmede Italië 1198. 

De bepaling treedt niet in de vraag of de schuldeiser al dan niet verplicht is 
een cheque, postcheque, overschrijvingsorder of een ander hem bij wijze 
van betaling aangeboden papier te aanvaarden. In het algemeen zal een der-
gelijke verplichting niet bestaan, maar zij kan uit overeenkomst of uit een ge-
woonte voortvloeien; men vergelijke ook het vorige artikel. 

De opsomming in de aanhef van het artikel is niet limitatief. Zij omvat bijv. 
ook de voor bepaalde groepen van betalingen in zwang gekomen gegaran-
deerde betaalkaarten en betaalcheques, waarbij de garantie gewoonlijk zal 
meebrengen dat de goede afloop voor de schuldeiser tot het bedrag waar-
voor de garantie geldt, reeds terstond vaststaat. 

Bij de vermelding van de overschrijvingsorder moet worden gedacht aan 
het geval dat een zodanige order door de schuldenaar ter betaling aan de 
schuldeiser wordt ter hand gesteld. Het normale geval van betaling door een 
opdracht van de schuldenaar aan een giroinstelling tot bijschrijving van het 
verschuldigde op de rekening van de schuldeiser valt buiten het onderhavi-
ge artikel en wordt geregeld door artikel 6.1.9A.3. 

Komt de goede afloop vast te staan, dan is daarmee de betaling voltooid, 
al kunnen de omstandigheden waarin het papier aangenomen is, mee-
brengen dat het tijdstip van de inontvangstneming van het papier beslis-
send is voor de vraag of de betaling geacht moet worden tijdig te zijn ge-
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schied. Blijft de goede afloop uit, dan zal in het geheel geen betaling hebben 
plaatsgevonden en de schuldenaar alsnog tot nakoming van de verbintenis 
moeten overgaan. 

Het tweede lid betreft de moeilijkheid die ontstaat, wanneer de schuldeiser 
die het papier aanvaardt, zijnerzijds de nakoming van een op hem rustende 
verplichting mag opschorten, totdat nakoming door de schuldenaar plaats-
vindt. Men denke aan een koopovereenkomst, waarbij de verkoper de afgifte 
van de goederen of documenten mag opschorten, totdat de koopprijs wordt 
voldaan. De slotwoorden van het lid voorkomen enerzijds het misverstand 
dat het opschortingsrecht door de aanvaarding van het papier tenietgaat en 
ontnemen anderzijds de schuldeiser de mogelijkheid dit tenietgaan voor on-
bepaalde tijd uit te stellen door het met het oog op de betaling in ontvangst 
genomen papier niet bij de daarin aangegeven instelling of persoon ter ver-
zilvering aan te bieden. 

Aandacht verdient tenslotte dat het artikel niet alleen van belang is voor 
geldschulden, maar ook voor het geval dat in plaats van de verschuldigde za-
ken een ceel of een cognossement wordt aangeboden. 

Artikel 6.1.6.16. Anders dan in het ontwerp is de inhoud van dit artikel 
overzichtelijkheidshalve over twee leden verdeeld. Voorts zijn op het voet-
spoor van het Beneluxontwerp Nakoming (artikel 1.21) enige wijzigingen 
van taalkundige aard aangebracht. 

Artikel 6.1.6.17. In het voorlopig verslag werd de mening uitgesproken 
dat met name de leden 2 en 3 van dit artikel te gedetailleerd waren en beter 
konden verdwijnen. De Commissie was over lid 4 verdeeld. Een minderheid 
zag in dat lid een bron voor chicanes en wilde het daarom schrappen, maar 
de meerderheid wilde het behouden. 

De ondergetekende heeft het niet raadzaam geoordeeld om de regels van 
de leden 2 en 3 van het ontwerp te laten vervallen. Zij mogen een gedetailleerde 
regeling bevatten, maar zij doen dat vooreen situatie waarin behoefte is aan 
zekerheid, die aan de hand van het ongeschreven recht in de artikelen 6.1.1.2 
en 6.5.3.1 niet in dezelfde mate zou zijn te verkrijgen. 

Wel is het overzichtelijker geacht de materie van lid 3 over te brengen naar 
een nieuw artikel 17a dat de tegenhanger van artikel 17 vormt voor het geval 
van een vordering aan toonder of order. 

Wat artikel 17 betreft zijn in overeenstemming met het Beneluxontwerp 
Nakoming (artikel 1.22) in lid 1 enige kleine wijzigingen van taalkundige aard 
aangebracht. Voorts is duidelijkheidshalve aan het slot van het tweede lid na 
«aantekening» ingevoegd: tot bewijs van de bevrijding van de schuldenaar. 

Door de verplaatsing van de bepaling van lid 3 is het oorspronkelijke vier-
de lid derde lid geworden. Naar de mening van de ondergetekende geeft dit 
lid een aanvaardbare tussenoplossing door het opschortingsrecht toe te ken-
nen voor het geval van weigering aan het eerste lid te voldoen (afgifte van 
een kwitantie), maar niet voor het geval niet wordt voldaan aan het tweede 
lid (afgifte van of aantekening op een bewijsstuk). Men zie de toelichting, p. 
520, derde alinea. 

Tenslotte vestigt de ondergetekende er de aandacht op dat de leden 1 en 2 
van het artikel van overeenkomstige toepassing zijn in geval van verreke-
ning; men zie artikel 6.1.10.19 van het gewijzigd ontwerp. 

Artikel 6.1.6.17a. Bij het vorige artikel is reeds opgemerkt dat dit artikel in 
de plaats komt van het oorspronkelijke derde lid daarvan. Overzichtelijkheids-
halve is de inhoud van dit lid thans over een drietal leden verdeeld, terwijl het 
vierde lid dezelfde regel bevat als voor het hier geregelde geval aanvankelijk 
in artikel 17 lid 4 was te vinden. 

De enige materiële verandering die is aangebracht schuilt in lid 3, dat het 
oog heeft op de situatie dat de schuldeiser niet in staat blijkt het papier te 
produceren. Wanneer hij in dat geval niet kan aantonen dat het papier ver-
nietigd of waardeloos geworden is, kan hij toch betaling eisen, mits hijze-
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6.1.6A kerheid steltvoor een daartoe in aanmerking komende tijd. Dein artikel 17 
lid 3, laatste zin, gekozen termijn van twintig jaren was afgestemd op de al-
gemene verjaringstermijn van artikel 3.11.10. In het gewijzigd ontwerp is de-
ze termijn vervangen door een meer soepele regel die mogelijk maakt reke-
ning te houden met het geval dat de tijdsduur gedurende welke de schulde-
naar nog aan een vordering tot nakoming uit hoofde van het papier bloot 
kan staan, korter is. Zo is zeer wel mogelijk dat een kortere verjarings- of ver-
valtermijn geldt. Men denke aan een vordering tot afgifte van de goederen 
uit hoofde van een cognossement. Ook is denkbaar dat op het papier zelf is 
aangetekend dat het slechts gedurende een bepaalde looptijd recht op beta-
ling van het daarin aangegeven bedrag geeft. 

Tot slot vestigt de ondergetekende nog de aandacht op de inmiddels ver-
schenen artikelen 7.19.6.2 en 7.19.9.7 betreffende de wissel, artikel 7.19.13.3 
lid 1 onder c betreffende het orderbriefje en de artikelen 7.20.4.7 en 7.20.7.3 
betreffende de cheque, alsook op het bij verrekening toepasselijke artikel 
6.1.10.5, waarvan de redactie met die van het onderhavige artikel overeen-
stemt. 

Artikel 6.1.6.18. Het eerste lid stemt overeen met de strekking van het 
oorspronkelijke artikel, zij het dat in navolging van het Beneluxontwerp Na-
koming (artikel 1.23) de kwitanties van twee achtereenvolgende termijnen 
voldoende basis voor het hier neergelegde vermoeden zijn geacht. Men ver-
gelijke ook Zwitserland 89 O.R., volgens welke bepaling de kwitantie betref-
fende één enkele termijn reeds het vermoeden oplevert dat ook de vorige 
termijnen zijn betaald. 

Voorts wordt niet langer geëist dat de prestatie op regelmatig terugkeren-
de tijdstippen moet worden voldaan; voldoende is dat zij op achtereen-
volgende tijdstippen verricht moet worden. Zo zal de regel bijvoorbeeld 
toepassing kunnen vinden in het geval van een abonnement op een losbla-
dige uitgave van wetteksten. 

Aan de bepaling is voorts een aan het Beneluxontwerp Nakoming (artikel 
1.23 lid 2) onleend tweede lid toegevoegd, dat overeenkomt met het huidi-
ge artikel 1806 B.W. en ook in de wetgevingen van vele andere landen te vin-
den is; men zie België en Frankrijk 1908, Zwitserland 89 lid 2 O.R., Italië 1199 
lid 2. 

Artikelen 6.1.6.19-20. De materie van deze artikelen is overgebracht naar 
een nieuwe afdeling 6.1 6A. Hetgeen in het voorlopig verslag te dezer plaat-
sels opgemerkt zal bij de bespreking van deze nieuwe afdeling worden be-
antwoord. 

Artikel 6.1.6.21. Op het voetspoor van het Beneluxontwerp Nakoming (ar-
tikel 1.24) is in het eerste lid een redactie gekozen die duidelijker doet uitko-
men dat het artikel ook toegepast kan worden in het geval dat de wet niet 
rechtstreeks de verplichting tot het stellen van zekerheid bevat, maar de 
rechter deze verplichting uit kracht van de wet aan iemand oplegt. Men zie 
de toelichting, p. 523, tweede alinea bij het onderhavige artikel. 

Voorts is, aan het slot van het tweede lid, een wijziging van taalkundige 
aard aangebracht. 

Afdeling 6 A 

Opschortingsrechten 

Algemeen. In het ontwerp werden de opschortingsrechten en de daar-
mee samenhangende retentierechten in hoofdzaak geregeld in de artikelen 
6.1.6.19-20 en 6.5.4.2-5. De Commissie achtte de onderlinge samenhang 
tussen deze beide groepen bepalingen zo groot, dat zij het wenselijk heeft 
geoordeeld om op p. 6 e.v. van het eerste deel van het voorlopig verslag de 
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6.1.6A belangrijkste vragen en problemen betreffende beide regelingen integraal 
aan de orde te stellen. 

Het verheugt de ondergetekende dat de Commissie - in afwijking van het 
rapport van het Studiegenootschap van Bedrijfsjuristen over Boek 6 - v a n 
mening was dat de regeling van het ontwerp als geheel een aanvaardbare 
strekking heeft. Ook hij is van oordeel dat het geen aanbeveling verdient de-
ze materie ongeregeld te laten en haar aldus aan de rechter over te laten 
zonder nadere maatstaf dan de zeer algemene van de redelijkheid en billijk-
heid, bedoeld in de artikelen 6.1.1.2 en 6.5.3.1. Inderdaad zou aldus de vrees 
van de bedrijfsjuristen voor een te ruime werking van de bevoegdheid tot 
opschorten eerst recht reden van bestaan krijgen. 

De Commissie heeft voorts de mening uitgesproken dat in het ontwerp 
onvoldoende duidelijk tot uiting komt dat de artikelen 6.1.6.19 en 20 algeme-
ne regels bevatten die voor alle opschortingsrechten gelden. Ook heeft zij 
aandacht besteed aan de ook in de literatuur besproken vraag of het uit een 
oogpunt van wetstechniek aanvaardbaar is om naast deze algemene rege-
ling in de artikelen 6.5.4.2-5 een geheel zelfstandige regeling te geven van 
de «exceptio non adimpleti contractus» bij wederkerige overeenkomsten. 
De Commissie was eenstemmig van oordeel dat het de voorkeur verdient 
om de artikelen 6.1.6.19 en 6.1.6.20 ten grondslag te leggen aan de artikelen 
6.5.4.2-5 en in deze laatste artikelen te volstaan met een opsomming van de 
punten waarin van de eerst genoemde artikelen wordt afgeweken. 

De ondergetekende deelt de mening van de Commissie dat het aanbeve-
ling verdient de regeling van de opschortingsrechten in het gewijzigd ont-
werp op een overzichtelijker en meer systematische wijze in te kleden. Daar-
toe heeft hij in de eerste plaats alle algemene regels betreffende opschor-
tingsrechten in de onderhavige nieuwe afdeling tezamen gebracht. Daarin is 
thans derhalve ook de materie van de oorspronkelijke artikelen 6.1.6.19 en 
20 te vinden. Dit maakte het tevens gemakkelijker om overeenkomstig de 
suggestie van de Commissie de artikelen 6.5.4.2-5 (in het gewijzigd ontwerp 
de artikelen 6.5.4.2, 4 en 4a), die hieronder nog herhaaldelijk ter sprake zul-
len komen, op deze algemene regels af te stemmen. In de opzet van het ge-
wijzigd ontwerp zijn deze regels mede van toepassing op de opschortings-
rechten van de artikelen 6.5.4.2 en 4, voor zover artikel 6.5.4.4a niet anders 
bepaalt. 

De onderhavige afdeling besluit met een bepaling, vervat in artikel 6, die 
voor het retentierecht verwijst naar de inmiddels verschenen afdeling 
3.10.4Aen de oorspronkelijke artikelen 6.1.6.19 lid 2 en 6.5.4.5 overbodig 
maakt. Artikel 6 brengt tot uiting dat de algemene regels betreffende op-
schortingsrechten mede voor retentierechten gelden, voor zover daarvan 
niet in afdeling 3.10.4A is afgeweken. Aldus wordt tevens verduidelijkt het-
geen tevoren reeds kon worden afgeleid uit de toelichting bij artikel 6.1.6.19, 
p. 520-521, en de memorie van antwoord betreffende Boek 3, p. 296-297. 

De in het voorlopig verslag bij de artikelen 6.1.6.19 en 20 uitgesproken 
voorkeur om de regeling van het retentierecht op te nemen bij de algemene 
regels betreffende opschortingsrechten in Boek 6, deelt de ondergetekende 
voorshands niet. Naast hetgeen zijn ambtsvoorganger op de aangehaalde 
plaats i n de memorie van antwoord betreffende Boek 3, p. 296-297, heeft 
opgemerkt, pleit voor regeling van het retentierecht in het aan het Vermo-
gensrecht in het algemeen gewijde Boek 3 ook de wijze waarop het retentie-
recht in afdeling 3.10.4A is uitgewerkt, met name hetgeen daar in diverse be-
palingen, zoals de artikelen 2, 3, 4 en 5 onder b, wordt voorgesteld betreffen-
de de functie van de terug te houden zaak als zekerheid voor de nakoming 
van de jegens de retentor bestaande verbintenis. Natuurlijk zal bij de vast-
stelling van Boek 3 nog moeten worden bezien in hoeverre de bepalingen 
die het retentierecht regelen, aan de in het gewijzigd ontwerpvan Boek 6 op-
genomen algemene regels betreffende opschortingsrechten moeten wor-
den aangepast. 

In dat kader zal tevens moeten worden bezien in hoeverre de door de 
Commissie mede aan de orde gestelde bijzondere retentierechten van de 
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6.1.6A bearbeider van roerende zaken, de herbergier en de vervoerder, waarop arti-
kel 3.10.3.13 betrekking heeft, kunnen vervallen. Men zie de memorie van 
antwoord betreffende Boek 3 bij de artikelen 3.10.3.2-15 en 3.10.4.1, alsme-
de het inmiddels verschenen rapport van de daar genoemde Commissie 
Houwing, p. 19, voorlaatste alinea, en p. 20, voorlaatste alinea, p. 37-38 en 
p. 43. 

De verdere opmerkingen in het voorlopig verslag bij de artikelen 
6.1.6.19-6.1.6.20 en 6.5.4.2-6.5.4.5zullen hieronder worden beantwoord bij 
de bepalingen naar aanleiding waarvan zij werden gemaakt. 

Artikel 6.1.6A. 1. Dit artikel bevat in een eenvoudiger redactie de bepaling 
die in het ontwerp waste vinden in artikel 6.1.6.19 lid 1. Het beoogteen alge-
meen richtsnoer te geven aan de hand waarvan kan worden vastgesteld in 
welke gevallen een opschortingsrecht kan worden aangenomen. De onder-
getekende is met de Commissie eens dat het vooropstellen van deze hoofd-
regel aansluit bij een ontwikkeling die zich in de huidige rechtspraak en lite-
ratuur al in belangrijke mate heeft voltrokken. Hij zou in dit verband nog op 
het volgende willen wijzen. 

Het belangrijkste opschortingsrecht is in het huidige recht de zg. «exceptio 
non adimpleti contractus», die weliswaar alleen bij koop (artikelen 1514 en 
1550 B.W.) in de wet is geregeld, maar ook daarbuiten door de schrijvers al-
gemeen wordt aanvaard. Ook het kader van de wederkerige overeenkomst 
is echter in de praktijk te beperkt gebleken om aan de behoefte van als rede-
lijk gevoelde opschortingsrechten tegemoet te komen, hoezeer ook daarbui-
ten in incidentele gevallen opschortingsrechten, met name retentierechten, 
werden toegekend en ook ten aanzien van die bepalingen vaak een extensie-
ve uitleg (zie bijv. H.R. 10 december 1948, N.J. 1949, 122) heeft plaatsgevon-
den. Zo wordt in de literatuur ook een over en weer bestaande bevoegdheid 
tot opschorting aangenomen ten aanzien van de restitutieverplichtingen ter 
zake van reeds uitgevoerde nietige, vernietigde of ontbonden overeen-
komst; men zie Heyning-Plate, Eigenrichting tot zekerheid, diss. Rotterdam, 
1969, p. 82 en de daar geciteerden. Verder moet hier worden vermeld het in 
de toelichting bij artikel 6.1.6.19 reeds vermelde arrest H.R. 26 april 1934, 
N.J. 1934,1612, waar niet uitgesloten werd geacht dat een verkoper van 
aardbeien mag weigeren deze af te leveren, omdat zijn koper een partij ker-
sen die hem bij een afzonderlijke koopovereenkomst verkocht werd, niet wil 
betalen. Tenslotte kan in dit verband worden genoemd de in het gewijzigd 
ontwerp overigens onverlet gelaten vrijheid die de rechter in het algemeen 
heeft om in het geval dat vorderingen in conventie en reconventie zijn inge-
steld, de toewijzing van de ene vordering, aan te houden, totdat ook over de 
andere vordering uitspraak kan worden gedaan. Aldus kan hetzelfde resul-
taat worden bereikt als met een opschortingsrecht, uitgeoefend door dege-
ne die in de aangehouden zaak verweerder is. 

Deze ontwikkeling stemt overeen met die in de ons omringende landen. 
Ook in Frankrijk en België past men de exceptio non adimpleti contractus toe 
op tegenover elkaar staande restitutie-verplichtingen in geval van een nieti-
ge, vernietigde of ontbonden overeenkomst; men zie voor Frankrijk Cass. 17 
december 1928, D.H. 1929, 52, en voor België De Page, Traite élémentaire de 
droit beige, II, 1964, nr. 866, sub A. Ook kan in dit licht worden bezien de nei-
ging die in deze landen soms bestaat om aan te nemen dat de zaken die par-
tijen regelmatig met elkaar hebben gedaan in feite alle uit hoofde van één 
overeenkomst plaats vinden, zodat een opschortingsrecht kan worden uitge-
oefend, ook al betreffen de verbintenissen over en weer verschillende trans-
acties; men zie voor Frankrijk Chabas en Claux, Chronique, Recueil Dalloz 
Sirey, 1972, p. 21, eerste kolom onder B, en voor België Hof van Cassatie 7 
november 1935, Pasicrisie 1936, I, 38 en Van Ommeslaghe, Revue Critique de 
Jurisprudence Beige, 1963, p. 85. 

Voor Duitsland kan voorts worden gewezen op de wijze waarop men daar 
par. 273 B.G.B, dat de eis stelt dat de verbintenissen over en weer uit dezelf-
de rechtsverhouding voortvloeien, in de rechtspraak heeft uitgelegd. Zoals 
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6.1.6A in de toelichting bij artikel 6.1.6.19, p. 521, tweede alinea, reeds werd aange-
stipt, past deze rechtspraak de bepaling ook toe in gevallen waarin de we-
derzijdse verplichtingen weliswaar een verschillende juridische grondslag 
hebben (bijvoorbeeld twee verschillende overeenkomsten of wederzijds on-
verschuldigd verrichte betalingen), maar in het maatschappelijk verkeer als 
onderling samenhangend worden beschouwd. Bovendien mag de Duitse 
bepaling niet los worden gezien van par. 369 H.G.B, dat tussen kooplieden 
op ruime schaal retentierechten toekent, nl. voor alle vorderingen die voort-
spruiten uit het handelsverkeer dat tussen hen heeft plaatsgevonden, op alle 
zaken en waardepapieren die zij uit hoofde van dat handelsverkeer voor de 
ander onder zich hebben gekregen. Een vergelijkbare bepaling is te vinden 
in het Zwitserse artikel 895 lid 2 Z.G.B. 

De in het huidige recht bestaande moeilijkheid om vast te stellen hoever 
men mag gaan met uitbreiding van de wettelijke opschortingsrechten door 
middel van uitleg of analogische toepassing of aan de hand van de goede 
trouw van artikel 1374 lid 3 B.W., lost het nieuwe wetboek op door enerzijds 
in het onderhavige artikel aan de rechter een algemene maatstaf te geven 
die rechtstreeks op de vraag of een opschortingsrecht op zijn plaats is, is af-
gestemd en anderzijds in een aantal bijzondere bepalingen, waaronder in de 
eerste plaats de artikelen 6.5.4.2 en 4, voor de in de praktijk belangrijkste ge-
vallen buiten twijfel te stellen dat een bevoegdheid tot opschorting bestaat. 
De ondergetekende maakt van de gelegenheid gebruik om er op te wijzen 
dat de opsomming die de toelichting p. 521, eerste alinea, op dit punt geeft, 
sinds het verschijnen van de gewijzigde ontwerpen van de Boeken 3 en 5 
niet meer in alle opzichten juist is en bovendien geen rekening houdt met de 
inmiddels verschenen voorontwerpen van de Boeken 7 en 8. Met name is ar-
tikel 3.8.4. lid 6 geworden tot artikel 3.8.4 lid 3. Daarnaast kan worden gewe-
zen op de artikelen 3.6.1.8a lid 2, 5.3.4 lid 2, 7.1.4.2, 7.1.4.3, 7.7.1.9, 7.14.2.2 
lid 3, 8.2.1.11, 8.2.3.9, 8.5.2.59, 8.5.3.11, 8.6.2.17, 8.10.2.63 en 8.10.3.11. 

Eerste lid. Bij de redactie van dit lid is rekening gehouden met de bezwa-
ren die in het voorlopig verslag tegen artikel 6.1.6.19 lid 1 zijn geopperd. De 
bepaling is thans geheel geformuleerd vanuit de schuldenaar die tot op-
schorting van de nakoming van zijn verbintenis bevoegd is. De ondergete-
kende vertrouwt dat in deze opzet ook de aanhef van dit lid de Commissie 
niet langer raadselachtig voorkomt. Deze aanhef brengt naar zijn mening op 
juiste wijze tot uiting dat de bevoegdheid tot opschorten moet worden ge-
zien als een verweermiddel van de schuldenaar in verband met een tegen-
vordering die hij op zijn schuldeiser heeft. 

Voorts maakt de nieuwe redactie niet langer gebruik van de termen «rede-
lijkheid en billijkheid», evenmin als de artikelen 6.5.4.2 en 4 dit doen. Ver-
wacht mag worden dat de thans gekozen formule «voldoende samenhang 
om deze opschorting te rechtvaardigen» in de praktijk niet tot andere uit-
komsten dan de oorspronkelijke zal leiden. 

Het bovenstaande heeft niet tot gevolg dat redelijkheid en billijkheid bij de 
beoordeling of in een gegeven geval een opschortingsrecht al of niet ge-
rechtvaardigd is, in het gewijzigd ontwerp geen rol meer kunnen spelen. 
Ook indien opschorting in beginsel gerechtvaardigd is, hetzij op grond van 
het onderhavige artikel, hetzij op grond van artikel 6.5.4.2 of enige ande-
re bijzondere bepaling, kan het nog zijn dat de uitoefening ervan in de gege-
ven omstandigheden geheel of voor een deel van de vordering onaanvaard-
baar is naar de maatstaven van redelijkheid en billijkheid, bedoeld in de arti-
kelen 6.1.1.2 lid 2 en 6.5.3.1 lid 2; men zie voor het huidige recht Heyning-
Plate, Eigenrichting tot zekerheid, diss. Rotterdam, 1969, p. 94-99 en 189. 

Aan deze mogelijkheid kan ook in het gewijzigd ontwerp behoefte be-
staan. Men denke bijv. aan het geval dat de ene partij door omstandigheden 
van voorzienbaar korte duur niet zal kunnen nakomen en de opschorting 
door de andere partij hem een onevenredig grote schade zou toebrengen, of 
dat de ene partij tracht een geringe tekortkoming van de andere partij - niet 
voldoende om een ontbinding te rechtvaardigen - als verontschuldiging te 
gebruiken om de nakoming zo lang mogelijk uit te stellen. 
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6 . 1 . 6 A Voorts kan, in de gevallen waarin daaraan behoefte is, de schuldeiser op 
de hier bedoelde bepalingen de eis baseren dat de schuldenaar jegens hem 
een duidelijk beroep doet op de gepretendeerde tegenvordering en hem de 
gegevens verschaft die hij nodig heeft om de gegrondheid van deze preten-
tie te beoordelen. Voldoet de schuldenaar niet aan deze eis in omstandighe-
den waarin dit naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaard-
baar is, dan zal hij zijn bevoegdheid tot opschorting verliezen. Men denke 
aan het geval dat een huurder van een woning de betaling van de huur op-
schort met de mededeling dat het dak lekt, maar vervolgens weigert om de 
verhuurder op diens verzoek toe te laten om de lekkage te onderzoeken en 
de nodige maatregelen te nemen. 

Een beroep op redelijkheid en billijkheid kan ook tot gevolg hebben dat de 
schuldenaar zijn bevoegdheid tot opschorten slechts voor een deel van de 
prestatie verliest, met name in geval van een slechts gedeeltelijke of niet be-
hoorlijke nakoming. Er kunnen zich hier verschillende schakeringen voor-
doen. Denkbaar is dat de tekortkoming van de wederpartij van zo geringe 
betekenis is dat zij in het geheel geen opschorting rechtvaardigt. Ook kan het 
zich voordoen dat die tekortkoming weliswaar geen opschorting van de ge-
hele prestatie rechtvaardigt, maar wel van het deel daarvan dat met die te-
kortkoming correspondeert. En tenslotte kan de tekortkoming voldoende 
zijn voor algehele opschorting, ook al betreft die tekortkoming niet de hele 
door de wederpartij verschuldigde prestatie. In de leden 2 van de artikelen 
6.5.4.2 en 4 wordt dit voor de daar geregelde situaties nader aangegeven. 
Waar de verschillende groepen gevallen niet door eenvoudige criteria 
van elkaar zijn te onderscheiden, is het niet wenselijk geacht deze casuïstiek 
verder uit te werken. 

Gehandhaafd is de redactie van artikel 6.1.6.19 lid 1 in zoverre dat ook de 
nieuwe bepaling de schuldenaar tot opschorting bevoegd verklaart, een ter-
minologie die in een belangrijk deel van de daarop volgende artikelen van 
deze afdeling terugkeert. Zoals in de toelichting, p. 521, derdeen volgende 
alinea's, wordt uiteengezet, volgt daaruit in de eerste plaats dat een zodani-
ge opschorting de schuldenaar niet als een tekortkoming kan worden toege-
rekend. Een vertraging in de nakoming die als gevolg van de opschorting 
optreedt, brengt hem dus niet in verzuim en de wederpartij kan daaraan dan 
ook niet de bevoegdheid ontlenen tot omzetting van de verbintenis in een 
vordering tot schadevergoeding (artikel 6.1.8.11) of tot ontbinding van de 
wederkerige overeenkomst waaruit die verbintenis voortspruit (artikel 
6.5.4.6). 

Het feit dat bevoegdelijk van een opschortingsrecht gebruik wordt ge-
maakt heeft voorts nog andere gevolgen. Men name komt volgens artikel 
6.1.7.2 van het gewijzigd ontwerp degene die door hem toe te rekenen om-
standigheden niet nakomt en zo zijn schuldenaar aanleiding geeft de nako-
ming van zijn verbintenis op te schorten, zelf ten aanzien van die verbintenis 
in crediteursverzuim. De tot opschorting bevoegde schuldenaar zal dan de 
bepalingen van afdeling 6.1.7 kunnen inroepen. Zo zal hij terzake van een 
door hem teruggehouden zaak een beroep kunnen doen op de verminderde 
aansprakelijkheid, geregeld in artikel 6.1.7.7, of gebruik kunnen maken van 
de bevoegdheid tot inbewaringstelling van die zaak overeenkomstig artikel 
6.1.7.9. Bovendien zal opgrond van artikel 6.1.6A.3 onder ade andere partij 
de bevoegdheid verliezen om op haar beurt tot opschorting van haar eigen 
verbintenis over te gaan. 

Voorts brengt de term «bevoegd» tot uiting dat het artikel eerst rechtsge-
volg heeft, doordat de schuldeiser van deze bevoegdheid gebruik maakt. 
Doet hij dat niet en gaat hij tot betaling over, dan is deze betaling derhalve 
niet onverschuldigd. Ook zal de rechter, ingeval tegen degene die tot op-
schorting bevoegd is een vordering tot nakoming wordt ingesteld, het artikel 
niet ambtshalve kunnen toepassen. Men zie de toelichting, p. 521, laatste ali-
nea, en p. 779, voorlaatste alinea. 

De Commissie heeft verder de vraag aan de orde gesteld of het wel duide-
lijk genoeg is om bij de formulering van opschortingsrechten als het onder-

Tweede Kamer, zitting 1975-1976,7729, nrs. 6-7 47 



6 . 1 . 6 A havige wendingen te bezigen als: wanneer de ander aan een op hem rusten-
de verplichting «niet voldoet» of een op hem rustende verplichting «niet na-
komt», c.q. totdat de ander een op hem rustende verplichting «nakomt». De 
Commissie verwees in dit verband naar de artikelen 6.1.6.17 lid 4, 6.1.6.19 lid 
1, 6.5.4.2 leden 1 en 2 en 6.1.7.2 van het ontwerp. De vrees werd uitgespro-
ken dat aldus beide partijen tot opschorting zouden kunnen overgaan, om-
dat de ander niet nakomt, en dat vervolgens oeverloze discussies zouden 
ontstaan wie van beiden deze impasse heeft veroorzaakt. De Commissie 
heeft zich in dit verband afgevraagd of het ontwerp niet een formule zou 
moeten kiezen volgens welke het opschortingsrecht van de ene partij nier-
van afhangt of de andere partij «bereid en in staat is» zijn verbintenis na te 
komen. 

Naar de mening van de ondergetekende zal hetgeen behoort te gelden, in-
dien beide partijen zich over en weer op een bevoegdheid tot opschorten 
wegens niet-nakoming door de wederpartij beroepen, in de eerste plaats af-
hangen van de vraag of door beide partijen gelijktijdig gepresteerd moet 
worden, dan wel eerst de één en terstond daarop de ander moet presteren, 
dan wel de een moet presteren naar mate een enige tijd in beslag nemende 
prestatie van de ander tot stand komt. Welk geval zich voordoet zal zowel 
van de tussen partijen bestaande rechtsverhouding - bijv. de inhoud van de 
gesloten overeenkomst - als van de aard van de prestatie afhangen. De wet-
gever behoort zich naar de mening van de ondergetekende niet in deze ca-
suïstiek te begeven. Daarom verdient een formulering die de nodige vrijheid 
laat om rekening te houden met de omstandigheden van het geval naar zijn 
mening de voorkeur. De redactie van het onderhavige lid 1 («tot voldoening 
van zijn vordering plaatsvindt») is op deze gedachte afgestemd. Hetzelfde is 
het geval met die van de artikelen 6.5.4.2 en 4 en vele andere incidentele be-
palingen betreffende opschorting. 

Wat betreft de door de Commissie gesuggereerde omschrijving door mid-
del van de uitdrukking «bereid en in staat», ziet de ondergetekende als be-
zwaar dat zij niet uitdrukt waar het veelal om gaat, nl. of degene die moet na-
komen daadwerkelijk tot de verlangde nakoming overgaat en, zo de nako-
ming enige tijd in beslag neemt, de daartoe nodige verrichtingen in een re-
delijk tempo voortzet. 

Tweede lid. De regel van het tweede lid verduidelijkt die van het eerste lid 
door daarvan enige toepassingen te vermelden. 

Als voorbeeld van verbintenissen die uit dezelfde rechtsverhouding voort-
vloeien kan worden gedacht aan het reeds ter sprake gekomen geval van 
verplichtingen tot ongedaanmaking van hetgeen is geschied ter uitvoering 
van een nietige, vernietigde of ontbonden overeenkomst. Voorts kan hieron-
der worden gebracht het geval dat de nakoming van een verplichting tot af-
gifte van een zaak aan de eigenaar wordt opgeschort tot de voldoening van 
een vordering ter zake van ten behoeve van die zaak gemaakte kosten, bijv. 
uit zaakwaarneming of uit hoofde van enige wettelijke of contractuele zorg-
verplichting. 

De ondergetekende herinnert er in verband met dit laatste aan dat het hier 
ook kan gaan om verbintenissen over en weer uit dezelfde wederkerige 
overeenkomst. In de meeste gevallen zal hier weliswaar artikel 6.5.4.2 van 
toepassing zijn, maar dit heeft slechts betrekking op uit de overeenkomst 
voortspruitende tegenover elkaar staande verbintenissen. Of ook een op-
schortingsrecht bestaat, wanneer niet aan deze eis is voldaan, moet aan de 
hand van het onderhavige artikel worden beoordeeld; men zie de toelich-
ting, p. 779, tweede hele alinea. Men denke bijv. aan de vraag of een huurder 
de betaling van de huur kan opschorten tot een bepaalde, belangrijke repa-
ratie, waartoe de verhuurder gehouden is, heeft plaatsgevonden. 

Voor wat betreft de woorden «of uit zaken die partijen regelmatig met el-
kaar hebben gedaan» is het tweede lid geïnspireerd door de reeds vermel-
de par. 369 van het zowel in Duitsland als in Oostenrijk geldende H.G.B, en 
door artikel 895 lid 2 van het Zwitserse Z.G.B. Tevens sluit het aan bij het 
reeds geciteerde arrest H.R. 26 april 1934, N.J. 1934, 1612. 
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6.1.6A Het onderhavige lid maakt wel in de daarin omschreven gevallen het aan-
nemen van een opschortingsrecht mogelijk, maar - anders dan de Duitse en 
Zwitserse regelingen - dwingt het daartoe niet. Ook staat het tweede lid er 
niet aan in de weg om op grond van het eerste lid een opschortingsrecht aan 
te nemen, wanneer noch sprake is van verbintenissen uit eenzelfde rechts-
verhouding, noch van zaken die partijen regelmatig met elkaar hebben ge-
daan. Zo kan bijv. een opschortingsrecht op zijn plaats zijn ter zake van een 
verplichting tot afgifte van een zaak, totdat voldoening heeft plaats gevon-
den van een vordering tot vergoeding van door die zaak onrechtmatig toe-
gebrachte schade. Men vergelijke het retentierecht dat voor een zodanig ge-
val wordt toegekend in artikel 5.3.4 lid 2. Ook kan worden gedacht aan het 
geval dat de vorderingen over en weer strekken tot afgifte van zaken die bijv. 
door een bewaarnemer of een vervoerder bij de uitlevering bij vergissing 
zijn verwisseld met als gevolg dat een aan A toebehorende zaak is afgele-
verd aan B en omgekeerd en dat A en B over en weer de hun toebehorende 
zaak van elkaar opeisen. 

De wending «zaken die partijen regelmatig met elkaar hebben gedaan» 
dient in algemene zin te worden genomen. Het is niet de bedoeling van het 
ontwerp zich te beperken tot de relatie tussen kooplieden. Niet uitsluitend 
behoeft te worden gedacht aan de verbintenissen tot nakoming van de be-
treffende overeenkomsten maar ook aan die welke het gevolg zijn van ont-
binding of vernietiging daarvan. Zo heeft zich in Zwitserland het geval voor-
gedaan van iemand die bij verschillende gelegenheden van dezelfde weder-
partij schilderijen kocht, die naderhand vals bleken, hetgeen tot vernietiging 
van alle achtereenvolgende koopovereenkomsten op grond van bedrog leid-
de. Aangenomen werd dat de bedrogene de schilderijen pas behoefde terug 
te geven, nadat de aan hem verschuldigde schadevergoeding ter zake van 
alle schilderijen was voldaan. Men zie Oftinger, Kommentar zum Schweizeri-
schen Zivilgesetzbuch, Das Sachenrecht, 2e dr. 1952, Anm. 111 bij artikel 895 
Z.G.B., p. 379. 

Artikel 6.1.6A.2. In overeenstemming met wat thans pleegt te worden 
aangenomen is in dit nieuwe artikel bepaald dat een opschortingsrecht niet 
alleen tussen partijen werkt, maar door degene aan wie het toekomt, ook 
kan worden ingeroepen tegen de schuldeisers van de wederpartij, met name 
tegen een derde-beslaglegger en, in geval van faillissement van de wederpar-
tij, tegen de curator. Deze regel ligt voor de hand, omdat aan de schuldeisers 
van de debiteur jegens degene die het opschortingsrecht inroept, niet meer 
rechten behoren toe te komen dan de debiteur zelf had; men zie voor het hui-
dige recht Heyning-Plate, Eigenrichting tot zekerheid, diss. Rotterdam 1969, 
p. 106 en 198-202, alsmede voor het geval van faillissement de alleen op re-
tentierecht betrekking hebbende artikelen 60 en 176 lid 3 F. 

Aandacht verdient dat het artikel zowel geldt ten aanzien van schuldeisers 
met een vordering die ouder is dan het opschortingsrecht als ten aanzien 
van die met een vordering die jonger is. Ook dit stemt overeen met het huidi-
ge recht; men zie H.R. 1 mei 1964, N.J. 1965, 339. 

Artikel 6.1.6A.3. Dit artikel komt in hoofdzaak overeen met het oorspron-
kelijke artikel 6.1.6.20. 

De redactie van het onder a bepaalde is enigszins gewijzigd, zowel ter aan-
passing aan de redactie van artikel 1 als om tot uitdrukking te brengen dat 
het schuldeisersverzuim alleen aan de opschorting in de weg staat, voor zo-
ver het de nakoming van de verbintenis met het oog waarop de opschorting 
plaats vindt, verhindert. De Commissie heeft in dit verband terecht de aan-
dacht gevestigd op het oorspronkelijke artikel 6.5.4.3, tweede zin. Het is in-
derdaad ook buiten het geval van dit artikel denkbaar dat tijdens het schuld-
eisersverzuim de nakoming door een andere oorzaak onmogelijk wordt en 
dat de schuldeiser uit hoofde daarvan nog iets te vorderen heeft, bijv. op 
grond van artikel 6.1.7.7 of artikel 6.1.8.4. De nieuwe redactie van het onder-
havige artikel 3 onder a maakt duidelijk dat de schuldeiser in dit geval be-
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voegd blijft tot opschorten, voor zover hij niet ook ten aanzien van zijn vor-
dering uit hoofde van de voormelde artikelen in schuldeisersverzuim ver-
keert. Nu deze regel thans voor alle opschortingsrechten geldt, kan artikel 
6.5.4.3 vervallen. 

Het voorstel van de Commissie om in het gewijzigd ontwerp in het geheel 
geen bepaling als hier bedoeld op te nemen, heeft de ondergetekende niet 
gevolgd. Indien de schuldeiser een prestatie weigert, omdat hij zich op het 
standpunt stelt dat zij niet aan de verbintenis beantwoordt, maar naar achter-
af blijkt ten onrechte, behoort vast te staan dat, zo hij in verband met zijn 
standpunt de nakoming van een door hem verschuldigde tegenprestatie 
heeft opgeschort, hij dit deed zonder daartoe bevoegd te zijn, zodat deze 
niet-nakoming een tekortkoming oplevert die hem kan worden toegerekend. 
Bij gebreke van een uitdrukkelijke regel zou hieromtrent gemakkelijk misver-
stand kunnen ontstaan. Men zie ook artikel 2.12 van het Beneluxontwerp Na-
koming van verbintenissen, vermeld in de inleidende opmerkingen bij deze 
memorie onder 7. 

De redactie van het bepaalde onder b is ten opzichte van die van artikel 
6.1.6.20 onder b enigszins gewijzigd, zulks ter aanpassing van de terminolo-
gie van afdeling 6.1.8; men zie met name de artikelen 6.1.8.1 lid 2, 6.1.8.6 en 
6.1.8.11. Men letteer voorts op dat de bepaling krachtens artikel 6.5.4.4a niet 
geldt in geval van opschorting op grond van de artikelen 6.5.4.2 en 4 ten aan-
zien van tegenover elkaar staande verbintenissen uit een wederkerige over-
eenkomst. 

In het algemeen behoort blijvende onmogelijkheid van nakoming van de 
verbintenis van de wederpartij de bevoegdheid tot opschorting van de nako-
ming van diens vordering te doen eindigen, onverschillig of de onmogelijk-
heidaan de wederpartij is toe te rekenen of niet. Een opschorting in afwach-
ting van een definitief onmogelijke nakoming zou immers een permanent 
karakter dragen en dus in feite degene die tot opschorting bevoegd is, in 
staat stellen zich eigenmachtig van zijn verbintenis te ontdoen. Maar in de 
gevallen van de artikelen 6.5.4.2. en 4 is een zodanige opschorting op zijn 
plaats ter inleiding van een mogelijke ontbinding van de overeenkomst, 
waardoor degene die van zijn bevoegdheid tot opschorting gebruik maakt, 
zich inderdaad ook definitief van zijn verbintenissen uit de overeenkomst be-
vrijden kan. Men zie de toelichting p. 522, laatste drie alinea's, en p. 778, 
voorlaatste alinea. 

De Commissie heeft in verband met de onderhavige bepaling nog aan-
dacht gevraagd voor de wens van Van Opstall, geuit in W.P.N.R. 4757, om geld 
verbintenissen van deze bepaling uit te zonderen. De ondergetekende is het 
met de Commissie eens dat daartoe geen reden is, al is blijvend onmogelijk 
worden van de nakoming van zodanige verbintenissen nauwelijks denkbaar. 

Het bepaalde onder cstemt geheel overeen met hetgeen bepaald was in 
artikel 6.1.6.20 onder c. De Commissie heeft als voorbeelden van vorderin-
gen waarop geen beslag is toegelaten terecht gewezen op de vorderingen 
bedoeld in artikel 756 Rv. Ook heeft zij terecht de loonvordering genoemd, 
bedoeld in artikel 1638g B.W., inmiddels in enigszins gewijzigde vorm over-
genomen in artikel 7.10.3.18 van het voorontwerp voor Boek 7. Vergelijkbare 
bepalingen zijn te vinden in artikel 32 lid 2 van de Pensioen- en spaarfond-
senwet en de artikelen 119-120 van de Ambtenarenwet. In deze laatste drie 
gevallen blijft op een deel van de vordering beslag toegelaten.' De veronder-

1 Als voorbeelden van gevallen waarin in het 
geheel geen beslag op de vordering is toegela-
ten, kunnen worden vermeld artikel 21 lid 1 on-
der c Algemene Ouderdomswet, artikel 36 lid 1 
onder c Algemene Weduwen-en Wezenwet, 
artikel 24 lid 1 onder c Werkloosheidswet, arti-
kel 50 lid 1 onder cZiektewet, artikel 18 lid 1 on-
der c Algemene Kinderbijslagwet, artikel 29 lid 
1 onder c Kinderbijslagwet voor loontrekken-

den, artikel 17 lid 1 onder c Kinderbijslagwet 
voor Kleine Zelfstandigen, artikel 58 lid 1 onder 
cWet op de Arbeidsongeschiktheidsverzeke-
ring, alsmede artikel 50 lid 1 onder cvan de nog 
niet in werking getreden Algemene Arbeidson-
geschiktheidswet van 11 december 1975, Stb. 
674, telkens behoudens beslag tot verhaal van 
onderhoud, waartoe degene die recht op de 
uitkering heeft, volgens de wet is gehouden. 
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6.1.6A stelling van de Commissie dat voordat gedeelte dan ook opschorting moge-
lijk blijft, komt de ondergetekende juist voor. Men denke aan het geval dat de 
werkgever van de ondergeschikte niet de aan deze ter beschikking gestelde 
werktuigen terug ontvangt. Ook hier lette men erop dat de bepaling krach-
tens artikel 6.5.4.4a niet geldt voor opschorting uit hoofde van de artikelen 
6.5.4.2 en 4 ten aanzien van de verbintenissen uit een wederkerige overeen-
komst. Opschorting van de gehele loonvordering is dan ook mogelijk, zo-
lang de werknemer door een hem toe te rekenen oorzaak niet de bedongen 
arbeid verricht, aangenomen dat het loon niet naar tijdruimte is vastgesteld. 
In dat laatste geval is immers gedurende de tijd dat geen arbeid is verricht, 
in beginsel in het geheel geen loon verschuldigd; men zie artikel 7.10.3.6. 

De bepaling die in artikel 6.1.6.20 onder dwas opgenomen, keert in het ge-
wijzigd ontwerp niet terug. Evenals de Commissie kan ook de ondergeteken-
de met de strekking van de oorspronkelijke bepaling instemmen, maar hij 
meent dat het ontbreken van een bevoegdheid tot opschorting van de nako-
ming van de verplichting tot vergoeding van opzettelijk toegebrachte schade 
in de praktijk vrijwel steeds reeds zal voortvloeien uit de algemene maatstaf 
van artikel 1. Zo is niet wel denkbaar dat de aansprakelijkheid van degene 
die opzettelijk een zaak van zijn wederpartij heeft beschadigd, ooit een ver-
bintenis zal opleveren die voldoende samenhang vertoont met enige vorde-
ring die hij wellicht reeds op de wederpartij had, om opschorting van de na-
koming van die verbintenis te rechtvaardigen. 

Zoals in de toelichting, p. 523, tweede alinea, wordt opgemerkt, geldt deze 
regel echter niet zonder uitzonderingen. Zo is met name opschorting wèl 
denkbaar, wanneer de schade over en weer opzettelijk is toegebracht; men 
denke aan over en weer van elkaar afgepakte zaken als gevolg van een bu-
renruzie of bij de beëindiging van de persoonlijke relatie tussen twee perso-
nen die hebben samengewoond. 

Evenmin behoort de regel te gelden in het geval van een opschortings-
recht uit hoofde van de artikelen 6.5.4.2 en 4; men zie de toelichting p. 778, 
slot tweede alinea. In het stelsel van het gewijzigd ontwerp volgt dit uit de al-
gemene formulering van die artikelen. Voor de daar bedoelde opschortings-
rechten worden geen andere eisen gesteld dan daar zijn aangegeven, terwijl 
voor opzettelijk veroorzaakte schade - men denke aan vervangende schade-
vergoeding ter zake van een der over en weer verschuldigde prestaties -
geen uitzondering is gemaakt. 

Aandacht verdient nog dat in het gewijzigd ontwerp wèl een met artikel 
6.1.6.20 onder dvergelijkbare bepaling met betrekking tot de bevoegdheid 
tot verrekening is gehandhaafd; men zie artikel 6.1.10.12. Voor de bevoegd-
heid tot verrekening wordt - anders dan voor de bevoegdheid tot opschor-
ting - geen samenhang tussen de verbintenissen over en weer geëist. Een 
bepaling die verrekening met een verplichting tot vergoeding van opzettelijk 
aan de wederpartij toegebrachte schade uitsluit, kan daarom daar niet wor-
den gemist. 

Artikel 6.1.6A.4. Dit artikel komt in de plaats van het oorspronkelijke arti-
kel 6.1.6.19 lid 3. 

Met de Commissie - maar anders dan Van Opstall in W.P.N.R. 4757 - is de 
ondergetekende van mening dat de bepaling voor opschortingsrechten in 
het algemeen op haar plaats is, en dat slechts een uitzondering behoort te 
worden gemaakt voor het geval van opschorting ter zake van tegenover el-
kaar staande verbintenissen uit een wederkerige overeenkomst, geregeld in 
de artikelen 6.5.4.2 en 4. Men zie artikel 6.5.4.4a waar de onderhavige bepa-
ling voor dat geval niet van toepassing verklaard wordt. 

De ondergetekende verenigt zich voorts met het oordeel van de Commis-
sie dat redelijkheid en billijkheid - in het gewijzigd ontwerp de redelijkheid 
en billijkheid bedoeld in de artikelen 6.1.1.2 en 6.5.3.1 - kunnen meebrengen 
dat ook een opschortingsrecht als bedoeld in de artikelen 6.5.4.2 en 4 ver-
valt, wanneer voldoende zekerheid wordt aangeboden. Inderdaad zal daar-
toe echter meer nodig zijn dan de enkele zekerheidsstelling en zullen hier de 
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6 .1 .7 omstandigheden van het geval beslissend zijn. Aldus moet naar de mening 
van de ondergetekende ook de in het voorlopig verslag geciteerde passage 
van de toelichting, p. 780, slot derde alinea, worden begrepen. 

Het slot van het artikel is in iets andere bewoordingen ontleend aan artikel 
3.10.4A.6. Ook in andere gevallen dan die van een rententierecht kan het zich 
voordoen dat de solventie van de wederpartij vaststaat, maar tevens bekend 
is, dat zij ook haar niet betwiste vorderingen niet dan met vertraging pleegt te 
betalen. Met het opschortingsrecht zou dan een redelijk middel verloren gaan 
om binnen redelijke tijd nakoming te verkrijgen. Het slot van het artikel waar-
borgt dat dit niet onnodig kan gebeuren. 

Te denken valt ook aan het geval dat de vordering ten dele is erkend en ten 
dele is betwist. Mogelijk is dan dat de rechter oordeelt dat het opschortings-
recht is vervallen, wanneer het onbetwiste gedeelte is voldaan en voor het 
betwiste deel zekerheid is gesteld. 

De vraag welke zekerheid voldoende is om het artikel zijn werking te ge-
ven, moet worden beantwoord aan de hand van artikel 6.1.6.21. 

Artikel 6.1.6A.5. Dit artikel vormt een veralgemening van het oorspronke-
lijke artikel 6.5.4.2 lid 3 en van artikel 3.11.20b lid 3. De ratio van deze beide 
bepalingen, die hierin is gelegen dat degene die terecht meende op een op-
schortingsrecht te kunnen vertrouwen en daardoor niet tijdig tot stuiting of 
dagvaarding is overgegaan, niet met een beroep op verjaring verrast moet 
kunnen worden, geldt evenzeer bij andere opschortingsrechten dan de ex-
ceptio non adimpleti contractus en het retentierecht. De regel komt voorts 
overeen met het algemene beginsel dat ook aan de artikelen 3.11.10-20dten 
grondslag ligt, dat verjaring slechts de rechtsvordering aantast en niet in de 
weg staat aan een beroep op de betreffende vordering bij wege van ver-
weer. Men zie ook artikel 6.1.10.8 lid 1 en artikel 3.2.17a. 

Het bovenstaande impliceert dat de ondergetekende niet de mening van 
de Commissie onderschrijft dat de regel van het oorspronkelijke artikel 
6.5.4.2 lid 3 tot het daar bedoelde geval beperkt zou moeten blijven, noch 
ook dat op dit punt zou kunnen worden volstaan met een verwijzing naar re-
delijkheid en billijkheid. 

Artikel 6.1.6A.6. Dit artikel komt in de plaats van de oorspronkelijke artike-
len 6.1.6.19 lid 2 en 6.5.4.5. Zoals onder Algemeen bij deze afdeling reeds is 
aangestipt stelt het artikel buiten twijfel dat op het retentierecht de bepalin-
gen van de onderhavige afdeling van toepassing zijn, voor zover daarvan 
niet in afdeling 3.10.4A is afgeweken. 

Afdeling 7 

Schuldeisersverzuim 

Algemeen. Gaarne verenigt de ondergetekende zich met het oordeel van 
het overgrote deel van de Commissie dat een regeling van het verzuim van 
de schuldeiser in het nieuwe wetboek niet kan worden gemist. Hij meent 
voorts dat deze figuur voor de praktijk belangrijker is dan het op het 
eerste gezicht wellicht lijkt. Daarbij heeft hij niet zo zeer het oog op de geval-
len waarvoor de huidige artikelen 1440-1448 B.W. (aanbod van gerede beta-
ling, gevolgd door consignatie) zijn geschreven, maar veeleer op de prakti-
sche gevolgen van de impasse die kan ontstaan door een verhindering van 
de nakoming aan de zijde van de schuldeiser. Daarbij kan met name aan de 
volgende voorbeelden worden gedacht. 

Het zal in de praktijk niet zelden voorkomen dat een schuldenaar aan de 
schuldeiser een prestatie aanbiedt, die door deze wordt geweigerd, omdat 
zij naar zijn mening niet aan de verbintenis beantwoordt of omdat hij zich op 
het standpunt stelt dat de overeenkomst op grond waarvan de prestatie hem 
zou toekomen, niet tot stand gekomen is of naderhand is vernietigd of ont-
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6.1.7 bonden. Bij een zodanige weigering zal het er de schuldeiser in de regel om 
te doen zijn te betwisten dat hij aan de wederpartij de overeengekomen te-
genprestatie verschuldigd is. Blijkt achteraf dat de prestatie ten onrechte is 
geweigerd, bijv. omdat in een procedure is komen vast te staan dat zij wèl 
aan de verbintenis beantwoordde of dat er voor ontbinding of vernietiging 
van de overeenkomst geen grond was, dan komt daarmee tevens vast te 
staan dat de schuldeiser sedert deze weigering in verzuim is geweest. Het-
zelfde doet zich voor wanneer de schuldeiser heeft nagelaten de nodige 
voorzieningen te treffen om de prestatie, bijv. een roerende zaak, in ont-
vangst te nemen of af te halen. Men denke niet alleen aan het niet opdagen 
van het door hem te stellen schip, of het niet tijdig reserveren van voldoende 
pakhuisruimte, maar ook aan de situatie dat door hem toe te rekenen om-
standigheden de bouw van het gebouw of werk, waaraan de prestatie moet 
worden verricht, nog niet ver genoeg is gevorderd. Voor de consument kan 
voorts van groot belang zijn het geval dat een hem geleverde zaak bij ge-
bruik ondeugdelijk blijkt en hij op die grond recht heeft op een vervangende 
zaak of op ontbinding van de overeenkomst. De oorspronkelijke zaak zal dan 
moeten worden teruggegeven. Weigert de leverancier haar terug te nemen, 
dan verhindert hij nakoming door de consument van diens verplichting tot 
teruggave. Ook verdient vermelding het geval, aangeduid in artikel 6.1.7.2, 
dat de nakoming van een verbintenis in dier voege door de schuldeiser 
wordt verhinderd, dat hij door zijnerzijds niet te voldoen aan een verplich-
ting jegens de schuldenaar, deze ertoe brengt gebruik te maken van een be-
voegdheid tot opschorting van de nakoming. 

In al deze i n de praktijk niet zeldzame situaties dienen er regels te bestaan 
bijv. ten aanzien van de aansprakelijkheid van de schuldeiser voor door de 
schuldenaar gemaakte kosten (artikel 6.1.7.6), ten aanzien van de mate van 
zorg die de schuldenaar in acht heeft te nemen met betrekking tot de zaak 
die als gevolg van het schuldeisersverzuim niet kan worden afgeleverd en 
ten aanzien van zijn aansprakelijkheid voor verlies en beschadiging van die 
zaak (artikelen 6.1.7.7 en 8). Voorts dient antwoord te worden gegeven op de 
belangrijke vraag in hoeverre de schuldeiser, in geval van geheel of ten dele 
onmogelijk worden van de prestatie tijdens het verzuim, zich kan ontdoen 
van zijn verplichting tot voldoening van de tegenprestatie (artikel 6.5.4.7). En 
bovendien dient vast te staan dat in deze periode de bepalingen betreffende 
het verzuim van de schuldenaar niet langer van toepassing zijn en dat execu-
tiemaatregelen niet langer rechtmatig kunnen worden genomen (artikel 
6.1.7.4 en 5). 

De ondergetekende vestigt er de aandacht op dat de behoefte aan een be-
hoorlijke regeling van dit alles in het nieuwe wetboek ten opzichte van het 
huidige recht is toegenomen in verband met het niet overnemen van het be-
ginsel, thanste vinden in artikel 1496 B.W. Volgens dit artikel gaat bij koop 
het risico ten aanzien van de tegenprestatie reeds op het tijdstip van de koop 
op de koper over, zodat deze ook bij tenietgaan van de zaak door overmacht 
de koopprijs verschuldigd blijft («periculum emptoris»). Volgens het inmid-
dels verschenen artikel 7.1.2.2 gaat dit risico daarentegen over op het tijd-
stip van de aflevering en, zo deze door schuldeisersverzuim van de koper uit-
blijft, op het tijdstip van het intreden van dit verzuim. In welke omvang dit ri-
sico in dit laatste geval bij koop of andere wederkerige overeenkomsten op 
de in verzuim verkerende schuldeiser komt te rusten, dient mede te worden 
vastgesteld aan de hand van de algemene afdeling. Men zie verder deze me-
morie bij de artikelen 6.5.4.6-20 en bij artikel 6.5.4.7. 

Het bovenstaande brengt mee dat de ondergetekende zich niet kan vereni-
gen met de door de Commissie uitgesproken mening als zou bij de regeling 
van het schuldeisersverzuim kunnen worden volstaan met handhaving van 
de artikelen 6.1.7.1 en 3 en opneming van nog iets over de mogelijkheid van 
kwijting buiten de schuldeiser om. Wèl heeft hij ernaar gestreefd niet strikt 
nodige bepalingen te schrappen en de overblijvende regels eenvoudiger te 
redigeren. Als gevolg daarvan is de omvang van de onderhavige afdeling 
geslonken. De ondergetekende vestigt er overigens de aandacht op dat ook 
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buiten deze afdeling in Boek 6 bepalingen zijn te vinden, die voor het intre-
den of de gevolgen van verzuim van de schuldeiser van belang zijn. Behalve 
het reeds vermelde artikel 6.5.4.7 kan worden genoemd artikel 6.1.6A.3 on-
der cdat de bevoegdheid tot opschorten betreft en in het gewijzigd ontwerp 
in de plaats komt van de oorspronkelijke artikelen 6.1.6.20 onder aen 6.5.4.3. 
Voorts kan worden gewezen op de artikelen 6.1.6.3, 4 en 14 leden 2 en 3; 
men zie ook deze memorie daarbij. En tenslotte verdient aandacht dat artikel 
6.1.8.14a dat in de plaats van het oorspronkelijke artikel 6.1.8.19 komt, mede 
van toepassing is in het geval van verhindering als gevolg van schuldeisers-
verzuim. 

In het voorlopig verslag werd eveneens de vraag aan de orde gesteld of de 
door het ontwerp aan crediteursverzuim verbonden gevolgen ook in geval 
van «crediteursovermacht» behoren te gelden. De Commissie heeft in dit 
verband Van der Grinten geciteerd, die in WPNR 4741 een voorstel van deze 
strekking heeft gedaan, dat de Commissie evenwel geneigd was te verwer-
pen. 

Ook de ondergetekende meent dat overneming van dit voorstel geen aan-
beveling verdient. In de eerste plaats moet worden bedacht dat de aan het 
slot van artikel 6.1.7.1 bedoelde toerekening in verband moet worden gezien 
met de rechtsgevolgen van het schuldeisersverzuim, die als gevolg van die 
toerekening intreden. De rechter die beoordeelt of de oorzaak van de verhin-
dering al of niet aan de schuldeiser kan worden toegerekend, heeft derhalve 
tot taak de grenzen van het schuldeisersverzuim aldus af te bakenen dat een 
redelijke uitkomst wordt bereikt. Het is inderdaad denkbaar dat zich een oor-
zaak van verhindering aan de zijde van de schuldeiser voordoet, waarvan -
uitgaande van het bovenstaande - gezegd kan worden dat toerekening aan 
hem niet op zijn plaats is, en die dus als «crediteursovermacht» betiteld zou 
kunnen worden. Men denke aan een onvoorziene, geheel buiten zijn toe-
doen ontstane blijvende of tijdelijke verhindering om de prestatie ter plaatse 
waar deze moet worden verricht, in ontvangst te komen nemen. Voor derge-
lijke gevallen zijn naar de mening van de ondergetekende evenwel moeilijk 
algemene regels te geven. De rechtsgevolgen van verzuim van de schuldei-
ser zullen in de regel niet of niet alle op hun plaats zijn. Ook Van der Grinten 
wilde, zoals in het voorlopig verslag is aangestipt, hier trouwens niet alle re-
gels betreffende schuldeisersverzuim toepassen. De ondergetekende meent 
dat het in deze omstandigheden de voorkeur verdient het terrein van een 
verhindering van nakoming, die opkomt aan de zijde van de schuldeiser, 
maar hem niet kan worden toegerekend, over te laten aan de redelijkheid en 
billijkheid bedoeld in de artikelen 6.1.1.2,6.5.3.1 en 6.5.3.11 van het gewij-
zigd ontwerp. Waar dit op zijn plaats is, kan zulks tot soortgelijke resultaten 
als de onderhavige afdeling leiden. Aandacht verdient nog dat artikel 
6.1.8.14a op alle gevallen van verhindering van nakoming, derhalve ook op 
het onderhavige, van toepassing is. 

De ondergetekende verkiest de hier bedoelde oplossing ook boven de 
door de Commissie gedane suggestie om de slotzinsnede van artikel 6.1.7.1 
te vervangen door «tenzij dit in strijd zou zijn met redelijkheid en billijkheid». 
Er is geen reden de thans in deze slotzinsnede opgenomen maatstaf los te 
laten met het oog op de boven vermelde overmachtssituaties die in de prak-
tijk geen belangrijke rol spelen. Bovendien is zeer wel denkbaar dat juist in 
deze situaties de regels van afdeling 6.1.7 geen redelijke oplossing bieden, 
zodat toch op de artikelen 6.1.1.2, 6.5.3.1 en 6.5.3.11 moet worden terugge-
grepen. Te denken valt aan de hierin de literatuur wel verdedigde verdeling 
van de gevolgen van de ontstane impasse over beide partijen; men zie W. L. 
Snijders, N.J.B. 1950, p. 328, en Abas, R. M. Th. 1975, p 155-156. 

De ondergetekende voelt zich in de zienswijze, door hem in de voorgaan-
de algemene opmerkingen uiteengezet, gesterkt door het in de memorie bij 
afdeling 6.1.6 reeds ter sprake gebrachte Beneluxontwerp Nakoming van 
verbintenissen, waarvan het tweede deel aan het schuldeisersverzuim is ge-
wijd. Ook van de onderhavige afdeling kan worden gezegd dat zij op dit ont-
werp voortbouwt, terwijl ook hier bij het opstellen van deze memorie van 
de toelichting daarop gebruik is gemaakt. 
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6.1.7 Artikel 6.1.7.1. Het oorspronkelijke eerste, thans enige lid van dit artikel 
begint in het gewijzigd ontwerp terwille van een makkelijker leesbaarheid 
thans dadelijk met de hoofdzin, zulks in navolging van het Beneluxontwerp 
Nakoming (artikel 2.1). Het oorspronkelijke tweede lid is overgebracht naar 
artikel 6.1.6.4; men zie hetgeen bij dit laatste artikel is aangetekend. 

Evenmin als in het ontwerp wordt voor het intreden van het schuldeisers-
verzuim een aanmaning geëist. Waar deze eis bij het verzuim van de schul-
denaar voor de hand ligt - men zie artikel 6.1.8.7 - , gaat het er bij het schuld-
eisersverzuim veeleer om of de schuldenaar van zijn zijde alles gedaan 
heeft wat voor de nakomi ng nodig is, waaronder eventueel ook een uitdruk-
kelijk tot de schuldeiser te richten aanbod om tot nakoming over te gaan. 
Wat hier in een bepaald geval vereist is, zal sterk afhangen van de omstan-
digheden, waaronder in de eerste plaats de aard van de prestatie, de wijze, 
plaats en tijd waarop deze moet worden verricht en de houding van de 
schuldeiser. Een algemene regel is daarom op dit punt moeilijk te geven; men 
zie de toelichting, p. 526. 

Artikel 6.1.7.2. In het gewijzigd ontwerp is getracht de bedoeling van het 
artikel duidelijker tot uitdrukking te brengen door uitdrukkelijk te verwijzen 
naar de bevoegdheid van de schuldenaar tot opschorting van de nakoming 
van zijn verbintenis, die in het gewijzigd ontwerp in hoofdzaak is geregeld in 
afdeling 6.1.6A en in de artikelen 6.5.4.2-4a. Men lette erop dat ook moet 
worden gedacht aan opschortingsrechten als die van de artikelen 6.1.6.17 lid 
3 en 6.1.6.17a lid 4 van het gewijzigd ontwerp en aan de verspreid door het 
wetboek voorkomende retentierechten als bijv. die van de artikelen 3.5.14 lid 
3, 3.6.1.8a lid 2, tweede zin, 3.8.4 lid 3, 3.9.2.16 lid 2, 5.3.4. lid 2, tweede zin, 
5.7.1.12, 5.8.6 lid 3, 7.1.4.3 en 7.7.1.9. 

Artikel 6.1.7.3. Met genoegen heeft de ondergetekende kennis genomen 
van de mening van de Commissie dat de in dit artikel aan de rechter toege-
kende bevoegdheid tot bevrijding van de schuldenaar volledig kan worden 
toegejuicht en dat ook de aan de rechter op dit punt toegekende beslissings-
vrijheid aanvaardbaar is. 

De Commissie heeft voorts een kleine aanvulling van het artikel bepleit 
teneinde de redactie ervan meer in overeenstemming met die van artikel 
6.1.10.3 van het ontwerp te brengen. Waar in dat artikel verwezen werd naar 
artikel 6.1.8.4, meende de Commissie dat deze verwijzing hier ook opgeno-
men zou dienen te worden teneinde te doen uitkomen dat ook de bevrijding 
uit hoofde van artikel 6.1.7.3 de toepasselijkheid van artikel 6.1.8.4 onverlet 
laat. 

De ondergetekende heeft deze suggestie niet overgenomen. In het gewij-
zigd ontwerp is artikel 6.1.10.3 vervallen, zodat de redactie daarvan geen in-
vloed meer kan hebben op de uitleg van het onderhavige artikel. Bovendien 
dient aan de rechter te worden overgelaten in hoeverre hij in zijn in artikel 
6.1.7.3 bedoelde uitspraak met een eventuele vordering van de schuldeiser 
uit artikel 6.1.8.4 rekening wil houden, hetzij door de schuldenaar ook van 
die verbinteniste bevrijden, aangenomen dat de schuldeiser geacht kan 
worden ook ten aanzien daarvan in verzuim te zijn, hetzij door de schulde-
naar als voorwaarde voor zijn bevrijding betaling van de in artikel 6.1.8.4 be-
doelde vergoeding op te leggen. 

Artikel 6.1.7.4. Bij dit artikel vergelijke men de omschrijving van het schul-
denaarsverzuim, in het gewijzigd ontwerp opgenomen in artikel 6.1.8.6. 
Gaat de schuldenaar tot zuivering van zijn verzuim over door het doen van 
een behoorlijk aanbod tot nakoming dan zal de schuldeiser, zo de schulde-
naar tot deze zuivering nog bevoegd is, zijnerzijds in verzuim komen, wan-
neer hij weigert de nakoming te aanvaarden. 

Artikel 6.1.7.5. Dit artikel gaat er vanuit dat in het Wetboek van Burgerlijke 
Rechtsvordering voor het nemen van executiemaatregelen niet wordt geëist 
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dat de schuldenaar in verzuim verkeert, al zal wel vaak betekening van de 
executoriale titel of een voorafgaand bevel tot betaling nodig zijn; men zie 
de artikelen 430 lid 3, 436 en 439 lid 2 Rv. Ook in het nieuwe wetboek wordt 
er vanuit gegaan dat een zodanige eis niet voor alle gevallen op haar plaats 
is. Men denke met name aan de executie bedoeld in artikel 6.1.10.3 lid 2 van 
het ontwerp, in het gewijzigd ontwerp terug te vinden in artikel 6.1.8.4a. Arti-
kel 5 komt derhalve naast artikel 4 zelfstandige betekenis toe. 

Artikel 5 zal met name van praktisch belang zijn, wanneer het er voor de 
schuldenaar - of voor een derde als bedoeld in artikel 1 6 - om gaat door het 
doen van een aan de verbintenis beantwoordend aanbod aanvang of voort-
zetting van een executie te voorkomen. Van een behoorlijk aanbod kan in de-
ze omstandigheden uiteraard alleen sprake zijn, wanneer tevens de reeds 
gemaakte executiekosten worden aangeboden; zulks in overeenstemming 
met hetgeen in de artikelen 3.9.2.10 lid 2 en 3.9.4.14 voor het geval van los-
sing van een onderpand waarop een pand- of hypotheekrecht rust, uitdruk-
kelijk is bepaald. Men vergelijke ook artikel 6.1.8.11 a. 

Artikel 6.1.7.6. In het gewijzigd ontwerp is tot uiting gebracht dat bij de kos-
ten van inbewaringstelling die de schuldeiser aan de schuldenaar dient te ver-
goeden, moet worden gedacht aan de inbewaringstelling van de artikelen 9 
- 13. Voor hetgeen omtrent deze kosten geldt in de verhouding tussen de be-
waarder en de schuldeiser, respectievelijk de bewaarder en de schuldenaar, 
zie men artikel 13. 

Voorts is tot uiting gebracht dat de woorden «binnen de grenzen van de 
redelijkheid» in beginsel voor alle in het artikel vermelde kosten gelden. Ver-
wacht mag overigens worden, dat de kosten van inbewaringstelling over-
eenkomstig de artikelen 9-13 niet dan bij hoge uitzondering buiten deze 
grenzen zullen vallen. 

Het artikel legt geen aansprakelijkheid op de schuldeiser voor alle schade 
die als gevolg van zijn verzuim mocht ontstaan. Dit laatste zou in strijd zijn 
met de hoofdgedachte van de onderhavige afdeling dat de schuldeiser niet 
verplicht\s aan de nakoming mee te werken, maar slechts de in dezeafde-
ling geregelde gevolgen heeft te dragen, wanneer hij nalaat die medewer-
king te verlenen. Lijdt de schuldenaar schade doordat hij er zelf een bijzon-
der belang bij heeft dat de door hem verschuldigde prestatie inderdaad 
wordt verricht, dan kan van het recht op vergoeding van deze schade eerst 
sprake zijn, wanneer ook de schuldeiser van dit belang op de hoogte was en 
hij in verband daarmee geacht moet worden bij overeenkomst een verplich-
ting tot medewerking op zich te hebben genomen, of uit hoofde van de arti-
kelen 6.1.1.2 of 6.5.3.1 tot deze medewerking te zijn gehouden. 

Artikel 6.1.7.7. Dit artikel betreft de aansprakelijkheid van de schuldenaar 
ter zake van tijdens het verzuim van de schuldeiser opgekomen omstandig-
heden die behoorlijke nakoming geheel of gedeeltelijk onmogelijk maken. In 
navolging van het Beneluxontwerp Nakoming (artikel 2.10) is het slot van 
deze bepaling gewijzigd in dier voege dat de daarin oorspronkelijk voorko-
mende maatstaf van opzet of grove schuld is vervangen door een ruimere. 
Volgens het gewijzigd ontwerp wordt voor de aansprakelijkheid van de 
schuldenaar geëist dat door schuld van hemzelf of van een ondergeschikte 
is te kort geschoten in de zorg die in de gegeven omstandigheden van hem 
mocht worden gevergd. Deze woorden sluiten aan bij die van artikel 6.1.6.1 
met dien verstande dat bij de woorden «de gegeven omstandigheden» in 
het onderhavige geval in de eerste plaats moet worden gedacht aan de om-
standigheid van het schuldeisersverzuim zelf, waardoor de schuldenaar ver-
hinderd wordt zich door nakoming van de zorg voor de prestatie, bijv. een 
bepaalde zaak, te ontdoen. 

Aandacht verdient voorts dat de schuldenaar volgens deze maatstaf na 
het intreden van het schuldeisersverzuim niet langer aansprakelijk is voor de 
gedragingen van alle hulppersonen van artikel 6.1.8.3, maar nog alleen voor 
die van ondergeschikten. Dit is met name van belang met het oog op de mo-
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6.1.7 gelijkheid van inbewaringstelling overeenkomstig de artikelen 6.1.7.9-13. 
De zorg van de schuldenaar of zijn ondergeschikte dient zich uit te strekken 
tot de keuze van een geschikte bewaarder. Maar is de verschuldigde zaak 
eenmaal in bewaring gegeven, dan is de schuldenaar voor tekortkomingen 
van de bewaarnemer niet aansprakelijk, aangezien deze niet zijn onderge-
schikte is, maar als een zelfstandige opdrachtnemer moet worden be-
schouwd. 

Verder wijst de ondergetekende erop dat het schuldeisersverzuim ook in 
dit opzicht een belangrijke wijziging in de aansprakelijkheid van de schulde-
naar teweeg brengt, dat niet langer overeenkomstig artikel 6.1.8.1 door hem 
behoeft te worden bewezen dat de tekortkoming hem niet kan worden toe-
gerekend, maar het aan de schuldeiser is om aan te tonen dat aan de eisen 
voor toerekening opgrond van artikel 6.1.7.7 is voldaan. 

Aandacht verdient nog dat dezelfde maatstaf als die van artikel 6.1.7.7 
is te vinden in artikel 6.5.4.7 lid 2. Men zie ook deze memorie bij dat artikel. 

Artikel 6.1.7.8. Dit artikel moet worden gezien in combinatie met het vori-
ge en met artikel 6.5.4.7. Door de concentratie van de verbintenis ingevolge 
artikel 6.1.7.8 wordt het mogelijk daarop de regels van deze beide artikelen 
toe te passen, en dienovereenkomstig het risico ter zake van de prestatie en 
ter zake van de tegenprestatie op de schuldeiser te leggen. Men vergelijke 
ook artikel 7.1.2.2 lid 2, tweede zin. 

In het gewijzigd ontwerp is de redactie van het artikel in navolging van het 
Beneluxontwerp Nakoming (artikel 2.11) enigszins gewijzigd om beter tot ui-
ting te brengen dat voor de concentratie zowel aanwijzing van de zaak en ver-
wittiging van de schuldeiser als crediteursverzuim nodig is, zonder dat van 
belang is in welke onderlinge volgorde aan deze drie eisen is voldaan. In ge-
val van een brengschuld zullen aanwijzing, verwittiging en ontstaan van cre-
diteursverzuim trouwens ook zeer wel samen kunnen vallen, nl. wanneer pas 
het aanbod afzondering van de af te leveren zaken teweeg brengt en de 
schuldeiser het aangebodene zonder goede grond weigert. 

Artikel 6.1.7.9-13. In het voorlopig verslag werd de regeling van de inbe-
waringstellingdiein deze artikelen was vervat om twee redenen minder ge-
lukkig geacht. In de eerste plaats was de Commissie van mening dat de rege-
ling voor de praktijk te ingewikkeld was. In de tweede plaats meende zij dat 
de schuldenaar zich bij geldverbintenissen zonder tussenkomst van de 
schuldeiser of van de rechter moet kunnen bevrijden door een soort «aan-
bod van gerede betaling gevolgd door consignatie», terwijl naar haar me-
ning bij verbintenissen tot levering van een zaak een soortgelijke bevrijding 
mogelijk zou moeten zijn, maar met tussenkomst van de rechter in dier voe-
ge dat deze de verkoop van de zaak zou moeten kunnen bevelen, gevolgd 
door consignatie van de netto-opbrengst. 

De ondergetekende wil vooropstellen dat de regeling van de onderhavige 
artikelen inderdaad niet strekt tot bevrijding van de schuldenaar. Een zoda-
nige bevrijding is echter wel mogelijk. In de eerste plaats kan zij ingevolge 
artikel 6.1.7.3 worden uitgesproken door de rechter die op dit punt een grote 
vrijheid heeft, zoals in beginsel ook door de Commissie wordt voorgestaan. 
In de tweede plaats moet het volgende worden bedacht. Spruit de vordering 
ten aanzien waarvan de schuldeiser in verzuim is, voort uit een wederkerige 
overeenkomst, dan zal dit verzuim vaak gepaard gaan met niet-nakoming 
door de schuldeiser van zijn verbintenis jegens de schuldenaar. Deze zal zich 
dan van zijn eigen verbintenis door een enkele schriftelijke verklaring kun-
nen bevrijden door de overeenkomst te ontbinden overeenkomstig de arti-
kelen 6.5.4.6 e.v. De ondergetekende vestigt in dit verband nog de aandacht 
op artikel 6.1.6A.3 onder a, dat aan de schuldeiser die ten aanzien van zijn 
vordering in schuldeisersverzuim verkeert, de bevoegdheid ontneemt om de 
nakoming van zijn verbintenis op te schorten. In de derde plaats is er het ook 
door de Commissie ter sprake gebrachte artikel 6.1.8.19, dat in het gewijzigd 
ontwerp is overgebracht naar artikel 6.1.8.14a. Deze bepaling biedt - in rui-
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6.1.7 mere mate dan in het ontwerp het geval was - de mogelijkheid om door ver-
koop van de verschuldigde zaak met machtiging van de boedelrechter zich 
te bevrijden van de verplichting deze aan de schuldeiser af te leveren, met 
dien verstande dat de opbrengst dan voor de zaak in de plaats treedt en aan 
de schuldeiser moet worden afgedragen. 

De ondergetekende meent dat het geen aanbeveling verdient om naast 
deze regels nog andere op te nemen die tot bevrijding van de schuldenaar 
kunnen leiden. In het bijzonder lijkt het hem niet wenselijk bij verbintenissen 
tot betaling van een geldsom de bevrijding zonder tussenkomst van de rech-
ter te doen intreden. Een enkel aanbod, gevolgd door consignatie, waar-
borgt immers niet dat het gerechtvaardigd is de consignatie met een be-
hoorlijke nakoming gelijk te stellen Men denke bij voorbeeld aan het geval 
dat de schuldeiser meent recht te iiebben op een bepaalde buitenlandse 
geldsoort, terwijl in de consignatiekas guldens gestort zijn. Ook is mogelijk 
dat de schuldeiser beweert dat de overeenkomst waaruit zijn vordering zou 
voortspruiten, inmiddels is ontbonden of vernietigd. De schuldenaar behoort 
de schuldeiser een beroep op dergelijke feiten niet door middel van een en-
kel aanbod, gevolgd door consignatie, uit handen te kunnen slaan. Ook zou 
het naar de mening van de ondergetekende niet op zijn plaats zijn om dit 
soort vragen aan de boedelrechter over te laten, door de Commissie ge-
noemd in verband met verbintenissen tot aflevering van een zaak. 

Het belang dat de schuldenaar bij zijn bevrijding heeft, wanneer vaststaat 
dat de schuldeiser op het tijdstip van de consignatie in verzuim verkeerde en 
dat het geconsigneerde aan de verbintenis beantwoordt, moet overigens 
niet worden overschat. Deze bevrijding voegt, goed beschouwd, aan de ge-
volgen van dit verzuim slechts toe dat de schuldenaar het geconsigneerde 
niet meer overeenkomstig artikel 12 lid 2 van het gewijzigd ontwerp uit de 
consignatiekas terug mag nemen Zolang hij dat niet doet, kan de schuldei-
ser zijn verzuim slechts zuiveren door het geconsigneerde overeenkomstig 
artikel 12 lid 1 te aanvaarden. Het recht om nakoming van de schuldenaar te 
verlangen heeft hij verloren. Hetzelfde geldt als de schuldeiser in verzuim is 
ten aanzien van een verbintenis tot aflevering van een zaak en een aan de 
verbintenis beantwoordende zaak in bewaring is gesteld. 

Boven werd reeds aangestipt dat de regeling van de artikelen 6.1.7.9-13 
niet tot definitieve bevrijding van de schuldenaar strekt, maar om andere re-
denen in het ontwerp is opgenomen. Voor zover het verbintenissen tot afle-
vering van een zaak betreft, moet zij met name worden gezien als het 
sluitstuk van de artikelen 7 en 8. Zij opent voor de schuldenaar de mogelijk-
heid zich van zijn aansprakelijkheid uit hoofde van artikel 7 te ontdoen zonder 
dat de schuldeiser bevoegd is eenzijdig aan deze aansprakelijkheidsonthef-
fing een einde te maken door zich alsnog tot aanvaarding van de prestatie be-
reid te verklaren. Men zie artikel 12 lid 1 en hetgeen boven bij artikel 7 is aan-
getekend. Zoals uit het daar gezegde voortvloeit, kan een zodanig sluitstuk 
moeilijk worden gemist. 

De mogelijkheid van inbewaringstelling van geldsommen (consignatie) is 
van aanzienlijk minder betekenis. Voor de schuldenaar zal het veelal aantrek-
kelijker zijn om het geld in eigen vermogen te houden en de opbrengsten 
daarvan te genieten tot het tijdstip dat tot daadwerkelijke betaling moet wor-
den overgegaan. Consignatie zal echter voor hem van nut kunnen zijn, wan-
neer het gaat om een geldschuld waarover een bedongen rente loopt. Hij zal 
dan immers een beroep kunnen doen op artikel 11. Voor wettelijke rente is 
dit artikel niet van belang, omdat deze alleen loopt zolang de schuldenaarlo 
verzuim is, hetgeen krachtens artikel 4 bij verzuim van de schuldeiser niet 
het geval is. Om vergelijkbare redenen is het begrijpelijk dat in de huidige 
praktijk consignatie op de voet van de artikelen 1440 e.v. B.W. zeldzaam is2, 
hoewel deze artikelen - anders dan het ontwerp - de schuldenaar die tot 
consignatie overgaat, definitieve bevrijding in het vooruitzicht stellen. 

• In 1963 vonden 10 consignaties uit hoofde 
van de^e artikelen plaats, in 1964: geen, in 
1965: 11, in 1966: 9, in 1967: 7, in 1968: 5, in 
1969: 11, in 1970:9, in 1971: 4, in 1972:8, in 
1973: 5, in 1974:6, en in 1975: 9. 
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6.1.7 Het bovenstaande heeft de ondergetekende ertoe geleid de regeling van 
het ontwerp in beginsel te handhaven. Hij deelt evenwel de mening van de 
Commissie dat zij vereenvoudiging behoeft. Dit heeft hem onder meer be-
wogen tot de hieronder nog toe te lichten schrapping van de oorspronkelijke 
artikelen 10 leden 3 en 4, 12 leden 2 en 3 en 13 lid 1. 

Artikel 6.1.7.9. De redactie is enigszins bekort. De bepaling van het oor-
spronkelijke artikel 10 lid 4 is aan het slot ervan toegevoegd, eveneens in 
vereenvoudigde vorm. 

Artikel 6.1.7.10. In het eerste lid zijn de woorden «storting in de consigna-
tiekas» vervangen door «consignatie overeenkomstig de wet», teneinde be-
ter aan te sluiten bij de terminologie van het wetsontwerp voor een nieuwe 
Wet op de consignatie van gelden (Zitting 1975-1976 - 13 618). 

Het derde lid is geschrapt. Het betrof de situatie dat de schuldenaar be-
voegd is de nakoming van zijn verbintenis op te schorten tot de voldoening 
van een tegenvordering die hij op de schuldeiser heeft. Ook zonder uitdruk-
kelijke bepaling is echter voldoende duidelijk dat een zodanig opschortings 
recht door de inbewaringstelling niet verloren gaat. De schuldenaar zal met 
de bewaarnemer overeen kunnen komen, dat de zaak niet aan de schuldei-
ser zal worden afgegeven, voor deze de tegenvordering heeft voldaan. Wat 
het geval van consignatie betreft, zie men artikel 9 van het voormelde wets-
ontwerp voor een nieuwe Wet op de consignatie van gelden. 

Het vierde lid is eveneens vervallen in verband met de nieuwe slotzin van 
artikel 9. 

ArtikelG. 1.7.12. Het eerste lid is vereenvoudigd door schrapping van de 
eis van een schriftelijke mededeling of betekening. Ook zonder deze eis vol-
doet de bepaling aan haar strekking, nl. dat de schuldeiser niet onverhoeds 
aan de gevolgen van het schuldeisersverzuim een eind kan maken door de 
prestatie alsnog van de schuldenaar op te eisen en deze zo wellicht op zijn 
beurt in verzuim te brengen. 

Het oorspronkelijke tweede lid is geschrapt. Dat de schuldeiser gerechtigd 
is het in bewaring gestelde tot zich te nemen volgt reeds uit de woorden «ten 
behoeve van de schuldeiser» in artikel 9. Met name wanneer het gaat om 
een in bewaring gestelde zaak, zal sprake zijn van een derdenbeding dat de 
schuldeiser door een tot de bewaarder gerichte verklaring kan aanvaarden; 
men zie artikel 6.5.3.5. Voor zover lid 2 sprak van een verplichting, kwam de 
bepaling de ondergetekende onwenselijk voor. Evenmin als bij andere vor-
deringsrechten, behoort ook hier een verplichting van de schuldeiser tot me-
dewerking te bestaan. Neemt hij de zaak niet in ontvangst, dan kan deze 
worden verkocht overeenkomstig artikel 13 lid 2, aangenomen dat noch hij-
zelf noch de schuldenaar bereid is de kosten van de bewaring te voldoen. 

Ook het oorspronkelijke lid 3 lijkt de ondergetekende geen noodzakelijke 
bepaling. Het beoogde het tijdstip van nakoming te stellen op dat waarop de 
schuldeiser aan de schuldenaar mededeelt het in bewaring gestelde te aan-
vaarden. Maar zoals in de toelichting, p. 532, voorlaatste alinea, wordt ge-
zegd, betekent dit niet dat de schuldenaar in alle opzichten bevrijd is. Om de-
ze reden heeft de ondergetekende er de voorkeur aan gegeven dit punt niet 
in de wet uit te werken. 

Het oorspronkelijke lid 4 is vernummerd tot lid 2. 

Artikel 6.1.7.13. Het eerste lid is geschrapt; ook zonder uitdrukkelijke be-
paling mag worden verwacht dat de bewaarder een beding van dergelijke 
strekking zal maken. De schrapping heeft geleid tot vernummering van de 
oorspronkelijke leden 2 en 3 tot leden 1 en 2. 

Bij het nieuwe eerste, aanvankelijk tweede lid, merkt de ondergetekende 
op dat in artikel 6 wordt bepaald dat de schuldeiser - ook vóór de aanvaar-
ding van het in bewaring gestelde - verplicht is de door de schuldenaar ge-
maakte kosten van bewaring te vergoeden. Het onderhavige lid regelt in 
hoeverre de bewaarder een vordering te dier zake op de schuldeiser heeft. 
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Het nieuwe tweede, aanvankelijk derde lid is enigszins anders geredigeerd 
teneinde beter te doen uitkomen dat de artikelen 10-12 ook op de opbrengst 
van toepassing zijn. Uit de strekking van de bepaling vloeit voort dat de be-
heerder van de consignatiekas geacht moet worden de in artikel 9 bedoelde 
bewaring van de aanvankelijke bewaarder over te nemen. 

Artikel 6.1.7.14. De ondergetekende herinnert eraan dat in artikel 6.1.2.2 
lid 2 van het gewijzigd ontwerp in zoverre van dit artikel wordt afgeweken 
dat een door één der hoofdelijke schuldenaren uitgelokte uitspraak als be-
doeld in artikel 6.1.7.3 niet steeds door alle hoofdelijke medeschuldenaren 
kan worden ingeroepen. Dit kan met name niet, wanneer de rechter dit in 
zijn uitspraak heeft bepaald. 

Artikel 6.1.7.15. Dit artikel is geschrapt in verband met de inmiddels in het 
gewijzigd ontwerp van Boek 3 opgenomen artikelen 3.7.1.3a lid 2 en 
3.7.1.3b, die inde moeilijkheden waarop artikel 15 het oog had, reeds vol-
doende voorzien. 

Behoort een vorderingsrecht aan twee of meer schuldeisers gezamenlijk 
toe, dan vloeit uit deze beide bepalingen als hoofdregel voort dat slechts de 
gezamenlijke schuldeisers de verschuldigde prestatie in ontvangst kunnen 
nemen en dat ook door ieder van hen slechts veroordeling jegens de geza-
menlijke schuldeisers kan worden gevorderd. In dit stelsel is geen uitdrukke-
lijke bepaling nodig om te doen vaststaan dat een aanbod tot nakoming aan 
de gezamenlijke schuldeisers moet worden gedaan en hen ook gezamenlijk 
in schuldeisersverzuim brengt, wanneer één van hen niet aan de nakoming 
meewerkt. 

Denkbaar is dat van de voormelde hoofdregel is afgeweken door een rege-
ling tussen de schuldeisers onderling, zoals artikel 3.7.1.2 mogelijk maakt. Is 
uit hoofde daarvan één schuldeiser als beheerder aangewezen, dan is er al 
evenmin een bepaling nodig om te doen vaststaan dat, wanneer hij niet aan 
de nakoming meewerkt, de gezamenlijke schuldeisers in crediteursverzuim 
komen. Ook is er de mogelijkheid dat een regeling twee of meer schuld-
eisers naast elkaar aanwijst als bevoegd om de prestatie aan te nemen. Ook 
hier zal men in de regel mogen aannemen dat, wanneer de prestatie aan één 
der tot aanneming bevoegde schuldeisers wordt aangeboden en deze zijn 
medewerking aan de nakoming weigert, dit voldoende is om de gezamenlij-
ke schuldeisers in verzuim te brengen. Maar het komt de ondergetekende 
voor dat redelijkheid en billijkheid kunnen meebrengen dat het verzuim niet 
intreedt, zolang niet ook de andere tot aanneming bevoegde schuldeisers in 
de gelegenheid zijn gesteld voor de aanneming van de prestatie zorg te dra-
gen. Wat in dit opzicht van de schuldenaar kan worden gevergd, zal naar zijn 
mening afhangen van de omstandigheden, zoals ook in andere gevallen dat 
meer personen (bijv. meer bestuurders van een vennootschap als bedoeld 
in artikel 130 van Boek 2) tot aanneming bevoegd zijn, het geval zal zijn. Ook 
hier is derhalve aan een bijzondere regel geen behoefte. 

Het oorspronkelijke artikel 15 lid 2 kan eveneens worden gemist. Wanneer, 
zoals volgens titel 3.7 de hoofdregel is, slechts de gezamenlijke schuldeisers 
de vordering kunnen innen, mag worden aangenomen dat toepassing van 
artikel 6.1.7.3 ook jegens hen gezamenlijk moet worden gevraagd en tot be-
vrijding van de schuldenaar jegens hen gezamenlijk leidt. Wordt, zoals 
wordt verondersteld in de toelichting, p. 534, laatste hele alinea, één der 
schuldeisers buiten het geding gelaten, dan zal door het vervallen van het 
tweede lid de bevrijdende werking van de in artikel 6.1.7.3 bedoelde uit-
spraak niet tegen hem kunnen worden ingeroepen. Dit brengt echter niet 
mee dat de schuldenaar jegens deze schuldeiser voor het geheel aansprake-
lijk blijft, maar alleen dat deze de schuldenaar kan blijven aanspreken voor 
zijn aandeel. Van zijn verplichting ter zake van de aandelen van de anderen is 
de schuldenaar immers bevrijd. De ondergetekende meent dat dit resultaat 
aanvaardbaar is. Hij wijst er daarbij overigens nog op dat het anders gaat, 
wanneer krachtens een regeling als bedoeld in artikel 3.7.1.2 bijv. slechts 
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6.1.8 één van de schuldeisers tot inning bevoegd mocht zijn. In dat geval zal ook 
de vordering van artikel 6.1.7.3 tegen hem in zijn kwaliteit moeten worden 
ingesteld en een aldus verkregen uitspraak de schuldenaar jegens de geza-
menlijke schuldeisers bevrijden, zulks overeenkomstig het oorspronkelijke 
artikel 15 lid 2. 

Artikel 6.1.7.16. In het gewijzigd ontwerp zijn de drie leden van het oor-
spronkelijke artikel samengevat in één algemene regel die op eenvoudiger 
wijze op dezelfde vragen antwoord geeft. Voor een goed begrip van de strek-
king van deze regel moge de ondergetekende het volgende opmerken. 

Volgens artikel 6.1.6.4 lid 1 kan een verbintenis in het algemeen ook door 
een ander dan de schuldenaar worden nagekomen, hetgeen meebrengt dat 
een weigering van een dergelijke nakoming door de schuldeiser onder de 
omschrijving van artikel 6.1.7.1 valt en crediteursverzuim doet ontstaan. Uit-
zonderingen hierop gelden als inhoud of strekking van de verbintenis zich 
tegen nakoming door een derde verzet, dan wel de weigering door de schuld-
eiser plaatsvindt met goedvinden van de schuldenaar. Afgezien van deze 
uitzonderingen, doe; rie weigering van een deugdelijk aanbod van een derde 
dus ten gunste van de schuldenaar de gevolgen van crediteursverzuim intre-
den. De derde zelf zou hier echter zonder een nadere regeling niet recht-
streeks van profiteren, behalve dan van de uitsluiting van executiemaatrege-
len krachtens artikel 5, welke ook in geval van crediteursverzuim ten gevolge 
van een geweigerd aanbod vanwege de schuldenaar zelf naar haar aard me-
de strekt tot bescherming van derden tegen wier belangen een executie zich 
zou richten. 

Voor het geval dat een derde bij de voldoening een eigen gerechtvaardigd 
belang heeft - bijv. omdat voor de schuld een hem toebehorend goed is ver-
bonden of hij een zekerheidsrecht heeft op een goed dat aan uitwinning 
door de schuldeiser bloot staat - , is het nu wenselijk geoordeeld dat de 
schuldeiser ook jegens de derde diens aanbod niet zonder meer kan weige-
ren. Het is hierin dat het onderhavige artikel voorziet door aan deze derde 
enige zelfstandige bevoegdheden te verlenen. Daar het om bescherming 
van eigen belangen van de derde gaat, dienen deze bevoegdheden ook in dit 
opzicht zelfstandig te zijn dat zij niet wijken voor een tegen hen gerichte af-
spraak van schuldeiser en schuldenaar, onverminderd uiteraard het recht 
van deze laatsten hun onderlinge rechtsverhouding naar eigen goeddunken 
te regelen. Het enkele beding dat nakoming door een derde uitgesloten zal 
zijn of de weigering van een aanbod met goedvinden van de schuldenaar, 
verhindert dus wel dat in de verhouding tussen schuldeiser en schuldenaar 
crediteursverzuim ontstaat, maar kan de derde die aan de voorwaarden van 
dit artikel voldoet, niet de hier bedoelde bevoegdheden ontnemen. In zover-
re is het artikel, dat aanwezigheid van crediteursverzuim dan ook niet als 
vereiste inhoudt, mede buiten crediteursverzuim in eigenlijke zin toepasse-
lijk. 

Wel verlangt het artikel uiteraard dat de derde een deugdelijk aanbod 
heeft gedaan, nl. van een prestatie die naar objectieve maatstaven aan de 
verbintenis beantwoordt. Het enkele feit dat partijen hebben afgesproken 
dat nakoming niet door een derde mag geschieden is evenwel naar de strek-
king van deze bepaling onvoldoende voor het oordeel dat de door de derde 
aangeboden prestatie niet aan de verbintenis beantwoordt. 

Opmerking verdient nog dat hoofdelijke medeschuldenaren op dit artikel 
geen beroep zullen behoeven te doen. De schuldenaren die zelf betaling 
aanbieden, zullen de bepalingen van deze afdeling rechtstreeks kunnen in-
roepen, hun medeschuldenaren zullen dit krachtens artikel 14 kunnen doen. 

Afdeling 8 

De gevolgen van het niet nakomen van een verbintenis 

Algemeen. De vele opmerkingen die in het eerste stuk van het voorlopig 
verslag zijn gemaakt, met name bij de artikelen 6.1.8.1 e.v., 6.1.10.3 en 
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6.1.8 6.5.4.6e.v., bij de artikelen 6.1.8.1 en 6.1.8.6-6.1.8.15, bij artikel6.1.8.8, bij 
artikel 6.1.8.11 en bij artikel 6.1.8.12, alsmede de kritiek die inde literatuur en 
vanuit de praktijk is uitgeoefend, hebben de ondergetekende ertoe gebracht 
deze afdeling in vele opzichten te herzien. Daarbij is er vooral naar gestreefd 
om, met behoud van de hoofdlijnen van het ontwerp die de ondergetekende 
wenselijk voorkwamen, tot een opzet te komen die zowel eenvoudiger is als 
zich minder ver verwijdert van het huidige recht. Voorts is getracht door een 
simpeler redactie en een onderverdeling in paragrafen de afdeling in haar 
geheel een overzichtelijker aanzien te geven en haar mede daardoor meer af 
te stemmen op de behoeften van degenen die haar in de praktijk hebben toe 
te passen. 

De vele aangebrachte wijzigingen zullen hieronder zoveel mogelijk wor-
den besproken bij de artikelen waarop zij betrekking hebben. De ondergete-
kende wil hier dan ook volstaan met enige algemene opmerkingen betref-
fende terminologie en stelsel van deze afdeling. 

De in het ontwerp reeds gebezigde termen «niet-nakoming», «tekortschie-
ten» en «tekortkoming» zijn in het gewijzigd ontwerp gehandhaafd. Het ver-
heugt de ondergetekende dat de meerderheid van de Commissie blijkens 
het voorlopig verslag bij de artikelen 6.1.8.1 e.v., 6.1.10.3en 6.5.4.6e.v. met 
deze terminologie kon instemmen. In het gewijzigd ontwerp komt voorts het 
begrip overmacht dat in artikel 6.1.10.3 van het ontwerp nog wel werd gebe-
zigd, niet meer voor. Voor de redenen die tot schrapping van dit artikel heb-
ben geleid zie men deze memorie daarbij en bij het nieuwe artikel 6.1.8.4a. 
Dit betekent dat de lijn van het ontwerp in dier voege is doorgetrokken dat 
thans over de gehele linie aan de nieuwe terminologie de voorkeur is gege-
ven en het gebruik van de in het huidige recht vaak gebezigde termen wan-
prestatie en overmacht geheel aan de doctrine is overgelaten. Ook in deze 
memorie zullen deze termen soms kortheidshalve worden gebezigd. 

Met de meerderheid van de Commissie vertrouwt de ondergetekende dat 
de praktijk aan de nieuwe begrippen snel gewend zal zijn en er dan ook mee 
zal kunnen werken. Anderzijds kan worden opgemerkt dat aan de huidige 
termen wanprestatie en overmacht in elk geval het bezwaar kleeft dat zij niet 
steeds een wel omlijnde betekenis nebben. Voor de eerste term moge wor-
den verwezen naar Asser-Rutten I p 166, noot 5. Wat de tweede term betreft 
moge worden herinnerd aan de vele overmachtstheorieën die zowel in het 
buitenland als in Nederland in cf£'. icop der tijden zijn verdedigd; men zie As-
ser-Rutten I, p. 242 e.v. 

Duidelijk is dat op vele verschillende wijzen in de nakoming van een ver-
bintenis kan worden tekort geschoten Het is daarom van belang dat het ge-
wijzigd ontwerp, evenals het ontwerp deed, een regel voorop stelt, waar-
door voor alle soorten van tekortk (mingen in de nakoming buiten twijfel 
gesteld wordt dat de schuldeiser recht op schadevergoeding heeft, tenzij de 
tekortkoming niet aan de schuldenaar kan worden toegerekend. In het gewij-
zigd ontwerp wordt daaraan in h«it tweede lid terstond een bepaling verbon-
den die herinnert aan een belangrijke onderscheiding die in het nieuwe wet-
boek ten aanzien van het tekort schieten in de nakoming is aangebracht aan 
de hand van de vraag in hoeverrt: de prestatie al of niet blijvend onmogelijk 
is. Voor zover de prestatie niet reeds blijvend onmogelijk is, gelden de bepa-
lingen van de tweede paragraaf van deze afdeling betreffende het verzuim 
van de schuldenaar. Het eerste lid kan dan slechts met inachtneming van de-
ze bepalingen toepassing vinden, zoals ook voor de bevoegdheid tot ontbin-
ding van de wederkerige overeenkomst waaruit de vordering wellicht voort-
spruit, aan de in die paragraaf voor het verzuim van de schuldenaar gestelde 
eisen moet zijn voldaan. Men zie artikel 6.5.4.6 lid 2 van het gewijzigd ont-
werp. 

Dit impliceert dat ook aan het in het gewijzigd ontwerp gekozen stelsel ge-
stalte wordt gegeven door middel van het begrip verzuim. Het handhaaft dit 
begrip in de betekenis die daaraan reeds in het ontwerp werd toegekend, nl. 
in die van een aan de schuldenaar toe te rekenen vertraging in de nakoming. 
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6 .1 .8 Om misverstand te voorkomen is een omschrijving in deze trant thans met 
zoveel woorden opgenomen in artikel 6, waarmee de paragraaf betreffende 
het schuldenaarsverzuim opent. De ondergetekende meent - in afwijking 
van wat de Commissie blijkens haar beschouwingen bij de artikelen 6.1.8.1 
en 6.1.8.6-6.1.8.75 voor ogen stond - dat het geen aanbeveling verdient aan 
dit begrip een ruimere betekenis te geven. In deze memorie bij artikel 6zul-
len de redenen daarvoor nader worden uiteengezet. Reeds nu wil hij er ech-
ter op wijzen dat naar zijn mening niet gezegd kan worden dat het bezigen 
van het begrip verzuim in een ruimere betekenis dan die van het ontwerp 
een terugkeer naar een algemeen aanvaard spraakgebruik van het huidige 
recht zou inhouden 

Het vorenstaande neemt niet weg dat in één belangrijk opzicht dichter 
naar het stelsel van het huidige recht is teruggekeerd. In het gewijzigd ont-
werp zijn, zoals gezegd, thans ook de bevoegdheden van de schuldeiser tot 
het vorderen van vervangende schadevergoeding en tot ontbinding van de 
wederkerige overeenkomst waaruit de vordering voortspruit, in de hier be-
doelde gevallen aan de eisen voor verzuim van de schuldenaar gebonden. 
Voor het ontstaan van deze bevoegdheden worden derhalve niet langer de 
afzonderlijke, gecompliceerde vereisten gesteld die waren te vinden in de ar-
tikelen 6.1.8.11 leden 2 en 3 en 6.5.4.6 lid 1, tweede zin, en leden 2 en 3. Men 
vergelijke de nieuwe redactie van deze artikelen met hetgeen over het oor-
spronkelijke stelsel wordt gezegd in de toelichting, p. 545, eerste alinea. 

Een belangrijk gevolg van deze wijziging is dat de vraag of voor een vorde-
ring tot schadevergoeding of voor een ontbinding een voorafgaande inge-
brekestelling nodig is, op dezelfde wijze wordt benaderd als in het huidige 
recht pleegt te geschieden aan de hand van de daar gebruikelijke indeling 
van tekortkomingen in niet-nakoming, niet-tijdige nakoming en niet-behoor-
lijke nakoming. Waar vanouds in de gevallen van niet-tijdige nakoming een 
ingebrekestelling wordt geëist en in geval van niet-nakoming niet, neemt 
men thans voor het geval van niet-behoorlijke nakoming veelal aan dat een 
ingebrekestelling vereist is, voor zover behoorlijke nakoming nog mogelijk 
is, maar niet wanneer de schade reeds definitief is geleden; men zie Asser-
Rutten I, p. 176, en Pitlo, Verbintenissenrecht I, p. 49. Het gewijzigd ontwerp 
handhaaft hier derhalve in feite het stelsel van het huidige recht, zij het ook 
dat de voormelde drieledige maatstaf daarin in dier voege wordt vereenvou-
digd, dat het voortaan over de hele linie zal aankomen op de vraag in hoe-
verre de prestatie nog mogelijk is. 

Het gewijzigd ontwerp brengt echter op zijn beurt ook een belangrijke wij-
ziging ten opzichte van het huidige recht. Deze houdt verband met de regel 
van artikel 8 onder a, volgens welke, indien een termijn voor de nakoming is 
bepaald, de schuldenaar in beginsel zonder ingebrekestelling in verzuim 
komt. Deze van het huidige recht afwijkende regel heeft in het stelsel van het 
gewijzigd ontwerp tot gevolg dat de schuldeiser na het verstrijken van de 
termijn in beginsel bevoegd wordt rauwelijks schadevergoeding te vorderen 
of te ontbinden en zo aan de schuldenaar de mogelijkheid te ontnemen zich 
door nakoming te bevrijden. 

De ondergetekende wijst erop dat hier een keuze moest worden gedaan 
tussen twee verschillende, ieder voor zich zeer wel te verdedigen zienswij-
zen. 

Aan de ene kant kan men het voor de schuldenaar te hard vinden om hem 
in beginsel bij iedere termijn - bijv. opgenomen in algemene voorwaarden -
bloot te stellen aan rauwelijkse omzetting van de verbintenis in een vorde-
ring tot schadevergoeding of aan rauwelijkse ontbinding van de overeen-
komst waaruit de verbintenis voortspruit. In het buitenland is nergens een zo 
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strikte regel te vinden3. De opstellers van het oorspronkelijke ontwerp heb-
ben deze overwegingen beslissend geacht, en de werking van de termijn 
daarom beperkt tot het verschuldigd worden van vertragingsschade en het 
ingaan van de risicoregel van artikel 10; men zie de toelichting, p. 548, eerste 
alinea. Dat de keuze voor hen aldus uitviel lag ook voor de hand gezien de 
door de Tweede Kamer aanvaarde conclusies op de vraagpunten 9 en 20. 

Aan de andere kant kan men zeggen - zoals onder meer het voorlopig ver-
slag deed - dat de schuldenaar die een termijn aanvaardt, in beginsel ge-
waarschuwd is en niet meer op «zien komen» moet kunnen spelen, terwijl 
de schuldeiser vrij moet zijn zich zonder verdere aanmaningen elders in te 
dekken, wanneer de schuldenaar de overeengekomen termijn ongebruikt 
laat verstrijken. 

Welke van beide zienswijzen men ook als uitgangspunt neemt, er zijn naar 
de mening van de ondergetekende altijd retouches nodig. Kiest men - zoals 
het gewijzigd ontwerp- het stelsel van rauwelijkse omzetting of ontbinding, 
dan zal de rechter deze retouches kunnen aanbrengen, hetzij door een wei-
nig terughoudende toepassing van de woorden «tenzij van een andere be-
doeling blijkt» in artikel 8 onder a, hetzij door aan te nemen dat een over-
schrijding van de termijn in de gegeven omstandigheden een tekortkoming 
is die, gezien haar bijzondere aard of geringe betekenis, de omzetting c.q. 
ontbinding niet rechtvaardigt in de zin van artikel 6.1.8.11 lid 2 of artikel 
6.5.4.6 lid 1 van het gewijzigd ontwerp. 

Kiest men daarentegen voor het oorspronkelijke stelsel van de afdeling 
6.1.8, dan zal men een bepaling moeten opnemen, waaruit blijkt dat wèl rau-
welijks omgezet of ontbonden kan worden, wanneer dat uit de inhoud van 
de overeenkomst in verband met de ernst van de tekortkoming voortvloeit. 
Dat was dan ook in het oorspronkelijke artikel 6.5.4.6 lid 2, eerste zin, ge-
beurd, terwijl hier eveneens aandacht verdient artikel 7.1.6.1 waar als maat-
staf wordt gebezigd dat nakoming op een bepaalde dag «essentieel» is. Men 
zie de toelichting p. 787, voorlaatste en laatste alinea. 

De keuze in het gewijzigd ontwerp van het stelsel dat rauwelijkse omzet -
ting en ontbinding toelaat, is mede ingegeven door de indruk dat de praktijk 
in Nederland daarvoor een voorkeur heeft. Die voorkeur lijkt de ondergete-
kende begrijpelijk. Dit stelsel voorkomt nodeloze niet-ontvankelijkheden van 
vorderingen die ervan uitgaan dat is omgezet of ontbonden, zonder dat aan 
alle eisen daarvoor is voldaan. Voorts is het naar verhouding eenvoudiger 
en overzichtelijker. De boven uiteengezette bezwaren die men tegen het stel-
sel kan aanvoeren, gelden vooral voor de schuldenaar van individuele of 
naar de soort bepaalde zaken of van diensten. In de praktijk van het handels-
verkeer kunnen zij zonodig door uitdrukkelijke bedingen worden weggeno-
men, terwijl zij voor de belangrijke groep van de consumenten die immers 
geen zaken of diensten plegen aan te bieden, geen rol van betekenis zullen 
spelen, of het hun hoogstens gemakkelijker zullen maken om in geval een 
ondeugdelijke prestatie is ontvangen, zich daarvan, en van de verplichting 
ter zake van de tegenprestatie, te ontdoen. In het algemeen geldt voorts dat 
de ondergetekende het onderhavige stelsel slechts heeft aanvaard in het 

3 In Duitsland en in Zwitserland, waar evenals 
in het ontwerp een termijn in beginsel fataal is, 
dient men voor schadevergoeding of ontbin-
ding in de regel aan de schuldenaar nog een 
nadere termijn voor de nakoming te stellen 
(«Nachfrist»); men zie Duitsland 283 en 326, 
Zwitserland 107 O.R. In Frankrijk en België waar 
een termijn in beginsel niet fataal is, blijft de 
schuldenaar, ook nadat schadevergoeding of 
ontbinding is gevorderd, bevoegd om nog tot 
nakoming over te gaan, zelfs nog in een laat 
stadium; en zie Planiol-Ripert, Traite Pra-
tique de droit francais, VI, 1952, nr. 429, p. 579; 
Carbonnier, Droit civil 4, Les Obligations, 1969, 
p. 272; De Page, Traite élémentaire de droit ci-
vil beige, II, 1964, nr. 887, p. 846, en III, 1967, nr. 

db, p. i l b. Iets dergelijks volgt in Italië, waar 
een termijn in beginsel wèl fataal is, uit dearti-
kelen 1453 en 1454 Cc.i. In Engeland geldt een 
tussenstelsel. Weliswaar kan de schuldenaar 
zich ook na het verstrijken van de termijn door 
nakoming bevrijden. Maar dit geldt niet, wan-
neer er sprake is van een ernstige vorm van 
wanprestatie die men pleegt aan te duiden als 
«fundamental breach»; men zie Cheshire en Fi-
foot, Law of Contract, 8ste dr. 1972, p. 527 en p. 
563 e.v. Een vergelijkbaar stelsel bestaat in de 
Eenvormige wet inzake de internationale koop 
van roerende lichamelijke zaken (L.U.V.I.); men 
zie de artikelen 26, 27, 30,31, 43,44, 55, 62, 66, 
die in de Nederlandse tekst van «wezenlijke te-
kortkoming», in de Engelse van «fundamental 
breach» spreken. 
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6.1.8 vertrouwen dat de rechter niet zal schromen gebruikte maken van de hem in 
de wet geboden middelen om het, waar zulks nodig mocht blijken, te corri-
geren. 

De ondergetekende meent met het bovenstaande tevens de beschouwin-
gen van de Commissie bij de artikelen 6.1.8.1 e.v., 6.1.10.3 en 6.5.4.6e.v. en 
bij de artikelen 6.1.8.1 en 6.1.8.6 en 6.1.8.15 voldoende te hebben beantwoord 
Op het daar gestelde zal hieronder dan ook niet meer afzonderlijk worden in-
gegaan. 

Ter verduidelijking van de gekozen indeling van de afdeling in paragrafen, 
dient nog op het volgende te worden gewezen. Van de gelegenheid is ge-
bruik gemaakt om de regeling van het boetebeding in een afzonderlijke par-
ragraaf onder te brengen. Voort is de onderlinge volgorde van de artikelen 
niet meer gewijzigd dan uit een oogpunt van duidelijkheid nodig was. Dit 
heeft ertoe geleid dat in de derde paragraaf een aantal bepalingen betreffen-
de de gevolgen van niet-nakoming zijn samengebracht die niet of niet alleen 
bij verzuim van de schuldenaar gelden en tussen de algemene bepalingen 
van de eerste afdeling moeilijk waren in te passen. 

Ten aanzien van het toepassingsgebied van de onderhavige afdeling 
merkt de ondergetekende nog op dat zij betrekking heeft op de niet-nako-
ming van alle in artikel 6.1.1.1 bedoelde verbintenissen, daaronder begrepen 
de verbintenissen tot schadevergoeding op grond van de wet, waarvoor af-
deling 6.1.9 een gezamenlijke regeling bevat. Men lette er echter op dat wan-
neer het gaat om verbintenissen tot betaling van een geldsom, in afdeling 
6.1.9A een aantal bijzondere bepalingen betreffende de niet-nakoming daar-
van is te vinden. Onder meer is naar die afdeling overgebracht het oorspron-
kelijke artikel 6.1.8.9 betreffende de wettelijke rente; men zie de nieuwe arti-
kelen6.1.9A.8en9. 

Artikel 6.1.8.1. Zoals onder Algemeen reeds is opgemerkt bevat het eerste 
lid een regel die geldt ten aanzien van alle wijzen waarop in de nakoming 
van een verbintenis kan zijn tekort geschoten. Het gewijzigd ontwerp doet dit 
nog iets duidelijker uitkomen door dit lid te beginnen met de woorden: «le-
dere tekortkoming». 

Ook is onder Algemeen reeds ter sprake geweest dat aan het artikel een 
nieuw tweede lid is toegevoegd, waarin een belangrijke onderscheiding 
wordt geïntroduceerd, die ten aanzien van de verschillende tekortkomingen 
wordt gemaakt en ook op de indeling van de onderhavige afdeling van in-
vloed is geweest. Zij heeft met name geleid tot het bijeenbrengen in een af-
zonderlijke paragraaf van de bepalingen betreffende het verzuim van de 
schuldenaar. Deze bepalingen moeten - naast de rest van deze afdeling - in 
acht worden genomen «voor zover de prestatie niet reeds blijvend onmoge-
lijk is.» 

Het onderhavige artikel geeft in zijn eerste lid de schuldeiser recht op 
schadevergoeding, maar ontneemt hem uiteraard niet zijn overige rechten 
en bevoegdheden. Zo blijft hij in beginsel bevoegd om nakoming te vorde-
ren en kan hij, als de vordering uit een wederkeringe overeenkomst voort-
spruit, ook ontbinding van deze overeenkomst kiezen, in beide gevallen met 
aanvullende schadevergoeding; men zie voor het geval van ontbinding arti-
kel 6.5.4.20. Bij al deze rechten en bevoegdheden kan de vraag of de presta-
tie al of niet blijvend onmogelijk is, van belang zijn. 

Is de prestatie blijvend onmogelijk, dan zal de schuldenaar zonder meer 
vervangende schadevergoeding verschuldigd zijn, uiteraard tenzij de tekort-
koming hem niet kan worden toegerekend. Ook de bevoegdheid tot ontbin-
ding zal de schuldeiser dan - zo aan de eisen van artikel 6.5.4.6 lid 1 is vol-
daan - zonder meer toekomen. Maar een vordering tot nakoming zal hierop 
feitelijke gronden uitgesloten zijn; men zie voor het huidige recht H.R. 9 mei 
1969, N.J. 1969, 338. In zoverre kan men hier, evenals in artikel 11, spreken 
van een omzetting van de verbintenis in een tot schadevergoeding. De rectv 
ter zal evenwel een desbetreffend verweer van de schuldenaar niet gemak-
kelijk behoeven te aanvaarden. Stelt de schuldeiser prijs op nakoming en is 
de schuldenaar niet in staat op korte termijn duidelijk te maken dat zulks op 
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6.1.8 feitelijke gronden onmogelijk is, dan zal het vaak redelijk zijn de schuldeiser 
in de gelegenheid te stellen door middel van de in de artikelen 3.11.2 e.v. ge-
geven mogelijkheid van reële executie te trachten de hem verschuldigde 
prestatie alsnog te achterhalen. Men vergelijke ook artikel 6.1.8.4a van het 
gewijzigd ontwerp. 

Voor zover de prestatie niet reeds blijvend onmogelijk is, zal de schuldei-
ser uiteraard op nakoming kunnen blijven staan, ook al zal wellicht een tijde-
lijke onmogelijkheid eraan in de weg staan dat hij zijn recht daarop onmid-
dellijk kan effectueren. Maar recht op vervangende schadevergoeding of 
ontbinding verkrijgt hij in de regel pas, wanneer is voldaan aan de vereisten 
voor verzuim van de schuldenaar. Bovendien zal hij dan voor wat betreft de 
schadevergoeding uitdrukkelijk - volgens artikel 11: schriftelijk - te kennen 
moeten geven dat hij inderdaad schadevergoeding in plaats van nakoming 
verlangt. Doet hij dit of maakt hij gebruik van een hem toekomende be-
voegdheid tot ontbinding, dat zal hij vanaf dat tijdstip zijn recht op nakoming 
verliezen. Men zie verder deze memorie bij de artikelen 11 en 11a. 

Bij het trekken van een grens tussen beide groepen van gevallen, lette 
men er op dat één schadegeval ten dele in de ene groep en ten dele in de an-
dere groep kan vallen. Wordt bijvoorbeeld een ondeugdelijke machine of 
grondstof geleverd, dan zal de tekortkoming in zoverre voor herstel vatbaar 
kunnen zijn, dat alsnog een machine of een partij van de grondstof kan wor-
den geleverd, die wèl aan de verbintenis beantwoordt. Maar is door de oor-
spronkelijke wanprestatie schade ontstaan doordat de schuldeiser intussen 
ondeugdelijke produkten heeft geproduceerd of zijn bedrijf geheel of ten de-
Ie stil heeft moeten leggen, dan is de tekortkoming in zoverre niet herstel-
baar; men zie ook de toelichting, p. 538, voorlaatste alinea, alsmede hetgeen 
in deze memorie bij artikel 11 over deze kwestie wordt gezegd. 

Voorts verdient aandacht dat soms nakoming eerst blijvend onmogelijk 
wordt, doordat de schuldeiser een prestatie waaraan een blijvende tekortko-
ming kleeft, definitief afwijst. Dit laatste geval werd oorspronkelijk geregeld 
in artikel 12 dat in het gewijzigd ontwerp evenwel is geschrapt opgrond van 
de overweging dat de schuldeiser ook zonder uitdrukkelijke bepaling geen 
genoegen behoeft te nemen met een prestatie die niet aan de verbintenis 
beantwoordt. Heeft de hier bedoelde weigering eenmaal plaats gevonden, 
dan is ook in dit geval voor toepasselijkheid van de regeling van het verzuim 
geen plaats, maar nog alleen voor vervangende schadevergoeding terzake 
van de gehele geweigerde prestatie of voor ontbinding. 

De ondergetekende herinnert er verder aan dat het onderhavige artikel 
geen onderscheid maakt naar gelang een verhindering van nakoming al of 
niet reeds op het ogenblik van het ontstaan van de verbintenis bestond; men 
zie de toelichting, p. 540, tweede alinea, en p. 580, laatste twee alinea's. Ook 
wanneer nakoming van stonde af aan blijvend onmogelijk is, zal derhalve de 
schuldenaar schadevergoeding verschuldigd zijn, tenzij de onmogelijkheid 
hem niet toegerekend kan worden. 

Voorts valt onder een tekort schieten in de nakoming van een verbintenis 
mede het geval, dat de schuldenaar een bepaald resultaat heeft gegaran-
deerd (garantieverplichting) en dit resultaat uitblijft. Het ontwerp vat dit ge-
val op als een tekortkoming ten aanzien waarvan de schuldenaar bij voor-
baat elk beroep heeft prijs gegeven op de mogelijkheid dat zij niet aan hem 
zou zijn toe te rekenen; men zie de toelichting, p. 540, voorlaatste alinea. 

Artikel 6.1.8.2. Het verheugt de ondergetekende dat de Commissie de risi-
coformule van dit artikel ook voor zover het betreft de «in het verkeer gel-
dende opvattingen», volledig aanvaardbaar heeft geacht. 

De ondergetekende is het voorts met de Commissie eens dat, zoals in het 
gehele verbintenissenrecht, ook bij de toepassing van de onderhavige afde-
ling de redelijkheid en billijkheid van de artikelen 6.1.1.2 en 6.5.3.1 een rol kun-
nen spelen. Dat zal reeds direct het geval zijn bij de vraag wat de inhoud is 
van de verbintenis in de nakoming waarvan wordt tekort geschoten. Die in-
houd zal immers eerst moeten vaststaan, wil vastgesteld kunnen worden in 
hoeverre de prestatie aan de verbintenis beantwoordt. 
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6 .1 .8 Artikel 6.1.8.3. Met genoegen heeft de ondergetekende er kennis van ge-
nomen dat de Commissie zich in beginsel positief heeft opgesteld. Met de 
meerderheid van de Commissie is hij voorts van mening dat hier een ruime 
formulering op haar plaats is, zij het ook dat deze formulering tevens de in dit 
artikel geregelde aansprakelijkheid op aanvaardbare wijze dient te begren-
zen. 

De gedachtengang die men aan deze, ook in het huidige recht bestaande 
aansprakelijkheid ten grondslag pleegt te leggen, is in feite samengesteld uit 
een aantal elkaar versterkende overwegingen, waarvan de door de Commis-
sie vermelde moeilijkheid voor de schuldeiser om te achterhalen en zono-
dig te bewijzen waar aan de zijde van de schuldenaar precies de fout is ge-
maakt, er slechts één is. Voor een samenvatting van wat men op dit punt 
voor het huidige recht leert, moge worden verwezen naar de noot van Kös-
ter onder H.R. 5 januari 1968 en 13 december 1968 in Ars Aequi, jaargang 
XVIII, 1969, p. 437 e.v. 

De ontwerpers van Boek 6 hebben in de toelichting bij artikel 3 (p. 541) er 
de nadruk op gelegd dat bij gemis van de hier bedoelde regel de schulde-
naar er belang bij zou hebben de voor de uitvoering van de verbintenis nodi-
ge handelingen niet zelf te verrichten; hij zou dan immers, mits hij bij de keu-
ze van zijn medewerkers de nodige zorg in acht genomen heeft, het risico 
dat bij de nakoming van de verbintenis of bij de voorbereiding ervan fouten 
worden gemaakt, op de schuldeiser afwentelen. Ook de ondergetekende 
meent dat hierin inderdaad een belangrijk deel van de rechtvaardiging van 
de regel is gelegen. Daarbij is naar zijn mening tevens van belang dat de 
schuldenaar door het inschakelen van deze personen bij het uitvoeren van 
zijn verbintenissen in staat is de kring van zijn bedrijvigheid, veelal ten eigen 
profijte, te vergroten. Dit laatste mag niet gaan ten koste van de schuldeiser. 
De door de schuldenaar verkregen uitbreiding van zijn bedrijvigheid behoort 
derhalve gepaard te gaan met een overeenkomstige uitbreiding van het risi-
co waarvoor hij heeft op te komen. 

Dit laatste maakt ook duidelijk dat artikel 3 de grens terecht aldus trekt dat 
de schuldenaar slechts aansprakelijk is voor de gedragingen van de perso-
nen van wier hulp hij bij de uitvoering van de verbintenis gebruik maakt, en 
dat wel op dezelfde wijze als voor eigen gedragingen. In deze omschrijving 
is in de eerste plaats een beperking gelegen ten aanzien van de kring van 
personen. Geen aansprakelijkheid bestaat voor gedragingen van derden die 
door de schuldenaar niet op een of andere wijze bij de uitvoering van de verbin 
tenis zijn betrokken, hetzij rechtstreeks hetzij door middel van een ander die 
de hulppersoon opzijn beurt bij de uitvoering van de verbintenis heeft inge-
schakeld. In de tweede plaats houdt deze omschrijving een beperking in, in 
die zin dat de schuldenaar niet voor alle gedragingen van door hem inge-
schakelde personen aansprakelijk is, doch slechts voor die welke als zij door 
hemzelf waren verricht, tot zijn aansprakelijkheid zouden hebben geleid. 
Hier kan met name van belang zijn de zorgverplichting die in artikel 6.1.6.1 
op de schuldenaar wordt gelegd en waarvan hij zich niet kan ontlasten door 
de uitvoering ervan aan een ander over te laten. Ook lette men in dit verband 
op het in artikel 2 gebezigde woord «schuld» dat buiten twijfel stelt dat er in 
geval van verwijtbaarheid aan de schuldenaar in ieder geval aansprakelijk-
heid is, uiteraard tenzij anders is bedongen. 

De Commissie heeft als voorbeeld van de toepasselijkheid van artikel 3 
onder meer genoemd het geval van de werkstaking. Het voorgaande laat 
zich aan de hand van dit voorbeeld goed illustreren. Artikel 3 zal in geval van 
een werkstaking slechts van belang zijn, wanneer het gaat om een staking 
van personen van wier hulp de schuldenaar bij de uitvoering van de verbin-
tenis gebruik maakt. Dit zal zich vooral kunnen voordoen, wanneer de sta-
king plaatsvindt in het bedrijf van de schuldenaar. Men denke aan het geval 
dat een werknemer een hem met het oog op de uitvoering van de verbinte-
nis opgedragen taak in verband met de staking niet naar behoren voltooit. De 
schuldenaar zal dan voor deze tekortkoming aansprakelijk zijn als voor een ei-
gen tekortkoming. In de regel echter zal het geval van verhindering van nako 
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6.1.8 ming door een werkstaking niet aan de hand van artikel 3, maar aan die van 
de algemene maatstaf van artikel 2 beoordeeld moeten worden. De onder-
getekende meent dat de daar bedoelde in het verkeer geldende opvattingen 
hier een belangrijke rol zullen spelen en ook - mede met het oog op eventu-
ele toekomstige ontwikkelingen - behoren te spelen. Hij denkt daarbij niet 
alleen aan het geval dat bijv. een staking buiten het bedrijf van de schulde-
naar ertoe leidt, dat de aanvoer of de produktie van bepaalde zaken stokt en 
de schuldenaar daardoor wordt verhinderd tijdig zaken van deze soort aan 
de schuldeiser te leveren, maar ook aan de staking binnen het bedrijf van de 
schuldenaar. Naar huidige opvatting komt een zodanige staking veelal voor 
zijn risico; men zie Asser-Rutten I, p. 257, Hofmann-Van Opstall, p. 113-114, 
en Pitlo, Verbintenissenrecht I, p. 65. Onder vigeur van het nieuwe wetboek 
zal hetzelfde kunnen worden aangenomen, ook wanneer artikel 3 niet recht-
streeks van toepassing is. Eveneens buiten het terrein van artikel 3 valt het 
geval dat de stakende werknemers wel door de schuldenaar bij de uitvoe-
ring van zijn verbintenis waren ingeschakeld, maarzij het werk niet vrijwillig 
neerleggen, doch bijv. omdat zij daartoe met geweld of op andere wijze wer-
den gedwongen door werknemers van andere bedrijven; men denke aan af-
sluiting door stakers van een terrein waarop meer bedrijven werkzaam zijn. 
Er is hier in beginsel geen gedraging van de werknemers van de schulde-
naar aan te wijzen, waarvoor deze zelf aansprakelijk zou zijn geweest, wan-
neer hijzelf zich aldus gedragen had. Ook hier kan de eventuele toerekening 
derhalve uitsluitend op grond van artikel 2 geschieden. 

Voorts volgt uit het voorgaande dat de door de Commissie ter sprake ge-
brachte aansprakelijkheid voor zaken niet met die voor personen op één lijn 
gesteld mag worden. Zoals ook in de voormelde noot van Koster wordt be-
toogd, is het feit dat voor de uitvoering van een verbintenis een gebrekkige 
of om een andere reden daarvoor ongeschikte zaak wordt gebruikt, in de re-
gel terug te voeren op menselijk falen, hetzij van degene die deze zaak ge-
bruikt, hetzij van degene die haar voor dit gebruik aan de schuldenaar ter 
beschikking heeft gesteld, haar heeft vervaardigd, een bepaald onderdeel 
van die zaak heeft vervaardigd of in een nog eerder stadium heeft deelgeno-
men aan het productieproces waarvan de falende zaak het eindresultaat 
was. Bovendien dient in het oog te worden gehouden dat degene die aan 
de schuldenaar de zaak die deze bij de uitvoering van de verbintenis ge-
bruikt, heeft geleverd nog niet op grond van dat enkele feit kan worden be-
schouwd als een persoon van wier hulp bij de uitvoering van de verbintenis 
gebruik wordt gemaakt. Wel kan dat het geval zijn, wanneer bijv. de betref-
fende zaak in het bijzonder met het oog op de uitvoering van de betreffende 
verbintenis zelf is aangeschaft. Men denke aan door een aannemer voor het 
aangenomen werk bestelde materialen. 

Aansprakelijkheid voor zaken kan derhalve in feite leiden tot aansprakelijk-
heid voor een aanzienlijk omvangrijker kring van personen dan die omschre-
ven in artikel 3 en in een aantal gevallen, nl. die waarin geen persoonlijke 
verwijtbaarheid in enig stadium aangetoond kan worden, zelfs tot aanspra-
kelijkheid voor gedragingen die geheel buiten artikel 3 vallen. 

Dit neemt niet weg dat de ondergetekende met de meerderheid van de 
Commissie ook in deze gevallen in de regel aansprakelijkheid zou willen 
aannemen, zulks in overeenstemming met het ook in het voorlopig verslag 
aangehaalde arrest H.R. 13 december 1968, N.J. 1969, 174(Polyclens). Een 
regel van deze strekking is in het gewijzigd ontwerp opgenomen in een 
nieuw artikel 3a. Anders dan de meerderheid van de Commissie meent de 
ondergetekende evenwel dat in deze regel tevens tot uiting moet worden ge-
bracht dat daarop uitzonderingen mogen worden aangenomen aan de hand 
van de in de slotzinsnede van het artikel omschreven maatstaf. Er bestaat 
hier verschil met artikel 3 dat een regel bevat die op zichzelf reeds een meer 
beperkte strekking heeft. 

Ook deze slotzinsnede stemt overeen met de huidige rechtspraak. De mo-
tivering van het voormelde arrest doet vermoeden dat het moet worden ge-
zien in verband met H.R. 5 januari 1968, N.J. 1968, 102 (Fokker-vliegtuigvleu-
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6 .1 .8 gel), waarin het bestaan van een algemene regel volgens welke de schulde-
naar heeft in te staan voor de deugdelijkheid van de door hem bij de uitvoe-
ring van de verbintenis gebruikte zaken, werd ontkend. Aandacht verdient 
dat de hier bedoelde rechtspraak voor ons recht een nieuwe ontwikkeling 
heeft ingeluid, daarin voorafgegaan door de toelichting op artikel 3 van het 
ontwerp, p. 541, voorlaatste alinea. Tevoren immers werd in Nederland al-
gemeen de leer gehuldigd dat de schuldenaar voor de door hem bij uitvoe-
ring van de verbintenis gebruikte zaken zonder meer aansprakelijk is; men 
zie H.R. 21 maart 1947, N.J. 1947, 383. 

Het komt de ondergetekende dan ook niet juist voor om, zoals de meerder-
heid van de Commissie deed, ervan uit te gaan dat in de huidige maatschap-
pij een tendens zou bestaan in de richting van een strakkere regel op dit 
punt. Veeleer schijnt juist de nieuwe, meer genuanceerde regel van de re-
cente rechtspraak beter te zijn afgestemd op de moderne maatschappelijke 
en technische ontwikkelingen die doen verwachten dat schaden door het fa-
len van zaken die bij de uitvoering van een verbintenis worden gebruikt, zich 
in steeds meer en ook in steeds sterker uiteenlopende gevallen zullen gaan 
voordoen. De ondergetekende meent dat het eindpunt van deze ontwikke-
ling moeilijk te voorzien is en dat daarbij met tal van aspecten, o.a. van ver-
zekerings-technischeaard, rekening moet worden gehouden. Bovendien 
speelt hier een rol dat, naar mag worden verwacht, in het nieuwe wetboek in 
vele gevallen van schade door een falende zaak reeds aansprakelijkheid zal 
bestaan van degene die haar als producent of in een soortgelijke positie in 
het verkeer heeft gebracht. Men zie artikel 6.3.11 van het oorspronkelijk ont-
werp en hetgeen in deze memorie bij titel 6.3 onder Algemeen en Indeling is 
gezegd over de nog te ontwerpen afdeling 6.3.3. 

Het is, gelet op dit alles, niet verwonderlijk dat de nieuwe rechtspraak in de 
literatuur bij velen instemming heeft gevonden; men zie de noot van G.J.S. 
bij de voormelde arresten in de Nederlandse Jurisprudentie, de geciteerde 
noot van Koster bij die arresten in Ars Aequi; Schoordijk, De verbintenissen 
uit de wet, gastcollege Suriname 1968, p. 23; Royer, R. M. Th. 1969, p. 60-61; 
Pitlo, Verbintenissenrecht I, p. 65. Zoals uiteengezet wordt in de noot van 
G.J.S. onder H.R. 5 januari 1968, N.J. 1968, 102, is een meer genuanceerde re-
gel ook in overeenstemming met de internationale ontwikkeling. Voor zover 
recente verdragen en bijzondere wetgeving al verder gaan dan een aanspra-
kelijkheid voor het niet in acht nemen van voldoende zorg voor de gebruikte 
zaken, is in ieder geval het sluitstuk gelegen in een aansprakelijkheidsbeper-
king die weer verband houdt met de mogelijkheid dat de schuldenaar zijn 
aansprakelijkheid verzekert. 

Tenslotte heeft de Commissie nog gevraagd naar het standpunt van de 
ondergetekende met betrekking tot de aansprakelijkheid van ziekenhuizen 
en specialisten, die in de literatuur steeds meer aandacht krijgt. De onderge-
tekende zou daarop het volgende willen antwoorden. 

In de eerste plaats is hiervan belang welke de rechtsverhouding is tussen 
het ziekenhuis of de specialist enerzijds en de patiënt anderzijds. De Com-
missie heeft bij haar vraag, naar mag worden aangenomen, het oog gehad 
op de situatie dat deze rechtsverhouding bestaat in een met het ziekenhuis 
of de specialist gesloten overeenkomst. Daarvan zal hieronder dan ook wor-
den uitgegaan. Opmerking verdient echter dat de hier bedoelde aansprake-
lijkheid ook zeer wel kan berusten op onrechtmatige daad, hetgeen met na-
me van belang is, wanneer tussen de patiënt en de aangesprokene geen 
overeenkomst bestaat. De vraag in hoeverre in dit geval een arts of een zie-
kenhuis kan worden aangesproken voor het falen van andere personen of 
van zaken, moet niet worden beoordeeld aan de hand van de onderhavige 
afdeling maar aan die van afdeling 6.3.2. 

Bestaat met het ziekenhuis of de specialist wèl een overeenkomst, dan 
volgt uit het onderhavige artikel 3 dat in beginsel aansprakelijkheid bestaat 
voor de gedragingen van de personen die bij de uitvoering van de uit die 
overeenkomst voortvloeiende verbintenissen worden gebruikt. Men denke 
aan de aan het ziekenhuis verbonden artsen, aan artsen die de specialist as-
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6.1.8 sisteren, aan verpleegsters e.d. Bij de vraag of iemand bij de uitvoering van 
de verbintenis wordt gebruikt, zal echter wel op de inhoud van die verbinte-
nis moeten worden gelet. Zo kan het zeer wel zijn, dat de personen die de 
specialist assisteren dit niet doen ter uitvoering van diens verbintenis, maar 
ter uitvoering van de verbintenis die het ziekenhuis in een desbetreffende 
overeenkomst met de patiënt op zich nam. Ook is denkbaar dat het zieken-
huis niet aansprakelijk is voor de gedragingen van de arts die de in het zie-
kenhuis opgenomen patiënt behandelt, omdat de patiënt met deze arts een 
afzonderlijke overeenkomst sloot en de overeenkomst met het ziekenhuis 
niet mede deze behandeling omvat. 

Wat de aansprakelijkheid betreft voor bij de behandeling gebruikte zaken, 
als apparatuur en de in het voorlopig verslag genoemde ampullen en andere 
geneesmiddelen, meent de ondergetekende dat voorzichtigheid is geboden. 
Ten aanzien van de overeengekomen geneeskundige behandeling zal in het 
algemeen niet een bepaald resultaat zijn toegezegd. Niettemin zal van het 
ziekenhuis, van de behandelende geneesheer en van de hem assisterende 
personen een grote mate van zorgvuldigheid kunnen worden geëist ten aan-
zien van de geschiktheid van de apparatuur en de geneesmiddelen die voor 
de voorgenomen behandeling aangewend zullen moeten worden. Daarmee 
zijn immers zwaarwegende belangen betreffende leven en gezondheid van 
de patiënt gemoeid. Is een zodanige zorg in acht genomen, maar blijkt de 
zaak te falen, omdat zij door de producent daarvan in het verkeer is gebracht 
met een ook voor deskundige gebruikers niette onderkennen gebrek, dan 
ligt naar de mening van de ondergetekende in de eerste plaats een aanspra-
kelijkheid van deze producent voor de hand. Hij meent daarom dat het nieu-
we wetboek in deze en soortgelijke gevallen de mogelijkheid moet openla-
ten een vordering te dezer zake tegen de arts of het ziekenhuis af wijzen. In 
het gewijzigd ontwerp zal de rechter tot deze oplossing kunnen komen aan 
de hand van het slot van artikel 3a, terwijl hij voor de aansprakelijkheid van 
de producent zal hebben te letten op hetgeen daaromtrent nog zal moeten 
worden bepaald in afdeling 6.3.3. Tevens wordt aldus de weg vooreen ver-
dere ontwikkeling opengelaten. De ondergetekende geeft daaraan ook hier-
om de voorkeur, omdat hetgeen hier van geval tot geval behoort te gelden 
mede afhankelijk zal zijn van de maatschappelijke opvattingen, terwijl deze 
opvattingen thans in beweging zijn. 

Artikel 6.1.8.3a. De invoeging van dit nieuwe artikel is bij artikel 3 reeds 
uitvoerig besproken. De ondergetekende wijst er nog op dat buiten twijfel is 
gesteld dat ook zaken die voor de uitvoering van de verbintenis worden ge-
bruikt door anderen dan de schuldenaar zelf, met name door hulppersonen, 
onder het toepassingsgebied van de regel vallen. 

Artikel 6.1.8.4. Aan dit artikel is een nieuw tweede lid toegevoegd dat be-
paalt dat de schuldenaar aan zijn verplichting uit hoofde van lid 1 kan vol-
doen door overdracht van de betreffende vordering. Bestaat het voordeel in 
een vordering bijv. op degene die de schade toebracht, of op een verzeke-
raar, dan behoort de schuldenaar in het geval waarop het onderhavige arti-
kel betrekking heeft, niet verplicht te zijn zelf het nodige tot inning van deze 
vordering te doen, eer hij definitief bevrijd is, noch ook behoort hij te kunnen 
worden gedwongen de schuldeiser terstond de waarde van deze vordering te 
vergoeden om daarna op eigen risico tot inning van de vordering over te 
moeten gaan. 

Dat de schuldeiser ook schadevergoeding in deze vorm kan vorderen 
volgt reeds uit artikel 6.1.9.9, dat aan de rechter een discretionaire bevoegd-
heid geeft om op vordering van de benadeelde schadevergoeding anders 
dan in geld toe te kennen; men zie de toelichting, p. 542, derde alinea. 

Men lette er overigens op dat het voordeel niet altijd in een vordering op 
een derde hoeft te bestaan, maar ook kan zijn gelegen bijv. in uitgespaarde 
kosten, of in het feit dat hij de prestatie door hem niet toe te rekenen omstan-
digheden zelf heeft verbruikt of haar tegen een tegenprestatie aan een derde 
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6 .1 .8 ten goede heeft doen komen; men zie de toelichting p. 542, voorlaatste en 
laatste alinea. 

Artikel 6.1.8.4a. Dit nieuwe artikel bevat een regel die in het gewijzigd ont-
werp lag opgesloten in artikel 6.1.10.3 lid 2. Waar het eerste lid van dat arti-
kel in het gewijzigd ontwerp niet terugkeert, is ook het tweede lid in de vorm 
die het ontwerp daaraan gaf, overbodig geworden. De regel die thans in de 
onderhavige afdeling is opgenomen kon daardoor eenvoudiger worden ge-
redigeerd. Tevens is aldus verduidelijkt dat zij geldt voor alle gevallen van 
een niet aan de schuldenaar toe te rekenen verhindering van nakoming, ook 
wanneer deze verhindering niet blijvend mocht zijn. 

De ondergetekende vertrouwt dat de Commissie die artikel 6.1.10.3 lid 2 
volledig aanvaardbaar heeft genoemd, ook met de nieuwe bepaling zal kun-
nen instemmen. De gevallen waarin zij in de praktijk toepassing zal kunnen 
vinden, zullen zich vooral voordoen in verband met buitenlandse voorschrif-
ten die het verrichten van de prestatie ook hier te lande verbieden in dier 
voege dat de schuldenaar wanneer hijzelf tot de prestatie zou overgaan, in 
zijn eigen land strafbaar is. Een dergelijk geval werd berecht in H.R. 2 no-
vember 1917, N.J. 1917,1136. Gevallen dat de schuldeiser zichzelf anders 
dan door executie of verrekening het hem verschuldigde kan verschaffen, lij-
ken hem niet goed denkbaar. 

Wel wijst hij er nog op dat het artikel alleen ziet op die wijzen van executie 
waarmee de schuldeiser zelf zich het verschuldigde kan verschaffen. Daar-
ondervalt met name niet het afdwingen van de nakoming dooreen veroor-
deling tot een dwangsom of door lijfsdwang. Wanneer de schuldenaar niet 
kan nakomen als gevolg van het feit dat hij in een hem niet toe te rekenen 
dwanpositie verkeert, die nakoming praktisch onmogelijk maakt - men ver-
gelijke de toelichting, p. 540, vijfde alinea - , dan behoort de schuldeiser deze 
executiemiddelen niet te kunnen hanteren om te trachten door uitoefenen 
van een nog grotere druk hem alsnog tot nakoming te bewegen. Men zie ook 
artikel 3.11.5c en artikel 611 Rv. 

Artikel 6.1.8.5. Het verheugt de ondergetekende dat de Commissie de aan 
dit artikel ten grondslag liggende gedachte volledig kon onderschrijven. Ook 
hij meent dat het voorziet in een duidelijke behoefte en dat het een in het 
huidige recht bestaande leemte opvult. Wat betreft de bij de Commissie ge-
rezen vragen, zou hij het volgende willen opmerken. 

Inderdaad bedoelt het artikel het terrein waarop het van toepassing zal zijn 
met de bepalingen onder a, ben cvolledig af te bakenen. Naarde mening 
van de ondergetekende doet het artikel dit in beginsel op juiste wijze. In het 
geval onder a staat objektief vast dat nakoming onmogelijk zal zijn. Maar, zo-
als in de toelichting p. 544, eerste alinea, wordt uiteengezet is voor toepas-
si ng van de hierbedoelde regel eveneens reden, wanneer de - subjectieve-
bereidheid van de schuldenaar tot nakoming ontbreekt. In het geval onder b 
mag het ontbreken van die bereidheid zonder meer worden aangenomen. 
Denkbaar is ook dat er aanwijzingen zijn dat de schuldenaar niet tot nako-
ming zal overgaan, maar dit toch niet zonder navraag mag worden aangeno-
men. Op dit laatste geval heeft het bepaalde onder c betrekking. Het zou naar 
het oordeel van de ondergetekende geen verbetering zijn deze weloverwo-
gen afbakening prijs te geven vooreen algemenere en daardoor noodzake-
lijkerwijs vagere regel, die bovendien gemakkelijk tekort zou doen aan de 
ongelijksoortigheid van de gevallen waarop het artikel betrekking heeft. An-
ders dan de Commissie meent de ondergetekende dat men met name van 
die onder ben cniet zonder meer kan zeggen dat «vaststaat» dat niet nage-
komen zal worden. De schuldenaar blijft hier immers, zolang de schuldeiser 
artikel 5 niet inroept, tot nakoming bevoegd en verplicht. 

Voorts heeft de Commissie de vrees uitgesproken dat het bepaalde onder 
bde schuldenaar ten onrechte ruimte zou geven op voordelige wijze van zijn 
verbintenis af te komen. In dit verband werd als voorbeeld genoemd het ge-
val dat de verkoper van een huis kans ziet om, vóór de datum van levering, 
een betere prijs te maken door het huis aan een derde te verkopen. De verko-
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6 .1 .8 per zou dan aan de koper kunnen mededelen dat hij het huis niet zal leveren, 
en vervolgens naar gelang van het al of niet reageren van de koper zijn verder 
gedrag kunnen bepalen. 

De ondergetekende meent dat het artikel op dit punt niet tot onwenselijke 
resultaten leidt. De koper die geconfronteerd wordt met de mededeling van 
de verkoper dat hij niet zal nakomen, kan het op het vorderen van nakoming 
houden, maar blijft dan volkomen vrij om, wanneer de vordering tot levering 
opeisbaar wordt en geen nakoming plaats vindt, alsnog tot omzetting of ont-
binding over te gaan. Ook kan hij in het hierboven onder /4/gemeen weerge-
geven stelsel van het gewijzigd ontwerp op de mededeling reageren door 
onmiddellijk tot omzetting of ontbinding over te gaan. Enige nadere maatre-
gel is daarvoor niet nodig; men zie ook het met de bepaling onder foover-
eenstemmende artikel 8 onder c. Wordt de verkoper aldus van zijn verplich-
ting tot nakoming ontslagen, dan is hij uiteraard vrij de zaak aan de derde te 
verkopen en te trachten aldus een winst te maken die tegen de aan de eerste 
koper verschuldigde schadevergoeding opweegt. 

De ondergetekende wijst er nog op dat onder b het zijns inziens overbodi-
ge woord «desbetreffende» voor «mededeling» is geschrapt. 

Ten aanzien van het onder c bepaalde heeft de Commissie zich afgevraagd 
of het wel gerechtvaardigd is om de ingrijpende gevolgen van het onderha-
vige artikel te doen intreden op grond van het enkele niet reageren op een 
schriftelijke aanmaning, waarvan wellicht moeilijk is te bewijzen dat zij de 
schuldenaar inderdaad heeft bereikt. 

De ondergetekende meent dat hier inderdaad voorzichtigheid is geboden. 
De moeilijkheid is naar zijn mening vooral hierin gelegen dat een schulde-
naar die het nodige gedaan heeft om op het tijdstip van opeisbaar worden 
van de verbintenis te kunnen nakomen, niet aan een voortijdige vordering 
tot schadevergoeding of ontbinding behoort bloot te staan, op grond van 
het enkele feit dat hij niet tijdig acht heeft geslagen op een tot hem gerichte 
aanmaning waartoe hij geen enkele aanleiding had gegeven en die hij dus 
niet behoefde te verwachten. Voor wie geen aanmaning behoefde te ver-
wachten, zal het vaak ook weinig voor de hand liggen haar vóór de opeis-
baarheid van de verbintenis te beantwoorden. 

Deze moeilijkheid is niet te verhelpen door overeenkomstig het voorstel 
van de Commissie een deurwaardersexploit voor te schrijven. Of een zoda-
nig voorschrift een betere waarborg biedt dat de aanmaning in handen van 
de schuldenaar komt, zal immers van de omstandigheden van het geval af-
hangen. Zo zal iemand die tijdelijk afwezig is, een intussen tot hem gerichte 
brief vermoedelijk eerder ontvangen dan een exploit waarvan hij slechts be-
richt vindt dat het in handen van het hoofd van het plaatselijk bestuur is 
gesteld; men zie artikel 2 Rv. En in de regel zal een brief ook een betere waar-
borg voor de ontvangst van de aanmaning geven, wanneer de schuldenaar 
op een aan de schuldeiser bekend adres in het buitenland verblijft; men zie 
artikel 4 onder 8 Rv. De ondergetekende moge voorts verwijzen naar artikel 
3.2.4. en de memorie van antwoord betreffende Boek 3, p. 53, tweede alinea. 

De ondergetekende geeft daarom de voorkeur aan een regel die de schul-
denaar de gevolgen van het feit dat hij niet tijdig reageert op een aanmaning 
die hem heeft bereikt of geacht moet worden hem te hebben bereikt, slechts 
laat dragen, wanneer tot het uitbrengen van die aanmaning een concrete 
aanleiding bestond. In het gewijzigd ontwerp is daarom onder c vooropge-
steld dat de schuldeiser goede gronden moet hebben om te vrezen dat de 
schuldenaar in de nakoming zal tekortschieten. Pas als dit het geval is en de 
schuldenaar bovendien niet reageert op een schriftelijke aanmaning zich tot 
nakoming van zijn verplichtingen bereid te verklaren, is er reden om de 
schuldeiser de bevoegdheid te geven artikel 5 tegen hem te hanteren. Ver-
eist is voorts dat de aanmaning de gronden van de vrees van de schuldeiser 
vermeldt. Daaruit zal de schuldenaar duidelijk kunnen worden, dat hij de 
aanmaning, ook al is zijn verbintenis nog niet opeisbaar, toch niet naast zich 
neer kan leggen. Tevens wordt aldus tevoren afgebakend om welke feiten 
het gaat, wanneer de door de schuldeiser voor zijn vrees ingeroepen gron-
den later door de schuldenaar worden betwist. 
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6 .1 .8 Door de Commissie is in dit verband nog de vraag gesteld hoe de onder-
getekende denkt over de mogelijkheid de koper van een onroerende zaak of 
recht daarop te beschermen tegen de nadelige gevolgen van latere verkoop 
aan een derde door de mogelijkheid te openen van het leggen van conserva-
toir beslag of van inschrijving van de koopovereenkomst. De ondergeteken-
de meent dat dit probleem onder ogen zal moeten worden gezien ter gele-
genheid van de invoeringswet van Boek 3; men zie de memorie van ant-
woord betreffende dat boek, p. 19 bovenaan, en p. 64, derde alinea. 

De ondergetekende is voorts met de Commissie van mening dat het artikel 
niet tot het resultaat moet leiden dat ook alle gevolgen van het verzuim van 
de schuldenaar vervroegd intreden. Met name behoort voor de verschuldigd-
heid van schadevergoeding wegens vertraging en voor het ingaan van de ri-
sicoregel van artikel 10 het oorspronkelijke tijdstip van opeisbaarheid te blij-
ven gelden. Dit stemt overeen met de bedoeling van de ontwerpers; men zie 
de toelichting, p. 544, derde alinea. In het gewijzigd ontwerp waar het ver-
zuim, anders dan in het ontwerp, mede gevolgen heeft voor de bevoegdheid 
tot het vorderen van vervangende schadevergoeding en tot ontbinding, is 
een uitdrukkelijke bepaling nodig om dit te verduidelijken. Men zie het nieu-
we tweede lid. 

Dit lid brengt niet mee dat het oorspronkelijke tijdstip van opeisbaarheid 
op geen andere wijze meer een rol kan spelen. Met name bij de vaststelling 
van het bedrag van de vervangende schadevergoeding lette men op het-
geen is opgemerkt in de toelichting, p. 543, voorlaatste alinea. 

Teneinde het nieuwe tweede lid en de aanhef van het eerste lid beter op el 
kaar af te stemmen, wordt thans ook daar gesproken van niet-opeisbaarheid. 
Daaronder valt niet alleen het geval van een voor de nakoming bepaalde, 
maar nog niet verstreken termijn, maar ook bijv. dat waarin de schuldenaar 
eerst hoeft te presteren nadat de schuldeiser zijn prestatie heeft voltooid, en 
deze daartoe nog niet de tijd heeft gehad. 

Wat betreft de door de Commissie opgeworpen vraag of bij een vervroegd 
inroepen van een opschortingsrecht een opgave van redenen nodig is, als 
werd vereist in artikel 6.5.4.4 van het ontwerp, moge de ondergetekende vol-
staan met er op te wijzen dat dit artikel zodanig is gewijzigd dat de kwestie 
thans haar belang heeft verloren. 

Artikel 6.1.8.6. Zoals onder Algemeen en bij artikel 6.1.8.1 reeds is uiteen-
gezet, zijn de bepalingen betreffende het verzuim van de schuldenaar in het 
gewijzigd ontwerp tot een afzonderlijke paragraaf gemaakt, die met het on-
derhavige artikel wordt geopend. In verband daarmee is overzichtelijkheids-
halve het oorspronkelijke eerste lid betreffende de schade wegens vertra-
ging overgebracht naar een nieuw artikel 10a. Het oorspronkelijke tweede, 
thans enige lid is enigszins anders geredigeerd in dier voege dat het thans 
duidelijker omschrijft in welke zin de term verzuim van de schuldenaar in het 
nieuwe wetboek wordt gebezigd. 

De Commissie heeft, naar eveneens onder Algemeen reeds aan de orde is 
gesteld, een voorkeur uitgesproken voor een ruimer verzuimbegrip dan dat 
van het ontwerp. Dit ruimere begrip zou alle gevallen van een aan de schul-
denaar toe te rekenen tekortkoming moeten omvatten en derhalve vrijwel 
samenvallen met wat men thans veelal als wanprestatie aanduidt. De Com-
missie meende dat op deze wijze zou worden teruggekeerd naar het woord-
gebruik van het huidige recht. 

De ondergetekende wil vooropstellen dat hij bij de handhaving van de 
term verzuim in de beperkte betekenis van het ontwerp is uitgegaan van de 
wenselijkheid om de gevallen van een aan de schuldenaar toe te rekenen 
vertraging met één vaste term aan te duiden. Gedurende een zodanige ver-
traging zijn een aantal bijzondere regels van toepassing, grotendeels onder-
gebracht in de onderhavige paragraaf. Men zie met name de artikelen 
10-11 a. Deze regels zouden zonder het hier bedoelde verzuim-begrip niet al-
leen minder eenvoudig zijn te formuleren, maar bovendien zou ook minder 
eenvoudig zijn aan te geven op welk tijdstip zij ophouden tegelden. 
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6.1.8 In het gewijzigd ontwerp is dat op het tijdstip waarop het verzuim van de 
schuldenaar eindigt. Dit laatste zal het geval zijn, wanneer de nakoming als-
nog definitief onmogelijk wordt (artikel 10), wanneer de vordering door de 
schuldeiser wordt omgezet in een vervangende schadevergoeding (arti-
kel 11), wanneer de schuldenaar alsnog nakomt (artikel 11 a), wanneer de 
schuldeiser, bijv. als gevolg van een door hem niet aanvaard behoorlijk aan-
bod tot nakoming, in crediteursverzuim raakt (artikel 6.1.7.4 lid 1), of wan-
neer de schuldeiser de overeenkomst waaruit de vordering voortspruit, ont-
bindt (artikel 6.5.4.6). Zo behoort bij al deze wijzen van beëindiging van het 
verzuim van de schuldenaarde risico-regel van artikel 10 niet langer van toe-
passing te zijn en de schuldenaar ook niet langer schade wegens vertraging 
op de voet van artikel 10a verschuldigd te worden, hoewel hij verplicht zal 
blijven tot vergoeding van de schade die de schuldeiser gedurende het ver-
zuim door het uitblijven van de nakoming heeft geleden. Men denke aan de 
huur van een auto ter vervanging van degene die de schuldenaar verplicht 
was te leveren. De schuldenaar zal deze huur hebben te vergoeden over de 
periode tot het tijdstip dat de schuldeiser door omzetting of ontbinding te 
kennen geeft op de levering geen prijs meer te stellen. Vanaf dit laatste tijd-
stip zal hoogstens sprake kunnen zijn van vertragingsschade in de vorm van 
wettelijke rente over het bedrag van de gevorderde wettelijke schadevergoe-
ding. 

Ook de bevoegdheid tot omzetting overeenkomstig artikel 11 of ontbin-
ding overeenkomstig artikel 6.5.4.6 wordt trouwens door het einde van het 
verzuim beïnvloed. Men denke met name aan het geval dat het verzuim ein-
digt door nakoming of doordat de schuldeiser door een behoorlijk aanbod 
daartoe in verzuim wordt gebracht. Men zie de artikelen 11aen 6. 1.7.4 lid 1. 

Uitgaande van de noodzaak hier een term van de boven omschreven 
strekking te kiezen, meent de ondergetekende dat het alleszins op zijn plaats 
is de keuze op de term «verzuim» te laten vallen. Anders dan de Commissie 
meent hij voorts dat men niet kan zeggen dat dit in strijd is met een in het 
huidige recht algemeen bestaand woordgebruik. 

Vermoedelijk heeft de Commissie bij dit laatste het oog gehad op hetgeen 
op dit punt is te vinden in het eerste stuk van het derde deel van Mr. C. As-
ser's Handleiding tot de beoefening van het Nederlands recht (Verbintenis-
senrecht), zoals dit aanvankelijk is bewerkt door Losecaat Vermeer en later 
door Rutten. In de eerste druk van deze bewerking, waarvan het eerste on-
derdeel in 1939 is verschenen, heeft Losecaat Vermeer inderdaad dezeter-
minologie gelanceerd, die in de latere drukken van dit boek door Rutten is 
gehandhaafd; men zie in de laatste druk p. 167 en 181 e.v. In deze passages 
wordt echter terecht niet gepretendeerd dat deze terminologie in de Neder-
landse rechtspraak en doctrine algemeen zou worden gevolgd. Dat is dan 
ook niet het geval. Zo wordt bij Hofmann-Van Opstall, p. 52-53, de term 
«verzuim» gebruikt in de zin van aan de schuldenaar toe te rekenen vertra-
ging, ook wel aan te duiden als verwijl of mora. In dezelfde zin wordt de term 
verzuim gebruikt in het compendium van het vermogensrecht van H. Drion 
4e druk, 1969, nrs. 368-369. Door Pitlo, Verbintenissenrecht I, p. 49, wordt 
het begrip «verzuim» dubbelzinnig geacht en daarom voor de gevallen van 
de schuldenaar toe te rekenen vertraging in de nakoming de voorkeur gege-
ven aan de term «verwijl». Wat de rechtspraak van de Hoge Raad betreft, 
daarin heeft de ondergetekende geen aanwijzingen voor het bezigen van 
een bepaalde terminologie op dit punt kunnen vinden. De uitspraken die hier 
van belang zouden kunnen zijn en waarbij het steeds ging om de vraag of in 
het gegeven geval een ingebrekestelling vereist was, plegen slechts in alge-
mene termen te verwijzen naar de aard van de wanprestatie, waarbij met na-
me beslissend geacht werd of deze al of niet bestaat «in niet-nakoming van 
een verplichting die de tijd der nakoming betreft». Men vergelijke H.R. 24 
april 1931, N.J. 1931, 1321; 23 december 1932, N.J. 1933, 984; 3 februari 
1933, N.J. 1933,842; 15 mei 1964, N.J. 1964, 414 (eerste grief); 29 oktober 
1971, N.J. 1972,40. 
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6 .1 .8 Dat deze situatie zich voordoet is begrijpelijk, nu het huidige Burgerlijk 
Wetboek, zoals op vele andere gebieden, ook op het onderhavige punt geen 
vaste terminologie kent. Vaak wordt gesproken van «in gebreke» zijn of blij-
ven of stellen (artikelen 1086, 1274,1279,1285,1321, 1342,1480 lid 2, 1576d 
en 1576q)of van «nalatigheid» of «nalatig» zijn of blijven (artikelen 1273, 
1279, 1321, 1344, 1480 lid 1, 1516, 1576d, 1576q, 1641,1643, 1745 en 1755, 
zoals dit luidde vóór de wet van 28 mei 1975, Stb. 276). Voor zover de onder-
getekende heeft kunnen nagaan komt de term «verzuim» slechts voor in de 
artikelen 1427, 1838 en 1845, telkens in de betekenis van onachtzaamheid of 
fout. Verder sprak artikel 1842, zoals het luidde vóór de wet van 28 mei 1975, 
Stb. 276, van «in verzuim stellen» in een samenhang waarin de betekenis 
van de term «verzuim» dicht ligt bij die welke zij in de onderhavige afdeling 
heeft. 

Is dus de terminologie van het huidige recht wisselend, het gewijzigd ont-
werp stemt overeen met een op dit punt wèl vast woordgebruik in een aantal 
moderne wetboeken in landen waarvan het recht met het onze overeenkomst 
vertoont. Men zie Duitsland 284 («Verzug»), Zwitserland 102 O.R. («Verzug») 
of in de Franse tekst «demeure») en Italië 1219 («mora»). Ook in Frankrijk is 
het bezigen van de term «demeure» in deze betekenis niet ongebruikelijk; 
men zie Planiol-Ripert, Traite pratique de droit civil francais, VII, 1954, nr. 828, 
p. 156. 

De ondergetekende ziet het niet als een bezwaar dat in afdeling 6.1.7 de 
term «verzuim van de schuldeiser» in een ruimere betekenis dan alleen die 
van een aan de schuldeiser toe te rekenen vertraging gebruikt wordt. Mis-
verstanden zijn uitgesloten nu ook de betekenisvan deze laatste term uit de 
wettekst zelf blijkt. Bovendien is ook dit in overeenstemming met de in ande-
re landen veelal gevolgde terminologie; men zie Duitsland 293 e.v. («Verzug 
des Glaubigers»), Zwitserland 91 e.v. O.R. («Verzug des Glaubigers» of in de 
Franse tekst «demeure du créancier») en Italië 1206 e.v. («mora del credito-
re»). 

Artikel 6.1.8.7. In dit artikel en in het volgende is geregeld, wanneer het 
verzuim intreedt. De twee belangrijkste regels zijn te vinden in artikel 7 lid 1 
en in artikel 8 onder a. 

Is voor de nakoming een termijn bepaald - waarbij mede zal moeten wor-
den gelet op de artikelen 6.1.6.9-10-, dan komt krachtens artikel 8 onder a 
de schuldenaar in beginsel door het enkele verstrijken daarvan in verzuim, 
een regel die afwijkt van het huidige recht (artikel 1274 B.W.), maar overeen-
komt met de door de Tweede Kamer aanvaarde conclusie op vraagpunt 9. 

Is voor de nakoming geen termijn bepaald, dan is volgens artikel 7 lid 1 
voor het intreden van het verzuim in beginsel een ingebrekestelling nodig. In 
het gewijzigd ontwerp is in zoverre naar het huidige recht teruggekeerd dat 
de ingebrekestelling in beginsel dient plaatste vinden door een schriftelijke 
aanmaning, waarbij aan de schuldenaar een redelijke termijn voor de nako-
ming wordt gesteld. Aldus strekt de ingebrekestelling er tevens toe om in de 
gevallen waarin dit niet reeds op grond van de inhoud van de verbintenis 
zelf vaststaat, alsnog aan de schuldenaar te kennen te geven binnen welke 
tijd de nakoming uiterlijk van hem wordt verlangd. Men zie Pitlo, Verbinte-
nissenrecht I, p. 47, Hofmann-Van Opstall, p. 53. 

Wat de uitwerking van deze twee hoofdregels betreft en de uitzonderingen 
die daarop in de artikelen 7 en 8 worden gemaakt, zou de ondergetekende 
willen vooropstellen dat het hier niet zozeer gaat om het geven van strakke 
regels die de schuldeiser, na raadpleging van de wet, in de praktijk naar de 
letter zal kunnen gaan toepassen, maar dat deze artikelen veeleer aan de 
rechter de mogelijkheid dienen te verschaffen om in de gevallen dat partijen 
- zoals meestal - zonder gedetailleerde kennis van de wet hebben gehan-
deld, tot een redelijke oplossing te komen naar gelang van wat in de gege-
ven omstandigheden redelijkerwijs van hem mocht worden verwacht. De ter 
zake kundige schuldeiser die zich in alle opzichten zekerheid wil verschaffen 
en dit niet reeds deed door in zijn overeenkomst een termijn voor de nako-
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6 .1 .8 ming te bedingen, kan zich alsnog beveiligen door overeenkomstig artikel 7 
lid 1 een aanmaning uit te brengen. De wetgever dient echter de schuldeiser 
te hulp te komen in die gevallen dat een aanmaning in de gegeven omstan-
digheden niet voor de hand lag en het dan ook begrijpelijk is dat zij door 
hem achterwege is gelaten, terwijl de schuldenaar er ook niet op mocht re-
kenen nog een nadere termijn voor de nakoming te krijgen. Anderzijds kan 
weer behoefte bestaan aan een zekere bescherming van de schuldenaar, in 
die gevallen waarin hij op zijn minst mag rekenen op een waarschuwing van 
de schuldeiser dat het deze inderdaad ernst is, alvorens de gevolgen van het 
verzuim intreden. 

De ondergetekende vestigt er de aandacht op dat de behoefte aan een 
evenwichtige regeling op dit punt in het gewijzigd ontwerp nog is toegeno-
men, nu daarin ook de vraag of omzetting overeenkomstig artikel 11 en ont-
binding overeenkomstig artikel 6.5.4.6 zijn toegelaten, aan de hand van die 
regeli ng moet worden beantwoord. Het is enerzijds niet wenselijk dat een 
omzetting of ontbinding achteraf ongeldig blijkt te zijn, omdat niet aan de ei-
sen voor het intreden van verzuim blijkt te zijn voldaan, terwijl van de betref-
fende schuldeiser niet verwacht kon worden dat hij op de gedachte kwam de 
daartoe nodige maatregelen te nemen. Anderzijds is niet wenselijk dat een 
schuldenaar door een omzetting of ontbinding zijn recht om zich door nako-
ming te bevrijden - of zijn recht op de tegenprestatie - verliest in omstandig-
heden dat hij er op mocht vertrouwen tevoren van de schuldeiser te zullen 
vernemen op welk tijdstip deze nu eigenlijk de nakoming verlangde. 

Met het hierboven ontwikkelde uitgangspunt is geheel in overeensterrv 
ming dat in artikel 7 lid 1, voor de gevallen dat het verzuim niet reeds in-
treedt door het enkele verstrijken van een bedongen termijn, in beginsel een 
schriftelijke aanmaning wordt geëist. Met hetgeen tevoren veelal door partij-
en mondeling tegen elkaar is gezegd of wellicht in schriftelijke vorm is ver-
zocht, zonder dat nog van een aanmaning tegen een bepaald tijdstip kan 
worden gesproken, dient geen rekening te worden gehouden, behoudens 
het geval dat men aldus tot een bepaalde afspraak in de zin van een nadere 
overeenkomst omtrent de nakoming mocht zijn gekomen. Het verzuim 
treedt volgens lid 1 in, wanneer de nakoming binnen de bij de aanmaning 
gestelde termijn uitblijft. 

Het oorspronkelijke artikel 7 lid 1 eiste voor de ingebrekestelling geen aan-
maning, maareen mededeling waardoor de schuldenaar voor het uitblijven 
van de nakoming aansprakelijk werd gesteld. Daarnaast schreef het tweede 
lid als afzonderlijk vereiste een aanmaning voor, evenwel behoudens voor 
zover de schuldenaar tijdelijk niet kan nakomen of uit zijn houding blijkt dat 
een aanmaning nutteloos zou zijn. De overwegingen die aan deze regeling ten 
grondslag lagen, komen er op neer dat enerzijds in de beide laatste genoerrv 
de gevallen van de schuldeiser moeilijk kan worden verwacht dat hij tot de 
hier zinloze maatregel van het stellen van een termijn voor de nakoming 
overgaat, maar dat anderzijds er in deze gevallen wèl reden is en in de prak-
tijk ook voor de hand zal liggen om de schuldenaar duidelijk te maken dat hij 
aansprakelijk gesteld wordt en dat het de schuldeiser derhalve ernst is. Bo-
vendien ging deze regeling er terecht vanuit dat een aanmaning steeds een 
mededeling dat de schuldenaar aansprakelijk wordt gehouden, impliceert. 

Dezelfde gedachten zijn in het gewijzigd ontwerp op een beter bij het hui-
dige recht aansluitende wijze verwerkt in een nieuw tweede lid van artikel 7. 
In de daar bedoelde gevallen mag een enkele schriftelijke mededeling waar-
uit blijkt dat de schuldenaar voor het uitblijven van de nakoming aansprake-
lijk wordt gesteld, reeds als een voldoende ingebrekestelling worden opge-
vat. Het verzuim gaat dan in op het tijdstip van deze ingebrekestelling. Ook 
dit is geheel met het boven ontwikkelde uitgangspunt in overeenstemming. 

Men lette erop dat er ook gevallen zijn dat zelfs een ingebrekestelling in de 
vorm van een mededeling als hier bedoeld geen voor de hand liggende 
maatregel is. Dit doet zich met name voor, wanneer de schuldenaar zelf aan 
de schuldeiser doet weten niet of niet zonder tekortkoming te zullen nako-
men. Een zodanige mededeling impliceert dat hij de gevolgen van deze hou-
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6.1.8 ding willens en wetens voor zijn rekening neemt. Het gewijzigd ontwerp be-
paald daarom, evenals het ontwerp deed, dat in dit geval in het geheel geen 
ingebrekestelling nodig is en voorts ook dat, zo de vordering nog niet opeis-
baar is, de gevolgen van de niet-nakoming van de verbintenis reeds terstond 
intreden. Men zie de artikelen 8 onder c (oorspronkelijk onder b) en 5 lid 1 
onder b. 

Aandacht verdient tenslotte dat op alle hier bedoelde verklaringen en me-
dedelingen artikel 3.2.4 van toepassing is. Voor zover een geschrift is vereist, 
kan ingevolge het tweede lid van dit artikel ook een deurwaardersexploit wor-
den gebezigd. Men denke aan een bij exploit uitgebrachte dagvaarding, die 
zonodig als een aansprakelijkstelling in de zin van artikel 7 lid 2 kan worden 
opgevat en waarin tevens een aanmaning als bedoeld in artikel 7 lid 1 kan 
worden opgenomen. De term «schriftelijk» omvat voorts een telegram en 
een telexbericht. 

Artikel 6.1.8.8. De Commissie heeft zich in grote meerderheid voorstan-
der verklaard van vervanging van artikel 8 door een bepaling die alleen zou 
zeggen dat de schuldenaar zonder ingebrekestelling in verzuim komt, wan-
neer zulks uit de aard van de verbintenis of uit de omstandigheden voort-
vloeit. De toelichting op die bepaling zou dan - niet limitatief - moeten op-
sommen welke gevallen hier worden bedoeld. 

De ondergetekende meent dat deze oplossing geen aanbeveling verdient. 
Een belangrijke vernieuwing die het ontwerp brengt is gelegen in het be-
paalde in artikel 8 onder a: in beginsel heeft een overeengekomen of bij een 
andere rechtshandeling dan een overeenkomst voor de nakoming bepaalde 
termijn tot gevolg dat de schuldenaar door het enkele verstrijken van deze 
termijn in verzuim komt. Voor deze regel, die afwijkt van het huidige artikel 
1274 B.W., heeft de Tweede Kamer zich uitgesproken naar aanleiding van 
Vraagpunt 9, terwijl zij voorts in overeenstemming is met de meeste buiten-
landse wetgevingen; met zie de toelichting alinea overlopend van p. 547 
naar 548. Het gaat naar de mening van de ondergetekende reeds direct niet 
aan om de keuze terzake van dit belangrijke punt aan de rechter over te laten 
of haar naar de toelichting te dirigeren. 

Hetzelfde geldt voor het punt dat in het gewijzigd ontwerp onder b is op-
genomen en dat tegemoet komt aan een wens die de Commissie heeft uitge-
sproken in het voorlopig verslag bij artikel 6.1.8.9. Het is daar aan de orde 
gesteld als tweede punt betreffende de geldontwaarding. In overeenstem-
ming met wat daar wordt voorgesteld, heeft het bepaalde onder b tot gevolg 
dat over de bedragen die als schadevergoeding wegens wanprestatie of on-
rechtmatige daad verschuldigd mochten worden, wettelijke rente begint te 
lopen, zodra de betreffende vordering opeisbaar is. De ondergetekende mo-
ge, wat de details van deze regeling betreft, verwijzen naar deze memorie bij 
het eerste lid van artikel 6.1.9A.8 van het gewijzigd ontwerp, waar de materie 
van het oorspronkelijke artikel 6.1.8.9 thans is ondergebracht. 

Het bepaalde onder b maakt voorts overbodig hetgeen in het ontwerp be-
paald werd onder den e. De ondergetekende wijst er in dit verband op dat 
het bepaalde onder dertoe strekte dat terzake van vorderingen tot vervan-
gende schadevergoeding zonder ingebrekestelling verzuim zou intreden, uit-
gezonderd indien er terzake van de nakoming nog niet van verzuim sprake 
was geweest en de schuldenaar ook niet tot nakoming was aangemaand. De 
hier bedoelde uitzondering kon in het gewijzigd ontwerp vervallen, omdat zij 
in het thans gekozen stelsel van toelating van rauwelijkse omzetting, zoals 
dat onder Algemeen is uiteengezet, niet meer past. 

Wat het oorspronkelijk onder e bepaalde betreft, er mag naar de mening 
van de ondergetekende van worden uitgegaan dat, wanneer iemand door 
een onrechtmatige daad aan een ander een zaak onttrekt, de verbintenis tot 
teruggave er in beginsel een uit onrechtmatige daad is, ook indien aan de 
opeising van de zaak mede artikel 5.1.4 ten grondslag gelegd kan worden. 
Ook deze bepaling gaat derhalve volledig op in hetgeen thans onder b is be-
paald. 
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6.1.8 Het oorspronkelijk onder fa bepaalde is in het gewijzigd ontwerp verplaatst 
naar c. Ook hier meent de ondergetekende dat handhaving wenselijk is, en 
slechts de duidelijkheid ten goede kan komen. Men vergelijke ook hetgeen 
naar aanleiding van artikel 7 lid 2 reeds over deze bepaling is opgemerkt. 
Evenals in artikel 5 onder bis het overbodige woord «desbetreffende» voor 
«mededeling» geschrapt. 

Het oorspronkelijk onder c bepaalde is in het gewijzigd ontwerp vervallen. 
Wat in geval van weigering van de prestatie behoort te gelden, zal naar de 
mening van de ondergetekende sterk van de omstandigheden afhangen. Hij 
meent dat dit punt daarom beter aan de rechter kan worden overgelaten. 

Zoals uit het voorgaande volgt, komt het gewijzigd ontwerp in ieder geval 
in zoverre aan de wens van de grote meerderheid van de Commissie tege-
moet, dat artikel 8 thans een aanzienlijk eenvoudiger karakter heeft gekre-
gen. Voor de strekking die dit artikel tezamen met het vorige heeft, moge 
worden verwezen naar hetgeen daarover reeds bij het vorige artikel opge-
merkt is. Anders dan de Commissie deed, dient artikel 8 voorts niet zonder 
meer als limitatief te worden opgevat. Ook hier kunnen immers de redelijk-
heid en billijkheid van de artikelen 6.1.1.2 en 6.5.3.1 een rol spelen. Men zie 
voorts bijv. de artikelen 6.4.2.4, 6.5.4.17 en 7.6.7 lid 2, tweede zin. 

Opmerking verdient nog dat het artikel in zoverre is aangevuld dat onder a 
evenals onder b is verduidelijkt op welk tijdstip het verzuim ingaat. Teneinde 
de nadruk op dit tijdstip te leggen is voorts het woord «indien» waarmee de 
bepalingen ae.v. in het ontwerp aanvingen, telkens vervangen door «wan-
neer». 

Artikel 6.1.8.9. Dit artikel is in enigszins gewijzigde vorm overgebracht 
naarde artikelen 6.1.9A. 8 en 9. Voorde redenen voor deze verplaatsing mo-
ge naar deze memorie bij artikel 6.1.9A.8 worden verwezen. 

Het voorlopig verslag bij artikel 6.1.8.9 wordt op verschillende plaatsen in 
deze memorie beantwoord. Voor zover het rechtstreeks betrekking heeft op 
inhoud en vormvan artikel 6.1.8.9, is deze beantwoording te vinden bij arti-
kel 6.1.9A.8, voorzover het de problematiek van de geldontwaarding betreft, 
bij artikel 6.1.9A.1 (nominaliteitsbeginsel). De opmerkingen betreffende de 
problematiek van de buitengerechtelijke kosten, tenslotte, komen aan de or-
de bij artikel 6.1.9.2. 

Artikel 6.1.8.10. De Commissie heeft er terecht op gewezen dat de regel 
van dit artikel ook van toepassing behoort te zijn, wanneer tijdens het ver-
zuim de nakoming tijdelijk onmogelijk wordt. In het gewijzigd ontwerp is dit 
tot uitdrukking gebracht door in de aanhef van dit artikel te spreken van «el-
ke onmogelijkheid». Aldus was tevens een iets eenvoudiger redactie moge-
lijk. 

De Commissie heeft voorts als vanzelfsprekend beschouwd, dat het slot 
van het artikel alleen het oog heeft op de gevallen dat hetzelfde feit waar-
door de schade is ontstaan, ook tot die schade geleid zou hebben, wanneer 
de schuldeiser de prestatie tijdig zou hebben ontvangen. De ondergetekem 
de meent dat de slotzinsnede evenwel niet zo beperkt moet worden gelezen. 
De daarin vervatte regel komt in vele, aan het onze verwante rechtstelsels 
voor en gaat terug op het romeinse recht. Als voorbeeld pleegt men van-
ouds te vermelden het geval van een zaak die niet tijdig verzonden wordt en 
tenietgaat als gevolg van het vergaan van het schip waarin het door de te la-
te verzending terecht gekomen is. De schuldenaar is dan bevrijd, wanneer 
het schip waarin de zaak bij eerdere verzending terecht gekomen zou zijn, 
eveneens blijkt te zijn vergaan. De eis dat de schade bij tijdige nakoming 
door hetzelfde feit zou zijn ontstaan, wordt derhalve niet gesteld. Men zie in 
dezelfde zin voor Zwitserland Von Tuhr- Siegwart, Allgemeiner Teil des 
Schweizerischen Obligationenrechts, 1942, I, p. 83, noot 24, en II, p. 587, noot 
18; voor Duitsland Palandt, Anmerkung 2 bij par. 287 B.G.B.; voor Frankrijk 
Planiol - Ripert, Traite pratique de droit civil francais, VII, 1954, nr. 1322, p. 
731; voor België De Page, Traite élémentaire de droit civil beige, III, 1967, nr. 
702, p. 690. De ondergetekende ziet geen reden voor Nederland van deze 
leer af te wijken. De kwestie schijnt overigens van gering praktisch belang, 
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6.1.8 nu veelal uiterst moeilijk zal zijn aan te tonen dat bijv. de schade die bij de 
schuldenaar ontstond door het tenietgaan van een verschuldigde zaak, ook 
bij tijdige nakoming zou zijn voorgevallen, juist wanneer te dier zake een be-
roep moet worden gedaan op een geheel andere omstandigheid dan waar-
door de zaak in werkelijkheid teniet ging. Men denke bovendien aan de mo-
gelijkheid dat de schuldeiser de zaak bij tijdige levering doorverkocht en ge-
leverd zou hebben en dan dus reeds om deze reden van het tenietgaan 
geen schade zou hebben ondervonden. 

Artikel 6.1.8.10a. Dit artikel bevat de bepaling van het oorspronkelijke arti-
kel 6 lid 1. Het woord «periode» is vervangen door «tijd», omdat niet on-
denkbaar is dat de schuldenaar niet gedurende één aaneengesloten periode 
in verzuim is geweest, maar gedurende verschillende tijdvakken. Men denke 
aan het geval dat de schuldeiser, nadat het verzuim reeds was ingetreden, 
een behoorlijk aanbod tot nakoming heeft geweigerd, maar zich enige tijd la-
ter bereid heeft verklaard alsnog de prestatie te aanvaarden. 

Voor de schade wegens vertraging in de voldoening van een geldsom zie 
men de artikelen 6.1.9A.8, 9 en 14 van het gewijzigd ontwerp. 

Artikel 6.1.8.11. Zoals onder Algemeen bij deze afdeling reeds is uiteen-
gezet, is in het gewijzigd ontwerp de regeling van de leden 2 en 3 van dit arti-
kel vervallen en is de bevoegdheid tot omzetting, voor zover de prestatie niet 
reeds blijvend onmogelijk is, gekoppeld aan het verzuim van de schulde-
naar. Dit brengt mee dat, wanneer aan de eisen voor verzuim is voldaan, de 
schuldeiser de verbintenis rauwelijks in een tot vervangende schadevergoe-
ding kan omzetten. De omzetting kan zelfs zonder voorafgaand verzuim van 
de schuldenaar plaatsvinden, wanneer de ingebrekestelling overeenkom-
stig artikel 7 lid 1 gepaard gaat met de schriftelijke mededeling dat de schuld-
eiser schadevergoeding vordert, wanneer aan de aanmaning niet tijdig 
wordt voldaan. Doet zich het geval van artikel 7 lid 2 voor, dan kan worden 
volstaan met de enkele mededeling dat schadevergoeding in plaats van na-
koming wordt gevorderd. In die mededeling ligt immers opgesloten dat de 
schuldeiser de schuldenaar in de zin van artikel 7 lid 2 aansprakelijk stelt. In 
het gewijzigd ontwerp is voorts verduidelijkt dat voor de omzetting geen for-
mele bewoordingen nodig zijn, maar dat iedere schriftelijke mededeling 
waaruit blijkt dat de schuldeiser schadevergoeding in plaats van nakoming 
wenst, voldoende is. 

De ondergetekende meent dat op deze wijze een resultaat wordt bereikt 
dat aan de door de Commissie tegen het oorspronkelijke stelsel geuite be-
zwaren tegemoet komt, zonder dat de voordelen worden prijsgegeven van 
een regel die preciseert, wanneer in plaats van nakoming schadevergoeding 
verschuldigd wordt. Deze voordelen schuilen hierin dat aldus uitsluitsel 
wordt gegeven op een tweetal belangrijke punten, waaromtrent in het huidi-
ge recht geen zekerheid bestaat. Enerzijds wordt de schuldenaar beschermd 
tegen een onverhoedse vordering tot nakoming, wanneer de schuldeiser 
reeds schriftelijk heeft te kennen gegeven vervangende schadevergoeding 
te wensen. Anderzijds kan in geval van een zodanige mededeling de schul-
denaar van zijn kant niet meer zijn verzuim zuiveren door alsnog nakoming 
aan te bieden; tevoren kan hij dat in beginsel wél, zoals mede blijkt uit het 
nieuwe artikel 11a. 

In verband met het voorgaande zijn in het voorlopige verslag bij het on-
derhavige artikel onder het opschrift «slot, aanmaning ingeval van herstel-
bare niet-behoorlijke nakoming» nog enige beschouwingen gewijd aan het 
geval dat een prestatie wordt aangeboden met een tekortkoming, terwijl het 
mogelijk is deze te herstellen of alsnog een andere prestatie aan te bieden 
die wèl aan de verbintenis beantwoordt. De ondergetekende zou deze be-
schouwingen niet willen onderschrijven. 

Hij wil vooropstellen dat, indien geen termijn is overeengekomen en de 
schuldenaar ook nog niet door een ingebrekestelling in verzuim is gekomen, 
er naar zijn mening geen enkel bezwaar tegen is dat de schuldenaar aan de 

Tweede Kamer, zitting 1975-1976,7729, nrs. 6-7 79 



6 .1 .8 schuldeiser een gebrekkige prestatie aanbiedt, zodat deze zich erover kan 
uitlaten of hij deze prestatie, met aanvullende schadevergoeding, wil aan-
vaarden, dan wel haar wil weigeren of de schuldenaar in de gelegenheid wil 
stellen het gebrek alsnog binnen een bepaalde termijn op te heffen. Ver-
wacht mag zelfs worden dat een fatsoenlijk schuldenaar die het gebrek kent, 
in het algemeen deze gedragslijn zal volgen, waarbij hij uiteraard op het ge-
brek zal attenderen. Maar ook als het daarvan niet komt, ziet de ondergete-
kende geen reden om hem terstond iedere gelegenheid de fout goed te ma-
ken te ontnemen, zolang van verzuim in de zin van de onderhavige para-
graaf nog geen sprake is. De schuldeiser is voldoende beschermd, doordat 
hij de prestatie bij de aanbieding of na de ontdekking van het gebrek kan 
weigeren en de schuldenaar - die immers in het hier besproken geval nog 
niet eerder aangemaand was - aanmanen alsnog binnen redelijke tijd tot be-
hoorlijke nakoming over te gaan. Pas als de schuldenaar dit niet doet, is er 
reden voor omzetting of ontbinding. Daarbij valt nog te bedenken dat de 
schuldenaar krachtens artikel 6.1.6.3 niet bevoegd is de prestatie in gedeel-
ten te voldoen, ook niet door eerst een gebrekkige prestatie te leveren en 
vervolgens aan te bieden het gebrek te herstellen. Men zie de eerste alinea 
van deze memorie bij dat artikel. 

De ondergetekende ziet voorts geen aanleiding de regel dat de schuldeiser 
alsnog tot aanmaning dient over te gaan, te beperken tot het geval dat de 
schuldenaar «te goeder trouw» was, zoals het voorlopig verslag zich uitdrukt 
en in dezelfde termen voor het huidige recht o.m. wordt verdedigd door Hof-
mann-Van Opstall, p. 64. In hoeverre de schuldenaar geacht moet worden in 
deze zin te goeder trouw te zijn, zal veelal afhangen van omstandigheden 
waarvan het bewijs moeilijk te leveren zal zijn, op wie men ook de bewijslast 
legt, terwijl de schuldeiser terstond moet beslissen of hij de nakoming zon-
der meer zal weigeren en omzetten of ontbinden, dan wel aan de schulde-
naar nog een termijn gunnen om na te komen. Het schijnt de ondergeteken-
de toe dat de schuldeiser niet gebaat zou zijn met een oplossing die hem met 
deze keuze belast zonder dat hij kan voorzien wat daarvan de eventuele ge-
volgen zijn. 

Het gewijzigd ontwerp houdt derhalve ook in geval van een herstelbare 
niet-behoorlijke prestatie vast aan de hoofdregel dat de schuldenaar alsnog 
kan nakomen en zelfs zijn eventuele verzuim kan zuiveren, totdat de schuld-
eiser gebruik heeft gemaakt van de hem toekomende bevoegdheid tot om-
zetting of ontbinding. Bedacht moet daarbij evenwel worden dat in het stel-
sel van het gewijzigd ontwerp - anders dan in dat waarvan het voorlopig 
verslag uitging - terstond na het intreden van het verzuim van deze be-
voegdheid gebruik kan worden gemaakt, zonder dat enige nadere aanma-
ning nodig is, en dat zelfs bij voorbaat voorwaardelijk omgezet kan worden. 
Er is derhalve geen reden meer voor de vrees van de Commissie, dat de 
schuldenaar door een onbehoorlijke prestatie aan te bieden zonder risico 
voor zichzelf een gokje ten koste van de schuldeiser zou kunnen wagen. Ook 
in de huidige rechtspraak wordt trouwens de door de Commissie voorgesta-
ne regel niet gevolgd; men zie Hof Arnhem 26 juni 1963 te kennen uit H.R. 19 
juni 1964, N.J. 1965,341. 

De ondergetekende wijst er nog op dat een op zichzelf herstelbare tekort-
koming van de prestatie tevens tot een onherstelbaar tekortschieten ten aan-
zien van bijkomende verplichtingen kan leiden. Te denken valt aan het reeds 
eerder ter sprake gekomen geval van bijv. een gebrekkige machine die wel-
iswaar door een andere kan worden vervangen, maar waarvan het gebrek 
reeds tot schade aan het produkt van de schuldeiser heeft geleid of deze 
heeft genoopt zijn bedrijf geheel of gedeeltelijk stil te leggen. In een zodanig 
geval kan terzake van de reeds definitief geleden schade zonder meer scha-
devergoeding worden gevorderd opgrond van artikel 1 lid 1, terwijl voor het 
vorderen van vervangende schadevergoeding terzake van de gebrekkige 
machine zelf, omzetting op de voet van artikel 11 nodig is. 

Men lette er voorts op dat de schuldeiser een hem toekomende bevoegd-
heid tot omzetting kan verliezen, wanneer hij een behoorlijk aanbod van de 
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6.1.8 schuldenaar ten onrechte weigert. Dooreen zodanige weigering komt im-
mers de schuldeiser in verzuim, zodat krachtens artikel 6.1.7.4 lid 1 het ver-
zuim van de schuldenaar eindigt en niet langer aan de eisen van artikel 11 is 
voldaan. Een uitdrukkelijke bepaling als de oorspronkelijke tweede zin van 
lid 2 is daarom i n het gewijzigd ontwerp overbodig geoordeeld. Voor wat als 
een behoorlijk aanbod kan worden beschouwd, vergelijke men artikel 11 a. 

Artikel 6.1.8.11a. Dit nieuwe artikel stelt buiten twijfel dat de schuldenaar 
zich ondanks het verzuim door nakoming kan bevrijden, mits hij tevens beta-
ling aanbiedt van de inmiddels door hem verschuldigd geworden schade-
vergoeding en van de kosten. Men denke niet alleen aan schade wegens ver-
traging, maar ook bijv. aan de schade die een herstelbaar gebrek van een ge-
leverde machine inmiddels toebracht aan de produktie van de schuldeiser. 
Bij de kosten dient bijv. te worden gedacht aan executiekosten of aan de kos-
ten die zijn gemaakt om de prestatie te ontvangen, maar door het uitblijven 
daarvan hun doel hebben gemist. 

Het artikel brengt mee dat de bevoegdheid van de schuldenaar tot nako-
ming behalve door omzetting van diens verbintenis in een tot schadever-
goeding ook eindigt, wanneer de nakoming definitief onmogelijk wordt of 
de overeenkomst waaruit de verbintenis voortspruit, wordt ontbonden of 
vernietigd. Ook deze omstandigheden leiden immers tot beëindiging van 
het verzuim en daarmee van de toepasselijkheid van dit artikel. Voorts kun-
nen redelijkheid en billijkheid meebrengen dat de bevoegdheid tot nako-
ming eindigt, wanneer de schuldeiser heeft medegedeeld geen nakoming 
meer te wensen, maar zich nog te willen beraden over de vraag of hij ver-
vangende schadevergoeding wil vorderen dan wel de overeenkomst wil ont-
binden. 

Artikel 6.1.8.12. Dit artikel is in het gewijzigd ontwerp geschrapt. Met de 
Commissie is de ondergetekende van oordeel dat hetgeen daarin als hoofd-
regel was neergelegd, neerkwam op toekenning aan de schuldeiser van de 
bevoegdheid om een prestatie te weigeren, wanneer zij is behept met een 
tekortkoming waarvan de opheffing onmogelijk is. De ondergetekende 
meent evenwel dat niet afzonderlijk behoeft te worden bepaald, dat de 
schuldeiser bevoegd is een prestatie die niet aan de verbintenis beant-
woordt, van de hand te wijzen, onverschillig of de tekortkomi ng nog op te 
heffen is of niet. Vooropgesteld mag immers worden dat de verbintenis de 
schuldeiser recht geeft op correcte nakoming. 

Ook is de ondergetekende met de Commissie van mening, dat wanneer de 
schuldeiser een prestatie met een tekortkoming waarvan opheffing blijvend 
onmogelijk is, weigert, de gehele prestatie definitief onmogelijk wordt en 
dat deze onmogelijkheid aan de schuldenaar kan worden toegerekend, tenzij 
de oorspronkelijke tekortkoming niet aan hem toegerekend kon worden. De 
schuldenaar zal derhalve in beginsel op grond van artikel 1 lid 1 terzake van 
de gehele prestatie vervangende schadevergoeding verschuldigd worden, 
zodat geen omzetting op de voet van artikel 11 behoeft plaatste vinden. 

Doet zich het geval voor dat de tekortkoming niet aan de schuldenaar kan 
worden toegerekend, dan zal de schuldeiser de prestatie eveneens kunnen 
afwijzen en zich ook kunnen bevrijden van zijn verplichting tot een eventuele 
tegenprestatie langs de weg van ontbinding overeenkomstig de artikelen 
6.5.4.6 e.v. De moeilijkheden opgeroepen door de verhouding tussen deze 
artikelen en het oorspronkelijke artikel 12, gesignaleerd door Dorhout Mees 
in W.P.N.R. 4762, p. 158-159, kunnen zich derhalve in het gewijzigd ontwerp 
niet meer voordoen. 

Uiteraard kan zich wèl het geval voordoen dat een weigering van de pre-
statie niet door de tekortkoming gerechtvaardigd wordt, gezien haar geringe 
betekenis of de andere omstandigheden van het geval. De ondergetekende 
zou aan de rechter de nodige vrijheid willen laten zulks aan de hand van de 
artikelen 6.1.1.2 en 6.5.3.1. te beoordelen, waarbij hij tevens acht zal kunnen 
slaan op hetgeen is bepaald in artikel 11 lid 2 van deze afdeling en de slot-
zinsnede van artikel 6.5.4.6 lid 1. 
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6.1.8 Een weigering op grond van een eerst na de inontvangst neming van de 
prestatie geconstateerde tekortkoming zou de ondergetekende in beginsel 
niet willen uitsluiten. Een strikte regel als het oorspronkelijke artikel 12 lid 2 
voor dit geval bevatte, lijkt hem niet op zijn plaats. Wel zullen ook hier de re-
delijkheiden billijkheid van de artikelen 6.1.1.2 en 6.5.3.1 aan detoelaatbaar-
heid van de weigering in de weg kunnen staan, terwijl ook het bepaalde in 
artikel 14 van belang kan zijn. 

Tenslotte verdient nog aandacht het terecht door de Commissie gelegde 
verband met artikel 6.1.6.3. De ondergetekende is het evenwel niet met de 
Commissie eens dat de hierboven besproken materie in feite bij dat artikel 
thuis zou horen. Waar het hierboven ging om de gevolgen van deaanwezig-
heid van bepaalde tekortkomingen - het ontwerp van de onderhavige afde-
ling - , gaat het bij artikel 6.1.6.3 om iets anders. Het doet vaststaan dat de 
schuldenaar niet bevoegd is tot nakoming «in gedeelten». Zondereen zoda-
nige regel zou men kunnen betwijfelen of er bij aanbieding van een deel van 
de prestatie onder mededeling dat de rest tijdig volgt (of van niet- behoorlijke 
prestatie onder mededeling dat herstel volgt) wel sprake is van een tekortko-
ming. Deze regel betreft derhalve de wijze waarop nakoming door de schul-
denaar plaats moet vinden en hoort daarom in afdeling 6.1.6 thuis. 

Artikel 6.1.8.13. Het verheugt de ondergetekende dat dit artikel door de 
Commissie positief werd gewaardeerd. De vragen die het bij de Commissie 
opriep, hebben hem er evenwel toegebracht de uitwerking ervan opnieuw te 
bezien. Dit heeft tot een enigszins andere opzet van de bepaling geleid. 

In de eerste plaats is het toepassingsgebied daarvan in het gewijzigd ont-
werp verruimd in dier voege dat het thans niet alleen geldt voorde bevoegd-
heid van de schuldeiser tot omzetting, maar voor alle bevoegdheden die de 
schuldeiser terzake van het tekortschieten in de nakoming van de verbinte-
nis ten dienste mochten staan. Daarbij moet mede worden gedacht aan de 
bevoegdheid tot ontbinding van de overeenkomst waaruit de vordering 
voortspruit, waarop in het ontwerp artikel 6.5.4.13 betrekking had. Samen-
voeging van deze en de onderhavige bepaling in één artikel verduidelijkt dat 
de schuldenaar het middel van het stellen van een redelijke termijn ook in 
dier voege kan hanteren dat de schuldeiser binnen die termijn dient te kiezen 
tussen enerzijds omzetting en anderzijds ontbinding. Maar de nieuwe bepa-
ling kan ook voor de keuze tussen nog andere bevoegdheden van belang 
zijn. Men denke bijv. aan het geval dat een zaak met een gebrek is geleverd 
en de schuldeiser kan kiezen tussen herstel van dit gebrek, vervanging van 
de geleverde zaak door een die dit gebrek niet heeft, schadevergoeding ter-
zake van het gebrek met behoud van de geleverde zaak, of vervangende 
schadevergoeding met betrekking tot de gehele zaak. In al deze en dergelijke 
gevallen dient de schuldenaar een middel te hebben om aan de onzekerheid 
waarin het ten aanzien van de bedoelingen van de schuldeiser verkeert, een 
einde temaken. 

Het kan zijn dat het feit van de aanwezigheid van de tekortkoming aan de 
schuldeiser tevens grond geeft voor het inroepen van een wilsgebrek als 
dwaling of bedrog. Voor dat geval bevat artikel 3.2.18 lid 2 een soortgelijke 
bepaling als artikel 13. Wordt een termijn gesteld als in dit laatste artikel be-
doeld, dan kan dit eventueel aldus worden opgevat dat het mede een toe-
passing van artikel 3.2.18 lid 2 oplevert, zodat de schuldeiser die de gestelde 
termijn ongebruikt laat verstrijken, ook zijn beroep op de betreffende grond 
tot vernietiging verliest. 

Een volgende belangrijke wijziging is hierin gelegen, dat in het gewijzigd 
ontwerp het ongebruikt laten verstrijken van de gestelde termijn ertoe leidt 
dat in beginsel nog slechts aanspraak op schadevergoeding kan worden ge-
maakt, uiteraard voorzover een zodanige aanspraak uit de bepalingen van de 
onderhavige afdeling, waaronder ook artikel 4, kan worden afgeleid. Mocht 
de schuldenaar betogen - en zonodig bewijzen - dat de nakoming hem niet 
kan worden toegerekend, zodat hij in beginsel geen schadevergoeding ver-
schuldigd is, dan behoudt de schuldeiser het recht op ontbinding van de 
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6.1.8 overeenkomst waaruit de verbintenis voortspruit. De oorspronkelijke artike-
len 6.1.8.13 en 6.5.4.13 hadden bij ongebruikt verstrijken van de termijn 
evenwel tot resultaat dat de schuldeiser nog slechts nakoming kon vragen. 
Dit laatste schijnt de ondergetekende geen gelukkig systeem toe op gronden 
die zich als volgt laten samenvatten. 

Vooropgesteld moge worden dat artikel 13 beoogt de schuldenaar te be-
schermen tegen de anders voor de schuldeiser bestaande mogelijkheid om 
hem gedurende langere tijd in de onzekerheid te laten of de prestatie al of 
niet zal worden aanvaard. Het bezwaar dat aan deze onzekerheid voor de 
schuldenaar is verbonden, schuilt vooral hierin dat hij gedurende deze hele 
periode het nodige moet blijven doen om de mogelijkheid alsnog na te ko-
men open te houden. Stelt de schuldenaar aan de schuldeiser een termijn 
om zich uit te laten over de vraag wat hij op dit punt wenst en deelt de schuld-
eiser daarop mede dat hij nakoming eist, dan is er geen moeilijkheid. De 
schuldenaar zal dan uiteraard moeten nakomen en daarvoor de nodige 
maatregelen moeten nemen. Maar het zou niet gerechtvaardigd zijn dit ook 
van hem te eisen, wanneer de schuldeiser op de termijnstelling in het geheel 
geen antwoord geeft. Dit zwijgen, dat kan voortvloeien uit onwil, wettigt de 
vrees dat de schuldeiser niet zonder moeilijkheden aan de nakoming zal meewe 
ken. Heeft hij de termijnstelling niet ontvangen, hoewel deze hem ingevolge 
artikel 3.2.4 lid 3 geacht moet worden te hebben bereikt, dan is zijn werkelijke 
intentie op zijn minst onzeker. Intussen zou de schuldenaar, aangenomen 
dat hij al in verzuim is, in dit stelsel het risico van artikel 6.1.8.10 lopen en de 
prestatie ook niet kwijt kunnen aan een derde van wie hij wèl zeker is dat de-
ze haar wil aanvaarden. Wil hij de schuldeiser in verzuim brengen om langs 
de weg van artikel 6.1.7.4 lid 1 de gevolgen van verzuim van zichzelf te ont-
gaan, dan moet hij maar zien dat hij zijn kosten (artikel 6.1.7.6) van de schuld-
eiser terugkrijgt. 

Aan de andere kant staat uiteraard het belang van de schuldeiser om zijn 
vordering tot nakoming niet te verliezen in gevallen dat hij daarbij nog wèl 
belang heeft. Maar betwijfeld mag worden of dit belang zwaar behoort te 
wegen, wanneer de schuldeiser nalaat binnen een redelijke termijn zijn 
wens daartoe kenbaar te maken en dus ook niet komt vast te staan dat hij 
werkelijk aan dit belang hecht. Bovendien strekte het oorspronkelijke artikel 
6.5.4.13 ertoe dat de schuldeiser zijn recht op ontbinding door niet reageren 
op de gestelde termijn zelfs zou kunnen verliezen wanneer nakoming defini-
tief onmogelijk is en hij ook geen recht op schadevergoeding heeft, omdat 
de onmogelijkheid niet aan de schuldenaar kan worden toegerekend. De 
schuldeiser behoort niet door zijn enkele stilzwijgen in deze voor hem onver-
wacht bezwarende positie te kunnen komen. 

Bij dit alles komt dan nog het algemene bezwaar dat, indien het de vorde-
ring tot nakoming is, die overblijft, daarmee de kous niet af is. Komt het om 
een of andere reden wederom niet tot nakoming (of tot nakoming zonder te-
kortkoming), dan zal de schuldeiser wederom moeten kiezen, hem opnieuw 
een termijn gesteld kunnen worden en bij zijn stilzwijgen wederom slechts 
nakoming mogelijk zijn,etc. 

Het thans in artikel 13 gekozen stelsel snijdt enerzijds deze moeilijkheden 
af en leidt anderzijds tot een redelijk evenwicht tussen de boven weergege-
ven belangen van de schuldenaar en de schuldeiser. Voorts sluit dit stelsel 
aan bij de oplossing die inmiddels voor het geval van koop werd gekozen in 
artikel 7.1.3.4, waaraan ook de redactie van artikel 13 ten dele is ontleend. 

Met lette er voorts op dat soms de redelijkheid en billijkheid er aan in de 
weg kunnen staan dat de schuldenaar het onderhavige artikel hanteert, met 
name wanneer hij bij het opheffen van de onzekerheid omtrent de bedoelin-
gen van de schuldeiser geen, althans voorlopig geen belang heeft en het 
hem er slechts om te doen is om bij gebreke van een tijdige reactie van de 
schuldeiser een voor hem voordelig resultaat te verkrijgen. Men denke aan 
het geval dat door een niet aan de schuldenaar toe te rekenen oorzaak de na-
koming van een verbintenis uit een wederkerige overeenkomst tijdelijk on-
mogelijk is en de schuldenaar artikel 13 uitsluitend hanteert, omdat hij hoopt 
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6 .1 .8 op de aan het slot van lid 1 genoemde ontbinding, terwijl hij met het oog op 
zijn eigen belangen nog zeer wel met het stellen van een termijn zou kunnen 
wachten. 

Ten aanzien van het voorlopig verslag bij dit artikel en artikel 6.5.4.13 kan 
nog het volgende worden opgemerkt. Aan de wens van de Commissie de 
sanctie die op het ongebruikt laten verstrijken van de termijn is gesteld, uit-
drukkelijk te vermelden is in het gewijzigd ontwerp voldaan. Voorts is ook 
voldaan aan de wens de in artikel 13 en in 6.5.4.13 voorkomende woorden 
«op grond van de daarbij aangeduide gronden» te laten vervallen. Het ont-
werp eist slechts dat het gaat om bevoegdheden die de schuldeiser «ten 
dienste stonden» toen hem de termijn werd gesteld. Deze woorden implice-
ren dat het moet gaan om bevoegdheden die hem toekwamen op grond van 
hem op dat tijdstip bekende feiten. Toepassing van artikel 13 kan er derhalve 
niet toe leiden dat de schuldeiser enige bevoegdheid verliest die hem op dat 
tijdstip nog niet toekwam of die een tekortkoming betreft die hij op dit tijd-
stip nog niet had ontdekt. De schuldenaar kan er derhalve belang bij hebben 
om onzekerheden op dit punt te vermijden door bij het stellen van de termijn 
de tekortkoming waaraan hij denkt, nader aan te duiden. Maar in hoeverre 
hij dit wil doen, is aan hem overgelaten. 

De «bevoegdheden» van de schuldeiser waarvan het artikel thans spreekt, 
omvatten de bevoegdheid tot gehele ontbinding zowel als die tot gedeelte-
lijke ontbinding. In zoverre is mede tegemoet gekomen aan de laatste op-
merking van het voorlopig verslag bij artikel 6.5.4.13. 

Het nieuwe tweede lid is ontleend aan artikel 7.1.3.4 lid 2. 

Artikel 6.1.8.14. Anders dan de Commissie meent de ondergetekende dat 
dit artikel niet alleen ziet op de situatie na de aflevering. Men denke aan het 
geval dat - zoals in de praktijk geen uitzondering i s - de schuldeiser in dege-
legenheid wordt gesteld de verschuldigde zaak vóór de aflevering te inspec-
teren. De schuldeiser zal dan in de regel terzake van de door hem bij deze in-
spectie ontdekte gebreken terstond hebben te protesteren. 

Artikel 6.1.8.14a. In verband met de indeling van de onderhavige afdeling 
in paragrafen is het oorspronkelijke artikel 6.1.8.19 naar hier overgebracht. 
Het slot van de afdeling kan aldus worden gevormd door de regeling van het 
boetebeding, samengebracht in paragraaf 4. 

In het gewijzigd ontwerp zijn de bepalingen van de oorspronkelijke leden 1 
en 2 in één lid samengevoegd en is tevens het toepassingsgebied daarvan 
enigszins verruimd. Voldoende is thans dat de verdere bewaring, mede ge-
let op het belang van de schuldeiser, niet van de schuldenaar kan worden 
gevergd. De hoge kosten en de moeilijkheid van de bewaring zijn in dit ver-
band niet meer uitdrukkelijk vermeld, hoewel zij uiteraard wel van betekenis 
kunnen zijn. Men vergelijke ook de inmiddels verschenen artikelen 8.5.2.61 
en 8.10.2.66. 

De redelijkheid en billijkheid in verband met de zorgverplichting van arti-
kel 6.1.6.1, alsook bijzondere wettelijke bepalingen, kunnen meebrengen dat 
de schuldenaar behalve bevoegd tot verkoop, ook daartoe verplicht is; men 
zie voorts de inmiddels verschenen artikelen 7.1.4.5 en 7.1.5.2. 

In het tweede lid zijn de woorden «na de verkoop» geschrapt. De op-
brengst behoort pas in de plaats van de zaak te treden, wanneer de koper 
heeft betaald. Uit het feit dat de opbrengst voor de zaak in de plaats treedt, 
volgt dat de schuldeiser ten aanzien daarvan dezelfde rechten als ten aan-
zien van de zaak verkrijgt. Buiten twijfel is gesteld dat ook zijn rechten we-
gens tekortkomingen in de nakoming geen wijziging ondergaan. 

Artikel 6.1.8.15 Dit artikel is vervallen. Met de Commissie meent de onder-
getekende dat geen behoefte bestaat aan het opnemen van een uitdrukkelij-
ke bepaling op dit punt. 
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6.1.8 Artikel 6.1.8.16. De artikelen 16-18 betreffende het boetebeding hebben 
enkele wijzigingen ondergaan, ontleend aan de bepalingen van de bijlage bij 
de Beneluxovereenkomst betreffende het boetebeding, ondergetekend te 
's-Gravenhage op 26 november 1973, Tractatenblad 1974, nr. 5. De bekrachti-
ging van deze overeenkomst is overigens niet op korte termijn te verwach-
ten, nu de andere partijen daarbij er de voorkeur aan geven het resultaat af 
te wachten van het overleg dat in het kader van de Raad van Europa naar 
aanleiding van ditzelfde onderwerp inmiddels is begonnen. 

De iets andere redactie van artikel 16 is uitsluitend door taalkundige over-
wegingen ingegeven. 

Artikel 6.1.8.17. Waar voldoende duidelijk is dat dit artikel van aanvullend 
recht is, zijn in alle drie leden de woorden «tenzij anders is bepaald» ge-
schrapt. De uitdrukking «wettelijke schadevergoeding» is hier evenals in de 
volgende artikelen vervangen door «schadevergoeding op grond van de 
wet», hetgeen in overeenstemming is met het nieuwe opschrift van afdeling 
6.1.9. 

Artikel 6.1.8.17a. Deze bepaling is ontleend aan de bij artikel 16 reeds ver-
melde Beneluxovereenkomst. Bij een «andere voorafgaande verklaring» 
moet worden gedacht aan de mededeling, bedoeld in artikel 7 lid 2, de me-
dedeling bedoeld in artikel 11 lid 1,en eventueel ook aan de weigering van 
een prestatie met een tekortkoming die niet kan worden opgeheven, nodig 
om algehele nakoming blijvend onmogelijk te maken. 

Artikel 6.1.8.18. Met genoegen heeft de ondergetekende er kennis van ge-
nomen dat de in dit artikel aan de rechter verleende bevoegdheid tot mati-
ging c.q. aanvulling van een bedongen boete bij de Commissie positieve 
waardering heeft gevonden. Hij is met de Commissie van oordeel dat de 
rechter deze bevoegdheid voorzichtig moet hanteren en niet al te snel tot 
matiging of aanvulling moet overgaan. Het artikel drukt dit uit door de woor-
den «indien de billijkheid dit klaarblijkelijk eist». Deze woorden die ook in de 
voormelde Beneluxovereenkomst werden gebezigd, zijn weliswaar vaag, 
maar drukken voldoende uit waar het om gaat. In beginsel is het toegelaten 
een boetebeding de functie te geven van een extra-aansporing tot nakoming 
door de schuldenaar door hem ter zake van een eventuele tekortkoming te 
verplichten tot betaling van een hoger bedrag dan de door de schuldeiser 
geleden schade. Ook is in beginsel niet uitgesloten de schadevergoeding 
door middel van een boetebeding op een lager bedrag dan de werkelijke 
schade te fixeren. De rechter behoort in de aldus aan partijen gelaten con-
tractsvrijheid paste kunnen ingrijpen, indien de billijkheid het klaarblijkelijk 
eist, waartoe het enkele uiteenlopen van boete en werkelijke schade niet vol-
doende is. De ondergetekende meent dat de voormelde maatstaf op aan-
vaardbare wijze aangeeft, wat de aard van de belangenafweging is, die hier 
van de rechter wordt verlangd. 

Dat het nieuwe wetboek voor de verschillende gevallen waarin een afwe-
ging op grond van de billijkheid of de redelijkheid en billijkheid moet plaats 
vinden, niet steeds dezelfde terminologie bezigt, acht de ondergetekende 
eerder een voordeel dan een nadeel. Het gaat hier immers om gevallen die in 
tal van opzichten uiteen kunnen lopen, en het zou onjuist zijn de indruk te 
wekken dat de wijze waarop een maatstaf als hier bedoeld in het kader van de 
ene artikel wordt gehanteerd, noodzakelijke consequenties zou hebben voor 
de toepassing daarvan in alle vergelijkbare bepalingen. Zo acht de onderge-
tekende het met name geen bezwaar dat de hier gekozen formulering afwijkt 
van die van artikel 6.1.9.12a van het gewijzigd ontwerp, waarin de nog iets 
meer tot terughoudendheid nopende omschrijving is opgenomen «die tot 
kennelijk onaanvaardbare gevolgen zou leiden». 

De ondergetekende heeft in de opmerkingen van de Commissie evenwel 
aanleiding gezien om in het eerste lid de term «verminderen» te vervangen 
door «matigen». Deze laatste term past beter bij het geval dat de rechter een 
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eenmaal verbeurde boete op een lager bedrag stelt op grond van de concre-
te omstandigheden van het geval, met name die waaronder de tekortkoming 
tot stand kwam. In het gewijzigd ontwerp dient de door de Commissie ge-
stelde vraag of het artikel ook deze bevoegdheid aan de rechter toekent, der-
halve bevestigend te worden beantwoord. 

Voorts is het eerste lid in dier voege verduidelijkt dat de benedengrenstot 
waar de matiging kan geschieden, wordt bepaald door het feit dat de schuld-
eiser ter zake van de tekortkoming niet minder mag ontvangen dan de scha-
devergoeding waarop hij op grond van de wet recht heeft. Is derhalve een 
boete bedongen niet in plaats van, maar geheel of ten dele naast de eventu-
eel verschuldigde schadevergoeding, dan i s - anders dan de Commissie ver-
onderstelde - de matiging niet aan enig miminum gebonden, respectievelijk 
slechts aan het minimum van het bedrag waarvoorde boete in de plaats van 
de schadevergoeding treedt. 

Waar het bovenstaande heeft geleid tot samenvoeging in één zin van de 
oorspronkelijke eerste en derde zin van het eerste lid, is de oorspronkelijke 
tweede zin verplaatst naar een nieuw derde lid. 

In het tweede lid is ingevolge de suggestie van de Commissie ingevoegd 
«op verlangen van de schuldeiser», terwijl ook in lid 1 de term «op verzoek 
van» is gewijzigd in: op verlangen van. Het zou niet wenselijk zijn deindruk 
te wekken als zou hier een verzoekschriftprocedure zijn voorgeschreven. 
Veelal zal het artikel in een gewone procedure worden ingeroepen, in geval 
van lid 1 in het bijzonder door de gedaagde bij wijze van verweer. 

Artikel 6.1.8.19. De inhoud van dit artikel is overgebracht naar het hierbo-
ven reeds besproken artikel 6.1.8.14a. 

Afdeling 9 

De verplichting tot schadevergoeding 

Opschrift afdeling. De Commissie heeft er in het voorlopig verslag bij de 
artikelen 6.1.9.1-6.1.9.12 de aandacht op gevestigd dat deze afdeling - naar 
blijkt uit de toelichting, p. 561, eerste alinea - uitsluitend van toepassing is 
op wettelijke schadevergoeding, zoals bijvoorbeeld uit wanprestatie of on-
rechtmatige daad, en dat dus contractuele schadevergoeding, bijvoorbeeld 
uit een verzekeringsovereenkomst, erbuiten valt. De Commissie heeft zich 
afgevraagd of het geen aanbeveling verdient dit ergens, al was het maar in 
het opschrift, tot uiting te brengen. 

De ondergetekende is aan deze suggestie tegemoet gekomen door het op-
schrift te wijzigen in: Wettelijke verplichtingen tot schadevergoeding. De 
nieuwe redactie van artikel 6.1.9.1 sluit bij dit opschrift aan. Voor de vorde-
ring tot vergoeding van schade uit een verzekeringsovereenkomst zie men 
de artikelen 7.17.2.13 e.v. van het inmiddels verschenen voorontwerp voor 
Boek 7. 

Met het nieuwe opschrift is niet in tegenspraak, dat ook elders in het wet-
boek, ook in Boek 6, bijzondere bepalingen betreffende wettelijke verplich-
tingen tot schadevergoeding voorkomen, die het in deze afdeling bepaalde 
aanvullen of daarvan afwijken. Men zie bijvoorbeeld de artikelen 6.1.9A.8en 
14 betreffende schadevergoeding wegens vertraging in de voldoening van 
een geldschuld, de leden 2 en 3 van artikel 6.4.3.1 betreffende schadever-
goeding opgrond van ongerechtvaardigde verrijking, de artikelen 7.1.7.1-3 
betreffende koop en de artikelen 8.5.2.14-15 en 8.10.2.12 betreffende de 
daar bedoelde vervoerovereenkomsten. 

Artikel 6.1.9.1. Het eerste, thans enige lid is iets anders geredigeerd ten-
einde beter te doen uitkomen dat ander nadeel dan vermogensschade, voor 
zover het voor vergoeding in aanmerking komt, als schade moet worden be-
schouwd, zodat de artikelen 2 e.v. ook daarop betrekking hebben. Bij de be-
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6 .1 .9 spreking van het nieuwe opschrift van de afdeling kwam al ter sprake dat te-
vens is beoogd tot uiting te brengen dat het hier slechts gaat om schadever-
goeding op grond van een desbetreffende wettelijke verplichting. 

De Commissie heeft in het voorlopig verslag bij de artikelen 6.1.9.1 en 
6.1.9.11 opgemerkt dat de argeloze lezer het oorspronkelijke artikel 6.1.9.1 
als dwingend zou kunnen opvatten, in die zin dat men geen vergoeding voor 
ander nadeel dan vermogensschade zou mogen overeenkomen in de geval-
len dat dit nadeel niet krachtens de wet voor vergoeding in aanmerking 
komt. De ondergetekende vertrouwt dat in de redactie van het gewijzigd ont-
werp deze verkeerde indruk is weggenomen. Het artikel staat niet aan een 
contractuele verplichting tot vergoeding van ander nadeel dan krachtens de 
wet zou moeten worden vergoed, in de weg. Een zodanige verplichting le-
vert evenwel geen wettelijke verplichting op, zodat de onderhavige afdeling 
daarop niet van toepassing is. 

Het oorspronkelijke tweede lid is in het gewijzigd ontwerp ten dele opge-
gaan in het nieuwe tweede lid van artikel 2 en voor het overige geschrapt. 
Dit laatste geldt met name voor de ook door de Commissie overbodig ge-
achte vermelding van «uitgaven welke door een gebeurtenis waarvoor een 
ander aansprakelijk is, hun doel missen». Deze uitgaven kunnen op verschil-
lende wijzen een rol spelen. In de toelichting p. 561, tweede alinea bij artikel 
6.1.9.1, wordt het geval genoemd van iemand die bijvoorbeeld door schuld 
van een vervoerder het genot mist van een vakantieverblijf of een concert, 
waarvoor hij de nodige uitgaven reeds heeft gedaan. Dat deze nog niet ge-
noten onstoffelijke prestaties die verkregen zijn in ruil voor een stoffelijk 
voordeel, vermogensrechtelijk van aard zijn, vloeit al voldoende duidelijk 
voort uit artikel 3.1.1.5. Het ligt voor de hand dat de hier bedoelde vermo-
gensschade in de regel zal mogen worden gesteld op de waarde van het be-
stede stoffelijke voordeel (bijvoorbeeld de toegangsprijs van het concert). Er 
dient evenwel ruimte te zijn om met de omstandigheden rekening te nou-
den; men denke aan het geval van een gemist liefdadigheidsconcert. 

Daarnaast kan zich het geval voordoen dat de uitgaven zijn gedaan ter za 
ke van een door de wederpartij zelf verschuldigde en niet of niet behoorlijk 
verrichte prestatie. Ook in een zodanig geval kunnen in bepaalde omstandig-
heden de uitgaven die door de wanprestatie van de wederpartij hun doel 
hebben gemist, voor vergoeding in aanmerking komen; men zie H.R. 31 ja-
nuari 1958, N.J. 1958,97. 

Artikel 6.1.9.2. Overeenkomstig hetgeen in het voorlopig verslag is voor-
gesteld, zijn in het eerste, oorspronkelijk enige lid van het artikel de lidwoor-
den «het» en «de» voor «geleden verlies» en «gederfde winst» geschrapt. In 
het gewijzigd ontwerp is dit overigens voor de in dit verband in het voorlo-
pig verslag ter sprake gebrachte abstracte schadevergoeding niet recht-
streeks van belang. De ondergetekende moge voor deze kwestie die de wijze 
van begroting van de schade betreft, verwijzen naar artikel 3 en deze memo-
rie daarbij. 

In het nieuwe tweede lid zijn ter aanvulling en uitwerking van het eerste lid 
enige bijzondere regels opgenomen. 

De regel onder adie in het oorspronkelijke artikel 1 lid 2 reeds was opge 
nomen voor de kosten ter voorkoming of beperking van schade die niet in 
vermogensschade bestaat, is thans tot de kosten ter voorkomi ng en beper-
king van vermogensschade uitgebreid. Het is niet nodig dat komt vast te 
staan dat de maatregelen ter zake waarvan die kosten zijn gemaakt, inder-
daad tot een voorkoming of beperking van schade hebben geleid. Voldoen-
de is dat de kosten tot het bedoelde doel zijn gemaakt en dat zij met het oog 
op dat doel «redelijk» waren. 

De bepaling onder a is mede van belang voor de in het voorlopig verslag 
bij de artikelen 6.1.9.2 en 6.1.9.6 ter sprake gebrachte kwestie van schadever-
goeding voor de tijdelijke ontneming van de gebruiksmogelijkheid van een 
bedrijfsmiddel, wanneer de benadeelde in plaats daarvan een met het oog 
op dergelijke gevallen in reserve gehouden ander bedrijfsmiddel inzet (H.R. 
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6.1.9 31 maart 1950, N.J. 1950,592, R.T.M. I). De ondergetekende zou naaraanlei-
ding daarvan het volgende willen opmerken. 

Het spreekt vanzelf dat de kosten die geacht moeten worden voor dit inzet -
ten nodig geweest te zijn, slechts voor vergoeding in aanmerking komen, 
voor zover zij als een gevolg van de gebeurtenis waarop de aansprakelijk-
heid berust, kunnen worden beschouwd. In het gewijzigd ontwerp volgt dat 
uit artikel 6.3.1.1 lid 1 («dientengevolge»), alsook uit artikel 4 van de onder-
havige afdeling. Dit hoeft echter niet aan vergoeding van de hier bedoelde 
schade in de weg te staan, ook al zijn de kosten die voor de berekening van 
deze schade van belang zijn, vóór de gebeurtenis waarop de aansprakelijk-
heid berust, ontstaan. In dit verband zijn in het nieuwe wetboek, evenals in 
het huidige recht, twee wijzen van benadering mogelijk. 

In de eerste plaats kan men het inzetten van het in reserve gehouden be-
drijfsmiddel zien als maatregel ter beperking van de bedrijfsschade die an-
ders door de tijdelijke onbruikbaarheid van het uitgevallen bedrijfsmiddel 
zou zijn ontstaan. Voor vergoeding komen dan in aanmerking de kosten van 
deze maatregel, die kunnen worden gesteld op de kostprijs van het gebruik 
van het vervangende bedrijfsmiddel gedurende het tijdvak dat het in de 
plaats van het uitgevallen bedrijfsmiddel dienst heeft moeten doen. 

In de tweede plaats kan worden uitgegaan van de gedachte dat de bena 
deelde door het enkele missen van het gebruik van het uitgevallen bedrijfs-
middel reeds een naar de waarde van dat gebruik te begroten schade heeft 
geleden. Die waarde zou men kunnen bepalen aan de hand van de prijs 
waartegen men een dergelijk bedrijfsmiddel van een derde kan betrekken, 
ware het niet dat in de gevallen waar het hier in de praktijk om gaat (locomo-
tieven, tram- of treinwagons, lijnbussen, etc), bij gebreke van een marktte 
dier zake een zodanige prijs veelal niet is vast te stellen. Aldus komt men 
langs deze weg tot praktisch hetzelfde resultaat als langs de eerste weg, nl. 
de kostprijs van het gebruik van een zodanig bedrijfsmiddel over het tijdvak 
waarin het bedrijfsmiddel was uitgevallen. 

In de rechtspraak van de Hoge Raad wordt in beginsel de eerste weg ge-
volgd (in die van het Duitse B.G.H, veeleer de tweede; zie de uitspraak van 13 
december 1965, N.J.W. 1966, p. 589, tegenover die van 10 mei 1960, B.G.H.Z. 
32, 280). Maar deze rechtspraak komt tot een berekening van de kosten van 
het nemen van de schadebeperkende maatregel, die enigszins afwijkt van 
hetgeen boven is uiteengezet; men zie H.R. 4 oktober 1957, N.J. 1958, 12 
(R.T.M. II). Het is vooral op dit laatste punt (waarin tevens een ook in het 
voorlopig verslag gesignaleerde beperking is gelegen van het aantal geval-
len waarin vergoeding van deze schade kan worden toegekend), dat de hier 
bedoelde rechtspraak omstreden is. Het streven van deze rechtspraak kan al-
dus worden samengevat dat gezocht wordt naar een zo concreet mogelijke 
wijze van schadeberekening, waarbij er o.a. op wordt gelet in hoeverre het 
vervangende bedrijfsmiddel in reserve is gehouden juist met het oog op 
schaden waarvoor derden aansprakelijk zijn. 

De bezwaren tegen deze wijze van schadevaststelling komen er op neer 
dat zij a. aanknoopt bij als willekeurig of toevallig gevoelde feitelijke factoren 
en b. dat zij tot vrij gecompliceerde berekeningen leidt. Het eerste bezwaar 
kan men wegnemen door de boven weergegeven meer abstracte benade-
ring, die het zoekt in de kostprijs van het gebruik van een bedrijfsmiddel als 
voor de vervanging is gebezigd. Maar ook dan is een zekere gecompliceerd-
heid bij de berekening onvermijdelijk. 

Anders dan in de literatuur wel is verdedigd (Bloembergen, in zijn door de 
Commissie vermelde proefschrift, p. 91-92, R. J. Polak, N.J.B. 1958, p. 152 
e.v. en 1959, p. 494 e.v.) kan men namelijk deze kostprijs niet eenvoudigweg 
stellen op de gemiddelde vaste kosten, bijv. per kalenderjaar, gedeeld door 
365 en vermenigvuldigd met het aantal dagen dat vervanging nodig is ge-
weest. Aldus houdt men er immers geen rekening mee dat een bedrijfsmid-
del, wil het aan zijn «normale bestemming» van reservebedrijfsmiddel vol-
doen, onvermijdelijk een vrij aanzienlijke overcapaciteit zal hebben. Voor zo-
ver dit een «rationele overcapaciteit» is, d.w.z. een overcapaciteit die in over-
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eenstemming is met een redelijke bedrijfsvoering, dient zij bij de berekening 
van de kostprijs van het gebruik mede in aanmerking te worden genomen; 
men zie Slot, Elementaire Bedrijfseconomie, 5e dr. 1970, p. 36-38, alsmede 
Ophof, W.P.N.R. 5105. In dezegedachtengang kan - ruw uitgedrukt - de 
kostprijs van het gebruik per dag worden gesteld op de vaste kosten van een 
zodanig bedrijfsmiddel over een bepaald aantal jaren, gedeeld door het aan-
tal dagen dat het bedrijfsmiddel verwacht mag worden in dat tijdvak om 
welke reden dan ook in werkelijk gebruik te zijn. Over welk aantal jaren men 
deze cijfers het best kan nemen, zal afhangen van de duurzaamheid van het 
bedrijfsmiddel. Om het gemakkelijker te maken kan men voor deze bereke-
ning beginnen te kijken naar de concrete cijfers ter zake van het ingezette be-
drijfsmiddel zelf. Maar deze zullen in deze gedachtengang niet steeds beslis-
send zijn. Zo zal een zekere correctie nodig kunnen zijn, indien blijkt dat dit 
bedrijfsmiddel in de gegeven periode een overcapaciteit had die de grenzen 
van een redelijke bedrijfsvoering te buiten ging. 

De huurwaarde van een bedrijfsmiddel als is ingezet zal men trouwens op 
dezelfde wijze kunnen ontleden. Het verschil schuilt hierin dat daarin ook 
nog een zekere winstmarge zal zitten, die bij gebruik van bedrijfsmiddelen in 
eigen bedrijf ontbreekt. Is het voor het benadeelde bedrijf rationeel om een 
vervangend bedrijfsmiddel van een derde te betrekken, dan zal immers ook 
rekening moeten worden gehouden met de winstmarge, door deze aange-
houden bij de vaststelling van de prijs die hij gewoonlijk voor het in gebruik 
geven van het bedrijfsmiddel in rekening brengt. Maar in de gevallen waar-
op de voormelde rechtspraak betrekking had, was dat, maar mag worden 
aangenomen, niet het geval. 

Het gewijzigd ontwerp bevat ten aanzien van het bovenstaande, evenmin 
als het ontwerp gedetailleerde bepalingen. Dat zou ook niet goed mogelijk 
zijn, nu de wijze van schadeberekening in ver gaande mate aan de rechter is 
overgelaten en juist ook de hier besproken gevallen moeilijk anders dan van 
geval tot geval kunnen worden beoordeeld. Het gewijzigd ontwerp geeft 
echter alle ruimte voor een ontwikkeling volgens de hierboven getrokken 
hoofdlijnen. Daarbij verdienen niet alleen aandacht het hier besproken arti-
kel 2 lid 2 onder aen artikel 3, van belang voor abstracte schadevergoeding, 
maar ook artikel 5 dat aan de rechter de vrijheid geeft om toevallige, met de 
bedrijfsvoering van de benadeelde samenhangende voordelen die hem in 
staat hebben gesteld de schade te beperken, waar deze door een ander vol-
ledig geleden zou zijn, buiten beschouwing te laten. Dat kan ertoe leiden dat 
ook schadevergoeding kan worden toegekend ter zake van het inzetten van 
een vervangend bedrijfsmiddel, als niet vaststaat dat juist het gevaar van 
door derden toegebrachte schade tot de mate waarin bedrijfsmiddelen in re-
serve zijn gehouden, heeft bijgedragen; men zie de Duitse uitspraak B.G.H. 
13 december 1965, N.J.W. 1966, p. 589 tegenover H.R. 31 oktober 1958, N.J. 
1959, 29 (Maarseen Kroon) en 1 mei 1959, N.J. 1961,571 (B.B.A.). 

De ondergetekende vestigt er nog de aandacht op dat het bovenstaande 
slechts geldt, wanneer het gaat om een bedrijfsmiddel waarvan vaststaat 
dat het juist ter zake van de gebeurtenis waarop de aansprakelijkheid berust, 
is ingezet. Hetgeen boven uiteengezet is, kan geen grond opleveren voor 
vergoeding van kosten die geheel in het algemeen ter voorkoming van scha-
de zijn gemaakt, zoals de kosten van een alarminstallatie ter voorkoming van 
diefstal of van een controledienst ter opsporing van overtreders van au-
teursrechten of van reizigers die zonder geldig plaatsbewijs van een ver-
voermiddel gebruik maken. Dergelijke kosten kunnen niet alleen moeilijk als 
een gevolg van de gebeurtenis waarop de aansprakelijkheid berust, worden 
gezien maar hebben ook niet gestrekt ter voorkoming of ter beperking van 
de schade die van deze bepaalde gebeurtenis mocht worden verwacht. 

In lid 2 onder b is voorts een bepaling opgenomen die de mogelijkheid in-
sluit vergoeding te verkrijgen van de buitengerechtelijke kosten, in het voor-
lopig verslag ter sprake gebracht bij artikel 6.1.8.9 (eerste stuk, p. 15). Met de 
Commissie is de ondergetekende van mening dat deze regel in beginsel ge-
wenst is. Twijfel aan die mogelijkheid heeft in de praktijk geleid tot een veel-
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6.1.9 vuldig gebruik van bedingen, met name in algemene voorwaarden, waarbij 
de wederpartij zich tot betaling van zekere gefixeerde bedragen als vergoe-
ding voor buitengerechtelijke kosten verbindt. De onderhavige bepaling 
doet blijken dat dergelijke bedingen moeten worden gezien als boetebedin-
gen in de zin van de artikelen 6.1.8.16e.v. De rechter kan volgens artikel 
6.1.8.18 een zodanig beding op verlangen van de schuldenaar matigen, in-
dien de billijkheid dit klaarblijkelijk eist. 

De gekozen omschrijving omvat zowel expertisekosten als bijv. kosten 
van juridische adviezen en verzameling van bewijs, alsook de eigenlijke in-
cassokosten, voor zover deze niet zijn te rekenen tot de gerechtelijke kosten 
die geregeld blijven in het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering, voor 
zover het de kosten van een dagvaardingsprocedure betreft in de artikelen 
56 e.v. De ondergetekende zou voor het overige geen nadere eis willen stel-
len dan dat de betreffende kosten redelijk moeten zijn, hetgeen insluit dat zij 
niet alleen binnen een redelijke omvang moeten blijven, maar ook dat het in 
de gegeven omstandigheden redelijk was ze te maken. 

De in het voorlopig verslag gevraagde vergelijking met de stelsels van an-
dere landen op dit punt is helaas gebleken weinig tot verheldering te kunnen 
bijdragen. Dit is begrijpelijk, omdat de vraag wat op dit punt geldt, nauwsa-
menhangt met de wijze waarop de incasso van vorderingen in de praktijk 
pleegt plaats te vinden, met de regels omtrent juridische bijstand en met de 
vraag welke posten als proceskosten voor vergoeding in aanmerking ko-
men. Een stelsel, vergelijkbaar met dat van het gewijzigd ontwerp, geldt in 
Duitsland, waar de kwestie eveneens wordt gezien als één van materieel 
recht, van dezelfde aard als het recht op schadevergoeding in het algemeen. 
Ook daar kan in beginsel vergoeding van buitengerechtelijke kosten worden 
gevorderd, en wordt van geval tot geval bekeken in hoeverre deze kosten als 
redelijk kunnen worden beschouwd. Men zie laatstelijk Finke, N.J.W. 1973, p. 
1310 e.v. en Barnbeck, N.J.W. 1973, p. 1868 e.v. 

Artikel 6.1.9.3. Aan dit artikel is een nieuwe eerste zin toegevoegd, die be-
oogt een wettelijke basis te geven aan abstracte en andere wijzen van scha-
debegroting. Het komt er op neer dat de rechter bij de begroting van schade 
en ook bij de keuze op welke wijze de begroting moet plaats vinden, een gro-
te mate van vrijheid heeft en ook niet gebonden is aan de gewone regels van 
stel- en bewijsplicht, terwijl de bepaling die thans in de tweede zin is vervat 
hem tevens in belangrijke mate ontheft van zijn motiveringsplicht. Wel zal 
zijn beslissing, met name aan de hand van de eerste zin, in cassatie kunnen 
worden getoetst op een wijze die vergelijkbaar is met het huidige recht; men 
vergelijke bijv. H.R. 16 juni 1961, N.J. 1961,444, en 13 december 1963, N.J. 
1964.449. 

Aandacht verdient dat de ingevoegde regel aansluit bij hetgeen in het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering over veroordeling tot schadever-
goeding wordt bepaald. Zo zal de rechter, zonodig ambtshalve, indien een 
bepaald bedrag aan schadevergoeding wordt gevorderd, kunnen veroorde-
len tot schadevergoeding op te maken bij staat en, indien schadevergoeding 
op te maken bij staat is gevorderd, kunnen veroordelen tot een bepaald be-
drag, uiteraard mits daartoe voldoende is gesteld en komen vast te staan; 
men zie artikel 612 Rv. en H.R. 4 mei 1923, N.J. 1923,839. 

Zoals reeds aangestipt, geeft de regel aan de rechter mede de vrijheid om 
tot een abstracte wijze van schadeberekening te komen. Op de vraag in wel-
ke gevallen deze op haar plaats is, is moeilijk een algemeen antwoord te ge-
ven. Dit antwoord is dan ook in beginsel aan de rechter overgelaten. Wel be-
vat het nieuwe wetboek voor een aantal belangrijke gevallen bijzondere re-
gels op dit punt, met name in de artikelen 7.1.7.1-3, 8.5.2.14-15 en 8.10.2.12. 

Door de toevoeging van de nieuwe eerste zin kon tevens de redactie van 
wat thans de tweede zin is, enigszins worden vereenvoudigd. De oorspron-
kelijke aanhef («oordeelt de rechter...») beoogde tot uitdrukking te brengen 
dat niet alleen ten aanzien van de begroting van niet nauwkeurig vast te stel-
len schade, maar ook ten aanzien van de voorafgaande vraag of de schade 
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6 .1 .9 niet nauwkeurig kan worden vastgesteld, niet de gewone regels van stel- en 
bewijsplicht gelden. Anders dan in het voorlopig verslag werd gesugge-
reerd, was deze aanhef in de oorspronkelijke versie van het artikel derhalve 
niet overbodig. 

Artikel 6.1.9.4. In het stelsel van het ontwerp lag de eis van causaal ver-
band opgesloten in elk van de artikelen waarop een wettelijke verplichting 
tot schadevergoeding kan berusten, zo in de artikelen 6.1.8.1 en 6.3.1 lid 1 in 
de term «dientengevolge». Daarnaast stelde artikel 4 als afzonderlijk ver-
eiste dat de schade met voldoende graad van waarschijnlijkheid als gevolg 
van de gebeurtenis waarop de aansprakelijkheid berust, was te voorzien. Het 
gewijzigd ontwerp laat deze voorzienbaarheidseis vallen en zoekt in het on-
derhavige artikel aansluiting bij de algemene regels betreffende causaal ver-
band die zich sedert het verschijnen van het ontwem in de rechtsnraak heb-
ben ontwikkeld; men zie behalve het in het voorlopig verslag bij artikel 
6.1.9.4 geciteerde arrest H.R. 20 maart 1970, N.J. 1970, 251, ook H.R. 9 juni 
1972, N.J. 1972, 360, 21 maart 1975, N.J. 1975, 372, en 13 juni 1975, N.J. 
1975, 509. Deze nieuwe leer die het niet meer zoekt in een algemene maat-
staf omtrent hetgeen te voorzien of te verwachten was, sluit aan bij hetgeen 
tevoren reeds door gezaghebbende schrijvers werd verdedigd, niet alleen 
door Koster en Bloembergen, beiden in het voorlopig verslag geciteerd, 
maar ook door Cleveringa, Zeerecht 1961, p. 184-185 (vooral noten 2 en 3 op 
p. 184) en Losecaat Vermeer in zijn bewerking van Asser's Handleiding tot 
de beoefening van het Nederlands burgerlijk recht III, eerste stuk, 2e druk, 
1958, p. 218, eerste hele alinea. Thans mag zij voor het huidige recht als 
heersende leer worden beschouwd, zij het dat zij niet steeds op dezelfde wij-
ze wordt geformuleerd en ook niet steeds op dezelfde factoren die voor de 
schadevergoeding van belang zijn, betrokken wordt. Vergelijkbare ontwikke-
lingen hebben zich voorgedaan in het buitenland. Voor een overzicht daar-
van moge worden verwezen naar het Gentse proefschrift van Vanquicken-
borne, De oorzakelijkheid in het recht van de burgerlijke aansprakelijkheid, 
Brussel 1972. 

De ondergetekende meent dat het niet wenselijk zou zijn om in het nieuwe 
wetboek op deze ontwikkeling terug te komen. Hij gaat er daarbij vanuit dat 
de in de literatuur door velen op de voorzienbaarheidseis geuite kritiek juist 
is, hetgeen zich aan de hand van de volgende voorbeelden laat illustreren. 

Wanneer iemand met een auto zonder uit te kijken een weg oprijdt waar 
slechts enkele malen per dag een auto passeert, is de kans dat hij juist een 
aanrijding met een andere auto veroorzaakt, miniem. Toch zullen weinigen 
hier aan aansprakelijkheid twijfelen. Maakt iemand op een drukke weg een 
aanrijding, dan is de kans groot dat andere automobilisten daardoor opge-
houden zullen worden en dat sommigen van hen daardoor schade lijden. 
Maar niettemin neemt men aan dat hier geen aansprakelijkheid is; men zie 
het proefschrift van Bloembergen, nr. 197. 

Zo bestaat ook neiging bij beschadiging van electriciteitskabels e.d. aan te 
nemen dat niet alle bedrijven die door het uitvallen van de electriciteit bena-
deeld zijn, een vordering tot schadevergoeding hebben, hoewel zeer wel te 
voorzien is dat door een dergelijke beschadiging hele ketens van bedrijven, 
hun afnemers, de afnemers van deze afnemers, etc. schade kunnen lijden. 
Men pleegt voor deze opvatting geen beletsel te zien in H.R. 14 maart 1958, 
N.J. 1961, 570. Maar anderzijds is men het erover eens dat niet te voorziene 
situaties als die van de door de Commissie ten tonele gevoerde rijkaard die in 
een arme buurt wordt aangereden, en de eierschedel die per ongeluk wordt 
ingeslagen, het verband met de schadetoebrengende gebeurtenis niet door-
breken. 

Men heeft vaak naar redeneringen gezocht om ook in gevallen van een ge-
ringe waarschijnlijkheid tot een redelijk resultaat te komen, zonder de voor-
zien baarheidseis los te laten. Zo zijn er verschillende arresten waarin wordt 
overwogen dat geen verder onderzoek naar waarschijnlijkheid nodig is, 
wanneer maar de beweerde onrechtmatige handeling het gevaar voor het 
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6.1.9 gevolg in het algemeen heeft vergroot en dit gevaar zich heeft verwezenlijkt; 
men zie bijv. H.R. 30 oktober 1953, N.J. 1954, 261; 12 februari 1960, N.J. 
1960, 171; 18 december 1970, N.J. 1971, 142. Maar het komt er in feite op 
neer dat hier een ander verband dan voorzienbaarheid wordt geëist. 

Dat de voorzienbaarheidseis slechts in schijn houvast vermag te geven 
kan ook uit het volgende blijken. Artikel 4 van het ontwerp eiste voorzien-
baarheid «met voldoende graad van waarschijnlijkheid». Maar het ontwerp 
liet de vraag welke graad van waarschijnlijkheid voldoende is, evenals die 
welke factoren voor het antwoord bepalend zijn, geheel aan wetenschap en 
rechtspraak over (toelichting, p. 562, laatste alinea, en p. 650, eerste alinea 
ad artikel 6.3.2). Wel wordt uitdrukkelijk medegedeeld dat denkbaar is «dat 
in bepaalde gevallen een klein kanspercentage wat de omvang van de scha-
de betreft «voldoende» wordt geacht, terwijl hetzelfde kanspercentage niet 
als voldoende zou worden beschouwd als het ging over de vraag of dit soort 
schade in concreto wel voldoende voorzienbaar was» (toelichting, p. 650, slot 
eerste alinea ad artikel 6.3.2). 

Het komt de ondergetekende juist voor, dat ten aanzien van de factoren die 
schadetoebrenging, schadesoort en schadeomvang bepalen, niet steeds de-
zelfde maatstaf kan worden aangelegd. Maar waar deze factoren in de prak-
tijk niet met voldoende scherpte uit elkaar kunnen worden gehouden, leent 
deze materie zich niet voor het maken van onderscheidingen in de wet. Zo 
zal bijv. bij toebrenging van letsel, dit letsel als factor zowel bepalend zijn 
voor de schadetoebrenging als voor de schadesoort als voor de schadeom-
vang. In de thans in artikel 4 gekozen formule wordt dan ook de nodige vrij-
heid gelaten om ieder van deze factoren bij de toerekening de betekenis toe 
te kennen die daaraan behoort toe te komen. 

Uitdrukkelijk aangegeven is voorts dat het vaak van belang zal zijn te letten 
op de aard van de aansprakelijkheid en de aard van de schade. Zo zal bij een 
aansprakelijkheid die berust op artikel 6.3.2.7 letselschade door neerstorten 
van delen van een gebrekkige opstal eerder in voldoende verband staan met 
de gebeurtenis waarop de aansprakelijkheid berust, dan bijv. bedrijfsschade, 
geleden door iemand die in verband met de instorting niet van een aangren-
zend perceel of weggedeelte gebruik heeft kunnen maken. Artikel 6.3.2.7 heeft 
immers veeleer het oog op het gevaar van schade die door de gebrekkigheid 
van de opstal aan personen en zaken wordt toegebracht, dan op het gevaar 
voor mogelijke bedrijfsschade. Zo zal ook wanneer de aansprakelijkheid be-
rust op een onrechtmatige aantasting van eer en goede naam de schade, be-
doeld in artikel 6.1.9.11, daarmee eerder voldoende verband vertonen dan 
wellicht tevens ontstane schade, veroorzaakt doordat het slachtoffer in een 
onbeheerste reactie een hem toebehorende zaak heeft vernield. Men vergelij-
keH.R. 21 maart 1975, N.J. 1975, 372, en 13 juni 1975, N.J. 1975,509. 

Het bovenstaande is niet in overeenstemming met wat in het eerste deel 
van het voorlopig verslag bij artikel 6.1.9.4 io artikel 6.3.2 werd voorgesteld, 
welk voorstel in het tweede deel van het voorlopig verslag bij artikel 6.3.2 io 
artikel 6.1.9.4 trouwens weer enigszins werd gerelativeerd. Het voorstel van 
de Commissie kwam hierop neer dat de voorzienbaarheidseis in beginsel 
zou worden gehandhaafd, maar beperkt zou worden tot hetgeen in het voor-
lopig verslag wordt aangeduid als de «elementen van de schade», en dat 
voorts de woorden «met voldoende graad van waarschijnlijkheid als ge-
volg» zouden worden vervangen door «als redelijkerwijs te verwachten ge-
volg». 

Wat het handhaven van de voorzienbaarheidseis betreft, de bezwaren 
hiertegen zijn boven reeds uitvoerig aan de orde gekomen. Zoals de Com-
missie t.a.p. in het tweede deel van het voorlopig verslag heeft opgemerkt, 
heeft de toerekeningsmaatstaf het voordeel dat de rechter verplicht i s - en 
ook in de gelegenheid - zijn beslissing te motiveren met de werkelijke over-
wegingen die daaraan ten grondslag liggen. De toerekening dient uiteraard 
te geschieden naar objectieve inzichten. Een uitdrukkelijke verwijzing naar 
de redelijkheid is in artikel 4 achterwege gelaten teneinde niet te suggereren 
als zou het hier gaan om een discretionaire bevoegdheid van de rechter, 
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6.1.9 waarbij hij aan geen andere maatstaf dan de redelijkheid gebonden zou zijn. 
De vraag of de schade aan de aansprakelijke als een gevolg van de in arti-
kel 4 bedoelde gebeurtenissen kan worden toegerekend moet in beginsel 
worden gezien als een rechtsvraag, die beantwoord moet worden aan de 
hand van objectieve factoren als de aard van de aansprakelijkheid en van de 
schade. In dat kader zal ook wat naar objectief inzicht voorzienbaar of waar-
schijnlijk was een rol kunnen blijven spelen. 

Tegen de door de Commissie voorgestelde redactiewijzigingen geldt 
voorts als bezwaar dat zij de moeilijkheden die de voorzienbaarheidsmaat-
staf oplevert veeleer doet toenemen. Zo versterkt een redactie die deze eis 
alleen op «de elementen» of bepaalde factoren van de schade zou betrek-
ken, de boven reeds gesignaleerde moeilijkheid dat het niet goed mogelijk is 
tussen dergelijke factoren en de factoren die de schadeomvang bepalen, een 
scherp onderscheid te maken. Daarnaast kan men opmerken dat de hier 
voorgestelde reactie voor de laatste factoren in het geheel geen nader ver-
band meer eist, zodat daar steeds voldoende zou zijn wanneer er condicio si-
ne qua non verband zou bestaan. Verder zou de wending «als redelijkerwijs 
te verwachten gevolg» naar de mening van de ondergetekende ten onrechte 
suggereren dat men voor de aanwezigheid van voldoende verband steeds 
eenzelfde graad van waarschijnlijkheid zou moeten eisen. Aldus zou het 
voorzienbaarheidscriterium ook de soepelheid die het in het ontwerp nog 
had, gaan verliezen. Zoals zich aan de hand van de boven reeds gegeven 
voorbeelden laat illustreren, zou dit tot weinig bevredigende resultaten lei-
den en ook in strijd komen met een aantal van de reeds langere tijd alge-
meen aanvaarde uitkomsten waartoe de huidige rechtspraak is gekomen. 

De ondergetekende vestigt er tenslotte nog de aandacht op dat de voor-
zienbaarheidseis in het gewijzigd ontwerp ook uit artikel 6.3.1.2-oorspron-
kelijk artikel 6.3.2 - is verdwenen. De uitwerking van de eis van causaal ver-
band, die in het onderhavige artikel is vervat, geldt thans voor elke wettelijke 
verplichting tot schadevergoeding, derhalve ook voor die welke voortspruit 
uit de bepalingen van titel 6.3. 

Artikel 6.1.9.4a. Dit artikel stemt overeen met de regel die i n het ontwerp 
voor het terrein van de onrechtmatige daad in artikel 6.3.3 was opgenomen. 
Zij hangt nauw samen met artikel 4 en leent zich evenals dit artikel voor toe-
passing ook buiten dat terrein. Men denke aan het geval dat komt vast te 
staan dat in een afgebrand huurhuis twee brandhaarden aanwezig waren, 
de een ontstaan als gevolg van een verzuim van de huurder, de ander door 
een onrechtmatige daad van een derde, terwijl zowel de huurder als de der-
de betogen dat het huis niet als gevolg van de door hem veroorzaakte 
brandhaard in vlammen is opgegaan, maar juist door die van de ander. Ook 
kan worden gedacht aan het geval berecht door H.R. 4 maart 1966, N.J. 1966, 
268, waarin de eiser zijn vordering grondde op het feit dat hij ten onrechte 
zou zijn bewogen tot ontruiming van de door hem gehuurde tentoonstel-
lingsstand en moeilijk was vast te stellen of de schade een gevolg was van 
een onjuist optreden van de verhuurder zelf dan wel van onjuiste medede-
lingen die een ander aan de eiser had gedaan. 

Artikel 6.1.9.5. In het voorlopig verslag werd de vraag ter sprake gebracht 
of de uitkering aan de benadeelde uit een sommenverzekering (bijv. een on-
gevallenverzekering) als aftrekbaar voordeel in aanmerking komt. 

Naar het oordeel van de ondergetekende is dit in beginsel evenmin het ge-
val als in het huidige recht; men zie H.R. 28 november 1969, N.J. 1970, 172. 
Een ongevallenverzekering strekt ertoe dat de verzekeraar zich tegen beta-
ling van een premie verbindt om bij het voorvallen van een bepaalde ge-
beu rtenis een bepaalde uitkering te doen, zonder dat een rechtstreeks ver-
band wordt geëist met de oorzaak van deze gebeurtenis en met de door deze 
gebeurtenis eventueel ontstane schade. Het behoeft niet onredelijk te zijn, 
dat de verzekerde, zo hij naast de uitkering ook een vordering tot schadever-
goeding jegens een eventueel voor het ongeval aansprakelijke persoon 
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6.1.9 mocht hebben, in totaal meer dan zijn werkelijke schade zou ontvangen. 
Zeer wel mogelijk is dat hij heeft gemeend aan een dergelijk surplus - gezien 
zijn persoonlijke omstandigheden - behoefte te hebben en daarvan bij het 
sluiten van de verzekering ook is uitgegaan. Voorts kan het zijn dat de verze-
kerde zich heeft willen beveiligen tegen de omstandigheid dat niet alle nade-
len die door een ongeval plegen te ontstaan, als factor voor de toekenning 
van schadevergoeding in aanmerking plegen te worden genomen. Men den-
ke aan subjectieve verwachtingen omtrent te derven inkomen, terwijl ook 
immateriële schade een belangrijke rol kan spelen. Zo deze al toewijsbaar is, 
vormt zij in ieder geval een schadepost, waarvan het bedrag lastig te voor-
spellen is. Dat zal het in het algemeen moeilijk maken om de uitkering uit 
een ongevallenverzekering waarvan vermoed mag worden dat zij mede 
hierop afgestemd is, als een «voordeel» te zien, waarmee bij de vaststelling 
ook van de materiële schade rekening moet worden gehouden. 

Het ontwerp sluit echter niet uit om met een eventuele uitkering mede re-
kening te houden bij de vraag of matiging van de schadevergoeding door de 
rechter opgrond van artikel 6.1.9.12a (oorspronkelijk artikel 6.1.9.7) opzijn 
plaats is. Ook kan een eventuele uitkering uit een ongevallenverzekering een 
rol spelen bij de vraag in hoeverre degene die aansprakelijk is voor een ge-
beurten is waardoor iemand overlijdt, op grond van artikel 12 lid 1 aan de 
daar bedoelde personen levensonderhoud moet vergoeden. Deze vergoe-
dingsverplichting is immers in beginsel afhankelijk van de vraag in hoeverre 
de overledene, ware hij in leven gebleven, tot verschaffing van levensonder-
houd verplicht of bereid zou zijn geweest, en verwachtingen daaromtrent 
hangen mede af van de vraag in hoeverre de betreffende nabestaande over 
middelen beschikt waaruit deze zelf in zijn onderhoud zal kunnen voorzien. 

Wat betreft de door de Commissie in dit verband ter sprake gebrachte sub-
rogatie van de verzekeraar, deze is in de regeling van de verzekeringsover-
eenkomst in het inmiddels verschenen Boek 7 niet tot de sommenverzeke-
ring uitgebreid. Men zie artikel 7.17.2.25, dat alleen voor schadeverzekering 
geldt. 

Bij het bovenstaande is tenslotte nog van belang dat de huidige recht-
spraak bij de vraag of een voordeel bij de vaststelling van de schade in reke-
ning gebracht wordt, een soortgelijke maatstaf aanlegt als het onderhavige 
artikel; menzieH.R. 9 november 1973, N.J. 1974, 351 en 352, alsmede noot 
A.R.B., punt 7. Ook daarom zal de huidige rechtspraak onder vigeur van het 
onderhavige artikel van belang blijven. 

Artikel 6.1.9.6. De ondergetekende verenigt zich graag met de in het voor-
lopig verslag uitgesproken mening dat het aanbeveling verdient de in dit ar-
tikel opgenomen redelijkheidsmaatstaf een concretere vorm te geven. Ge-
zien het belang van deze regel en de frequentie waarmee zij, naar mag wor-
den verwacht, toegepast zal worden, heeft hij de voorkeur gegeven aan een 
nog verdere uitwerking dan door de Commissie voorgesteld. 

In het eerste lid wordt thans als hoofdregel vooropgesteld dat de vergoe-
dingsplicht wordt verminderd door de schade over de benadeelde en de ver-
goedingsplichtigete verdelen in evenredigheid met de mate waarin de aan 
ieder toe te rekenen omstandigheden tot de schade hebben bijgedragen. Het 
is dus in beginsel niet de mate van schuld die beslissend is. Daarbij valt te 
bedenken dat artikel 6 op alle vergoedingsplichten van toepassing is. Daar-
onder vallen er vele waarvoor geen verwijtbaarheid aan de aansprakelijke 
vereist is. Men denkeaan artikel 6.1.8.1 e.v., de artikelen 6.3.2.1-10 en de be-
palingen van de afdelingen 6.4.1, 6.4.2 en 6.4.3 waarop een vergoedings-
plicht kan worden gebaseerd. Een maatstaf die het zoekt in een schuldver-
houding zou derhalve als algemene regel tekort schieten. 

Wèl is aan de hoofdregel een bepaling toegevoegd, die het mogelijk 
maakt daarvan af te wijken, wanneer de billijkheid dit wegens de uiteenlo-
pende ernst van de gemaakte fouten of andere omstandigheden van het ge-
val eist. Dit kan dan leiden tot een andere verdeling maar ook tot algehele op-
heffing of instandhouding van de vergoedingsplicht. 
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6.1.9 Bij de voormelde «andere omstandigheden» zal men onder andere kun-
nen denken aan de aard en de inhoud van een eventueel tussen schadetoe-
brenger en benadeelde bestaande overeenkomst, en, in geval van nalaten 
van maatregelen ter voorkoming of ter beperking van schade, aan de kosten 
van die maatregelen en de verwachtingen omtrent de verhaalbaarheid van 
die kosten op de wederpartij. 

Aandacht verdient dat de omstandigheden die aan de benadeelde kunnen 
worden toegerekend in de zin van het onderhavige artikel niet steeds ook 
omstandigheden zijn die tot zijn aansprakelijkheid leiden, wanneer daardoor 
voor de wederpartij schade zou zijn ontstaan; men zie bijv. H.R. 20 maart 
1959, N.J. 1959, 181, betreffende een vordering van een man ter zake van 
een auto-ongeval waaraan zijn vrouw, die aan het stuur zat, jegens de aan-
gesprokene medeschuld had. Zo is ook niet uitgesloten dat een gedraging 
die een kind krachtens artikel 6.3.1.2a niet als een onrechtmatige daad kan 
worden toegerekend, hem wèl kan worden toegerekend als een omstandig-
heid die kan leiden tot vermindering van zijn aanspraken op de wederpartij. 
Voorts is denkbaar dat een omstandigheid wèl voldoende zou zijn voor aan-
sprakelijkheid uit titel 6.3, maar zonder dat de aansprakelijke een onrechtma-
tige daad is toe te rekenen; men zie de artikelen 6.3.2.1-10. Toerekening in 
de zin van het onderhavige artikel zal dan vaak op haar plaats zijn. 

In de nieuwe redactie van lid 1 komt niet langer de term «matigen» voor. 
Deze term duidt enigszins op een constitutieve beslissing van de rechter, 
waarvan hier echter geen sprake is. De vergoedingsplicht wordt immers, 
wanneer aan de eisen van het artikel is voldaan, van rechtswege vermin-
derd, zij het dat de vermindering ook naderhand plaats kan vinden, met na-
me wanneer de benadeelde nalaat de nodige maatregelen te nemen ter be-
perking van de schade. 

Aan het artikel is een nieuw tweede lid toegevoegd dat een regel bevat, 
die in Nederland - zij het ook in verschillende vorm - door velen is verde-
digd; men zie Van Wassenaer Van Catwijck, Eigen schuld, diss. Leiden, p. 
139 e.v.; Neleman, Verzekeringsarchief 1966, p. 139-140, Hoffmann-Drion-
Wiersma, p. 169, Rutten in zijn noot onder H.R. 20 maart 1959, N.J. 1959, 181. 

De rechtvaardiging van de regel kan als volgt worden samengevat. Ener-
zijds is er geen reden waarom het voor de aansprakelijke verschil zou moe-
ten maken of de zaak die hij beschadigde, aan de medeschuldige die haar in 
zijn macht had toebehoorde of dat deze haar voor een ander onder zich had. 
Anderzijds zal vaak tussen degene die de zaak in zijn macht had zonder ei-
genaartezijn en degene die als eigenaarde schade leed, een beding ge-
maakt zijn, waarin de eerste zijn aansprakelijkheid jegens de tweede uitsloot. 
De nieuwe regel voorkomt dan de situatie dat de eigenaar door de beschadi-
ger uit onrechtmatige daad aan te spreken toch volledige schadevergoeding 
zou kunnen krijgen met het gevolg dat de beschadiger regres zal nemen op 
de medeschuldige die de zaak onder zich had, zodat deze langs een omweg 
toch aansprakelijk zou worden gesteld en wellicht op zijn beurt weer de eige-
naarzou kunnen aanspreken («circuit d'actions»). 

Men vergelijke nog het oorspronkelijke artikel 6.3.14 lid 5 en hetgeen uit 
de artikelen 8.6.1.7 en 8.11.1.7 voortvloeit ten aanzien van de in een mede-
schuldig schip vervoerde goederen. 

De woorden «voor de benadeelde» geven aan dat sprake moet zijn van 
een rechtsverhouding uit hoofde waarvan de derde de zaak voor de bena-
deelde houdt; men vergelijke artikel 3.5.2. Deze rechtsverhouding behoeft 
niet noodzakelijk te bestaan in een overeenkomst: ook zaakwaarneming of 
bijv. een reeks overeenkomsten (eigenaar tegenover onderbewaarnemer ot 
ondervervoerder) kunnen voldoende zijn. Naar de mening van de onderge-
tekende is er geen reden ook fouten van bijv. de dief of van andere bezitters 
te kwader trouw aan de eigenaar toe te rekenen, behoudens ingeval uit eni-
ge bepaling mocht voortvloeien dat de eigenaar voor hun fouten ook aan-
sprakelijk zou zijn. 

Tenslotte vestigt de ondergetekende er nog de aandacht op dat artikel 6 
enerzijds kan worden beschouwd als een uitwerking van de algemene regel 
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vati artikel 4, maar anderzijds in verband moet worden gezien met het in het 
gewijzigd ontwerp onmiddellijk volgende artikel 8. Is de schade mede een 
gevolg van een omstandigheid die aan de benadeelde is toe te rekenen, dan 
wordt volgens artikel 6 de vergoedingsplicht in beginsel verminderd. Is de 
schade mede een gevolg van een omstandigheid die aan een derde kan wor-
den toegerekend, dan zijn volgens artikel 8 de aangesprokene en de derde in 
beginsel hoofdelijk voor het geheel verbonden. 

Artikel 6.1.9.7. De inhoud van dit artikel is overgebracht naar artikel 12a. 
In de eerste plaats kan deze bepaling beter aan het slot van de reeks artikelen 
over de vaststelling van de schadevergoeding worden opgenomen. In de 
tweede plaats is het wenselijk om de nauw met elkaar samenhangende arti-
kelen 6 en 8 onmiddellijk op elkaar te laten volgen. 

Bij artikel 12a zal op hetgeen in het voorlopig verslag bij artikel 7 opge-
merkt is, worden ingegaan. 

Artikel 6.1.9.8. Dit artikel is in niet onbelangrijke mate aangevuld en uitge-
werkt. 

De bepaling waaruit het artikel oorspronkelijk bestond is in een enigszins 
gewijzigde vorm terug te vinden in de eerste zin van lid 1. Met de nieuwe re-
dactie is beoogd nauwer bij het opschrift van de afdeling en bij de voorgaan-
de artikelen aan te sluiten. 

Aan het artikel is voorts een regeling toegevoegd betreffende de onderlin-
ge verhouding van degenen die hoofdelijk tot vergoeding gehouden zijn. In 
beginsel wordt deze verhouding geregeld door afdeling 6.1.2, waarvan hier 
met name van belang is artikel 6.1.2.4 waar als maatstaf voor ieders ver-
plichting tot bijdragen in de schuld wordt gebezigd «het gedeelte van de 
schuld dat hem in hun onderlinge verhouding aangaat». Voor het geval de 
vergoedingsplichten van de hoofdelijke schuldenaren voortvloeien uit een 
onrechtmatige daad bevatte het ontwerp een nadere maatstaf in artikel 6.3.4 
lid 1. Ten aanzien van vergoedingsplichten uit een andere grond was artikel 
6.3.4 lid 1 wel niet rechtstreeks van toepassing, maar volgens de toelichting 
bij artikel 6.1.2.4 (p.481) in het algemeen wel analogisch. 

Ter verkrijging van een overzichtelijker stelsel is er in de bijgaande tekst de 
voorkeur aan gegeven de regeling van artikel 6.3.4 te veralgemenen tot alle 
vergoedingsplichten en haar op te nemen in artikel 6.1.9.8. Wat het eerste lid 
van artikel 6.3.4 betreft is dat gebeurd in artikel 6.1.9.8 lid 1, tweede zin. De 
daar opgenomen maatstaf is evenwel ten opzichte van die van artikel 6.3.4 
lid 1 gewijzigd, zoals ligt opgesloten in de verwijzing naar de maatstaf van 
artikel 6. De overwegingen die tot de daar gekozen redactie hebben geleid, 
gelden hier evenzo. 

De inhoud van de tweede zin van artikel 6.3.4 lid 1 is verdisconteerd in de 
woorden «wegens de uiteenlopende ernst van de gemaakt fouten» van het 
van overeenkomstige toepassing verklaarde artikel 6 lid 1. De bepaling leent 
zich niet voor veralgemening in afdeling 6.1.9 in een meer strikte vorm. Men 
denke bijv. aan een opzettelijke niet-levering van een zaak die daarna door 
een andere culpoos vernield wordt. Wanneer de benadeelde wederpartij ver-
vangende schadevergoeding vordert, is er geen reden waarom de schulde-
naar niet regres op de vernieler zou kunnen nemen. 

Dat het een verduidelijking betekent de inhoud van artikel 6.3.4 over te 
brengen naarde regeling van de artikelen 6.1.9.6 en 8 geldt met name ook 
voor de moeilijk leesbare bepaling van artikel 6.3.4 lid 2, dat de situatie re-
gelt waarin zowel artikel 6.1.9.6 als artikel 6.1.9.8 van toepassing is. Het stel-
sel dat blijkens de toelichting p. 659-660 de ontwerpers voor dit geval voor 
ogen stond en dat thans op eenvoudiger wijze in artikel 8 lid 2 is neergelegd, 
kan als volgt worden samengevat: 

a. Tussen de benadeelde en ieder van de aansprakelijke personen wordt 
artikel 6 afzonderlijk toegepast. Zijn bij een ongeval drie personen betrokken 
wier fouten evenveel tot het ontstaan van de schade hebben bijgedragen (ie-
der 1/3 «schuld»), terwijl één van hen schade heeft geleden, dan zal dus deze 
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benadeelde tegen ieder van de anderen een vordering voor de helft van de 
schade hebben. 

b. De aansprakelijkheid van deze twee anderen is op grond van artikel 8 lid 
1, eerste zin, een hoofdelijke; op hen rust immers een verplichting tot ver-
goeding van dezelfde schade, zij het niet tot het volle bedrag. 

c. De benadeelde kan evenwel in totaal niet meer van de aansprakelijke 
personen vorderen dan waarop hij recht zou hebben gehad, wanneer voor 
de hun toe te rekenen omstandigheden slechts één persoon aansprakelijk 
was geweest. In het onder a gegeven voorbeeld is dat 2h van de schade. De-
gene(n) die het eerst wordt (worden) aangesproken, profiteren niet van deze 
beperking, wél degene die pas wordt aangesproken, nadat de overigen aan 
hun vergoedingsplicht hebben voldaan. Maar deze laatste staat wél bloot 
aan het regres van de overigen voor wat zij naar de maatstaf van hun interne 
verhouding - men zie artikel 8 lid 1, tweede zin - teveel hebben betaald. 

Het hier weergegeven stelsel is in de literatuur herhaaldelijk bekritiseerd; 
zie Van Wassenaer Van Catwijck, Eigen schuld, diss. Leiden, 1971, p.268 
e.v.; De Kok, Het regres, diss. Nijmegen, 1965, p. 138 e.v., die beiden verde-
digen dat ingeval een benadeelde die eigen schuld heeft, meer personen kan 
aanspreken, tussen alle betrokkenen een schuldverdeling plaats moet vin-
den, zodat in het sub a gegeven voorbeeld de benadeelde van ieder van de 
aansprakelijken slechts een derde van zijn schade kan vorderen. 

Ter motivering van zijn voorkeur voor het stelsel van het nieuwe tweede 
lid zou de ondergetekende op het volgende willen wijzen. Naar zijn mening 
dient als uitgangspunt te worden genomen dat de benadeelde nu eenmaal 
tegen ieder van de aansprakelijke personen een afzonderlijke vordering 
heeft. Het ligt reeds daarom voor de hand tussen de benadeelde en iedere 
aansprakelijke afzonderlijk af te wegen in welke verhouding de schade als 
gevolg van de eigen schuld tussen hen moet worden gedragen. In deze ge-
dachtengang past niet dat de aangesprokene die zich op enige schuld van de 
benadeelde kan beroepen, daaraan tevens als verweer zou kunnen verbin-
den dat nu ook rekening zou moeten worden gehouden met eventuele 
schuld van nog anderen. 

Bovendien kan dit tot praktisch onwenselijke complicaties leiden. Zou een 
geslaagd beroep van de aangesprokene op eigen schuld van de benadeelde 
meebrengen, dat aan deze tevens medeschuld van anderen kan worden te-
gengeworpen, dan zou dit de benadeelde in een lastige bewijspositie bren-
gen. Vaak zal hij immers die anderen niet hebben aangesproken, juist omdat 
hij jegens hen geen of minder bewijsmateriaal had. Hij zal dus op deze stel-
ling niet gemakkelijk kunnen antwoorden. Veel zal hier afhangen van de be-
wijslast, maar het is niet zeker of men die steeds op de aangesprokene zou 
mogen leggen. De eiser loopt aldus het risico dat de gedaagde er door één-
zijdig bewijsmateriaal in slaagt aan de anderen een belangrijk deel van de 
schuld toe te schuiven, zodat de vordering van de eiser overeenkomstig 
wordt beperkt, terwijl deze uitspraak jegens deze medeschuldigen geen ge-
zag van gewijsde heeft en de eiser dus bloot staat aan het gevaar dat zij, 
wanneer hij hen op hun beurt aanspreekt, met nieuwe verweren of nieuw 
bewijsmateriaal komen. 

De eiser zou natuurlijk dit risico kunnen trachten te vermijden door allen 
van wie mogelijk medeschuld kan worden beweerd, terstond in het geding 
te betrekken. Maar dan neemt hij weer een ander risico op zich. In de regel 
zal hij immers niet jegens hen allen over het nodige bewijsmateriaal be-
schikken. Of een procedure tegen hen kans van slagen heeft, kan dus pas 
blijken als de gedaagden hun bewijsmateriaal optafel hebben gelegd, d.w.z. 
als de procedure al goed en wel op gang is. Maar dat betekent dat hij zich 
niet kan wapenen tegen de kwade kans dat hij tegen een of meer van de aan-
gesprokenen zijn proces verliest, met alle financiële gevolgen van dien. 

Tegen het stelsel van het ontwerp is nog als argument naar voren ge-
bracht, dat het ingeval de benadeelde zelf niet vrijuit gaat, onbillijk zou zijn 
om hem de voordelen die artikel 8 lid 1, eerste zin, hem biedt, te laten en zo 
de aansprakelijke medeschuldige personen te belasten met het risico van in-
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6.1.9 solventie van een hunner (artikel 6.1.2.7a van het gewijzigd ontwerp). Daar-
tegenover zal men echter moeten bedenken dat in het stelsel van Van Was-
senaer en De Kok de benadeelde geheel met dit insolventierisico belast 
wordt, terwijl hij niet de enige schuldige is, en dat verder in het stelsel van 
het ontwerp de aangesprokeneer zich moeilijk over kan beklagen dat in het 
geding tegen de benadeelde, de verhouding tussen zijn eigen fouten en die 
van de benadeelde de doorslag geeft. Het is niet onredelijk dat de aange-
sprokene, wanneer ook een derde tot het ontstaan van de schade heeft bij-
gedragen, ten dele op verhaal op deze derde aangewezen is en in zoverre 
mede het risico van diens insolventie heeft te dragen, zulks tezamen met de 
benadeelde die voor het restant van zijn schade eveneens bij deze derde te-
recht moet. In het voorbeeld van de drie betrokkenen die alle drie evenveel 
schuld hebben, terwijl er slechts één schade heeft, zal deze laatste één van 
de beide anderen kunnen aanspreken voor de helft van de schade en zowel 
hij als de aangesprokene zullen voor 1 /6 de overgeblevene aan kunnen spre-
ken en zo ieder voor de helft met het risico van diens insolventie worden be-
last. 

Uiteraard komen de cijfers niet altijd zo mooi uit als in dit voorbeeld. Daar-
om is een uitdrukkelijke bepaling opgenomen die waarborgt dat het risico 
van insolventie van éên der aansprakelijken steeds gelijkelijk over de andere 
aansprakelijke(n) en de benadeelde wordt verdeeld. Men zie de tweede zin 
van lid 2, die neerkomt op een aanpassing aan dit geval van de in beginsel 
hier reeds toepasselijke omslagregeling van artikel 6.1.2.7a. 

De ondergetekende vestigt er tenslotte nog de aandacht op dat het stelsel 
van Van Wassenaer en De Kok in ieder geval wél geldt in het op verdragen 
gebaseerde aanvaringsrecht; men zie de artikelen 8.6.1.7 en 8.11.1.7, die op 
dit punt overeenstemmen met de huidige artikelen 536a, 537, 939 en 940 
W.v.K. De bezwaren die boven tegen dit stelsel zijn ontwikkeld doen zich in 
het aanvaringsrecht minder gevoelen. Het ligt daar immers meer dan elders 
voor de hand dat terstond alle schuldige schepen in de procedure betrokken 
zijn. In de regel is er over en weer schade van een omvang die een procedure 
rechtvaardigt. Insolventie speelt een geringere rol, omdat in beginsel altijd 
verhaal op het schip mogelijk is. Het komt ook zelden voor dat bij een aanva-
ring betrokken schepen niet zijn op te sporen (scheepsregisters). Bovendien 
valt te bedenken dat praktisch alle schepen zowel tegen aanvaringsschade 
als ter zake van hun aansprakelijkheid verzekerd zijn. De kring van belang-
hebbenden is daarom in de praktijk vrij klein, zodat het minder moeite kost 
door middel van onderling overleg een eventueel geding zo efficiënt moge-
lijk te doen verlopen. 

Artikel 6.1.9.9. De Commissie heeft de aandacht gevestigd op de mening, 
uitgesproken in het rapport van het studiegenootschap van bedrijfsjuristen, 
dat dit artikel de mogelijkheid van schadevergoeding in natura afhankelijk 
behoort te stellen van ófwel een aanbod van de benadeelde ófwel een aan-
bod van de aansprakelijke. De ondergetekende verenigt zich gaarne met het 
oordeel van de Commissie dat dit voorstel moet worden verworpen. Dat de 
aansprakelijke de benadeelde niet iets moet kunnen opdringen waar deze 
niet mee instemt, klemt te meer wanneer het gaat om schadevergoeding 
wegens de niet nakoming van een verbintenis, bijv. uit overeenkomst. Hier 
zou het voorstel van de bedrijfsjuristen ertoe leiden dat de schuldeiser nog 
lang na de wanprestatie zou kunnen worden gedwongen met de oorspron-
kelijke prestatie genoegen te nemen en van schadevergoeding af te zien. 

Door de Commissie zjin voorts een drietal redactionele suggesties gedaan. 
De eerste suggestie hield in dat in de tweede zin na «op vordering» zou wor 
den ingevoegd «of met instemming» (van de benadeelde). Deze suggestie is 
niet gevolgd. De benadeelde behoort, wanneer hij na het instellen van een 
vordering tot schadevergoeding in geld, alsnog schadevergoeding in andere 
vorm wenst, zijn vordering te wijzigen of aan te vullen en daarbij gebonden 
te zijn aan de grenzen, getrokken door artikel 134 leden 2 en 4 Rv. Dit geldt 
mede wanneer hij «instemt» met een desbetreffend voorstel van de rechter 
of van een of meer gedaagden. 
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6 .1 .9 Voorts heeft de Commissie gesuggereerd in de tweede zin uitdrukkelijk te 
bepalen dat de rechter ook een deel van de schadevergoeding in andere 
vorm dan geld kan toekennen. Aan deze suggestie is voldaan door een iets 
eenvoudiger inkleding van deze zin, die meebrengt dat daarin niet langer 
wordt gesproken van «de schade», maar van «schadevergoeding» in het al-
gemeen. 

De derde suggestie van de Commissie hield in dat aan het slot van de der-
de zin het woord «verlangen» wordt vervangen door: vorderen. Deze sugges-
tie is niet overgenomen. Het woord «vorderen» zou ten onrechte de indruk 
kunnen wekken dat, als de in deze zin bedoelde redelijke termijn zou zijn ver-
streken, steeds door middel van een rechtsvordering een nieuwe rechterlijke 
uitspraak uitgelokt zou moeten worden, wil het recht op schadevergoeding 
in geld herleven. Dit zou geen praktisch stelsel zijn. Na het verstrijken van de 
termijn dient de schuldeiser terstond op schadevergoeding in geld aan-
spraak te kunnen maken, teneinde zonodig onmiddellijk tot executie te kun-
nen overgaan of de nodige conservatoire maatregelen te kunnen nemen. 

ArtikelS. 1.9.10. Het verheugt de ondergetekende dat de Commissie de in 
dit artikel aan de rechter gegeven bevoegdheid om zijn beslissing ten aan-
zien van toekomstige schade uit te stellen, heeft toegejuicht. Bij de Commis-
sie waren in dit verband echter een viertal vragen gerezen. 

De ondergetekende wil bij de beantwoording van deze vragen vooropstel-
len dat het artikel moet worden gezien tegen de achtergrond van artikel 3, 
dat mede als gevolg van de in het gewijzigd ontwerp ingevoegde nieuwe 
eerste zin, aan de rechter bij de vaststelling van de schadeomvang een grote 
mate van vrijheid verschaft. In het gewijzigd ontwerp is dit verband verdui-
delijkt door de eerste zin van artikel 10 lid 1 ook in redactie bij artikel 3 te 
doen aansluiten, terwijl die zin ook overigens een eenvoudiger vorm heeft 
gekregen. 

De eerste bij de Commissie gerezen vraag is of niet in artikel 10 uitdrukke-
lijk mede de schadestaatprocedure moet worden vermeld. Zoals bij artikel 3 
reeds is gezegd, sluit de daarin aan de rechter gegeven vrijheid ter zake van 
de begroting van de schade aan bij de in artikel 612 Rv. aan de rechter gege-
ven vrijheid om - zonodig ambtshalve en zowel ten aanzien van reeds gele-
den als ten aanzien van toekomstige schade - te veroordelen tot schadever-
goeding op te maken bij staat. Dit laatste is derhalve geen bevoegdheid die 
afzonderlijke vermelding in artikel 10 verdient, maar is een uitvloeisel van de 
algemene regels betreffende de processuele kant van de schadevergoeding. 
Komt het tot een schadestaatprocedure, dan zullen daarin bij de vaststelling 
van de schade de regels van de onderhavige afdeling, waaronder ook artikel 
10, van toepassing zijn. Iets anders is dat mogelijk naar aanleiding van het in 
deze afdeling bepaalde de artikelen 612 e.v. Rv. nog wijziging of aanvulling 
behoeven. Dit is evenwel een punt dat eerst bij de Invoeringswet aan de or 
de kan komen. Daarmee is tevens de vierde door de Commissie gestelde 
vraag beantwoord. 

Voorts heeft de Commissie gevraagd in hoeverre de rechter bij de keuze 
tussen de hierboven vermelde processuele alternatieven lijdelijk is. De on-
dergetekende meent dat ook het antwoord op deze vraag in de algemene re-
gels betreffende de begroting van schade ligt opgesloten. De op dit punt aan 
de rechter toegekende vrijheid brengt mee dat hij zonodig ambtshalve kiest. 
Hij is hier derhalve niet lijdelijk, zo min als hij dat in het algemeen is, wan-
neer het gaat om leiding geven aan het verloop van de procedure. Wèl 
brengt het lijdelijkheidsbeginsel uiteraard mee dat hij gebonden is aan het-
geen partijen over en weer aan feiten hebben gesteld en tot onderwerp van 
hun materiële geschil hebben gemaakt. 

Tenslotte is in het voorlopig verslag gevraagd naar de betekenis van de 
woorden «bij voorbaat». Deze betekenis is: voordat de schade is ingetreden. 
De ondergetekende acht dit een juist taalgebruik. De door de Commissie ge-
suggereerde term «dadelijk» lijkt hem geen verbetering, zeker niet wanneer 
deze «dadelijke» vaststelling eerst in een schadestaatprocedure plaatsvindt. 
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De door de Commissie in herinnering gebrachte opmerking betreffende 
de rol van de geldontwaarding bij een periodieke uitkering heeft de onderge-
tekende ertoe geleid aan de tweede zin van het eerste lid toe te voegen dat 
de rechter bevoegd is de veroordeling van door hem vast te stellen voor-
waarden afhankelijk te maken. Aldus is mede buiten twijfel gesteld dat de 
uitkering kan worden geïndexeerd; men vergelijke ook artikel 157 lid 3 van 
Boek 1. Voor de bespreking van de andere door de Commissie aan de orde 
gestelde geldontwaardingsproblemen zie men deze memorie bij de artike-
len6.1.9A.1 en 8. 

In lid 2 zijn enige kleine redactionele vereenvoudigingen aangebracht. 
Anders dan in het voorlopig verslag werd voorgesteld, is in dit lid geen re-

gel opgenomen die de rechter zou dwingen alle omstandigheden waarmee 
hij rekening hield, in zijn uitspraak op te sommen. Deze bijzondere motive-
ringsplicht - zo al praktisch uitvoerbaar - zou naar het oordeel van de onder-
getekende slecht passen bij de vrijheid die in artikel 3 ook ten aanzien van de 
motiveringsplicht aan de rechter wordt gelaten. 

Het gevaar dat na de uitspraak partijen elke kleinigheid zouden kunnen 
aangrijpen om wijziging te krijgen, zou bovendien, naar hij vreest, door het 
voorstel van de Commissie niet worden gekeerd, maar veeleer gestimu-
leerd. De opsomming van alle mogelijke omstandigheden zou immers als 
het ware een uitnodiging vormen om telkens na te gaan of alle betreffende 
omstandigheden nog wel geheel identiek zijn. 

Ook een beperkende omschrijving naar voorbeeld van het in het voorlopig 
verslag genoemde artikel 158 lid 3 van het ontwerp echtscheidingsrecht, in-
middels als artikel 159 lid 3 van Boek 1 inwerking getreden, komt naarde 
mening van de ondergetekende niet in aanmerking. Die bepaling ziet im-
mers op wijziging door de rechter van een overeenkomst van partijen on-
danks een door lid 1 van dat artikel toegelaten beding dat wijziging door de 
rechter uitsluit. 

Ook ten aanzien van de in lid 2 vermelde bevoegdheid heeft de Commissie 
zich afgevraagd of de rechter lijdelijk is dan wel haar ambtshalve mag hante-
ren. Hier geldt hetzelfde als in de vierde alinea bij dit artikel voor de daar be-
doelde bevoegdheden reeds is uiteengezet. De ondergetekende moge vol-
staan met daarnaar te verwijzen. 

Artikel 6.1-9.11. De Commissie heeft in het eerste deel van het voorlopig 
verslag, p. 19, de wijze waarop het eerste lid van het ontwerp het terrein van 
de ideële schadevergoeding heeft afgebakend, grotendeels aanvaardbaar 
geacht. De ondergetekende meent dat een zekere beperking ter zake van de 
mogelijkheid van vergoeding voor ander nadeel dan vermogensschade in-
derdaad in overeenstemming is met de in Nederland overheersende rechts-
overtuiging. Daarbij valt voorts te bedenken dat in een aantal gevallen 
waarin aan zodanig nadeel zou kunnen worden gedacht in feite vaak vermo-
gensschade is geleden. Zo zal bijv., wanneer door de gebeurtenis waarop de 
aansprakelijkheid berust, aan de benadeelde de mogelijkheid is ontnomen 
van de door hem opgenomen vakantiedagen het gebruik te maken dat hij 
zich daarvan had voorgenomen, hij niet alleen vergoeding kunnen vorderen 
van kosten die hij aldus wellicht voor niets heeft gemaakt of die hij zal moe-
ten maken om alsnog de voorgenomen vakantie te genieten, maar naar ge-
lang van de omstandigheden ook van de inkomensschade die hij zou lijden, 
wanneer hij ter vervanging van de vakantiedagen die hun doel hebben ge-
mist, eenzelfde aantal nieuwe vakantiedagen in het betreffende tijdvak zou 
moeten vrijmaken. Men vergelijke de Duitse uitspraak B.G.H.Z. 63, 98 (10 ok-
tober 1974) tegenover Ktg Utrecht 21 augustus 1972, N.J. 1973, 37 en Ver-
burgh, AA 1975, p. 322 (rechtsvraag). Het behoeft geen betoog dat de voor-
melde vermogensschade aanzienlijk eenvoudiger is vast te stellen dan met 
de hantering van de billijkheidsmaatstaf, waartoe toepassing van het onder-
havige artikel zou nopen, mogelijk zou zijn. 

De aanhef van het eerste lid is in het gewijzigd ontwerp enigszins anders 
geformuleerd, zulks zowel ter verkrijging van een simpeler redactie als om 
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6.1.9 duidelijker te doen uitkomen dat de benadeelde in beginsel rechtop de hier 
bedoelde schadevergoeding heeft en dat zijn desbetreffende vordering dus 
niet afhankelijk is van een - constitutieve - uitspraak van de rechter. Wel is 
aan deze hier een nog grotere vrijheid toegekend dan bij de begroting van 
schade in het algemeen. De vereenvoudigde redactie van de aanhef biedt 
ook zonder de daarin aanvankelijk opgenomen uitdrukkelijke vermelding 
van «alle omstandigheden van het geval» voldoende ruimte om daarmee re-
kening te houden; men vergelijke de toelichting, p. 570, voorlaatste alinea. 

Ten aanzien van het onder a bepaalde hebben de meeste leden van de 
Commissie zich afgevraagd of het regelen van dit geval nut heeft, waarbij 
zij betwijfelden of het geval zich in de praktijk vaak (bewijsbaar) zal voor-
doen. De ondergetekende verwacht inderdaad niet dat dit zo zal zijn, maar 
het zou anderzijds onbevredigend zijn juist hier de mogelijkheid van ge-
noegdoening uit te sluiten. Men denke aan een dader die onder invloed van 
emoties, opgewekt door het verbreken van een huwelijk of andere intieme 
relatie zijn (gewezen) partner tracht te treffen door het vernielen van een 
zaak waaraan voor deze affectiewaarde is verbonden. Ook kan men denken 
aan het opzettelijk frustreren van een rechtspersoon met een ideëel doel in 
de verwezenlijking daarvan, een geval dat niet steeds onder de bepaling on-
der b zal zijn te brengen. De ondergetekende meent dat het geen aanbeve-
ling verdient het onder a bepaalde met het onder b bepaalde van plaats te 
doen wisselen, reeds omdat dit de leesbaarheid van dit lid niet zou verho-
gen. Hij deelt ook niet de mening van het in het voorlopig verslag geciteerde 
Commissielid, volgens wie bij eenmaal vaststaande aansprakelijkheid de re-
den van die aansprakelijkheid niet relevant behoort te zijn. Een beginsel van 
deze strekking bestaat noch in het huidige, noch in het nieuwe wetboek. 

Een tweede in het voorlopig verslag bij lid 1 gestelde vraag betreft de on-
der b voorkomende woorden «op andere wijze in zijn persoon aangetast». De 
ondergetekende verenigt zich gaarne met het oordeel van de meeste leden 
dat deze woorden voldoende ruimte bieden om daaronder ook inbreuken op 
iemands privacy te brengen. 

Aan het eerste lid is voorts onder c een bepaling toegevoegd die in het 
ontwerp in enigszins andere vorm was te vinden in artikel 6.3.18. Waar dit 
laatste artikel neerkwam op een aanvulling van artikel 11 is het de onderge-
tekende overzichtelijker voorgekomen de inhoud ervan ook in artikel 11 op 
te nemen. 

Daarbij zijn tevens verschillende verduidelijkingen aangebracht. In de eer-
ste plaats is thans met zoveel woorden tot uiting gebracht dat het hier gaat 
om een vordering ter zake van nadeel door aantasting van de nagedachtenis 
van een overledene, toekomend aan de in de tekst opgesomde nabestaan-
den, aan wie dit niet in vermogensschade bestaande nadeel is toegebracht. 
Wat de kring van deze nabestaanden betreft, thans is aangegeven dat de van 
tafel en bed gescheiden echtgenoot daar niet onder valt. Verder zijn de woor-
den «ware hij in leven gebleven» vervangen door het iets nauwkeuriger: wa-
re hij nog in leven geweest. Tenslotte zijn de woorden «of anderszins» niet 
overgenomen. Het verdient geen aanbeveling de bepaling uit te breiden tot 
andere aantastingen dan die welke de overledene recht zouden hebben ge-
geven op schadevergoeding wegens het schaden van zijn eer of goede 
naam. Zo behoren handelingen die, ware de overledene nog in leven ge-
weest, een aantasting van zijn recht op privacy zouden hebben opgeleverd, 
alleen dan aanleiding tot schadevergoeding op grond van artikel 11 te zijn, 
wanneer zij tevens een zelfstandige inbreuk op het recht op privacy van de 
onder c bedoelde c.q. andere nabestaanden vormen. 

Over het tweede lid was de Commissie volgens het voorlopig verslag ver-
deeld. Daar de ondergetekende het met aanpassing van de aanhef aan de 
nieuwe redactie van lid 1 heeft gehandhaafd, wil hij beginnen met een sa-
menvatting van de overwegingen die hem tot deze handhaving hebben ge-
leid. 

Vooropgesteld moet worden dat de ratio van de vergoeding van ideële 
schade - een genoegdoening in de relatie tussen aansprakelijke en bena-

Tweede Kamer, zitting 1975-1976,7729, nrs. 6-7 101 



6.1.9 deelde - meebrengt, dat in beginsel slechts de benadeelde de desbetreffem 
de vordering moet kunnen instellen. In zoverre heeft deze vordering een 
«hoogst persoonlijk» karakter. Dat neemt uiteraard niet weg dat, wanneer de 
genoegdoening eenmaal door betaling van een zeker bedrag is voltrokken, 
dit bedrag zonder meer in het vermogen van de benadeelde valt, zodat het 
vatbaar is voor beslag en vererving en daarover vrijelijk beschikt kan wor-
den. Dit is trouwens ook reeds het geval met de vordering wanneer zij een-
maal is aanhangig gemaakt of bij overeenkomst vastgelegd. Aan het voor-
melde uitgangspunt doet dit een en ander echter niet af. 

Naast dit principiële argument zijn voor lid 2 ook practische argumenten 
aan te voeren. In de eerste plaats moet lid 2 worden gezien in verband met 
artikel 12, waar de vorderingen worden geregeld van de nabestaanden van 
degene die is overleden door de gebeurtenis waarop de aansprakelijkheid 
berust. In het daar gekozen stelsel waarin aan deze nabestaanden geen vor-
dering ter zake van ideële schade toekomt, zou het slecht passen om de vor-
dering ter zake van ideële schade van de overledene vrijelijk op diens erf-
genamen of op anderen te doen overgaan. Te bedenken valt immers dat ie-
der die tengevolge van een gebeurtenis als hier bedoeld overlijdt, steeds 
een zeer belangrijk niet in vermogensschade bestaand nadeel lijdt op grond 
van het enkele feit van dit overlijden, zelfs wanneer men nog niet eens 
spreekt van de pijn, het verdriet etc, die voor het slachtoffer aan dit overlij-
den vooraf zijn gegaan. Wanneer men de nabestaanden een vordering ter 
zake van hun eigen ideële schade onthoudt, dan dienen de erfgenamen niet 
een wellicht nog veel hoger te stellen vordering terzake van de ideële scha-
de van de overledene zelf te verkrijgen. Er zij aan herinnerd dat het hier bo-
vendien zeer wel kan gaan om erfgenamen die niet tot de kring van perso-
nen van artikel 12 behoren, bij gebreke van anderen zelfs de Staat. 

In dit verband verdient ook vermelding de beperkte kring van nabestaan-
den aan wie het recht van artikel 11 lid 1 onder ctoekomt. Overlijdt één van 
deze nabestaanden op zijn beurt, dan dienen zijn erfgenamen slechts een 
vordering te hebben, indien zij zelf tot de oorspronkelijke kring van nabe-
staanden behoren. 

Ook de mogelijkheid van cessie van vorderingen uit artikel 11 komt de on-
dergetekende in beginsel onwenselijk voor. Door de onzekerheid ten aan-
zien van het bedrag dat een vordering ex artikel 11 bij inning door de cessi-
onariszal opleveren, zal een dergelijke transactie in de regel een hoogst spe-
culatief karakter dragen. Te vrezen valt dat zij zonder een redelijk doel te 
dienen het ontstaan van misbruiken in de hand zal werken. 

Evenmin kan de ondergetekende inzien dat een andere regel op haar 
plaats zou zijn ten aanzien van de bevoegdheid van schuldeisers om op vor-
deringen tot vergoeding van ideële schade beslag te leggen. Wanneer het 
gaat om vermogensschade, is in de regel een vermogensbestanddeel dat 
vatbaar was voor beslag, verdwenen of in waarde verminderd. De mogelijk-
heid van verhaal op de vordering tot schadevergoeding komt dan in de 
plaats van de mogelijkheid van verhaal op het oorspronkelijke vermogens-
bestanddeel. Maar juist in geval van ideële schade, zou de vordering tot 
schadevergoeding als verhaalsobject voor eventuele schuldeisers een pure 
meevaller zijn. 

In het voorlopig verslag werd door een meerderheid van de Commissie 
gesuggereerd om voor de vatbaarheid voor overgang en beslag te volstaan 
met een brief waarin het slachtoffer aan de wederpartij zijn aanspraak ken-
baar maakt. Deze suggestie is niet gevolgd. Te vrezen valt dat zij in gevaar 
zou brengen wat hierboven aan gronden voor de regel van lid 2 uiteengezet 
is. Voor ter zake kundige nabestaanden die vergoeding willen vragen voor 
het aan de overledene aangedane leed, zou het eenvoudig zijn onmiddellijk 
na het ongeval namens hem een briefje te schrijven, desnoods als zaakwaar 
nemer. Het gevaar dat men om dezelfde reden maar vast een procedure zou 
beginnen, lijkt aanzienlijk kleiner en het lijkt dan ook onwaarschijnlijk dat het 
voorstel van de meerderheid van de Commissie in de praktijk inderdaad pro 
cedures zou voorkomen, die anders met het oog op de regel van lid 2 inge-
steld zouden zijn. 
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6.1.9 Ook zou dit voorstel meebrengen dat er nauwelijks enige rem meer zou 
zijn op cessie van vorderingen ter zake van ideële schade. De in artikel 
3.4.2.7 bedoelde mededeling aan de schuldenaar zal immers naar zijn aard 
steeds tevens de mededeling inhouden dat aanspraak op vergoeding ge-
maakt wordt. Het enkele feit van de cessie zou dus in de regel al meebrengen 
dat aan de eis van artikel 11 lid 2 is voldaan. 

Tenslotte wijst de ondergetekende er nog op dat ook moeilijk kan worden 
aangeknoopt bij de in afdeling 6.1.8 gestelde eis van een aanmaning of inge-
brekestelling. Ter zake van vorderingen tot schadevergoeding zullen deze 
immers volgens artikel 6.1.8.8 onder b van het gewijzigd ontwerp nimmer 
vereist zijn. Daarbij past niet om bijv. wel een aanmaning van de schuldeiser 
te verlangen met het oog op zijn mogelijk overlijden of om beslag door zijn 
schuldeisers mogelijk te maken. 

In het voorlopig verslag wordt door een minderheid van de Commissie 
voorgesteld de vordering uit artikel 11 in het geheel niet vatbaar voor over-
gang en beslag te maken, dus ook niet ingeval de vergoeding bij overeen-
komst is vastgelegd of de vordering in rechte is ingesteld. Ook deze sugges-
tie zou de ondergetekende niet willen volgen. Is de vordering geconcreti-
seerd tot een vordering tot een bepaald bedrag uit overeenkomst, dan is er 
weinig reden meer om haar niet als andere vorderingen te behandelen. Is de 
vordering in rechte ingesteld, dan zal daarmee veelal niet alleen duidelijk 
zijn dat de benadeelde op de hem verschuldigde genoegdoening aanspraak 
wenste te maken, maar ook dat hij dat wenste te doen tot een bedrag van be-
tekenis. Bovendien zullen in dat geval met het oog op de verkrijging van de 
vergoeding (proces)kosten zijn gemaakt, die ten laste van zijn vermogen c.q. 
zijn nalatenschap komen. Ook dat kan een reden zijn het recht met het oog 
waarop die eventueel uit de nalatenschap nog te betalen kosten zijn ge-
maakt, op zijn erfgenamen te laten overgaan, en zijn schuldeisers bevoegd 
te maken om daarop beslag te leggen. 

Artikel 6.1.9.12. De leden 2-3 van het oorspronkelijke artikel zijn in het ge-
wijzigd ontwerp overzichtelijkheidshalve samengevat in een nieuw in letters 
onderverdeeld eerste lid. Daarin zijn voorts verschillende hieronder nog te 
bespreken aanvullingen opgenomen. Ook in de nieuwe opzet geeft het arti-
kel een limitatieve opsomming van degenen die, ingeval iemand aansprake-
lijk is voor een gebeurtenis die de dood van een ander heeft veroorzaakt, aan 
die gebeurtenis een vordering tot schadevergoeding kunnen ontlenen. 

In het nieuwe lid 1 is tevens rekening gehouden met de opmerkingen die 
de Commissie bij de oorspronkelijke leden 2 en 3 heeft gemaakt. De door de 
Commissie voorgestelde verruimingen met pleegkinderen en andere ge-
zinsleden en met de gescheiden echtgenoot, voor zover deze recht had op 
alimentatie, zijn respectievelijk te vinden onder den c. Aandacht verdient bij 
dit laatste dat de aanvankelijk onder lid 2 vallende van tafel en bed geschei-
den echtgenoot, thans eveneens onder c is gebracht. Voor deze behoort im-
mers hetzelfde te gelden als voor degene met wie het huwelijk door echt-
scheiding is ontbonden. 

Voordat wordt overgegaan tot de verdere bespreking van hetgeen onder 
a-e is bepaald, dient erop te worden gewezen dat al deze bepalingen moe-
ten worden gezien tegen de achtergrond van hetgeen in de aanhef van lid 1 
voorop wordt gesteld: het gaat derhalve in elk van deze gevallen om vergoe-
ding van schade door het derven van levensonderhoud. 

Voor de nabestaanden onder a bestaat in beginsel recht op volledige scha-
devergoeding, zoals ook in het oorspronkelijke lid 2 het geval was. Verduide-
lijkt is evenwel dat in ieder geval als minimum het bedrag gevorderd kan 
worden van het levensonderhoud dat de overledene krachtens de wet ver-
schuldigd zou zijn geweest; men vergelijke de toelichting, p. 574, alinea 0, 
laatste twee zinnen. In het merendeel van de gevallen - met name die waar-
in de overledene met de hier bedoelde nabestaanden in gezinsverband sa-
menleefde - zal voor de vaststelling van het schadebedrag uitgegaan kun-
nen worden van wat de overledene aan de nabestaande feitelijk placht te 
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verstrekken, met dien verstande dat daarnaast rekening zal moeten worden 
gehouden met in de toekomst nog te verwachten omstandigheden die voor 
de vraag welk onderhoud door de overledene zou zijn verstrekt, van belang 
kunnen zijn. Men denke zowel aan de verwachtingen omtrent zijn toekom-
stig inkomen als aan die omtrent de behoeften van de nabestaande. 

Onder a wordt, anders dan onder b-e, niet de eis gesteld dat de overlede-
ne op het tijdstip van zijn overlijden reeds in het onderhoud van de bena-
deelde voorzag. Het stellen van een zodanige eis is hier naar de mening van 
de ondergetekende onwenselijk. Zij komt wel voor in het huidige artikel 1406 
B.W. («die door zijn arbeid pleegt te worden onderhouden»), maar heeft ook 
hier moeilijkheden gegeven. Men zie het in de toelichting, p. 574, noot 1, ge-
citeerde arrest H.R. 10februari 1961, N.J. 1961, 184, betreffende een geval 
van een kind dat eerst na de gebeurtenis waarop de aansprakelijkheid berust-
te werd geboren. Ook valt te denken aan het geval dat de vrouw op het tijd-
stip van overlijden van de man nog kostwinster was, maar het in de lijn lag 
dat deze situatie zou veranderen, bijvoorbeeld omdat de vrouw in verwach-
ting was en de man inmiddels bijna klaar met de studie die hem een hoger 
inkomen zou gaan verzekeren dan het gezin tot nog toe had. 

Bij de gevallen onder ben e ligt de vraag of een eis in de hier bedoelde 
trant moet worden gesteld, echter anders. In de gevallen onder den e ligt 
zonder meer in de aard van het geval opgesloten dat deze eis wordt gesteld. 
In de gevallen onder ben cdaarentegen is een tussenoplossing gekozen, in 
dier voege dat schadevergoeding verschuldigd is, zowel wanneer de overle-
dene ten tijde van het overlijden daadwerkelijk levensonderhoud verschafte 
als wanneer hij daartoe krachtens rechterlijke uitspraak verplicht was. 

Dat de keuze van dit stelsel onder b wenselijk is, laat zich illustreren aan de 
hand van het geval dat de overledene een jeugdig kind was. Wellicht zou dit 
kind, ware het blijven leven, vele tientallen jaren later verplicht zijn gewor-
den om zijn intussen behoeftig geworden ouders levensonderhoud te ver-
schaffen. Die enkele ongewisse mogelijkheid behoort echter niet voldoende 
te zijn om de ouders recht op schadevergoeding te geven. Maar wel is dit 
recht op zijn plaats voor ouders die op het tijdstip van overlijden van hun 
kind van hem reeds levensonderhoud ontvingen of daarop recht hadden 
krachtens een rechterlijke uitspraak en die derhalve konden menen op het 
(blijven) ontvangen van dit levensonderhoud te mogen rekenen. 

In de onder c bedoelde gevallen leiden enigszins andere overwegingen tot 
een soortgelijke slotsom. Hier zal in de regel de uitkering terstond bij het 
vonnis van echtscheiding of scheiding van tafel en bed worden opgelegd. 
Veelal zal deze veroordeling dan ook tot gehele of gedeeltelijke voldoening 
leiden. Blijkens de slotzinsnede van deze bepaling is echter ook hier, zo de 
overledene niet daadwerkelijk in het levensonderhoud van de van tafel en 
bed gescheiden of gewezen echtgenoot voorzag, in elk geval voldoende dat 
hij daartoe verplicht was krachtens rechterlijke uitspraak of overeenkomst 
als bedoeld in de artikelen 157-159 van Boek 1, c.q. artikel 169 lid 2 van Boek 
1 iodie artikelen. Doet geen van deze gevallen zich voor en is derhalve ge-
heel onzeker of het ooit nog tot enige aanspraak op de overledene zou zijn 
gekomen, dan dient naar de mening van de ondergetekende geen aanspra-
kelijkheid uit hoofde van het onderhavige artikel te bestaan. 

Aandacht verdient bij het bovenstaande nog dat onder ben ede vordering 
niet ook uitdrukkelijk wordt beperkt tot krachtens de wet verschuldigd 
levensonderhoud. Deze eis is uiteraard overbodig ingeval de verplichting tot 
het verstrekken van levensonderhoud op een rechterlijke uitspraak berust. 
Maar ook ingeval het levensonderhoud door de overledene vrijwillig of uit 
hoofde van een overeenkomst werd verstrekt, meent de ondergetekende dat 
het geen aanbeveling verdient deze eis op te nemen. Hij ziet daarbij mede 
als bezwaar dat zij zou nopen om in elk afzonderlijk geval na te gaan in hoe-
verre het feitelijk betaalde of overeengekomene met de wettelijke maatsta-
ven overeenstemt. Dit neemt echter niet weg dat bij de bepaling van de om-
vang van de schade wel de verwachting een rol zal kunnen spelen, dat de 
overledene niet in dezelfde omvang met het verstrekken van levensonder-
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6.1.9 houd zou zijn doorgegaan en dat hij daartoe ook niet door de gerechtigde 
had kunnen worden gedwongen. 

Wat betreft de bepaling onder b betekent het ontbreken van deze beper-
king voorts een uitbreiding van de kring van hen die aanspraak op schade-
vergoeding kunnen maken. Men denke aan het zeer wel voorstelbare geval 
dat de overledene een jongere broer of zuster geheel of ten dele onderhield, 
hoewel daartoe krachtens de wet geen verplichting bestaat. 

Zeker zou een beperking tot krachtens de wet verschuldigd levensonder-
houd in de bepaling onder d misplaatst zijn. Het gaat hier immers veelal om 
de nabestaanden jegens wie geen wettelijke verplichting ter verschaffing 
van levensonderhoud bestond. Hun vordering is derhalve geheel afhankelijk 
van de feitelijke verwachtingen omtrent hetgeen de overledene geheel vrij-
willig of overeenkomstig een natuurlijke verbintenis hun aan levensonder-
houd zou hebben verstrekt. 

Onder e, tenslotte, is een bepaling opgenomen betreffende het geval dat 
de overledene de gemeenschappelijke huishouding van zichzelf en één of 
meer anderen deed en aldus in natura in hun levensonderhoud bijdroeg. Ge-
woonlijk zal het hier gaan om de echtgenote die de huishouding voor haar 
man en kinderen deed. In zulk een geval zal de man na het overlijden vaak 
vervangende huishoudelijke hulp moeten bekostigen, waarmee aanzienlijke 
bedragen gemoeid kunnen zijn. Het komt de ondergetekende redelijk voor 
dat ook hiervan vergoeding kan worden gevorderd. In het huidige recht 
pleegt men een soortgelijk resultaat te bereiken aan de hand van uitleg van 
de term «onderhouden» in artikel 1406 B.W.; men zie Onrechtmatige Daad II 
(Bloembergen), nrs. 283, 308 onder 4 en 309 onder 3. De onderhavige bepa-
ling is echter in zoverre ruimer dat hij niet tot de in artikel 1406 omschreven 
kring van personen beperkt is. 

De bepaling onder e stelt ook niet de eis dat de overledene zonder vergoe-
ding de huishouding deed. Te denken valt bijvoorbeeld aan een dochter of 
ander familielid die enerzijds in het gezin is opgenomen, anderzijds wél een 
zekere vergoeding krijgt. Ook in zo'n geval kan degene voor wie de huishou-
ding werd gedaan, door het overlijden van degene die de zorg voor de huis-
houding op zich genomen had, ernstig gedupeerd zijn. 

De ondergetekende wijst er nog op dat de bepalingen a-eelkaar kunnen 
overlappen. Zo zal het kunnen voorkomen dat de onder a bedoelde echtge-
noot of een bloed- of aanverwant als bedoeld onder b tevens voldoet aan de 
omschrijving onder e. Ook is mogelijk dat een gewezen echtgenoot als be-
doeld onder c na een verzoening die nog niet tot een nieuw huwelijk heeft 
geleid, tevens onder de omschrijving onder dvalt. In dergelijke gevallen zal 
de betreffende nabestaande zijn vordering op beide toepasselijke bepalin-
gen kunnen baseren, met dien verstande dat uiteraard niet meer dan de tota-
le werkelijke schade gevorderd kan worden. 

In lid 2 is de bepaling te vinden die oorspronkelijk het eerste lid van artikel 
12 vormde. Het verheugt de ondergetekende dat de Commissie deze bepa-
ling uit een oogpunt van billijkheid alleszins aanvaardbaar heeft geacht. Aan 
de opmerking dat in plaats van «begrafeniskosten» moet worden gelezen 
«kosten van lijkbezorging», is voldaan. De wending «voor zover zij in over-
eenstemming zijn met de stand en het fortuin van de overledene» is vervan-
gen door een verwijzing naar de omstandigheden van de overledene. De on-
dergetekende vertrouwt dat daarmee aan de bezwaren van de Commissie 
tegen de oorspronkelijke redactie is tegemoet gekomen. 

Lid 3 van het gewijzigd ontwerp bevat de bepaling van het oorspronkelijke 
lid 4. De Commissie heeft zich over de wenselijkheid van deze regel beraden 
en heeft haar beschouwingen te dier zake besloten met het verzoek om een 
nadere uiteenzetting omtrent het voor en tegen daarvan. 

De ondergetekende wil beginnen met erop te wijzen dat de bepaling over-
eenstemt met wat ten aanzien van de verschillende vormen van personen-
vervoer inmiddels is bepaald in Boek 8; men zie de artikelen 8.2.4.10, 8.5.1.2 
e.v., 8.5.3.10,8.10.1.1 e.v. en 8.10.3.10. Een soortgelijke regeling is te vinden 
in de verschillende verdragen en ontwerp-verdragen betreffende personen-
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6.1.9 vervoer overzee en over de b innenwateren, welke zijn vermeld in de toel ich-
t ing bi j Boek 8, p. 1340 en p. 1409. Ook kan in dit verband worden genoemd 
het stelsel van het Verdrag van Warschau van 12 oktober 1929 betreffende 
internat ionaal luchtvervoer. De bepal ing wi jk t echter af van hetgeen de hui-
dige rechtspraak aanneemt ten aanzien van artikel 1406 B.W.; men zie H.R. 
22 december 1950, N.J. 1951, 222 (Lemmerboot) . 

Ter mot iver ing van het stelsel van het on twerp laat zich het vo lgende aan-
voeren. Voorop moet worden gesteld de wensel i jkheid o m bi j overeenkom-
sten die in grote getale tegen vaste tar ieven wo rden gesloten (zoals de reeds 
vermelde, in dit verband belangri jke overeenkomst van personenvervoer) 
de r isico's die gelopen w o r d e n , tevoren zo goed mogel i jk te kunnen bereke-
nen en afbakenen. Een in beginsel onbeperkte aansprakel i jkheid uit onrecht-
mat ige daad kan hier een moei l i jk aanvaardbare, onzekere factor vo rmen . 
Het is dan ook begri jpel i jk dat de voormelde internat ionale verdragsregel in-
gen op het gebied van zee-, binnenvaart" en luchtrecht steeds mede gelden 
voor de aansprakel i jkheid jegens nabestaanden buiten overeenkomst . AI-
leen dan is een overzichtel i jke, behoorl i jk a fgewogen regel ing van de aan-
sprakel i jkheid van de vervoerder te verwezenl i jken. Hetzelfde geldt wanneer 
het er o m gaat op nationaal of internat ionaal niveau tot behoor l i jke contrac-
tuele vervoersvoorwaarden te komen. Mocht zich in de prakti jk een onrede-
lijke mate van vr i j tekening ontwikkelen, dan dient de wetgever niet de moge-
l i jkheid uit te sluiten dat van aansprakel i jkheid uit onrechtmatige daad vr i j -
getekend word t , maar bij de daarvoor in aanmerk ing komende benoemde 
overeenkomsten voor a/ /eaansprakel i jkheidsgronden tezamen af te wegen 
voor welke omstandigheden aansprakel i jkheid behoort te bestaan en voor 
welke niet. 

Verder dient te worden bedacht dat de vraag in hoeverre bi jv. bij een ver-
voerovereenkomst vr i j tekening van aansprakel i jkheid jegens nabestaanden 
mogel i jk is, voor de contractant zelf niet zonder betekenis hoeft te zi jn. Daar-
door (d.w.z. veelal door de premie die nodig is o m deze aansprakel i jkheid te 
verzekeren) zal mede wo rden bepaald wat hi j voor de door hem bedongen 
prestatie (hier: het vervoer) heeft te betalen. Het is daarom niet onredel i jk in 
beginsel aan de contractant over te laten om te bepalen in hoeverre hij bij 
het slui ten van de overeenkomst met de belangen van zijn eventuele nabe-
staanden rekening w i l houden. Dat die belangen aldus afhankeli jk worden 
gemaakt van de rechtsposit ie waar in de over ledene zichzelf heeft gebracht, 
ligt ook h ierom in de l i jn, omdat die belangen ook over igens t i jdens het le-
ven van de over ledene geheel afhankeli jk waren van diens vermogenspos i -
tie en de over ledene vo lkomen vri j was deze door het sluiten van al of niet 
bezwarende overeenkomsten of op andere wi jze zelf te bepalen. 

Hetgeen in het voor lop ig verslag aan argumenten vóór het stelsel van het 
on twerp we rd vermeld , sluit bij het bovenstaande aan. Inderdaad past dit 
stelsel het best bij het u i tgangspunt dat de aansprakel i jkheid jegens de na-
bestaanden berust op een onrechtmat ige daad (of de n iet -nakoming van een 
verbintenis) jegens de overledene. Ook is juist dat eigen schuld, r isicoaan-
vaard ing en exonerat ie begr ippen zijn die in elkaar over lopen, zodat het voor 
de hand ligt o m de gevolgen daarvan ook in het hier bedoelde opzicht gelijk 
te behandelen. 

Daartegenover word t in het voor lop ig verslag als a rgument tegen het stel-
sel van het on twerp vermeld dat het onbil l i jk zou zi jn, wanneer de exonerat ie 
aan de nabestaanden tegengeworpen zou kunnen w o r d e n , als men ervan 
uitgaat dat deze een zelfstandig recht hebben. Deze onbi l l i jkheid bestaat 
naar de men ing van de ondergetekende tegen de achtergrond van het voor-
gaande niet. Hij herinnert eraan dat het geciteerde Lemmerbootarrest ook 
niet is gemot iveerd met b i l l i jkheidsoverwegingen, maar met een beroep op 
het stelsel van de wet . 

Ook kan niet gezegd worden dat het stelsel van het ontwerp i n str i jd is met 
de regel dat een overeenkomst in beginsel alleen tussen part i jen geldt. In be-
ginsel zijn nabestaanden, voor zover zij de over ledene in diens rechten en 
verpl icht ingen opvo lgen, immers ook aan de door de over ledene gesloten 
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6.1.9 overeenkomsten gebonden; men zie artikel 6.5.3.2. De onderhavige bepa-
ling sluit daarbij aan door de aanspraken die de nabestaanden aan overeen-
komst of aan onrechtmatige daad ontlenen jegens degene die voor het over-
lijden aansprakelijk is, te binden aan de eis dat tevens aan de eisen voor aan 
sprakelijkheid jegens de overledene zelf is voldaan. 

Het oorspronkelijke vijfde lid van artikel 12 is vervallen in verband met de 
nieuwe opzet van de matigingsbevoegdheid, vervat in artikel 12a. De onder-
getekende moge naar deze memorie bij dit laatste artikel verwijzen. 

Artikel 6.1.9.12a. Dit artikel vervangt het oorspronkelijke artikel 7. Voor de 
redenen die tot deze verplaatsing hebben geleid zie men deze memorie bij 
dit laatste artikel. 

In het gewijzigd ontwerp wordt in beginsel tegemoet gekomen aan de in 
het voorlopig verslag geuite wens het artikel niet te beperken tot het geval 
van dreigende «noodtoestand». Ter motivering daarvan kan op het volgen-
de worden gewezen. 

Het ontwerp bevatte niet één bepaling die de rechter een matigingsbe-
voegdheid toekent, maar verscheidene. Naast artikel 6.1.9.7 kunnen worden 
genoemd de artikelen 6.1.9.12 lid 5, 6.3.17 lid 1 en 6.4.1.2. lid 2. De grond 
waarop matiging plaats kan vinden, was in ieder van deze bepalingen verschil-
lend geformuleerd. Aldus was een min of meer verbrokkeld stelsel ontstaan, 
waarvan valt te vrezen dat het noch de bezwaren van een ruime matigings-
bevoegdheid vermijdt, noch de nadelen van het ontbreken van een zodanige 
bevoegdheid opheft. 

Het voornaamste bezwaar tegen toekenning van een matigingsbevoegd 
heid schuilt in het gevaar dat een schuldenaar deze mogelijkheid zal hante-
ren om op chicaneuze wijze uitstel van betaling te krijgen. Zoals hieronder 
nog aan de orde zal komen sluit ook de beperkte matigingsgrond van artikel 
6.1.9.7 dergelijke chicanes niet uit. 

Anderzijds is een belangrijk nadeel van het ontbreken van een uitdrukkelijk 
ke matigingsbevoegdheid dat de rechter de neiging zal hebben om in de ge-
vallen dat hij volledige schadevergoeding onredelijk acht, deze wel te beper-
ken maar op oneigenlijke gronden (bijv. via causaal verband, eigen schuld of 
het niet bewezen achten van bepaalde posten), waardoor een juist inzicht in 
en controle op zijn werkelijke overwegingen worden bemoeilijkt. Ook dit ge-
vaar heft het ontwerp niet op. Zo kent het voor het geval van overlijden van 
het slachtofferde ruime matigingsbevoegdheid van artikel 6.1.9.12 lid 5, 
maar ontbreekt een dergelijke bevoegdheid bij letselschade, hoewel deze in 
de praktijk vaak nog hoger oploopt en het huidige recht in artikel 1407 lid 2 
B.W. hier wél een zekere matiging mogelijk maakt. 

Daarnaast zijn er de bezwaren die aan iedere verbrokkeling verbonden 
zijn. Zo mag men verwachten dat bij de matigingsbevoegdheid van artikel 
6.3.17 lid 1 een belangrijke bron van moeilijkheden zal schuilen in de vraag 
waarop de aansprakelijkheid van de schuldenaar nu eigenlijk berust: op een 
vandeaansprakelijkheidsgronden als in dat artikel bedoeld, op artikel 6.3.1.1 
e.v. of wellicht op artikel 6.1.8.1 ingeval tussen partijen reeds een rechtsver-
houding (bijv. een overeenkomst) bestond. 

Tegen deze achtergrond is het naar de mening van de ondergetekende 
een beter stelsel één matigingsbevoegdheid aan de rechter toe te kennen, 
die in alle voormelde gevallen kan worden gehanteerd, maar die tevens zo 
geformuleerd is dat zij de rechter noopt tot een mate van terughoudendheid 
die belet dat zij door de schuldenaar als chicane gehanteerd kan worden. Ar-
tikel 12a beoogt dit te verwezenlijken. Daarnaast konden de artikelen 6.1.9.12 
lid 5, 6.3.17 lid 1 en 6.4.1.2 lid 2 vervallen. 

De in het artikel gekozen algemene maatstaf («tot kennelijk onaanvaardba-
re gevolgen zou leiden») vertoont overeenkomst met de eveneens tot voor-
zichtigheid en objectivering van inzicht nopende maatstaf «in hoge mate on-
billijk» die onderwerp van bespreking was op de aan de matigingsbevoegd-
heid gewijde vergadering van de Nederlandse Juristenvereniging van 1964. 

Tweede Kamer, zitting 1975-1976,7729, nrs. 6-7 107 



6.1.9 Men zie de handelingen 19641, p. 205, en 196411, p. 37. Een ruime meerder-
heid sprak zich voor een matigingsbevoegdheid in deze trant uit. 

Als een geval waarin matiging op grond van het onderhavige artikel op 
haar plaats kan zijn en het artikel de rechter daartoe de vrijheid geeft, kan in 
de eerste plaats worden genoemd dat van een aansprakelijkheid ingevolge 
toerekening van een onrechtmatige daad aan de dader overeenkomstig de 
artikelen 6.3.1.2a lid 2 en 6.3.1.2b lid 1, d.w.z. ondanks diens jeugdige leeftijd 
of een geestelijke of lichamelijke tekortkoming. Met name indien de aan-
sprakelijkheid van de dader niet door verzekering is gedekt en hij ook niet 
over een ruim vermogen beschikt, kan het onaanvaardbaar zijn dat hij het 
volle bedrag van de schade krijgt te dragen. Men denke aan een kind dat al-
dus voor een belangrijk deel van zijn verdere leven met deze schuld zou wor-
den belast in de verwachting dat hij deze wellicht eens uit zijn toekomstig in-
komen zal kunnen voldoen. Wat de toerekening ondanks een geestelijke of 
lichamelijke tekortkoming betreft, vestigt de ondergetekende er nog de aan-
dacht op dat met het onderhavige artikel een resultaat kan worden bereikt 
dat niet ver afstaat van het stelsel dat het oorspronkelijke artikel 6.3.6 op dit 
punt bevatte. Het nieuwe stelsel biedt evenwel het voordeel dat ook reke-
ning kan worden gehouden met de gevallen van verminderde toerekenings-
vatbaarheid, die geheel buiten artikel 6.3.6 vielen. 

Een volgend geval waarin matiging van de vergoedingsplicht op haar 
plaats kan zijn, is dat van schade, ontstaan bij belangeloze dienstverlening. 
Men mag aannemen dat het oorspronkelijke artikel 6.4.2.1 lid 2 betreffende 
zaakwaarneming op deze gedachte steunde. Bijv. bij kosteloos meerijden 
lijkt dit de ondergetekende een redelijker oplossing dan het te zoeken in de 
constructie van een tussen partijen stilzwijgend overeengekomen exonera-
tie. De ondergetekende herinnert eraan dat het veelal zal gaan om ongeval-
len waarbij in het huidige recht de matigingsbevoegdheid bestaat van artikel 
1407lid2B.W.; men zie H.R. 3 december 1971, N.J. 1972,144 en 11 april 
1975, N.J. 1975, 373. Ook is van belang dat het huidige recht in sommige ge-
vallen van belangeloze dienstverlening een verzachting van aansprakelijk-
heid kent (artikelen 1743-1744 en artikel 1838 B.W.), die in het ontwerp niet is 
overgenomen; men zie de toelichting bij de artikelen 7.7.1.2 en 7.9.1.3. Ook 
dit kan de behoefte aan matiging van eventueel verschuldigde schadever-
goeding doen toenemen. 

Verder zou de ondergetekende een lans willen breken voor de in de toe-
lichting bij artikel 6.1.9.7 verworpen gedachte dat matiging op zijn plaats is, 
wanneer de aansprakelijke in dienstverband tot het nemen van bepaalde ri-
sico's is genoopt, die hij, vanuit zijn eigen draagkracht gezien, niet aan kan. 
Daarbij zal uiteraard mede een rol kunnen spelen of de schade is te wijten 
aan zijn opzet of bewuste roekeloosheid, dan wel aan één dier kleine onacht 
zaamheden waaraan ieder zich bij bepaalde werkzaamheden vroeg of laat 
schuldig maakt. Ook zal van belang kunnen zijn in hoeverre de aansprakelij-
ke verhaal op zijn opdrachtgever kan uitoefenen. 

Tenslotte kan als een factor die tot matiging kan leiden, nog worden ge-
dacht aan de situatie dat de aansprakelijke door het ongeval ook zelf aan-
zienlijke schade heeft geleden, bijv. invalide is geworden. Met name bij aan-
sprakelijkheid buiten schuld kan het naar de mening van de ondergetekende 
zeer onbillijk zijn de invalide nog weer te belasten met een verplichting tot 
schadevergoeding van zodanige omvang dat daardoor de invaliditeitsvoor-
zieningen die hij op grond van eventuele aanspraken tegen een verzekeraar 
of uit hoofde van een pensioenrecht krijgt, goeddeels zouden worden opge-
slokt. 

De ondergetekende wil er bij al deze voorbeelden evenwel de nadruk op 
leggen, dat het artikel het oordeel daaromtrent geheel aan de rechter over-
laat, en dat het hier in elk geval slechts gaat om factoren die deze in verband 
met alle omstandigheden van het geval zal moeten bezien. Als omstandig-
heden die in het bijzonder van belang kunnen zijn, vermeldt het eerste lid 
uitdrukkelijk de aard van de aansprakelijkheid, de tussen partijen bestaande 
rechtsverhouding en hun beider draagkracht. Zoals in het voorlopig verslag 
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terecht is opgemerkt, gaat het bij deze en ook bij de niet in de wettekst ver-
melde omstandigheden om een afweging van de belangen die aan de zijde 
van beide partijen bestaan. Zo zal in het kader van de draagkracht niet alleen 
een rol kunnen spelen of de aansprakelijke terzake van zijn aansprakelijkheid 
verzekerd was, maar ook of de schade aan de zijde van de benadeelde door 
verzekering was gedekt. Men denke aan het geval dat het diens assuradeu-
ren zijn die de vordering instellen, omdat deze op hen is overgegaan op 
grond van de subrogatie van artikel 7.17.2.25. 

Wat de aard van de aansprakelijkheid betreft, moet niet alleen worden ge-
dacht aan de vraag of de aansprakelijkheid er een uit overeenkomst of uit 
onrechtmatige daad is, dan wel uit een van de bepalingen van afdeling 6.3.2 
betreffende aansprakelijkheid voor personen en zaken, maar ook aan de 
vraag op welke grond toerekening van de onrechtmatige daad aan de dader 
kan plaats vinden; men zie artikel 6.3.1.1 lid 3 en de reeds ter sprake geko-
men artikelen 6.3.12a lid 2 en 2b lid 1. Ook valt te denken aan de aard van de 
gedraging die een onrechtmatige daad opleverde (een opzettelijke vernie-
ling, of een geringe verkeersfout). 

Ook aan de tussen partijen bestaande rechtsverhouding, bijv. een over-
eenkomst, komt in dit verband betekenis toe. In het algemeen zal matiging 
niet of althans minder snel in aanmerking komen, wanneer de vordering tot 
schadevergoeding de niet-nakoming van een verplichting betreft, die de 
schuldenaar vrijwillig op zich heeft genomen. Ook is hier van belang dat, in-
dien bepalingen als artikel 6.5.3.11 en 3.2.10 lid 4 aan de schuldenaar ten 
dienste staan, hij niet hantering van het matigingsrecht moet kunnen verlan-
gen, zolang het nog niet tot toepassing van die artikelen is gekomen, omdat 
hij het niet opportuun acht ze in te roepen uit vrees voor een andere wijzi-
ging van de overeenkomst dan hij wenst, of voor toepassing van artikel 
3.2.17c. 

Evenmin als de Commissie zou de ondergetekende het matigingsrecht 
willen beperken tot het geval dat de schuldenaar een natuurlijk persoon is. 
Anders dan G. J. Scholten in zijn in het voorlopig verslag vermelde betoog 
ziet hij ook niet de «barmhartigheid» als grondslag van de bevoegdheid tot 
matiging. Artikel 12a bevat een regel van burgerlijk recht die in beginsel niet 
van andere orde is dan andere bepalingen waarin de burgerlijke rechter een 
discretionaire bevoegdheid wordt gegeven. Ook hier gaat het om een afwe-
ging die zich slecht leent voor toepassing van de processuele regels die de 
rechter bij zijn oordeelsvorming gewoonlijk in acht heeft te nemen. Maar de 
beslissing die de rechter neemt, is een rechtsbeslissing, hoezeer daarbij 
menselijke aspecten een rol kunnen spelen. In het voorlopig verslag werd er 
trouwens terecht op gewezen dat zodanige aspecten ook bij de aansprake-
lijkheid van een rechtspersoon aan de orde kunnen komen. 

Aandacht verdient voorts dat in het gewijzigd ontwerp de matigingsgrond 
die oorspronkelijk als enige in artikel 7 was opgenomen, niet terugkeert. 

Juist deze matigingsgrond is de ondergetekende in de strikte vorm die 
daaraan in het ontwerp was gegeven, weinig gelukkig voorgekomen. 

In de eerste plaats mag worden betwijfeld of zij zich ten aanzien van parti-
culieren nog ooit werkelijk kan voordoen, sinds de Algemene Bijstandswet 
recht geeft op bijstand juist om eventuele noodtoestanden te voorkomen. 
Men zie artikel 1 van die wet: «. . . . aan iedere Nederlander die . . . . in zo-
danige omstandigheden verkeert of dreigt te raken dat hij niet over de mid-
delen beschikt om in de noodzakelijk kosten van het bestaan te voorzien». 

Een volgend bezwaar tegen de noodtoestand als matigingsgrond is, dat 
zij ongelukkig kan ingrijpen in de situatie die bij insolventie van de schulde-
naar ontstaat: de betreffende schuldeiser zou immers ook de vordering die 
hij in geval van faillissement kan indienen, gereduceerd zien. Maar aldus 
werkt de matiging niet ter ontlasting van de schuldenaar, maar verstoort zij de 
verhouding tussen de betreffende schuldeiser en de overige schuldeisers in 
het faillissement. 

Ook kan gezegd worden dat juist hier het gevaar van processuele chicanes 
extra zwaar weegt. Bij andere omstandigheden die tot matiging zouden kun-
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nen leiden (geringe schuldgraad of toerekening zonder schuld, dienstver-
band dat noopt tot het nemen van meer risico, kosteloze dienstverlening, 
etc.) gaat het om omstandigheden die min of meer op de gebeurtenis waar-
op de aansprakelijkheid berust zelf betrekking hebben. Het ligt voor de hand 
ze in een desbetreffend geding ter sprake te brengen. Tot op zekere hoogte 
kan hetzelfde worden gezegd van de factoren die - globaal - de draagkracht 
van partijen bepalen. Anders is het echter wanneer het zou aankomen op 
een nauwkeurige vaststelling van de financiële omstandigheden van de 
schuldenaar. Daarbij gaat het om feiten die volkomen buiten het eigenlijke 
onderwerp van het geding staan, en waarover de schuldenaar van alles kan 
aanvoeren en trachten te bewijzen, terwijl de juistheid van wat aan feiten en 
bewijsmateriaal naar voren wordt gebracht zowel voor de schuldeiser als 
voor de rechter vaak moeilijk te beoordelen zal zijn en bovendien deze finan-
ciële omstandigheden na de uitspraak nog kunnen veranderen. In het voor-
lopig verslag werd er dan ook terecht op gewezen dat een eventuele be-
voegdheid tot matiging op deze grond zou neerkomen op de bevoegdheid 
tot opschorting van de bevoegdheid tot tenuitvoerlegging en veeleer in het 
executierecht zou thuis horen. 

De ondergetekende betwijfelt echter of aan een zodanige regeling een 
praktische behoefte bestaat. Daarbij is een belangrijk punt dat incassopogin-
gen ten aanzien van debiteuren waarvan twijfelachtig is of zij verhaal bie-
den, niet plegen plaats te vinden langs de weg van gewone executie, maar 
door faillissementsaanvrage. De behandeling van deze aanvrage pleegt te 
worden aangehouden, wanneer de schuldeiser met de schuldenaar tot een 
afbetalingsregeling meent te kunnen komen; het faillissement wordt niet 
uitgesproken, wanneer er inderdaad een zodanige regeling komt. In ieder 
geval bestaat een belangrijke rem op onredelijke executies hierin dat het nu 
eenmaal voordeliger is om, als een vooruitzicht op een aanvaardbare afbeta-
ling bestaat, een betalingsregeling toe te staan, dan een uitzichtloze executie 
voort te zetten. Voorts duidt de informatie die bij de voorbereiding van deze 
memorie is ingewonnen bij enige Kamers van Koophandel, de Nederlandse 
Orde van Advocaten en de Nederlandse Vereniging voor Rechtspraak er niet 
op dat een algemene rechterlijke bevoegdheid tot het verlenen van uitstel 
van betaling na de veroordeling van de schuldenaar in de praktijk instem-
ming zou vinden. 

Ook de aan het slot van het oorspronkelijke artikel 7 lid 1 gebezigde woor-
den «tenzij de schade door opzet of grove schuld van de schuldenaar is ver-
oorzaakt» keren in artikel 12a niet terug. De ondergetekende verenigt zich 
graag met de in het voorlopig verslag uitgesproken mening dat opzet of gro-
ve schuld niet steeds behoeft uit te sluiten dat matiging op haar plaats is. Be-
halve in het geval van een grove fout bij belangeloze dienstverlening valt 
ook te denken aan de gevallen van verminderde toerekeningsvatbaarheid 
(bijv. een boosaardige brandstichting door een twaalfjarige) of aan opzet die 
neerkomt op een gebrek aan zelfbeheersing, uitgelokt door de omstandighe-
den of door getreiter van het slachtoffer of een derde. 

Wat betreft de algemene beschouwingen die in het voorlopig verslag bij 
dit artikel en bij artikel 6.1.6.20 onder dzijn te vinden, deze hebben in het ge-
wijzigd ontwerp hun belang verloren aangezien de termen «opzet» en «op-
zet en grove schuld» in deze bepalingen niet meer voorkomen, evenmin als 
trouwens in de artikelen 6.1.7.7 en 6.5.4.7 waarin ze oorspronkelijk eveneens 
waren te vinden. Ter beantwoording van deze beschouwingen wil de onder-
getekende dan ook volstaan met erop te wijzen dat deze begrippen steeds 
moeten worden uitgelegd in verband met de strekking van de bepaling 
waarin zij voorkomen. Algemene regels omtrent deze uitleg zijn derhalve 
moeilijk te geven. 

Anders dan de Commissie zou de ondergetekende de bepaling van het 
oorspronkelijke artikel 7 lid 2 in beginsel willen handhaven, zij het aangevuld 
met het oog op het geval dat de aansprakelijke verzekerd was, ongeacht of 
hij daartoe verplicht was. Inderdaad schijnt matiging hem in deze gevallen 
nimmer op haar plaats. Het is dan duidelijker om dit uitdrukkelijk in de wet te 
zeggen in plaats van het over te laten aan de algemene norm van lid 1. 
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6 . 1 . 9 A Wat betreft de in het voorlopig verslag ter sprake gebrachte vraag welke 
invloed de w.a.-verzekering nu precies op de matigingsbevoegdheid moet 
hebben, is de voorkeur gegeven aan het stelsel dat deze bevoegdheid be-
trekking heeft op de volledige vergoedingsplicht met dien verstande dat de 
matiging niet mag leiden tot een vergoeding die lager is dan het bedrag 
waarvoor de verzekering gesloten werd, derhalve het tweede van de in het 
voorlopig verslag vermelde stelsels. Het verschil tussen beide stelsels moet 
echter niet worden overschat. Geen van beide sluiten zij uit dat degene die 
met het oog op een risico, verbonden aan een op zich zelf redelijke activiteit, 
tegen betaling van een omvangrijke premie tot op grote hoogte zijn aanspra-
kelijkheid heeft gedekt, zich daarvoor uit verantwoordelijkheidsgevoel de 
nodige opoffering getroostend, een zodanige matiging kan verlangen dat 
geen of praktisch geen vergoeding boven het verzekerde bedrag meer ver-
schuldigd is. 

In het voorlopig verslag werd tenslotte de vraag aan de orde gesteld, hoe 
het gaat wanneer er meer schuldeisers zijn wier vorderingen afzonderlijk 
niet, maar tezamen wel aanleiding tot matiging kunnen geven. De onderge-
tekende verenigt zich graag met het door de Commissie reeds gesuggereer-
de antwoord dat de rechter in zo'n geval zal moeten uitgaan van alle vorde-
ringen op de schuldenaar, die door de betreffende gebeurtenis zijn ontstaan, 
en het aldus verkregen totale bedrag zal moeten matigen teneinde vervol-
gens het gematigde bedrag over de schuldeisers naar evenredigheid van 
ieders vordering te verdelen. Men vergelijke voor het huidige artikel 1407 lid 2 
B.W., Onrechtmatige daad, II (Bloembergen), nr. 339. 

Denkbaar is evenwel dat een gelijktijdige afhandeling niet mogelijk is, bijv. 
omdat de schade van bepaalde benadeelden pas later aan het licht komt. Is 
de schade met de overige schuldeisers al afgewikkeld, dan zal hier niet op te-
ruggekomen kunnen worden. Het is dus het belang van de schuldenaar die 
artikel 12a wil inroepen, om terstond allen die wellicht een vordering kunnen 
instellen aan de rechter op te geven, opdat deze hen in zijn beslissing be-
trekt. 

Afdeling 9A 

Verbintenissen tot betaling van een geldsom 

Algemeen. In de onderhavige afdeling is een aantal bijzondere bepalin-
gen betreffende geldverbintenissen tezamengebracht ter aanvulling of ter af-
wijking van de regels voor verbintenissen in het algemeen, die in beginsel 
ook voor geldschulden gelden. De ondergetekende meent dat een afzonder-
lijke regeling van deze aard betreffende een zo belangrijke groep verbinte-
nissen in Boek 6 niet mag ontbreken. 

De nieuwe afdeling opent in de artikelen 1-3 met enige belangrijke hoofd-
regels, achtereenvolgens betreffende het nominaliteitsbeginsel, de verplich-
ting tot betaling in gangbaar geld en de bevoegdheid tot girale betaling. 
Daarna volgen in de artikelen 4-7 een aantal voorschriften betreffende de 
plaats van betaling, ontleend aan de Convention Européenne relative au lieu 
de paiement des obligations monétaires van 1972, hierna af te korten als 
C.E.L.P. Vervolgens zijn twee artikelen gewijd aan de materie van de wettelijk 
ke rente, die in het ontwerp werd geregeld in artikel 6.1.8.9. Tot slot volgt in 
de artikelen 10-15 een reeks bepalingen betreffende verbintenissen tot beta-
ling in buitenlands geld, waarin in vele opzichten aansluiting is gezocht bij 
de Convention Européenne relative aux obligations en monnaie étrangère 
van 1968, hierna af tekorten als CE.M.E. 

De invoeging van deze afdeling strookt, naar de ondergetekende meent, 
met de bedoeling van de ontwerpers van Boek 6, die het voornemen nadere 
regels betreffende geldschulden op te nemen slechts hebben laten varen, 
omdat het overleg ter voorbereiding van de C.E.M.E., toen het werk aan 
Boek 6 zijn voltooiing naderde, reeds enige tijd begonnen was. Er is toen de 
voorkeur aan gegeven deze materie in het nieuwe wetboek niet ter hand te 
nemen, voordat het resultaat van dit overleg bekend zou zijn. 
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6 . 1 . 9 A Bij het bovenstaande tekent de ondergetekende nog aan dat niet bekend 
is, wanneer de C.E.L.P. en de C.E.M.E., die thans nog niet door voldoende 
landen zijn bekrachtigd, in werking zullen treden. Wel kunnen zij reeds nu 
worden beschouwd als een gezaghebbende samenvatting van hetgeen 
thans in vele Europese landen op het gebied van de daarin opgenomen re-
gels betreffende geldschulden wordt aangenomen of wenselijk geacht. 

Wat de terminologie van de nieuwe afdeling betreft, verdient aandacht dat 
de daarin gebezigde term «geld» zowel Nederlands geld als buitenlands 
geld omvat, zoals dat ook elders in het nieuwe wetboek het geval is. Men zie 
bijv. de artikelen 3.4.2.3a lid 6, 3.4.2.3aa, 3.9.2.15, 6.1.9.9, 6.1.10.6 lid 3, 
6.1.10.18, 6.4.2.1 lid 2, 7.1.1.1 en 7.2.1.1, alsmede de memorie van antwoord 
betreffende Boek 3, alinea overlopend van p. 114 naar p. 115 en p. 117 bo-
venaan,en de toelichting bij Boek 7, eerste alinea bij artikel 7.2.1.1, p. 884. 

Het gewijzigd ontwerp behandelt de geldschuld niet zonder meer als een 
bijzondere vorm van de verbintenis tot levering van naar de soort bepaalde 
zaken. Niet alleen is de schuldenaar volgens artikel 2 vrij de schuld te vol-
doen in elke geldsoort die op het tijdstip van de betaling gangbaar is - naar 
gelang van het bedrag munten en bankbiljetten in verschillende coupures -
maar ook kan hij volgens artikel 3 in de regel giraal betalen, waarbij van eni-
ge levering van zaken geen sprake is, maar de schuldeiser slechts een vorde-
ring op de giro-instelling krijgt, waarover hij op zijn beurt desgewenst weer 
giraal kan beschikken. Wel zullen bepaalde geldschulden soms een verbinte-
nis tot levering van naar de soort bepaalde zaken kunnen opleveren. Men 
denke aan de verbintenis tot het verschaffen van een bepaalde hoeveelheid 
buitenlands geld in bankbiljetten. Men vergelijke voor het huidige recht As-
ser-Rutten I, p. 323. 

Voor de toepasselijkheid van de onderhavige afdeling is voorts niet nodig 
dat de geldsom tot betaling waarvan de verbintenis strekt reeds terstond 
vaststaat. Zo moet ook de verbintenis tot schadevergoeding als een verbin-
tenis tot betaling van een geldsom worden beschouwd, onverschillig of het 
reeds tot vaststelling van de omvang van de schade en daarmee van de ver-
schuldigde geldsom is gekomen. Men denke aan het geval van schadever-
goeding op te maken bij staat, geregeld inde artikelen 612 e.v. Rv. 

Artikel 6.7.9/4.1. Dit artikel geeft een wettelijke grondslag aan het nomina-
liteitsbeginsel dat meebrengt dat bij verbintenissen tot betaling van een 
geldsom voor de omvang van de verschuldigde prestatie slechts het nomi-
nale bedrag van die geldsom van belang is, zodat met wisselingen in de 
reële koopkracht van het geld als regel geen rekening behoeft te worden ge-
houden. Dit beginsel wordt zowel hier te lande als in het buitenland alge-
meen als grondslag van het monetaire stelsel aanvaard. In de huidige wet-
geving heeft het een neerslag gevonden in artikel 1793 lid 2 B.W. Het wordt 
in de rechtspraak evenwel ook buiten het daar geregelde geval toegepast; 
menzieH.R. 18 januari 1957, N.J. 1959, 110, en 3 november 1961, N.J. 1962, 
55. In het eerste stuk van het voorlopig verslag, met name bij artikel 6.1.8.9, 
heeft ook de Commissie haar instemming met deze regel betuigd. 

Het artikel drukt zich aldus uit dat de verbintenis moet worden voldaan 
«naar haar nominale bedrag». Deze formulering houdt mede rekening met 
de situatie dat ten tijde van de voldoening het geld waarin de verbintenis 
luidt, niet meer gangbaar is. Men denke aan gevallen als dat van de vervan-
ging in 1958 van de oude Franse franc door de nieuwe Franse franc. Volgens 
artikel 2 moet dan worden betaald in het geld dat gangbaar is op het tijdstip 
van de betaling. Artikel 1 brengt in een zodanig geval mee dat het verschul-
digde bedrag wordt vastgesteld naar het nominale bedrag waarin de verbin-
tenis luidt, omgerekend volgens de bij de invoering van het nieuwe geld 
vastgestelde koers, welke in het voormelde geval van de Franse franc voor 
alle verbintenissen was gesteld op 100 tegen 1. 

De ondergetekende meent dat de bespreking van het onderhavige artikel 
de juiste plaats is om tevens in te gaan op hetgeen bij de behandeling van 
artikel 6.1.8.9 in het eerste stuk van het voorlopig verslag is te berde ge-
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6.1.9A bracht ten aanzien van de geldontwaarding, die de Commissie terecht met 
het nominaliteitsbeginsel in verband gebracht heeft. In overeenstemming 
met de in het voorlopig verslag gedane suggestie is terzake van deze proble-
matiek de mening ingewonnen van een breed samengestelde kring van des-
kundigen, die niet alleen uit juristen, maar ook uit economen bestaan heeft. 
Bij hetgeen in het gewijzigd ontwerp op dit punt wordt voorgesteld, zowel 
als bij de motivering van die voorstellen in deze memorie, is in belangrijke 
mate uit de door hen gemaakte opmerkingen geput. 

Vooropgesteld moge worden dat de ondergetekende zich graag verenigt 
met de in het voorlopig verslag uitgesproken mening dat aanvaarding van 
het nominaliteitsbeginsel niet uitsluit om in de gevallen dat dit beginsel in 
verband met geldontwaarding tot onbillijke resultaten zou leiden, deze weg 
te nemen of te verzachten. De Commissie heeft, zich beperkend tot het bur-
gerlijk recht, in dat verband voor een vijftal punten aandacht gevraagd, te 
weten (1) de geldontwaarding tijdens het verzuim van de schuldenaar; (2) de 
geldontwaarding tussen het moment waarop een wanprestatie of een on-
rechtmatige daad wordt gepleegd en het moment waarop de deswege ver-
schuldigde schadevergoeding wordt vastgesteld; (3) de geldontwaarding in 
geval bij rechterlijk vonnis een schadevergoeding wegens wanprestatie of 
onrechtmatige daad is vastgesteld, welke de vorm heeft van een periodiek te 
betalen bedrag; (4) de geldontwaarding bij langlopende contracten; en (5) 
de geldontwaarding bij alimentatieverplichtingen. 

De ondergetekende wil zijn bespreking van deze gevallen beginnen met 
de opmerking dat aan het slot van artikel 1 een zinsnede is toegevoegd die 
doet uitkomen dat afwijkingen van het nominaliteitsbeginsel niet alleen uit 
de wet, maar ook uit gewoonte en rechtshandeling kunnen voortvloeien. 
Evenmin als in het huidige recht is dit beginsel derhalve van dwingende 
aard. Aandacht verdient dat afwijkingen ervan ook kunnen voortvloeien uit 
het ongeschreven recht, waarnaar verwezen wordt in de artikelen 6.1.1.2 en 
6.5.3.1. 

Wat het eerste door de Commissie ter sprake gebrachte geval betreft - de 
geldontwaarding tijdens het verzuim van de schuldenaar - , hier gaat het in 
feite om de vraag of bij de vaststelling van schadevergoeding wegens ver-
traging in de voldoening van een geldsom naast de wettelijke rente nog af-
zonderlijk rekening moet worden gehouden met schade door geldontwaar-
ding. In artikel 8 van deze afdeling is een stelsel gekozen waarin voor een 
dergelijke afzonderlijke vergoeding geen plaats is. De ondergetekende moge 
voor dit punt verder naar deze memorie bij dat artikel verwijzen. 

Wat het tweede geval betreft - geldontwaarding tussen het tijdstip van 
wanprestatie of onrechtmatige daad en dat van de vaststelling van de scha-
de - hier komt het gewijzigd ontwerp aan de door de Commissie geuite 
wens tegemoet door in artikel 6.1.8.8 onder fa te bepalen dat het verzuim van 
de schuldenaar zonder ingebrekestelling intreedt ten aanzien van alle ver-
bintenissen die voortvloeien uit onrechtmatige daad of strekken tot schade-
vergoeding als bedoeld in artikel 6.1.8.1 lid 1. Dit stelsel brengt mee dat inge-
volge artikel 8 lid 1 van de onderhavige afdeling de wettelijke rente begint te 
lopen, zodra de vordering tot schadevergoeding opeisbaar is. Vaak zal deze 
opeisbaarheid reeds ontstaan op het tijdstip van de wanprestatie of de on-
rechtmatige daad zelf, in het bijzonder indien de schade geacht moet wor-
den terstond op dit tijdstip te zijn ontstaan, waarvoor niet nodig is dat ook de 
omvang van de schade terstond vaststaat. De ondergetekende moge voor 
verdere details verwijzen naar deze memorie bij artikel 8, eerste lid. 

Met het derde geval - geldontwaarding na een rechterlijk vonnis waarin 
schadevergoeding in de vorm van een periodieke uitkering is toegekend - is 
in de gewijzigde redactie van artikel 6.1.9.10 rekening gehouden. Dit is met 
name gebeurd door aan het slot van artikel 6.1.9.10 lid 1 te bepalen dat de 
rechter de veroordeling van door hem te stellen voorwaarden afhankelijk 
kan maken, hetgeen onder meer meebrengt dat hij bevoegd is de door hem 
vast te stellen uitkering te indexeren. Men zie hetgeen in deze memorie bij 
dat artikel is aangetekend. 

Tweede Kamer, zitting 1975-1976,7729, nrs. 6-7 113 



6.1.9A Het vierde geval - de geldontwaarding bij lang lopende contracten met 
geldelijke verplichtingen - is overeenkomstig de wens van de Commissie 
niet nader geregeld. Het slot van lid 1 laat voor de door de Commissie be-
doelde bijzondere regelingen van partijen en gebruikelijke bedingen vol-
doende ruimte. Overigens wijst de ondergetekende erop dat, zo de economi-
sche omstandigheden wenselijk zouden maken op dit punt in de contracts-
vrijheid in te grijpen, bijv. door bepaalde indexeringsclausules te verbieden 
of aan een vergunning te binden, dit stuk sociaal-economische wetgeving 
zich, naar mag worden verwacht, niet zou lenen voor opneming in het Bur-
gerlijk Wetboek. Wel verdient in dit verband nog aandacht artikel 6.5.3.11, 
dat in geval van een dusdanig voortgeschreden geldontwaarding dat zij een 
door partijen bij het aangaan van de overeenkomst niet voorziene omstan-
digheid oplevert, tot een ontbinding of wijziging van de overeenkomst door 
de rechter kan leiden. 

Wat het vijfde geval betreft - de alimentatievorderingen - kan de onderge-
tekende kort zijn. Inmiddels is bij de wet van 6 juli 1972, Stb. 390, een rege-
ling ter indexering van alimentatievorderingen in Boek 1 ingevoegd; men zie 
artikel 402a van dit Boek. 

Artikel 6.1.9A.2. Moet volgens het vorige artikel de voldoening van de 
geldsom naar haar nominale bedrag geschieden, in het onderhavige artikel 
wordt bepaald dat betaald moet worden in het geld dat op het tijdstip van de 
betaling gangbaar is. Men zie voor het huidige recht H.R. 14 januari 1955, 
N.J. 1959, 109, en 18 januari 1957, N.J. 1959, 110. Beide regels hangen nauw 
met elkaar samen, maar zijn overzichtelijkheidshalve in afzonderlijke artike-
len ondergebracht. 

Het artikel spreekt niet van «wettig betaalmiddel», maar evenals de voor-
melde arresten en de huidige artikelen 1793 lid 2 B.W. en 12 lid 2 van de 
Muntwet 1948 van «gangbaargeld». Of geld als gangbaar kan worden aan-
gemerktzal ook in het gewijzigd ontwerp in de eerste plaats afhangen van 
de vraag of het wettig betaalmiddel is. Voor Nederland zullen hier derhalve 
beslissend blijven artikel 2 van de Muntwet 1948 (munten) en artikel 10 van 
de Bankwet 1948 (bankbiljetten), terwijl voorts nog kan worden gewezen op 
artikel 3 van het Besluit van 4 februari 1943, Stb. D67 (muntbiljetten). 

Door het bezigen van de term «gangbaar» vermijdt het artikel evenwel on-
nodig partij te kiezen voor de door sommigen aangehangen theorie dat geld 
zijn hoedanigheid uitsluitend aan de Staat kan ontlenen; aldus bijv. Mann, 
The legal aspect of Money, 3e druk, 1971, p. 9-26. Volgens vele anderen 
wordt immers wat geld is, in laatste instantie bepaald door maatschappelij-
ke opvattingen; men zie Nussbaum, Money in the Law, 1950, p. 5e.v., Van 
Eek, Juridische aspecten van geld met name in het vroegere Nederlands ln-
dië, diss. Leiden, 1970, p. 86 e.v., Duden, Der Gestaltwandel des Geldes und 
seine rechtlichen Folge, Karlsruhe 1968. Aldus worden met name problemen 
voorkomen ten aanzien van geld dat niet door de Staat is uitgegeven, maar 
wel als gangbaar op zijn grondgebied wordt getolereerd, en voorts ook ten 
aanzien van geld, uitgegeven vanwege het ter plaatse uitgeoefende feitelijk 
gezag, terwijl de bevoegdheid tot deze uitgifte jegens de Staat waartoe het 
betreffende gebied behoort, ontbreekt of twijfelachtig is. 

Het artikel is aldus geredigeerd dat het mede toepassing kan vinden in de 
gevallen dat ingevolge de artikelen 10-12 de betaling geschiedt in ander 
geld dan tot betaling waarvan de verbintenis strekt. Het is evenmin als de 
rest van deze afdeling van dwingend recht, zij het dat afwijking ertoe zal kun-
nen leiden dat de verbintenis haar karakter van geldschuld verliest. 

De vraag in hoeverre de schuldenaar bevoegd is giraal te betalen, wordt 
niet hier maar in het volgende artikel geregeld. Bij dat artikel zal ook de 
vraag ter sprake komen, in hoeverre de schuldeiser bevoegd is om betaling 
per giro in plaats van in gangbaar geld in chartale vorm te eisen. 

Artikel 6.1.9A.3. In de praktijk van het betalingsverkeer geschiedt de vol-
doening van geldschulden van enige omvang in de regel niet door wettig 
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6 . 1 . 9 A betaalmiddel (chartaal geld), maar door het verschuldigde bedrag te doen 
bijschrijven op een rekening, bestemd voor girale betalingen, die ten name 
van de schuldeiser bij een giro-instelling wordt bijgehouden. Naar de huidige 
stand van zaken moet daarbij worden gedacht aan de Postcheque- en giro-
dienst, aan de gemeentegiro te Amsterdam en aan de particuliere banken.5 

Het onderhavige artikel past de wet aan deze situatie aan. Het stelt in zijn 
eerste lid buiten twijfel dat de schuldenaar tot een zodanige wijze van vol-
doening bevoegd is en tevens dat deze voldoening moet worden gezien als 
een wijze van nakoming die rechtstreeks aan de verbintenis beantwoordt, en 
niet bijv. als een inbetalinggeving in de zin van artikel 6.1.6.15, waarvan de 
bevrijdende werking afhangt van de toestemming van de schuldeiser. In het 
tweede lid wordt dit onderstreept door een bijzondere regel betreffende het 
tijdstip waarop een zodanige betaling voltooid is. 

Het artikel is in hoofdzaak ontleend aan het Beneluxontwerp Nakoming 
van verbintenissen (artikel 1.19), dat zowel in de inleidende opmerkingen bij 
deze memorie als bij de afdelingen 6.1.6 en 6.1.7 reeds ter sprake is geko-
men. Anders dan in dit ontwerp is geschied, maakt het artikel echter geen 
onderscheid tussen de gevallen van overschrijving vanaf een andere reke-
ning en van storting in wettig betaalmiddel op de rekening van de schuldei-
ser. Het geldt derhalve voor iedere betaling door bijschrijving op die reke-
ning, onverschillig op welke wijze de schuldenaar - of een derde die ingevol-
ge artikel 6.1.6.4tot betaling bevoegd is - daartoe opdracht heeft gegeven. 

Het geval van het onderhavige artikel moet evenwel worden onderschei-
den van de figuur, geregeld in artikel 6.1.6.15a. Tot het aannemen van een 
cheque of een ander papier als daar bedoeld is de schuldeiser niet verplicht. 
Maar neemt hij, wanneer hem een zodanig papier bij wijze van betaling 
wordt aangeboden, dit toch in ontvangst, dan kan het resultaat in bepaalde 
opzichten met dat van een girale betaling overeenkomst vertonen. De inont-
vangstneming geschiedt immers in beginsel onder voorbehoud van goede 
afloop. Deze goede afloop zal soms bestaan in bijschrijving op de rekening 
van de schuldeiser bij een giro-instelling van het bedrag waarop het papier 
recht geeft. Men denke aan een cheque die op de bank van de schuldeiser is 
getrokken of aan de overhandiging van een overschrijvingsorder. De onder-
getekende moge hier verder naar deze memorie bij artikel 6.1.6.15averwij-
zen. 

Eerste lid. Aan dit lid ligt de gedachte ten grondslag dat de schuldeiser 
door het enkele feit dat hij van het bestaan van de rekening naar buiten doet 
blijken, met betaling door bijschrijving daarop genoegen neemt. Voor de 
toepasselijkheid van deze regel is dan ook zonder belang op welke wijze de 
schuldenaar van het bestaan van de rekening van de schuldeiser kennis 
heeft gekregen. 

Wel is vereist dat het gaat om een rekening in een land waar de betaling 
moet of mag geschieden. Waar de betaling moet geschieden, wordt gere-
geld in de artikelen 4-7, met dien verstande dat volgens de slotzinsnede van 
artikel 4 uit wet, gewoonte of rechtshandeling kan voortvloeien dat op een 
andere plaats moet of mag worden betaald. 

Zijn er meer zulke rekeningen, dan heeft de schuldenaar in beginsel de 
keuze op welke rekening hij wil betalen, zelfs al zou de schuldeiser de reke-
ningen met een verschillende bedoeling hebben geopend. Zolang van deze 
bedoeling niet naar buiten blijkt, behoort de schuldenaar niet het slachtoffer 
te kunnen worden van bijv. een beroep op te late betaling, gegrond op het 

5 In 1975 waren er bij de P.C.G.D. ruim 3,4 mil-
joen rekeningen, bij de gemeentegiro Amster-
dam ongeveer 329.000 rekeningen en bij de 
particuliere banken volgens schatting van de 
P.C.G.D. ruim 3,58 miljoen girorekeningen. Het 
aantal dubbele rekeningen kan op ongeveer 
20% van het totaal van ruim 7,3 miljoen reke-
ningen worden gesteld. 
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6.1.9A enkele feit dat opeen rekening is betaald die volgens de schuldeiser de ver-
keerde was. 

De schuldeiser kan evenwel betaling op zijn rekening(en) of een van zijn 
rekeningen eenzijdig uitsluiten. Van een zodanige uitsluiting kan reeds uit de 
tenaamstelling van de rekening zelf blijken. Men denke aan het geval dat de 
schuldeiser een rekening heeft in een bepaalde kwaliteit of dat hij zowel een 
bedrijfsrekening als een particuliere rekening heeft geopend, en het voor de 
schuldenaar duidelijk is dat de schuld het bedrijf van de schuldeiser betreft, 
of juist dat het om een privéschuld gaat. Ook zal naar omstandigheden uit 
een aanwijzing door de schuldeiser van een bepaalde rekening teneinde 
daarop het verschuldigde te ontvangen, afgeleid kunnen worden dat beta-
ling op een andere rekening uitgesloten is. Dit kan met name opgesloten lig-
gen in het aanwijzen van een bank of andere giroinstelling als plaats voor de 
betaling overeenkomstig artikel 5 lid 2. 

De uitsluiting door de schuldeiser dient uiteraard geldig te geschieden. Zo 
is denkbaar dat een wettelijke bepaling voor bepaalde gevallen girale beta-
ling dwingend voorschrijft, zoals er in verschillende landen reeds bestaan. 
Verder kan betaling per giro uitdrukkelijk of stilzwijgend overeengekomen 
zijn, men zie bijv. artikel 7.20.5.3. Tenslotte kunnen ook redelijkheid en billijk-
heid de schuldeiser in zijn bevoegdheid tot uitsluiting van betaling op een gi-
ro-rekening beperken. Men denke aan het geval dat van de schuldenaar, 
bijv. in verband met de omvang van het bedrag, niet gevergd kan worden dat 
hij de risico's op zich neemt van aanbieding van het geld in chartale vorm op 
de plaats van betaling, d.w.z. in beginsel aan de woonplaats of de plaats van 
vestiging van de schuldeiser. Ook zullen redelijkheid en billijkheid mee-
brengen dat een uitsluiting die pas tot de schuldenaar wordt gericht op een 
tijdstip dat hij daarmee redelijkerwijze geen rekening meer kan houden, 
geen werking heeft. Men lette erop dat artikel 3.2.4 op de uitsluitingsverkla-
ring van toepassing zal zijn. 

Het gevolg van een rechtsgeldige uitsluiting van betaling op een bepaalde 
rekening is, dat de schuldeiser een daarop gedane betaling kan weigeren. 
Wordt de betaling geweigerd, dan zal de schuldenaar in beginsel opnieuw 
moeten betalen. Gaat echter de weigering niet met terugbetaling gepaard, 
dan zal zij veelal als niet ernstig gemeend kunnen worden gepasseerd en in 
elk geval verrekening kunnen plaatsvinden tussen de vordering waarvan 
opnieuw betaling wordt gevraagd en die tot terugbetaling, waarop de schul-
denaar als gevolg van de weigering op grond van onverschuldigde betaling 
aanspraak mag maken. 

Aandacht verdient voorts dat niet alleen de schuldeiser betaling op een gi-
rorekening kan uitsluiten, maar dat ook rechtstreeks uit rechtshandeling, ge-
woonte of redelijkheid en billijkheid kan voortvloeien dat de schuldeiser 
geen betaling per giro behoeft te aanvaarden. Men denke aan koop op een 
markt of in een winkel. 

Voor de toepassing van het eerste lid kan voorts van belang zijn in welke 
valuta de vordering mag worden voldaan. De betaling door bijschrijving op 
een rekening in Nederlands geld zal uiteraard alleen mogen plaats vinden, 
indien de schuldenaar bevoegd is de verbintenis in Nederlands geld te vol-
doen; men vergelijke de artikelen 10-12. 

Het eerste lid houdt zich niet bezig met de vraag in welke gevallen een 
schuldeiser girale betaling kan eisen, in dier voege dat hij een aanbod van 
wettig betaalmiddel zou mogen weigeren. In het stelsel van de onderhavige 
afdeling zal hij dit resultaat in feite kunnen bereiken door overeenkomstig arti-
kel 5 lid 2 zijn bank of een andere giro-instelling als plaats van betaling aan te 
wijzen. De schuldenaar zal de betaling dan daar moeten verrichten, hetzij door 
overschrijving van het betreffende bedrag, hetzij door storting van dit bedrag 
in wettig betaalmiddel bij de aangewezen giro-instelling ter plaatse waar deze 
zodanige stortingen in ontvangst pleegt te nemen. In beide gevallen zal bij-
schrijving op de rekening van de schuldeiser het eindresultaat zijn. 
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6.1.9A Tweede lid. De in lid 1 bedoelde girale betaling geschiedt volgens lid 2 op 
het tijdstip waarop de rekening van de schuldeiser wordt gecrediteerd. Van 
alle in aanmerking komende tijdstippen - dat van het ontvangen van de op-
dracht tot bijschrijving door de giroinstelling, dat van het onherroepelijk 
worden van die opdracht, dat van het debiteren van de rekening van de 
schuldenaar, dat van de eventuele clearing tussen de giroinstelling van de 
schuldenaar en die van de schuldeiser, dat van de creditering van de schul-
deiser en dat van de kennisgeving van deze creditering - is het tijdstip van 
creditering van de schuldeiser het meest in overeenstemming met de girale 
betaling als wijze van nakoming van een verbintenis tot betaling van een 
geldsom. Het is immers het tijdstip waarop het geld waarop de schuldeiser 
recht heeft, te zijner beschikking komt in die zin dat hij, zo het saldo van de 
rekening dit toelaat, er op zijn beurt girale betalingen mee kan verrichten of 
het geld in chartale vorm kan opnemen. Bovendien sluit dit tijdstip goed aar 
bij de algemene gedachte - o.a. te vinden in H.R. 21 maart 1969, N.J. 1969, 
304 - dat vooreen betaling niet alleen nodig is dat de prestatie uit de macht 
van de schuldenaar is geraakt, maar ook dat zij in de macht van de schuldei-
ser is gekomen. 

De bepaling stemt dan ook geheel overeen met wat in het huidige recht 
gewoonlijk wordt aangenomen, zowel in geval van overschrijving op de re-
kening van de schuldeiser als in geval van storting op die rekening. Men zie 
H.R. 22 maart 1972, BNB 1972, nr. 130, en 3 april 1974, BNB 1974, nr. 107; de 
conclusie van Van Oosten als advocaat-generaal voor H.R. 21 maart 1969, 
N.J. 1969, 304, p. 824, tweede kolom; Asser-Rutten I, p. 333; Pabbruwe 
W.P.N.R. 5151; en alleen voor het geval van overschrijving Molengraaff, Lei-
draad II, p. 490. 

Ook in de huidige wetgeving zijn aanknopingspunten voor deze regel te 
vinden, met name in artikel 33 lid 4 van het Octrooireglement, zoals dat is 
gewijzigd bij K.B. van 2 december 1963, Stb. 497, in artikel 59 lid 2 van de Ont-
eigeningswet en in artikel 216 lid 2, tweede zin, K., overgenomen in artikel 
7.20.5.3. 

Voorts stemt de regel overeen met wat in de ons omringende landen 
geldt. Men zie voor België: Van Rijn-Heenen, Principes de droit commercial, 
III, 1960, nr. 2058 e.v.; Frédéricq, Traite de droit commercial Beige, IX, 1952, 
nr. 108; Liebaert, Revue de la Banque, 1968, blz. 703 e.v.; voor Duitsland: 
Bundesgerichtshof 15 mei 1952, B.G.H.Z., 6, 121; Larenz, Schuldrecht I, par. 
18, II, 2; voor Italië: Messineo, Manuale di diritto civile, V, 1958, par. 159, 16; 
voor Frankrijk: Ripert-Roblot, Traite élémentaire de droit commercial, I, 1963 
nr. 1947; voor Zwitserland de rechtspraak van het Zwitserse Bundesge-
richtshof, geciteerd door Jeanprêtre, Schweizerische Juristen-Zeitung, 64 
(1968), p.145 e.v.; en rechtsvergelijkend Nussbaum, Money in the Law, 1950, 
p. 114e.v.. 

De ondergetekende vestigt er de aandacht op dat in het Beneluxontwerp 
Nakoming van verbintenissen (artikel 1.19) met betrekking tot het geval van 
storting een afzonderlijke regel is opgenomen, in dier voege dat voor dit ge-
val de betaling geacht wordt reeds op het tijdstip van storting te zijn vol-
tooid. Ook in de oudere Nederlandse rechtspraak zijn uitspraken in deze rich-
ting te vinden; men zie Rb. Rotterdam 28 september 1923, N.J. 1924, 1242 en 
Rb. Groningen 2 november 1928, N.J. 1928, 1567. Deze regel is in hetonder-
havige artikel niet overgenomen. 

Als argument voor de praktische wenselijkheid ervan is vooral gewezen 
op het belang van kleine, niet ter zake kundige, debiteuren die tegen de ver-
valdag aan het loket komen betalen, om deze betaling op eenvoudige wijze 
aan de hand van het stortingsbewijs te kunnen aantonen. Dit argument boet 
echter aan kracht in naarmate het girale betalingsverkeer en de vertrouwd-
heid daarmee zich uitbreidt, zulks in het belang van allen die betalingen heb-
ben te verrichten of te ontvangen. Deze ontwikkeling heeft in Nederland 
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6 . 1 . 9 A thans een ver gevorderd stadium bereikt.6 De ondergetekende meent dat 
hetgeen hierboven voor de keuze van het tijdstip van crediteri ng is aange-
voerd, in deze omstandigheden in beginsel ook voor het geval van storting 
de doorslag moet geven. 

De thans gekozen oplossing heeft bovendien het voordeel dat geen onder-
scheid behoeft te worden gemaakt tussen verschillende soorten op-
drachten tot bijschrijving die wat betreft het tijdstip waarop het geld in girale 
vorm ter beschikking van de schuldeiser komt, geheel tot hetzelfde resultaat 
leiden. Ook zijn de gevallen van overschrijving en storting niet altijd scherp 
van elkaar te scheiden. Men denke aan storting bij een andere bank dan die 
van de schuldeiser, alsmede aan het geval dat de schuldenaar geld van zijn 
rekening bij dezelfde giroinstelling als die van de schuldeiser opneemt en dit 
terstond weer ten gunste van de rekening van de schuldeiser stort. 

Dit neemt niet weg dat de rechter in bepaalde gevallen zal mogen aanne-
men dat de schuldenaar reeds op het tijdstip van de storting is gekweten. Dit 
kan met name voortvloeien uit de overeenkomst ter uitvoering waarvan de 
betaling plaats vindt, maar bijv. ook uit het feit dat de schuldenaar een ac-
ceptgirokaart is toegezonden, waarop bepaalde aanwijzingen zijn gegeven 
omtrent het tijdstip waarvóór betaling door middel van deze kaart moet 
plaatsvinden; men vergelijke Ktg. Groningen 19 april 1972, Praktijkgids 
1972, p. 259 en Van der Donk, Praktijkgids 1972, p. 333. Ook sluit de onderha-
vige bepaling niet uit dat een storting bijv. bij een bank in een gegeven geval 
in plaats van als een opdracht tot bijschrijving moet worden beschouwd als 
een betaling aan iemand die voor de schuldeiser tot aanneming bevoegd is 
als bedoeld in artikel 6.1.6.6. Men denke aan het geval dat de schuldeiser een 
bank als betaaladres heeft aangewezen zonder opgave van een bepaalde re-
kening. Doet dit zich voor dan zal ook hier de betaling op het tijdstip van de 
storting voltooid zijn. 

Het tijdstip van de in lid 2 bedoelde creditering zal in de regel niet moeilijk 
zijn vast te stellen. Men lette er echter op dat het dient te worden onderschei-
den van dat van de ingang van de rente die in de verhouding tussen schuld-
eiser en giro-instelling na de bijschrijving over het saldo van de rekening 
verschuldigd zal zijn. Deze laatste datum, die door de Nederlandse banken 
aan de schuldeiser pleegt te worden opgegeven met de aanduiding «valu-
ta», valt in de regel niet met de dag van creditering samen. 

Denkbaar is dat het overgemaakte bedrag reeds vóór het tijdstip van de 
creditering ter beschikking van de schuldeiser wordt gesteld. Zo kan het zijn 
dat de schuldeiser op zijn verzoek telefonisch van het binnenkomen van de 
bijschrijvingsopdracht op de hoogte wordt gebracht om hem de gelegen-
heid te geven terstond met het betreffende bedrag betalingen te doen. Ook 
kan het gaan om een betaling aan de giroinstelling zelf (bijv. een bank), zo-
dat het betreffende bedrag reeds door het enkele binnenkomen van de beta-
lingsopdracht ter beschikking van deze schuldeiser komt. In deze gevallen 
zullen de artikelen 6.1.1.2 lid 2 en 6.5.3.1 lid 2 in verband met de ratio van de 
onderhavige bepaling meebrengen dat op het feit dat de administratieve af-
wikkeling pas naderhand plaatsvindt, geen beroep kan worden gedaan ten 
betoge dat de betaling te laat is geschied. Men vergelijke Hof 's-Hertogen-
bosch 13 december 1974, B.N.B. 1975, 222. 

In het oog moet voorts worden gehouden dat, zo aan de hand van het 
tweede lid komt vast te staan dat de betaling niet binnen de overeengeko-
men termijn heeft plaatsgevonden, dit nog niets zegt over de vraag aan wie 

6 Men vergelijke de aantallen rekeningen op-
gegeven in noot 5 op pag. 115. Bij het oordeel 
van de verbreidheid van girorekeningen onder 
particulieren (gezinnen en alleenstaanden) 
moet uiteraard rekening worden gehouden 
met het aantal zakelijke rekeningen. Dit be-
draagt bijv. bij de P.C.G.D. op een totaal van 
ruim 3,4 miljoen rekeningen 200 000 a 300 000. 
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6.1.9A de oorzaak van de betreffende vertraging moet worden toegerekend. Geeft 
bijv. de schuldenaar opdracht aan zijn eigen bank het verschuldigde bedrag 
over te maken op de rekening die de schuldeiser bij een andere bank heeft 
en vindt de creditering van de schuldeiser door een vergissing van diens 
eigen bank later plaats dan de schuldenaar redelijkerwijze behoefde te ver-
wachten, dan zal de daaruit voortgekomen vertraging aan de schuldeiser en 
niet aan de schuldenaar zijn toe te rekenen. Men zie artikel 6.1.7.1. 

Eveneens dient de regel van het tweede lid voorzichtig te worden gehan-
teerd bij beslagvragen. Voor de vraag of een beslag doel treft ten aanzien 
van een betaling die op het moment van het beslag van de ene naar de ande-
re rekening onderweg was, is immers het tijdstip van de voltooiing van de 
betaling niet altijd beslissend. Zo werd in H.R. 21 maart 1969, N.J. 1969, 304, 
in een geval van een derdenbeslag onder een rekeninghouder bij een bank 
die vóór het beslag aan de bank opdracht had gegeven het aan de schulde-
naar verschuldigde bedrag over te maken, betekenis toegekend aan de 
vraag of de rekeninghouder deze opdracht op het tijdstip van het be-
slag nog kon intrekken. Derhalve werd het enkele feit dat de betaling op dat 
tijdstip nog niet voltooid was, niet voldoende geacht om het betreffende be-
drag door het beslag getroffen te achten. Men zie ook artikel 479a lid 2 Rv. 
Verder zal men er rekening mee moeten houden dat aan de schuldeiser die 
onder een giroinstelling derdenbeslag legt op hetgeen deze aan de schulde-
naar verschuldigd is, jegens deze instelling geen verdergaande bevoegdhe-
den zullen toekomen dan de schuldenaar zelf had, ook niet ten aanzien van 
het intrekken van kort voor het beslag gegeven opdrachten tot overschrij-
ving ten gunste van andere schuldeisers. Bovendien dient in het oog te wor-
den gehouden dat een zodanig derdenbeslag strekt tot afgifte van hetgeen 
de giroinstelling voor de schuldenaar onder zich heeft of aan deze verschul-
digd is; men zie artikelen 475 en 735 Rv. Aan de eis van verschuldigdheid 
kan reeds zijn voldaan, zonder dat het nog tot creditering van de schulde-
naar kwam en deze zo het hem toekomende bedrag in girale vorm te zijner 
beschikking kreeg; men vergelijke H.R. 7 juni 1929, N.J. 1929, 1285. 

Aandacht verdient tenslotte nog dat niet is uitgesloten dat een creditering 
van de rekening van de schuldeiser in bepaalde gevallen nog ongedaan ge-
maakt kan worden, met name in geval van de z.g. giro-incasso. In hoeverre 
dig mogelijk is, zal van het reglement van de betreffende giro-instelling afhan-
gen. Dit geval schept geen bijzondere moeilijkheden. De ongedaanmaking 
zal immers tot gevolg hebben dat achteraf geen geldige betaling blijkt te 
hebben plaats gevonden. 

Artikel 6.1.9A.4. De inhoud van dit artikel komt overeen met die van artikel 
1 van de bijlage bij de C.E.L.P., met dien verstande dat de verwijzing naar af-
wijkende wetsbepalingen overeenstemt met artikel 3 van de C.E.L.P. 

Als voorbeeld van een bepaling op grond waarvan op een andere plaats 
dan volgens de artikelen 5-7 het geval zou zijn, magworden betaald, kan 
worden genoemd artikel 3. Staat eenmaal vast dat de schuldeiser een reke-
ning heeft in een land waar betaald moet of mag worden, dan vloeit immers 
uit artikel 3 voort dat de verbintenis ook door bijschrijving op die rekening 
mag worden voldaan. Gebruikmaking van deze bevoegdheid sluit in dat de 
betaling dan ook geschiedt op een andere plaats dan de woonplaats van de 
schuldeiser, bedoeld in artikel 5 lid 1, of de plaats van vestiging, bedoeld in 
artikel 7. 

Artikel 6.1.9A.5, Dit artikel stemt overeen met artikel 2 van de bijlage bij 
de C.E.L.P. Het eerste lid sluit voorts aan bij hetgeen in het ontwerp voort-
vloeide uit artikel 6.1.6.11 lid 1, zij het datthans in artikel 7 een nadere uitleg 
van de term woonplaats wordt gegeven die in artikel 6.1.6.11 nog niet voor-
kwam. 

Naast de argumenten die in deze memorie bij artikel 6.1.6.11 reeds zijn uit-
eengezet om voor geldschulden een regel te kiezen die het complement 
vormt van die van artikel 6.1.6.11 onder b, kan men voor de keuze van deze 
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6 . 1 . 9 A regel bovendien nog het volgende aanvoeren. De vraag hoe een keuze te de-
zer zake uitvalt is vooral van belang voor die verbintenissen die niet voort-
vloeien uit een rechtshandeling en waarbij dus partijen niet in de gelegem 
heid zijn geweest de plaats van betaling nader te regelen. Men denke aan 
vorderingen tot schadevergoeding bijv. uit onrechtmatige daad en aan vor-
deringen tot ongedaanmaking ontstaan door een onverschuldigde betaling, 
door de vervulling van een ontbindende voorwaarde (artikel 6.1.5.4) of door 
een ontbinding als bedoeld in de artikelen 6.5.4.6 e.v. Bij deze verbintenis-
sen gaat het erom de schuldeiser zoveel mogelijk in de toestand te brengen 
waarin hij verkeerde vóór de gebeurtenis die hem aanspraak op schadever-
goeding gaf, dan wel vóór de rechtshandeling waarvan de ongedaanmaking 
moet plaatsvinden («restitutio in integrum»). Daarbij past dat de betreffende 
verbintenis wordt aangemerkt als een brengschuld. Artikel 5 lid 1 komt daar-
aan tegemoet. 

Het behoeft geen betoog dat de regel van artikel 5 lid 1 door de toeneming 
van het girale betalingsverkeer aan praktische betekenis inboet. Weggeval-
len is die betekenis evenwel niet. Behalve aan de betaling in wettig betaal-
middel denke men ook aan de toezending van postwissels, cheques en an-
der papier waarmee de schuld wellicht ingevolge wet, gewoonte of overeen-
komst kan worden voldaan en die de schuldeiser ook buiten dat geval kan 
aannemen; men zie artikel 6.1.6.15a. Bovendien kan de in artikel 5 lid 1 aan-
gewezen plaats van belang zijn voor de vraag waar een aanbod tot betaling 
moet plaatsvinden, dat wellicht nodig is om de schuldeiser in schuldeisers-
verzuim te brengen; men zie deze memorie bij artikel 6.1.7.1. 

Het tweede lid geeft aan de schuldeiser de bevoegdheid eenzijdig een an-
dere plaats voor de betaling aan te wijzen binnen één van de daar bedoelde 
landen. Op deze aanwijzingsverklaring is uiteraard artikel 3.2.4 van toepas-
sing. 

Verwacht mag worden dat in de praktijk uit hoofde van lid 2 in de regel een 
bank of een andere giro-instelling zal worden aangewezen. Men zie hetgeen 
hieromtrent is opgemerkt in deze memorie, laatste alinea bij het eerste lid 
van artikel 3. In het handelsverkeer zal vaak de gewoonte meebrengen dat 
ook een bank in het land in welks valuta de verbintenis effectief moet wor-
den betaald, aangewezen mag worden. 

Artikel 6.1.9A.6. Dit artikel stemt overeen zowel met artikel 3 van de bijla-
ge van de C.E.L.P als in hoofdzaak ook met het oorspronkelijke artikel 
6.1.6.11 lid 2. 

Bij de toepassing van deze bepaling heeft men aan verschillende gevallen 
te denken. Mogelijk is dat de schuldeiser verhuist, bijv. naar het buitenland, 
of de in artikel 7 bedoelde bedrijfs- of beroepsbezigheden voortaan in het 
buitenland gaat uitoefenen. Mogelijk is echter ook dat de vordering van de 
oorspronkelijke schuldeiser door cessie, erfopvolging of om een andere re-
den op een of meer andere, in het buitenland wonende of gevestigde 
schuldeisers overgaat. Doet dit zich voor, dan wijst artikel 5 lid 1 de woon-
plaats van die andere schuldeiser(s) als plaats van betaling aan. Denkbaar is 
voorts dat de schuldeiser overeenkomstig artikel 5 een andere plaats van be-
taling aanwijst, die tot toepasselijkheid van artikel 6 leidt. 

Men zal niet te snel mogen aannemen dat aan de eis van het artikel is vol-
daan. Gedacht kan bijv. worden aan verlegging van de plaats van betaling 
naar een land waar de schuldenaar slechts over een beperkte deviezenvoor-
raad beschikt. Wordt de voldoening voor de schuldenaar uitsluitend be-
zwaarlijker, doordat zij ingevolge artikel 6.1.6.16 lid 1 aanmerkelijk meer kos-
ten voor hem meebrengt, dan kan de schuldeiser dit bezwaar opheffen door 
deze kosten voor zijn eigen rekening te nemen. 

Blijft de schuldeiser in gebreke met het aanwijzen van een andere plaats 
voor de betaling die aan de in dit artikel gestelde eisen voldoet, dan zal zulks 
in de regel een aan hem toe te rekenen verhindering van de nakoming ople-
veren, zodat hij ingevolge artikel 6.1.7.1 in crediteursverzuim zal komen. 
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6.1.9A De ondergetekende wijst er tenslotte nog op dat aan de algemene regels 
van de afdelingen 6.1.6, 6.1.7 en 6.1.8 is overgelaten wat behoort te geschie-
den wanneer toepassing van artikel 6 niet op haar plaats was of door de 
schuldenaar om de een of andere reden achterwege is gelaten, terwijl toch 
door de verlegging van de plaats van betaling meerdere kosten of verliezen 
zijn ontstaan. 

Artikel 6.1.9A.7. Dit artikel stemt overeen met artikel 5 van de bijlage van 
de C.E.L.P.. De regel wijkt in zoverre af van hetgeen zou voortvloeien uit arti-
kel 14 van Boek 1, dat in het geval dat de bedrijfs-of beroepsbezigheden ter 
plaatse van een filiaal worden uitgeoefend, dit filiaal niet mede, maar bij 
uitsluiting als plaats van betaling wordt aangewezen. 

Artikel 6.1.9A.8. Dit artikel regelt tezamen met het volgende de materie 
van het oorspronkelijke artikel 6.1.8.9. De ondergetekende heeft gemeend 
dat, waar het hier een bijzondere regeling voor geldschulden betreft, het 
aanbeveling verdient deze op te nemen in de afzonderlijke afdeling die het 
gewijzigd ontwerp aan zodanige schulden wijdt. Tevens komt aldus duidelij-
ker uit dat deze regeling toepasselijk is op alle geldschulden, zowel uit over-
eenkomst of andere rechtshandeling als rechtstreeks uit de wet, daaronder 
begrepen vorderingen tot schadevergoeding, onverschillig op welke grond 
de schadevergoeding verschuldigd is. Artikel 6.1.8.9 heeft op dit punt herhaal-
delijk tot misverstand geleid, een misverstand dat ook in het eerste stuk van 
het voorlopig verslag, p. 13, tweede kolom, eerste alinea, kennelijk wordt ge-
vreesd. 

Zoals in deze memorie bij artikel 6.1.8.9 reeds aangegeven is, worden de in 
het voorlopig verslag bij dit artikel gemaakte opmerkingen op verschillende 
plaatsen beantwoord. De beschouwingen omtrent het nominaliteitsbeginsel 
en de geldontwaarding zijn in algemene zin reeds aan de orde geweest bij 
artikel 1 van deze afdeling, die over de toekenning van buitengerechtelijke 
kosten bij artikel 6.1.9.2. Hieronder zal derhalve uitsluitend worden ingegaan 
op die opmerkingen van de Commissie die rechtstreeks artikel 6.1.8.9 zelf be-
treffen. 

Het verheugt de ondergetekende dat de Commissie eenstemmig van oor-
deel was dat de nieuwe regeling van artikel 6.1.8.9 van het ontwerp in haar 
algemeenheid bijzonder gelukkig is en als een grote verbetering moet wor-
den beschouwd. In de onderhavige artikelen 8 en 9 is deze regeling dan ook 
in beginsel gehandhaafd. De ondergetekende verenigt zich voorts met de 
mening van de Commissie dat er concrete punten zijn aan te wijzen waarop 
nog verbeteringen mogelijk zijn. In dit verband verdient inderdaad mede 
aandacht de inmiddels in werking getreden wet van 7 oktober 1970, Stb. 458, 
tot wijziging van artikel 1286 van het Burgerlijk Wetboek, sedertdien gevolgd 
door de wet van 28 mei 1975, Stb. 276, tot aanpassing van het Burgerlijk 
Wetboek, het Wetboek van Koophandel en het Wetboek van Burgerlijke 
Rechtsvordering aan het gewijzigde artikel 1286 van het Burgerlijk Wetboek. 

De ondergetekende stelt zich voor op de hier bedoelde punten in te gaan 
bij bespreking van de afzonderlijke leden van artikel 8 en daar ook de verde-
re opmerkingen van de Commissie te beantwoorden. Eén punt zou hij echter 
reeds hier aan de orde willen stellen, nl. de belangrijke door de Commissie 
opgeworpen vraag of het wenselijk is om in geval van verzuim van de schul-
denaar aan de schuldeiser naast de wettelijke rente nog een zekere vergoe-
ding toe te kennen ter zake van schade door geldontwaarding. 

De ondergetekende moge in dit verband vooropstellen dat het eerste lid, 
evenals het huidige artikel 1286 B.W. en artikel 6.1.8.9 van het ontwerp de-
den, beoogt de schade wegens de vertraging in de voldoening van een geld-
som op een naar een vaste maatstaf te berekenen bedrag aan wettelijke ren-
te te stellen (fixum). De schuldeiser behoeft aldus enerzijds niet te bewijzen 
enig renteverlies te hebben geleden en anderzijds kan hij in beginsel geen 
hogere rente vorderen, wanneer hij bewijst een groter renteverlies dan het 
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6 . 1 . 9 A fixum te hebben geleden; men zie de toelichting, p. 549, laatste alinea. De 
ondergetekende heeft de suggestie van de Commissie aldus begrepen dat 
voorgesteld wordt dit fixum te verhogen met een eveneens gefixeerde 
opslag wegens geldontwaardingsschade. 

De ondergetekende is het in zoverre geheel met de Commissie eens dat 
het geen aanbeveling verdient met het oog op de geldontwaarding het be-
staande stelsel van een wettelijk fixum los te laten. Dit stelsel heeft het voor-
deel van het vermijden van vele onzekerheden, onder meer van bewijsrech-
telijke aard, terwijl de praktijk in Nederland zich op deze regel heeft inge-
steld. Het voorstel van de Commissie is naar zijn mening echter om verschil-
lende redenen niet voor verwezenlijking vatbaar. Deze redenen laten zich als 
volgt samenvatten. 

Vóór de wijziging die bij de wet van 7 oktober 1970, Stb. 458, werd aange-
bracht in het huidige artikel 1286 B.W. placht men in de wettelijke rente -
toen bij de wet vastgesteld op 5% - een vergoeding te zien voor wat de 
schuldeiser, ware hij tijdig betaald, aan rente over het verschuldigde bedrag 
had kunnen kweken; men zie bijv. H.R. 29 januari 1937, N.J. 1937, 570. Maar 
deze gedachte - die het denkbeeld van een afzonderlijke vergoeding voor 
geldontwaardingsschade begrijpelijk maakt - is in de nieuwe opzet van arti-
kel 1286 B.W. prijsgegeven. De maatstaf die blijkens de memorie van toe-
lichting op het desbetreffende wetsontwerp (zitting 1969-1970 - 10 534, stuk 
nr. 3) thans voor de vaststelling van de wettelijke rente wordt gehanteerd, 
komt hierop neer dat men, rekening houdend met het promessendisconto 
van de Nederlandse Bank, aansluiting zoekt bij de rentevoet die door de han-
delsbanken voor diverse soorten van bedrijfskredieten aan hun cliënten 
wordt berekend. Derhalve is nu het uitgangspunt niet langer de rente die de 
schuldeiser had kunnen maken, maar de rente waartegen hij bij uitblijven 
van de betaling elders vervangend geld kan opnemen. Er mag van worden 
uitgegaan dat ditzelfde stelsel zal worden gevolgd bij de vaststelling van de 
wettelijke rente krachtens het nieuwe wetboek. 

Dit uitgangspunt laat zich ook zo uitdrukken dat de schuldeiser met de 
wettelijke rente de vervangingswaarde, men zou kunnen zeggen de «markt-
prijs», van de betreffende geldsom vergoed krijgt. Of hij inderdaad vervan-
gend geld wil opnemen, is overigens zijn zaak. Hij kan ook vervangend geld 
uit eigen middelen los maken, of in het geheel niets doen. Maar zolang hij 
een vergoeding krijgt op basis van de zoeven bedoelde «marktprijs», is hij in 
beginsel niet beter of slechter af, dan wanneer hij tijdige betaling zou heb-
ben ontvangen. Er is in dit stelsel dan ook geen reden voor een afzonderlijke 
vergoeding van geldontwaardingsschade, die immers te voorkomen valt 
door hetgeen men met het geld van plan was, met ander geld dan het ver-
schuldigde te verwezenlijken. 

De bovengevolgde gedachtengang is met name in overeenstemming met 
de realiteit, wanneer het gaat om vorderingen van bedrijven. Staat regelma-
tig een groot aantal vorderingen uit dan zullen incasseringsmoeilijkheden bij 
voorbaat al zijn verdisconteerd bij de berekening van het krediet dat men ten 
behoeve van het bedrijf denkt nodig te hebben. Onverwachte tegenvallers 
zullen in zoverre doorwerken dat het bedrijf dan in de regel meer krediet zal 
opnemen. 

Daarbij komt dat een ander stelsel als boven aangegeven tot aanzienlijke 
praktische moeilijkheden aanleiding kan geven. In de eerste plaats is een an-
dere wijze van berekening van de wettelijke rente dan is gekozen, weinig 
aantrekkelijk. Thans kan bij niet moeilijk vast te stellen gegevens als promes-
sendisconto en bankrente worden aangeknoopt. De oude gedachte dat het 
gaat om wat de schuldeiser, ware hij tijdig betaald, met het geld had kunnen 
verkrijgen, leidt daarentegen tot grote onzekerheid. Zij zou immers nopen 
zich te verdiepen in de vraag hoe de schuldeiser of schuldeisers in het alge-
meen hun geld plegen te besteden en te beleggen om aan de hand daarvan 
tot een soort gemiddeld rendement te komen. Vaststelling van een rente-
voet zou zo een slag in de lucht worden. 
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6.1.9A Gaat men opgrond hiervan uit van het nieuwe stelsel, dan is toekenning 
van een opslag wegens geldontwaarding niet alleen met dit stelsel in strijd, 
maar daardoor ook niet goed te berekenen. De algemene rentestand wordt 
immers mede bepaald door de verwachtingen die bestaan omtrent de infla-
tie. Maar in welke mate dit het geval is, is in hoge mate omstreden. Daarom 
is ook een berekening van de mate waarin een vergoeding voor geldont-
waarding in de rente is verdisconteerd niet goed mogelijk. Maar dan is het 
evenmin mogelijk een aanvulling op deze rente te berekenen, waardoor de 
gehele geldontwaardingsschade geacht zou kunnen worden vergoed te zijn. 

De ondergetekende ontveinst zich niet dat een gefixeerde wettelijke rente 
in een aantal gevallen de schade die de schuldeiser door een vertraging in 
de betaling lijdt, niet volledig zal goed maken. Dit is mede een gevolg van 
het feit dat niet ieder toegang heeft tot de kredietmarkt waar de rentestand 
tot stand komt. Zo zal bijv. een particulier in het algemeen niet in de positie 
zijn om vervangend geld op te nemen tegen een rente die overeenkomt met 
die welke de banken aan bedrijven in rekening plegen te brengen. Zou hij 
zich genoodzaakt voelen bij wege van een persoonlijke lening tegen een ho-
gere rente vervangend geld op te nemen, dan zal hij derhalve het meerdere 
niet van de schuldenaar kunnen terugvorderen. 

De ondergetekende meent evenwel dat bezwaren van deze aard inherent 
zijn aan ieder voor de schadevergoeding vastgesteld fixum, nu een zodanig 
fixum nu eenmaal impliceert dat ter wille van de eenvoud van de regel een 
beroep op de werkelijk geleden schade wordt afgesneden. Tegenover het 
bovenomschreven geval van een schuldeiser die geen vervangend geld kan 
opnemen dan tegen een rente die boven de wettelijke ligt, kan men boven-
dien het geval stellen van de schuldenaar die op redelijke gronden betwist 
de van hem gevorderde geldsom verschuldigd te zijn, maar in verband met 
de onzekere afloop van de tegen hem aangespannen procedure gedwongen 
is een overeenkomstig bedrag te reserveren voor het geval hij deze procedu-
re zou verliezen. Zou het rendement van dit bedrag, zolang het zich nog in 
zijn vermogen bevindt, te ver beneden het bedrag van de wettelijke rente ko-
men te liggen, dan zou de schuldenaar genoopt kunnen worden om uit eco-
nomische overwegingen af te zien van verweren waarvan het volkomen re-
delijk is ze te voeren of waarvan wellicht zelfs aannemelijk is dat zij zullen 
slagen, wanneer de schuldenaar het risico van een procedure maar zou dur-
ven aanvaarden. Bij de vaststelling van de hoogte van de wettelijke rente 
overeenkomstig artikel 9 zal men deze en soortgelijke factoren tegen elkaar 
moeten afwegen. 

Eerste lid. De redactie van dit lid is enigszins anders ingekleed dan het 
eerste lid van artikel 6.1.8.9 was. In de eerste plaats is duidelijker tot uiting 
gebracht wat de kern is van deze bepaling, nl. het stellen van de schade we-
gens vertraging in de voldoening van een geldsom op een wettelijk fixum in 
de zin die boven reeds werd aangegeven. 

In het voorlopig verslag bij artikel 6.1.8.9 is de mening uitgesproken dat 
het eerste lid ook verduidelijking zou behoeven op een tweetal andere pun-
ten, met name ten aanzien van de toepasselijkheid op alle geldschulden, 
contractuele en andere, alsook ten aanzien van het tijdstip van ingaan van de 
wettelijke rente. Het eerste punt is, zoals boven reeds werd aangestipt, opge-
lost door de verplaatsing van het artikel naar de onderhavige afdeling. Met 
het tweede punt is bij de nieuwe redactie rekening gehouden in dier voege 
dat thans uitdrukkelijk wordt gezegd dat de wettelijke rente alleen verschul-
digd is over de tijd dat de schuldenaar met de voldoening in verzuim is ge-
weest. Wanneer het verzuim ingaat, eindigt en eventueel wordt onderbro-
ken, dient te worden vastgesteld aan de hand van de tweede paragraaf van 
afdeling 6.1.8 van het gewijzigd ontwerp, terwijl ook artikel 6.1.7.4 daarbij 
van betekenis kan zijn. 

Het bovenstaande impliceert dat in het gewijzigd ontwerp niet het stelsel 
wordt gevolgd, dat sinds de wet van 7 oktober 1970, Stb. 458, in artikel 1286 
B.W. is neergelegd en volgens hetwelk voor het ingaan van de wettelijke 
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6 . 1 . 9 A rente steeds een aanmaning is vereist met mededeling dat de schuldeiser in 
geval van verdere vertraging aanspraak maakt op vergoeding van interes-
sen. Dit stelsel is voor het huidige recht waarin een behoorlijke regeling van 
het verzuim van de schuldenaar en de gevolgen daarvan ontbreekt, begrij-
pelijk, maar leidt tot complicaties die in het nieuwe wetboek onnodig zijn. 

Bijzondere aandacht verdient in dit verband de toepasselijkheid van artikel 
8 op vorderingen die strekken tot schadevergoeding. Volgens artikel 6.1.8.8 
onder bvan het gewijzigd ontwerp komt de schuldenaar in alle gevallen van 
een verbintenis die voortvloeit uit onrechtmatige daad of strekt tot schade-
vergoeding als bedoeld in artikel 6.1.8.1 lid 1 zonder ingebrekestelling in 
verzuim. Zoals i n deze memorie bij artikel 1 reeds werd aangestipt, komt het 
gewijzigd ontwerp op deze wijze tegemoet aan een wens van de Commissie 
om met het oog op de geldontwaarding in de onderhavige gevallen de wet-
telijke rente zo spoedig mogelijk te laten ingaan, hetgeen in het stelsel van 
het gewijzigd ontwerp het geval is, zodra de vordering tot schadevergoeding 
opeisbaar is. 

Wanneer de vordering tot schadevergoeding opeisbaar is, zal in de regel 
worden bepaald door de vraag wanneer de schade geacht moet worden te 
zijn geleden. De wijze waarop zij wordt begroot kan daarbij van groot belang 
zijn. Wordt de schade abstract berekend naar het tijdstip van de gebeurtenis 
waarop de aansprakelijkheid berust (bijv. in geval van waardevermindering 
van een zaak, H.R. 13 december 1963, N.J. 1964, 449), dan zal zij terstond 
opeisbaar worden, ook al staat het bedrag van de schade nog niet vast (H.R. 
2 februari 1962, N.J. 1964,329). Maar wordt de schade vastgesteld op be-
paalde in concreto gemaakte kosten (bijv. in geval van letselschade, zieken-
huiskosten), dan zal men kunnen aannemen dat de opeisbaarheid pas ont-
staat, doordat de benadeelde deze kosten opeisbaar verschuldigd wordt. Zo 
zal het ook bij schade die van een toekomstige onzekere gebeurtenis afhangt 
(artikel 6.1.9.10), verschil maken of deze schade bij voorbaat wordt vastge-
steld op een bedrag ineens, dan wel aan de aansprakelijke persoon een uit-
kering wordt opgelegd waarvan de termijnen pas in de toekomst telkens 
opeisbaar zullen worden. 

De ondergetekende heeft naar aanleiding van het huidige artikel 1286 
B.W. aan deze materie reeds enige beschouwingen gewijd in de nota naar 
aanleiding van het door de Commissie uitgebrachte verslag betreffende het 
wetsontwerp dat heeft geleid tot de wet van 28 mei 1975, Stb. 276, tot aan-
passing van het Burgerlijk Wetboek, het Wetboek van Koophandel en het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering aan het gewijzigde artikel 1286 
van het Burgerlijk Wetboek (zitting 1974-1975 - 11 923, stuk nr. 5). Deze be-
schouwingen hielden verband met de in het huidige recht bestaande moei-
lijkheid dat artikel 1286 B.W. voorde rente-ingang de voormelde maatregel 
eist van aanmaning met mededeling dat bij verdere vertraging op rente aan-
spraak gemaakt wordt, alvorens als gevolg van de uiteindelijk gekozen wijze 
van begroten van de schade is komen vast te staan in hoeverre deze maatre-
gel nu eigenlijk al of niet nodig was. In het gewijzigd ontwerp is deze moei-
lijkheid opgeheven. De ondergetekende meent dat ook dit voor het daarin 
thans aanvaarde stelsel pleit. 

Naar zijn mening pleit voor dit stelsel voorts ook dat daarin geen behoefte 
meer is aan het vorderen van wat in het huidige recht wordt aangeduid als 
«compensatoire rente». Ondanks het feit dat artikel 1286 B.W. de vertra-
gingsschade over een geldsom op de wettelijke rente stelt, pleegt de huidige 
rechtspraak aan te nemen dat de schuldeiser in geval van een vordering tot 
schadevergoeding ook vergoeding kan vorderen (eventueel in de plaats van 
de wettelijke rente) voor inkomsten die hij heeft moeten derven, doordat hij 
een bepaald vermogensbestanddeel (bijv. een geldsom) gedurende een ze-
kere tijd heeft moeten missen; men zie laatstelijk H.R. 7 mei 1971, N.J. 1971, 
329 met een op dit punt uitvoerige conclusie van de advocaat-generaal Ber-
ger. 

Deze rechtspraak is begrijpelijk in het stelsel waaronder zij ontstaan is, nl. 
dat van artikel 1286 B.W., voordat het werd gewijzigd bij de Wet van 7 okto-
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6.1.9A ber 1970, St. 458. Wettelijke rente was toen immers slechts verschuldigd van-
af de dagvaarding, terwijl de compensatoire rente vooral voor de periode daar-
vóór van belang was. In het stelsel van het gewijzigd ontwerp kan zich echter 
niet meer de situatie voordoen dat degene die recht op schadevergoeding 
heeft, schade lijdt wegens inkomstenderving door het missen van een bepaald 
geldbedrag, zonder dat de schuldenaar reeds wettelijke rente verschuldigd 
is. De mogelijkheid van het vorderen van compensatoire rente die in de 
praktijk vaak tot lastige bewijsvragen leidt, is daarom uitgesloten. Zoals me-
de blijkt uit hetgeen onder Algemeen bij deze afdeling is opgemerkt, gelden 
de bepalingen van deze afdeling met inbegrip van het fixum van het onder-
havige lid, onverkort mede voor de vordering tot schadevergoeding, ook in 
de gevallen dat de omvang van de schade niet terstond vaststaat, mits 
slechts overeenkomstig artikel 6.1.9.9 schadevergoeding in de vorm van 
geld wordt verlangd. 

Het bovenstaande brengt uiteraard niet mee dat geen vergoeding meer 
zou kunnen worden gevorderd ter zake van het tijdelijk missen van een an-
der vermogensbestanddeel dan een geldsom. Men denkeaan bedrijfsscha-
de, ontstaan door het missen van een bedrijfsmiddel. 

Tenslotte wijst de ondergetekende er nog op dat het stelsel van het gewij-
zigd ontwerp ook een bepaling overbodig maakt als artikel 1286a B.W., inge-
voegd bij de wet van 28 mei 1975, Stb. 276. Ten aanzien van het eventueel na 
de rekening en verantwoording verschuldigde saldo kan de schuldenaar zo-
nodig in gebreke worden gesteld op de voet van artikel 6.1.8.7 lid 2. 

Tweede lid. Overeenkomstig een suggestie in het voorlopig verslag is in 
het tweede lid een nieuwe bepaling opgenomen, die berekening van wette-
lijke rente over reeds verschenen wettelijke rente voorschrijft. De ondergete-
kende meent met de Commissie dat dit een redelijk middel is ter benadering 
van de werkelijke schade die door de vertraging in de voldoening van een 
geldsom in de regel geleden wordt. Ook degene die bij een bank vervangend 
geld opneemt, zal rente op rente verschuldigd worden. De regel past derhal-
ve ook in de boven ontwikkelde gedachte dat de voorgestelde regeling van 
de wettelijke rente mede de gevolgen van de geldontwaarding dient op te 
vangen. Terwille van de eenvoud van berekening is evenwel een beperking 
aangebracht: alleen over de achterstallige rente die over een vol jaar ver-
schuldigd is, wordt opnieuw rente in rekening gebracht. 

Naar aanleiding van de vraag van de Commissie hoe deze kwestie in het 
buitenland geregeld is, merkt de ondergetekende op dat een regel als de on-
derhavige in de ons omringende landen niet bestaat. Wel zijn daar soms re-
gels te vinden die, zoals het oorspronkelijke artikel 6.1.8.9 lid 4, voor bereke-
ning van rente op rente een uitdrukkelijk beding eisen of de mogelijkheid 
van een zodanig beding aan banden leggen. Men zie Frankrijk en België 
1154, Duitsland 289, Italië 1283, Zwitserland O.R. 105 lid 3. Dergelijke bepa-
lingen berusten op een traditionele vrees voor woeker. Deze pleegt echter 
thans op andere, meer effectieve wijze te worden bestreden, zoals in Neder-
land door de Geldschieterswet en de Wet op het Afbetalingsstelsel. 

In het gewijzigd ontwerp is voor een bepaling als het oorspronkelijke arti-
kel 6.1.8.9 lid 4 geen plaats meer. 

Derde lid. Dit bevat de bepaling van artikel 6.1.8.9 lid 3 van het ontwerp. 
Tot uiting is gebracht dat de bedongen rente in het hier bedoelde geval in de 
plaats komt van de wettelijke, alsmede dat voor de vraag of de bedongen 
rente hoger is dan de wettelijke, mede met het nieuwe lid 2 rekening moet 
worden gehouden. 

Artikel 6.1.9A.9. De eerste zin van dit artikel komt overeen met het oor-
spronkelijke artikel 6.1.8.9 lid 2, de tweede zin met lid 4 van het huidige arti-
kel 1286 B.W. De opneming in het nieuwe wetboek van deze laatste regel 
komt overeen met hetgeen in het voorlopig verslag bij artikel 6.1.8.9 is aan-
bevolen. 

Tweede Kamer, zitting 1975-1976,7729, nrs. 6-7 125 



6.1.9A Beide bepalingen zijn in een afzonderlijk artikel samengebracht, omdat zij 
niet alleen van belang zijn voor het geval van artikel 8, maar ook voor de an-
dere gevallen waarin wettelijke rente wordt toegekend. Men zie bijv. artikel 
376 van Boek 1, de artikelen 4.3.3.14 lid 1, tweede zin, en 4.5.4.8 lid 1, tweede 
zin, de artikelen 7.2.1.2 lid 3 en 7.10.5.15 lid 7 en de artikelen 54q lid 3 en 55 
lid 3 van de Onteigeningswet. 

ArtikelB. 1.9A. 10. Dit artikel komt overeen met artikel 1 lid 1 van de bijlage 
bij de C.E.M.E. Hetzelfde wordt in het huidige recht reeds aangenomen voor 
het geval de plaats van betaling in Nederland is gelegen; men zie Asser-Rut-
ten I, p. 328. Een soortgelijke regel geldt in de ons omringende landen; men 
zie Duitsland 244, Zwitserland 84 lid 2 O.R., alsmede Nussbaum, Money in 
the Law, 1950, p. 360 e.v., Mann,The legal aspect of Money, 3e dr. 1971, p. 
313 e.v.. Men vergelijke voorts de artikelen 7.19.6.4 en 7.20.4.9, ontleend aan 
de eenvormige wetten op wisselbrieven en orderbriefjes, respectievelijk op 
cheques, steunend op de verdragen van Genèvevan 7 juni 1930 en 19 maart 
1931. 

De omschrijving «geld tot betaling waarvan de verbintenis strekt» geeft, 
evenals in de artikelen 11-14, aan dat het artikel ziet op het geval van dezgn. 
eigenlijke valutaschuld. Gaat het om een oneigenlijke valutaschuld, bijv. een 
schuld die strekt tot betaling van guldens in Nederland ten bedrage van de 
tegenwaarde van een bepaald bedrag in dollars, dan vloeit trouwens de be-
voegdheid van de schuldenaar om in geld van de plaats van betaling (gul-
dens) te voldoen reeds uit de verbintenis zelf voort. 

Het beding «betaling effectief» dat deze bevoegdheid uitsluit zal in de 
praktijk van het handelsverkeer vaak stilzwijgend tot stand komen; men zie 
ook de verwijzing in het tweede lid naar de gewoonte. 

De uitzondering, vervat in het tweede lid van artikel 1 van de bijlage bij de 
C.E.M.E. is niet overgenomen. De daar vermelde omstandigheid dat de 
schuldenaar - wellicht eerst na het ontstaan van de verbintenis - weet of be-
hoort te weten dat voldoening in het geld van de plaats van betaling aan de 
schuldeiser een «préjudice sensible» toebrengt, doet dus in beginsel aan de 
hoofdregel van het eerste lid niet af. Niet uitgesloten is evenwel dat de 
schuldeiser naar gelang van de omstandigheden een beroep op artikel 6.1.1.2 
lid 2 of artikel 6.5.3.1 lid 2 zal kunnen doen. 

Artikel 6.1.9A. 11. Dit artikel komt overeen met artikel 2 van de bijlage bij 
de C.E.M.E. Algemeen wordt aangenomen dat bij onmogelijkheid van nako-
ming van een geldschuld de schuldenaar niet op dezelfde voet als bij andere 
verbintenissen een beroep op overmacht kan doen; men zie Asser-Rutten I, 
p. 323. Het onderhavige artikel geeft van dit beginsel een uitwerking voor het 
geval de verbintenis strekt tot ander geld dan dat van de plaats van betaling. 
De bepaling behoort mede te gelden, wanneer «betaling effectief» bedon-
gen is; men zie voor het huidige recht Asser-Rutten I, p. 329. 

Artikel 6.1.9A. 12. Het eerste lid komt overeen met wat thans in de praktijk 
pleegt te geschieden. Destrekking van de bepaling is dezelfde als van het 
enigszins anders ingeklede artikel 5 van de bijlage bij de C.E.M.E., nl. om 
moeilijkheden bij de executie van de verkregen uitspraak te voorkomen. 
Men vergelijke Van Rossem-Cleveringa, Verklaring van het Nederlandse 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering, 4e druk 1972, aantekening 1, noot 
4 bij artikel 441 Rv., en Mann, The legal aspect of Money, 3e druk 1971, p. 348 
en 351. Opmerking verdient dat de executie vaak niet zal plaatsvinden in het 
land van de plaats van betaling - volgens artikel 5 in beginsel de woonplaats 
van de schuldeiser - , maar veeleer in het land waar de schuldenaar woont of 
gevestigd is. De rechtsvordering behoeft dan ook niet altijd te strekken tot 
verkrijging van de geldsoort waarin de verbintenis is uitgedrukt, maar kan 
ook berusten op artikel 11. 

Een veroordeling als bedoeld in het eerste lid laat het recht van de schuld-
eiser op voldoening in het geld tot betaling waarvan de verbintenis strekt, 
onaangetast. Zij staat er evenmin aan in de weg dat de schuldenaar gebruik 
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6.1.9A maakt van de hem mogelijk op grond van artikel 10 toekomende bevoegd-
heid om te betalen in het geld van de plaats van betaling. 

Het tweede lid heeft betrekking op het geval dat door de schuldeiser reeds 
een executoriale titel die in buitenlands geld luidt, is verkregen. Men denke 
bijv. aan een buitenlands vonnis waarop overeenkomstig de artikelen 985 
e.v. Rv. een exequatur is verkregen of dat hier te lande wordt erkend over-
eenkomstig de artikelen 26 e.v. van het E.E.G."executieverdrag van 27 sep-
tember 1968. Ook hier stemt de gekozen oplossing overeen met wat thans in 
de praktijk gebruikelijk is. De opeising van het verschuldigde in Nederlands 
geld kan door de schuldeiser slechts geschieden voor zover dit voor de exe-
cutie nodig is. Hij verliest daardoor niet zijn bevoegdheid om, voor zover de 
executie niet tot voldoening leidt, alsnog betaling in de valuta waarop hij 
recht heeft te vorderen. 

De leden 1 en 2 behoren mede te gelden, wanneer betaling effectief in het 
buitenlandse geld bedongen is. 

Artikel 6.1.9A. 13. Een eventuele omrekening als gevolg van de toepassing 
van de artikelen 10,11 of 12 dient volgens dit artikel te geschieden naarde 
koers van de dag waarop de betaling plaats vindt. Dit stemt overeen met het 
stelsel van de C.E.M.E. Men zie de artikelen 3 en 5 van de bijlage daarbij. In-
dien de schuldenaar met vertraging betaalt, is denkbaar dat de schuldeiser 
schade lijdt als gevolg van een intussen ingetreden koersdaling van het geld 
tot betaling waarvan de verbintenis strekt, ten opzichte van het geld waarin 
zij daadwerkelijk voldaan wordt. De gevolgen daarvan worden niet hier, 
maar in artikel 14 geregeld. 

In het onderhavige artikel is tevens een regel opgenomen voor het geval 
de schuldeiser in plaats van het hem verschuldigde buitenlandse geld over-
eenkomstig afdeling 6.1.8 vervangende schadevergoeding vordert in de va-
luta waarin hij als gevolg van de niet- nakoming door de schuldenaar schade 
lijdt. Een zodanige omzetting is in het nieuwe wetboek niet uitgesloten, 
evenmin als dat in het huidige recht het geval is; men zie de uitspraak van 
het Hof Amsterdam, te kennen uitH.R. 15 mei 1964, N.J. 1964,414. Ook hier 
is het wenselijk geacht de omrekening te doen geschieden naar de koers van 
de dag van betaling. 

Een belangrijk voordeel van de samenvatting van dit alles in één artikel is 
dat aldus duidelijk uitkomt dat slechts één stelsel geldt, hoe ook de artikelen 
10,11 en 12 en de omzetting van afdeling 6.1.8 worden gehanteerd. Zo 
maakt het bijv. geen verschil of de schuldeiser de valuta van de plaats van 
betaling vordert opgrond van artikel 11, op grond van artikel 12 omdat hij 
daar een rechtsvordering instelt, of opgrond van artikel 6.1.8.11 omdat hij 
vervangende schadevergoeding in dit geld vraagt. Ook maakt het geen ver-
schil of hij artikel 11 rechtstreeks toepast, dan wel eerst zijn vordering omzet 
in een tot schadevergoeding in valuta A en vervolgens, geconfronteerd met 
de bewering van de schuldenaar dat hij op de plaats van betaling niet over 
valuta A beschikt, op grond van artikel 11 overgaat tot het vorderen van va-
luta B, zijnde het geld van de plaats van betaling. 

Men lette bij de vaststelling van de in artikel 13 aangewezen koers mede 
op artikel 15. 

Artikel 6.1.9A. 14. Dit artikel heft de werking van het fixum van artikel 8 op 
voor het geval dat de schuldeiser na het intreden van het verzuim van de 
schuldenaar schade heeft geleden door een ongunstig koersverloop van het 
geld tot betaling waarvan de verbintenis strekt, ten opzichte van andere 
geldsoorten. De regel stemt overeen met hetgeen in H.R. 8 december 1972, 
N.J. 1973, 377 reeds is aangenomen ten aanzien van artikel 1286 B.W. 

De bepaling is voorts in zoverre in overeenstemming met het stelsel van 
de C.E.M.E. dat ook daarin aan de schuldeiser in beginsel recht wordt gege-
ven op vergoeding van schade door koersverlies; men zie met name de arti-
kelen 4, 6 en 7 van de bijlage daarbij. Deze regels zijn evenwel beperkt tot 
een aantal met zoveel woorden omschreven gevallen. Anderzijds bedoelt dit 
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6.1.10 verdrag blijkens de daaraan toegevoegde toelichting de nationale wetgevers 
vrij te laten ook in andere gevallen een zodanige schadevergoeding toe te 
kennen. In deze omstandigheden is er de voorkeur aan gegeven om in het 
onderhavige artikel de rechter zoveel mogelijk vrij te laten. Hij zal derhalve 
aan de hand van de algemene regels van de afdelingen 6.1.8 en 6.1.9 van ge-
val tot geval hebben vast te stellen of schade als hier bedoeld door de schuld-
eiser is geleden, of het ontstaan van deze schade aan de schuldenaar is toe 
te rekenen en wat de omvang van deze schade is. De rechter is aldus ook vrij 
om, waar dit wenselijk voorkomt, aan de hand van artikel 6.1.9.3 een ab-
stracte wijze van schadeberekening toe te passen. Verwacht mag worden 
dat hij daartoe met name aanleiding zal kunnen vinden wanneer het gaat om 
verbintenissen, ontstaan in het internationale handelsverkeer. 

De vrijheid die het eerste lid geeft, zou evenwel niet op haar plaats zijn, in-
dien de verbintenis in overwegende mate binnen de Nederlandse rechts-
sfeer ligt. Daarom is in de gevallen, omschreven in het tweede lid, raadzaam 
geoordeeld het fixum van artikel 8 onverkort te handhaven. Is eenmaal een 
verbintenis tot stand gekomen, die strekt tot betaling in Nederlands geld in 
Nederland aan een in Nederlande wonende schuldeiser, dan dient de schul-
denaar niet bloot te staan aan een vordering tot schadevergoeding boven de 
wettelijke rente gegrond op het feit dat de schuldeiser door de te late beta-
ling bijv. door hem voorgenomen winstgevende speculaties in buitenlandse 
valuta niet heeft kunnen volvoeren. Ook het feit dat de schuldeiser na het 
ontstaan van de verbintenis eventueel alsnog naar het buitenland isver-
huisd, behoort daarin geen verandering te brengen. Bij de vraag of de schuld-
eiser woonplaats in Nederland heeft, lette men mede op artikel 14 van 
Boekl . 

Artikel 6.1.9A. 15. Dit artikel heeft dezelfde strekking als artikel 9 van de bij-
lage bij de C.E.M.E. 

De verwijzing aan het slot van het artikel naar wet, gewoonte en inhoud en 
strekking van de verbintenis kan voorde praktische toepassing ervan van 
groot belang zijn. Er bestaan in de praktijk vanouds verschillende commer-
ciële koersen naast elkaar (bijv. «mail transfer», «telegraphic transfer», etc). 
Daartussen zal moeten worden gekozen aan de hand van gewoonte en in-
houd en strekking van de verbintenis. Schrijft de wet een officiële koers voor 
- m e n vergelijke H.R. 19 februari 1954, N.J. 1959, 108-, dan zal deze alleen 
van betekenis zijn, voor zover dit voorschrift de schuldeiser belet om zich het 
hem toekomende geld tegen een andere koers aan te schaffen. Op een koers 
opeen zwarte markt zal in het algemeen geen beroep kunnen worden ge-
daan. Ook zal een schuldeiser bijv. in het land waar hij een vordering heeft 
ingesteld, geen betaling behoeven te aanvaarden in de daar wellicht goed-
koop te krijgen verschuldigde valuta, wanneer hij deze ingevolge een wette-
lijk voorschrift niet mag exporteren naar of importeren in het land van de 
plaats van betaling. Hij heeft dan recht op de tegenwaarde, nodig om die va-
luta op de plaats van betaling te kopen, en de koers op die plaats behoort 
dan ook beslissend te zijn. De ondergetekende moge voorts verwijzen naar 
Van Eek, Juridische Aspecten van geld met name in het vroegere Neder-
lands-lndië, diss. Leiden 1970, p. 242 e.v., en Mann, The legal aspect of Mo-
ney, 3e dr. 1971, Hoofdstuk XIV, p. 451 e.v. 

Afdeling 10 

Tenietgaan van verbintenissen 

Opschrift. Zoals hieronder nog aan de orde zal komen, zijn de artikelen 1, 
2 en 3 van deze afdeling verplaatst of vervallen. Als gevolg daarvan bevat de 
afdeling nog uitsluitend bepalingen betreffende verrekening van schulden 
en vorderingen. Ook het oorspronkelijk ruimer geformuleerde artikel 19 
heeft thans alleen op dit geval van teniet gaan van een verbintenis betrek-
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5.1.10 king. In verband daarmee diende het opschrift van de afdeling te worden ge-
wijzigd. Het luidt thans: Verrekening. 

Algemeen. In het voorlopig verslag is de vraag gesteld waarom - met na-
me in de onderhavige afdeling - niet uitdrukkelijk is bepaald dat een verbin-
tenis door nakoming teniet gaat. 

De ondergetekende wijst er in dit verband in de eerste plaats op dat het 
opschrift van de onderhavige afdeling is gewijzigd en thans niet langer meer 
suggereert dat daarin een afgeronde regeling van de belangrijkste wijzen 
van tenietgaan van verbintenissen is opgenomen. Wat de door de Commis-
sie gesuggereerde bepaling betreft, meent de ondergetekende dat een regel 
van deze strekking reeds hierom minder wenselijk zou zijn, omdat hij prakti-
sche betekenis zou missen. In het enkele feit dat een verplichting strekt tot 
het verrichten van een bepaalde prestatie, ligt immers reeds opgesloten, dat 
het verrichten van de prestatie tot bevrijding van die verplichting zal leiden. 

Het nieuwe wetboek staat er niet aan in de weg deze bevrijding aan tedui-
den als«tenietgaan » van de verbintenis. Bij dit thans vaak gevolgde spraak-
gebruik dient echter te worden bedacht dat dit tenietgaan niet meebrengt 
dat aan de verbintenis iedere werking komt te ontvallen. Zij blijft immers van 
belang als rechtsgrond voor de prestatie, zodat deze niet op grond van on-
verschuldigde betaling kan worden teruggevorderd. 

Als bezwaar tegen gebruik in de wet van de term «tenietgaan» kan voorts 
worden aangevoerd, dat betwijfeld mag worden of hij voor alle gevallen van 
nakoming op zijn plaats is. Voor twijfel is met name reden bij verbintenis-
sen die niet strekken tot het verrichten van een eenmalige prestatie. Zo blijft 
een verbintenis om niet te doen in stand, ook wanneer de schuldenaar zich 
aan zijn verplichting houdt, zolang tenminste de verbintenis niet bijv. op 
grond van een tijdsbepaling eindigt. Doet zij dat, dan lijkt het de ondergete-
kende gekunsteld om te zeggen dat de verbintenis is tenietgegaan doordat 
zij (volledig) is nagekomen; zij is dit veeleer door het verstrijken van de over-
eengekomen tijd. Dezelfde zienswijze kan worden verdedigd bij verplichtin-
gen om te doen, bijv. om gedurende een bepaalde tijd aan een ander een 
zaak ter beschikking te stellen (huur, bruikleen). 

Tenslotte wijst de ondergetekende nog op de mogelijkheid dat de verbin-
tenis na de nakoming blijft voortbestaan als gevolg van subrogatie. 

Artikelen 6.1.10.1 en 2. Deze artikelen zijn overgebracht naar de artikelen 
6.2.4.14a en 14b van het gewijzigd ontwerp. De wijzigingen die zij hebben 
ondergaan zullen in deze memorie bij die artikelen worden besproken. Daar 
zal tevens worden ingegaan op hetgeen in het voorlopig verslag ten aanzien 
van de artikelen 6.1.10.1 en 2 opgemerkt is. 

Artikel 6.1.10.3. Ook dit artikel is geschrapt. 
Wat het eerste lid betreft: het is de ondergetekende onwenselijk voorgeko-

men om een bepaling van deze strekking in de wet op te nemen. Uit hetgeen 
is bepaald in afdeling 6.1.8 vloeit reeds voort dat een verhindering van nako-
ming, die niet aan de schuldenaar is toe te rekenen, een verweer oplevert zo-
wel tegen de vordering tot nakoming als tegen een vordering tot schadever-
goeding. Artikel 6.1.10.3 lid 1 vatte dit voor het geval van een definitieve ver-
hindering nog eens samen door te zeggen dat de verbintenis door blijvende 
overmacht «tenietgaat». Deze laatste bepaling voegt echter naar de mening 
van de ondergetekende aan het voorgaande niets nieuws toe en kan voorts 
tot misverstand leiden. 

In de eerste plaats verdient in dit verband aandacht dat een beroep op niet 
aan de schuldenaar toe te rekenen omstandigheden reeds is toegelaten bij 
praktische onmogelijkheid van nakoming, zodat nakoming door de schulde-
naar ondanks het voldaan zijn aan de eisen van overmacht niet ondenkbaar 
is; men zie de toelichting, p. 540, vijfde alinea, en p. 580, bovenaan. Komt de 
schuldenaar na, omdat hij zich niet op overmacht wenst te beroepen, dan 
behoort hij niet achteraf te kunnen betogen dat de verbintenis van rechtswe-
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6.1.10 ge teniet was gegaan om zode prestatie als onverschuldigd betaald te kun-
nen terugvorderen; men vergelijke voor het huidige recht Houwing, 
W.P.N.R. 4324, nr. 43. 

Verder wijst de ondergetekende op de bevoegdheid die de schuldeiser als 
partij bij een wederkerige overeenkomst kan toekomen, om zich, ingeval de 
schuldenaar door overmacht niet nakomt, op deze niet-nakoming te beroe-
pen teneinde een door hem zelf verschuldigde prestatie op te schorten of de 
overeenkomst te ontbinden; men zie de toelichting, p. 581, bovenaan. Men 
zal daartoe moeten aannemen dat de niet nagekomen verbintenis in ieder 
geval in zoverre nog bestaat. Hetzelfde kon worden afgeleid uit de niet onbe-
langrijke uitzonderingen op de regel van artikel 6.1.10.3 lid 1, die in het ont-
werp reeds waren opgenomen in het tweede lid van dat artikel en in artikel 
6.1.8.4. 

Tenslotte is hier nog het volgende van belang. In deze memorie bij artikel 
6.1.8.1 is reeds het geval ter sprake gekomen van een definitieve onmoge-
lijkheid van nakoming diewèl aan de schuldenaar is toe te rekenen. Zoals 
daar reeds werd gezegd, kan, wanneer komt vast te staan dat dit geval zich 
voordoet, evenmin nakoming worden gevorderd of aangeboden als wan-
neer de onmogelijkheid niet aan de schuldenaar kan worden toegerekend, 
met dit verschil dat in het eerste geval vervangende schadevergoeding ver-
schuldigd is, en in het tweede niet. Naar de mening van de ondergetekende 
is er evenwel geen reden om de primaire vordering in deze gevallen niet ge-
lijk te behandelen. Waar het ontwerp zich in het eerste geval niet overeen te-
nietgaan van de vordering uitspreekt, zou de ondergetekende dit ook in het 
tweede geval niet willen doen. 

Aldus wordt tevens de moeilijkheid vermeden die de Commissieertoe 
heeft gebracht de redactie van de onderhavige bepaling «weinig fraai» te 
noemen. De omschrijving van overmacht, waarvan de Commissie opne-
ming voorstelde, is in feite te vinden in de slotzinsnede van artikel 6.1.8.1 en 
in artikel 6.1.8.2. De plaatsing van het onderhavige artikel in een andere af-
deling dan deze bepalingen, kon echter de indruk doen ontstaan dat hier iets 
anders dan daar werd bedoeld, terwijl tevens de gedachte werd opgewekt, 
als zou de term overmacht voortaan alleen gebezigd kunnen worden voor 
het geval van een blijvende verhindering, zodat men niet meer van «tijdelij-
ke overmacht» zou mogen spreken. In het gewijzigd ontwerp kunnen deze 
misverstanden zich niet meer voordoen. 

Het tweede lid is in een eenvoudiger vorm overgebracht naar een nieuw 
artikel 6.1.8.4a. De zinsgedeelten die door schrapping van lid 1 overbodig 
zijn geworden keren daarin niet terug. Tevens wordt aldus verduidelijkt dat 
deze bepaling niet alleen voor het geval van definitieve verhindering van na-
koming van belang is. De in het voorlopig verslag bij lid 2 gemaakte opmer-
kingen zijn reeds bij artikel 6.1.8.4a beantwoord. 

Artikelen 6.1.10.4-18. De Commissie was van oordeel dat deze artikelen 
veel te gedetailleerd zijn en dat het ontwerp zich voornamelijk zou moeten 
beperken tot die bepalingen die ook in het huidige B.W. zijn opgenomen, 
met verbetering op punten die voor verbetering vatbaar zijn en met aanpas-
sing aan de rest van het ontwerp. 

De ondergetekende wil bij zijn beantwoording van deze opmerking voor-
opstellen dat het onderhavige onderwerp voor de praktijk van groot belang 
is en dat de regeling die het huidige B.W. hieromtrent bevat, bepaald in on-
voldoende mate aan de hier bestaande behoeften van duidelijkheid en ze-
kerheid tegemoet komt. Het lag derhalve voor de hand dat het ontwerp niet 
met overneming en bijschaving van deze regeling kon volstaan. Met name 
diende een keuze te worden gemaakt tussen twee stelsels die vanouds in 
omloop zijn in de landen waarvan het recht vergelijkbaar is met het onze, en 
waarvan omstreden is welk van beide geacht moet worden in het huidige 
B.W. te zijn neergelegd. Het ene stelsel is dat van compensatie van rechts-
wege, aangehangen in de Code civil-landen en in Italië, het andere dat van 
verrekening door een verklaring, neergelegd in de wetboeken van Duitsland 
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6.1.10 e n Zwitserland. Men zie de toelichting, p. 581, laatste alinea, en Asser-Rutten 
I, p. 414 e.v.. 

Beide stelsels hebben hun voor- en nadelen. Het gaat uiteraard niet aan 
dat de wetgever die nadelen als een dogmatisch sequeel van het nu een-
maal gekozen stelsel op de koop toe neemt. Welk stelsel men ook kiest, er 
zullen derhalve steeds correcties met betrekking tot de rechtsgevolgen daar-
van moeten worden aangebracht. Het karakter van de regeling van het ont-
werp wordt in belangrijke mate hierdoor bepaald. Gekozen is voor het stel-
sel van verrekening door verklaring, welk stelsel de rechtszekerheid in de 
hand werkt, doordat het partijen in beginsel dwingt aan de wederpartij dui-
delijk te maken welke wijze van afwikkeling men kiest. De op dit uitgangs-
punt aangebrachte correcties hebben tot gevolg dat het resultaat van dit 
stelsel in vele opzichten niet van dat van compensatie van rechtswege af-
wijkt. Dit is onder meer een gevolg van het feit dat de verrekening terug-
werkt tot het tijdstip waarop de bevoegdheid tot verrekening ontstond (arti-
kelen 6.1.10.6, 10 en 11), terwijl ook overigens aan het enkele bestaan van 
deze bevoegdheid reeds belangrijke rechtsgevolgen zijn verbonden; men 
zie de toelichting, p. 581, laatste alinea. 

De ondergetekende meent dat het geen aanbeveling verdient op dit een-
maal gekozen stelsel terug te komen, hetgeen door de Commissie trouwens 
ook niet wordt voorgesteld. Gegeven dit uitgangspunt is het niet goed mo-
gelijk te voldoen aan de in het voorlopig verslag gedane suggestie om ter 
wille van de eenvoud meer aansluiting bij de in het huidige wetboek opge-
nomen bepalingen te zoeken. Wèl heeft de ondergetekende binnen de gren-
zen die de opzet van het ontwerp hem liet, naar vereenvoudiging gestreefd, 
zoals bij de bespreking van de afzonderlijke artikelen nader aan de orde zal 
komen. 

De ondergetekende wijst er in dit verband nog op dat voorzichtigheid 
moet worden betracht met de in de literatuur wel uitgesproken gedachte dat 
een vereenvoudiging van de onderhavige afdeling zou zijn te verkrijgen 
door de bepalingen betreffende betaling (nakoming) mede op het geval van 
voldoening door verrekening toe te passen. Verrekening komt er immers op 
neer dat de schuldenaar niet alleen zijn schuld aan de wederpartij nakomt, 
maar tegelijk de nakoming afdwingt van zijn vordering op die wederpartij. 
De bevoegdheid tot verrekenen heeft - anders gezegd - in verband met dit 
laatste een aspect van een zekerheidsrecht, omdat dit afdwingen zich buiten 
de regels van executie om afspeelt en op die manier aan de schuldeiser te-
vens een op een voorrang gelijkende positie verschaft. 

Het stelsel van deze afdeling houdt hier dan ook rekening mee. Voor enke-
le bepalingen uit afdeling 6.1.6 is in afdeling 6.1.10 uitdrukkelijk geregeld in 
hoeverre de betreffende regel ook bij verrekening van toepassing is. De 
overige bepalingen van afdeling 6.1.6 zijn dat in beginsel niet, maar kunnen 
soms wèl voor analogische toepassing in aanmerking komen; zie van de toe-
lichting p. 511, eerste hele alinea, waar dit terecht aan wetenschap en recht-
spraak wordt overgelaten. 

Artikel 6.7.10.4. In het tweede lid is de voorkeur gegeven aan een eenvou-
diger redactie die tevens het verband met het eerste lid beter doet uitkomen 
door in de aanhef te spreken van de «bevoegdheid tot verrekening», welke 
woorden ook in de aanhef van het eerste lid worden gebezigd. De onderge-
tekende vestigt er voorts de aandacht op dat het geval van onbevoegdheid 
van de schuldenaar tot het afdwingen van de betaling van zijn vordering, 
zich niet alleen voordoet bij niet-opeisbaarheid van die vordering, maar ook 
wanneer het gaat om een natuurlijke verbintenis als bedoeld in de artikelen 
6.1.1.3 e.v. en wanneer de wederpartij bevoegd is de betaling op te schorten 
wegens een opschortingsrecht als bedoeld in afdeling 6.1.6A van het gewij-
zigd ontwerp. 

De wending «een prestatie .... die beantwoordt aan » is gehandhaafd. 
Bij geldschulden dient hier te worden gedacht aan de nieuwe regels betref-
fende vorderingen in buitenlands geld, die in het gewijzigd ontwerp zijn te 
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6.1.10 vinden in afdeling 6.1.9A. Zo zal een schuldenaar die in Nederland dollars 
heeft te betalen, maar aan artikel 6.1.9A.10 de bevoegdheid ontleent zijn 
schuld in Nederlands geld te voldoen, kunnen verrekenen met een tegenvor-
dering in guldens. Maar indien een beding is tot stand gekomen als bedoeld 
in artikel 6.1.9A.10 lid 2 («betaling effectief») zal hij de bevoegdheid tot een 
zodanige verrekening missen. De prestatie die de schuldenaar te vorderen 
heeft (guldens), beantwoordt dan immers niet aan zijn schuld (dollars); men 
zie ook de toelichting, p. 584, bovenaan. Zo zal ook bijv. voor de bevoegd-
heid tot verrekening van bepaalde hoeveelheden over en weer verschuldig-
de effecten vereist zijn dat de effecten van dezelfde soort zijn in die zin dat 
degene die verrekent bevoegd is zijn schuld te voldoen met zodanige effec-
ten als hij van de wederpartij te vorderen heeft. 

Het oorspronkelijke vierde lid is geschrapt. Naar de mening van de onder-
getekende spreekt het vanzelf dat de bevoegdheid tot verrekening bij over-
eenkomst kan worden uitgesloten en dat van de - eenzijdige - bevoegdheid 
tot verrekening ook, eventueel bij voorbaat, eenzijdig afstand kan worden 
gedaan. Door een uitdrukkelijke bepaling van deze strekking te dezer plaat-
se op te nemen zou ten onrechte de indruk kunnen worden gewekt, als zou 
uitsluiting bij overeenkomst of afstand bij voorbaat door een eenzijdige ver-
klaring niet mogelijk zijn bij andere vergelijkbare bevoegdheden die een par-
tij jegens haar wederpartij kan uitoefenen. Men denke bijv. aan de bevoegd-
heidtot opschorting van de nakoming, geregeld in afdeling 6.1.6A, die tot 
ontbinding als bedoeld in artikel 6.5.4.6 en die tot aanvaarding van een der-
denbeding als bedoeld in de artikelen 6.5.3.5 e.v.. 

Artikel 6.1.10.5. De redactie van dit artikel is aangepast aan die van het 
nieuwe artikel 6.1.6.17a dat een vergelijkbare regeling bevat voor het geval 
van betaling van een vordering aan toonder of order. Voor de meeste van de 
aangebrachte wijzigingen kan worden verwezen naar deze memorie bij dit 
laatste artikel. Opmerking verdient voorts dat in de nieuwe redactie te-
vens een duidelijker indeling is verkregen. 

Het eerste lid stelt thans als hoofdregel de eis van een verklaring op het 
papier en afgifte daarvan aan de wederpartij. 

Het tweede lid bevat een regel voor het geval de schuldeiser er belang bij 
heeft het papier te behouden. Verduidelijkt isdat de verrekeningsverklaring 
dan zowel op het papier moet worden gesteld als schriftelijk tot de weder-
partij gericht, zoals ook de in artikel 6.1.6.17a bedoelde kwijting een schrifte-
lijk stuk is. Zou degene die verrekent, zijn verklaring alleen schriftelijk tot de 
wederpartij richten zonder haar op het papier te stellen, dan zal deze zich 
eventueel op artikel 3.2.3 kunnen beroepen, zij het ook niet jegens de derde 
aan wie het recht aan toonder of order nadien overeenkomstig artikel 3.4.2.6 
wordt overgedragen; men zie artikel 6.2.1.4a lid 1. 

Het derde lid stemt overeen met artikel 6.1.6.17a lid 3, met dien verstande 
dat ook hier verduidelijkt is dat de verrekening bij een schriftelijke verklaring 
dient te geschieden. 

Artikel 6.1.10.6. Het tweede lid is iets anders ingekleed teneinde te doen 
uitkomen dat in het daarbedoelde geval niet iedere terugwerkende kracht 
ontbreekt, maar alleen de terugwerkende kracht niet achteraf de verschul-
digdheid van reeds opeisbaar geworden en betaalde rente kan aantasten, zo-
dat deze als onverschuldigd betaald zou kunnen worden teruggevorderd. Dit 
laatste behoort evenwel wél te kunnen, wanneer nog niet opeisbaar gewor-
den rente bij voorbaat mocht zijn betaald. 

Bij het derde lid vergelijke men artikel 6.1.9A.14 van het gewijzigd ont-
werp. Dit artikel opent de mogelijkheid om bij te late voldoening van een 
verbintenis tot betaling van buitenlands geld schadevergoeding te vorderen 
ter zake van koersverschillen die sedert het intreden van het verzuim zijn 
ontstaan. Aldus zullen speculaties in de vorm van het uitstellen van de beta-
ling in de hoop op een gunstige koersontwikkeling hun aantrekkelijkheid in 
belangrijke mate verliezen. Het derde lid van het onderhavige artikel beoogt 

Tweede Kamer, zitting 1975-1976,7729, nrs. 6-7 132 



6.1.10 daarnaast een ander soort speculatie te voorkomen, nl. die welke mogelijk 
zou worden wanneer bij voldoening door betaling een andere koers zou gel-
den dan bij voldoening door verrekening. Zou de bepaling van het derde lid 
ontbreken dan zou immers uit het eerste lid afgeleid kunnen worden dat in 
dit laatste geval de koers van het tijdstip van ontstaan van de bevoegdheid 
tot verrekening zou gelden en dat de schuldenaar door in plaats van betaling 
verrekening te kiezen het in de hand zou hebben overeenkomstig deze eer-
dere, wellicht voor hem voordeliger koers af te rekenen. Het derde lid maakt 
dit onmogelijk. Het voorkomt bovendien dat hier onnodig zou worden afge-
weken van de algemene regel van artikel 6.1.9A.13. 

Artikel 6.1.10.7. Gaat een vordering onder bijzondere titel opeen nieuwe 
schuldeiser over, dan zal volgens artikel 4 de schuldenaar in beginsel be-
voegdzijn om de door hem verschuldigde prestatie te verrekenen met een 
eventuele tegenvordering op de nieuwe schuldeiser. Het onderhavige artikel 
7 kent hem evenwel de bevoegdheid toe om binnen de in het eerste lid van 
dit artikel getrokken grenzen ook tegenvorderingen op de oorspronkelijke 
schuldeiser in verrekening te brengen. In het gewijzigd ontwerp is getracht 
om deze strekking in het eerste lid op een eenvoudiger en duidelijker wijze 
tot uiting te brengen. 

In zoverre is daarbij tevens een materiële wijziging aangebracht dat in de 
nieuwe redactie geen verrekening meer mogelijk is als de tegenvordering 
van de schuldenaar eerst na de overgang opeisbaar geworden is. Het ont-
werp liet in dit geval nog wel verrekening toe, wanneer de overgegane vor-
dering evenmin opeisbaar was en pas na de tegenvordering opeisbaar zou 
worden. Naar de mening van de ondergetekende zou het echter te ver voe-
ren om bijv. een cessionaris bloot te stellen aan verrekening met een tegen-
vordering van de schuldenaar op de cedent, die op het tijdstip van de cessie 
nog niet opeisbaar is, maar het bijv. pas wordt bij de dood van de cedent of 
ingeval van een obligatie, door uitloting. 

Het tweede lid is aangevuld met het oog op het geval dat pandrecht is ge-
vestigd zonder mededeling aan de schuldenaar, hetgeen volgens artikel 
3.9.2.3 mogelijk is. De pandhouder kan de vordering evenwel pas innen, na-
dat alsnog mededeling aan de schuldenaar is gedaan; men zie artikel 3.9.2.7. 
Voordien behoort de verpanding ook op de bevoegdheid van de schulde-
naar tot verrekening geen invloed te hebben. De ondergetekende wijst er in 
dit verband nog op dat het in lid 2 bedoelde beperkte recht ook een recht van 
vruchtgebruik kan zijn, maar dat voor vestiging van een vruchtgebruik op 
een vordering krachtens artikel 3.4.2.11 io artikel 3.4.2.7 steeds mededeling 
aan de schuldenaar nodig is. 

Ook het derde lid heeft wijziging ondergaan. De woorden «anders dan 
door cessie» zijn vervangen door een uitdrukkelijke verwijzing naar artikel 
3.4.2.6. Uit dit laatste artikel volgt dat de daar bedoelde wijze van overdracht 
slechts van toepassing is, wanneer het papier in de machtvan de vervreenv 
der is. Is dat niet het geval, dan zal de weg van artikel 3.4.2.7 moeten worden 
gevolgd (cessie). Het zou niet wenselijk zijn, in dat geval de mogelijkheid van 
overdracht van de vordering geheel uit te sluiten. De schuldenaar zal dan 
zijn bescherming vinden in de regel dat hij niet behoeft te betalen dan tegen 
afgifte van het papier of met inachtneming van de andere waarborgen die de 
artikelen 6.1.6.17aen 6.1.10.5 hem bieden. 

Voorts zijn in het derde lid de woorden «om baat» geschrapt, zulks omdat 
zij niet passen in het stelsel van het nieuwe wetboek, uiteengezet in de me-
morie van antwoord betreffende Boek 3, p.48-49. 

Artikel 6.1.10.8. In het tweede lid zijn de woorden «of van overheidswe-
ge» geschrapt. Zoals in de toelichting, p. 590, derde alinea, wordt gezegd, 
diende men bij uitstel, van overheidswege bij wijze van gunst verleend, te 
denken zowel aan de afkondiging van een moratorium als aan een door de 
rechter aan de schuldenaar verleend uitstel. Wat het eerste betreft, wat hier 
behoort te gelden zal in de regel reeds voortvloeien uit de aard van het mo-
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ratorium, dat trouwens vaak minder als een gunst jegens schuldenaren of 
een bepaalde groep van schuldenaren zal moeten worden gezien dan wel als 
een noodmaatregel, genomen in het algemeen belang. Men zie de artikelen 
4 en 17 van het wetsontwerp Noodwet financieel verkeer, Zitting 1975-1976 
- 13 706. Wat betreft het door de rechter verleende uitstel, hier moet worden 
gedacht aan bepalingen als de huidige artikelen 1302 lid 4 en 1797 B.W. en 
165 lid 3 F. In het nieuwe wetboek komen bepalingen in deze trant evenwel 
niet voor. Voor de eventueel in andere wetgeving overblijvende gevallen ligt 
analogische toepassing van het onderhavige lid 2 voldoende voor de hand. 
Deze behoeft echter niet steeds op haar plaats te zijn; men zie bijv. artikel 
234 F. betreffende surséance van betaling. 

Het derde lid is geschrapt. Naar de mening van de ondergetekende staat 
ook zonder deze bepaling voldoende vast dat de schuldenaar ook tijdens het 
geding, en trouwens ook na zijn veroordeling, zijn schuld kan delgen door 
verrekening met een hem tevoren reeds toekomende of naderhand door 
hem verkregen tegenvordering, zoals hij die schuld ook steeds kan delgen 
door betaling. 

De ondergetekende wijst er nog op dat een geheel andere vraag is in welk 
stadium van de procedure de gedaagde nog een beroep op een gedane ver-
rekening (of betaling) kan doen, wil deze op de uitspraak - eventueel op de 
kostenveroordeling - nog invloed hebben. Op deze laatste vraag, die buiten 
het oorspronkelijke artikel 8 lid 3 viel, heeft artikel 141 Rv. betrekking. Het ge-
wijzigd ontwerp brengt daar geen verandering in. 

Artikel 6.1.10.9. Het eerste, thans enige lid is enigszins gewijzigd, zowel 
om het gemakkelijker leesbaar te maken als om aan te geven dat hier even-
als bij toepassing van de artikelen 6.1.10.10,11,15 lid 2 en 16 lid 2 «onver-
wijld» moet worden opgetreden, wil de verklaring van de wederpartij haar 
werking verliezen; men zie over die term de memorie van antwoord betref-
fende Boek 3, p. 43. Tevens is verduidelijkt dat het beroep moet worden ge-
daan onverwijld, nadat de verrekeningsverklaring werd uitgebracht en de 
wederpartij in staat was een beroep op de weigeringsgrond te doen. Het ont-
werp hield uitsluitend rekening met het geval dat de wederpartij tot dit be-
roep niet in staat was, omdat zij de weigeringsgrond nog niet had ontdekt 
(dwaling, bedrog). In geval van bedreiging of misbruik van omstandigheden 
moet echter veeleer worden gedacht aan het geval dat degene die bevoegd 
is daarop een beroep te doen, daarvan wordt afgehouden, omdat de bedrei-
ging of de omstandigheden waarvan misbruik wordt gemaakt, hun invloed 
nog doen gelden. Voorts doet de gewijzigde redactie beter uitkomen dat on-
verschillig is in welke volgorde de verrekening en het ter beschikking krijgen 
van de weigeringsgrond hebben plaatsgevonden. 

Men lette erop dat artikel 9 uitsluitend tot toepassing kan komen in de situ-
atie dat enerzijds aan de eisen voor de bevoegdheid tot verrekening is vol-
daan, maar anderzijds de wederpartij de bevoegdhe/d heeft door het inroe-
pen van een verweermiddel daaraan een einde te maken. Artikel 9 dwingt in 
deze situatie de wederpartij om, wanneer een verrekeningsverklaring tot haar 
wordt gericht, daarop te reageren zodra dit mogelijk is, op straffe van verlies 
van haar bevoegdheid om tegen de verrekening op te komen. 

Het oorspronkelijke tweede lid is geschrapt. Het moest blijkens de toelich-
ting, p. 592, eerste alinea, worden gezien in verband met het oorspronkelijke 
artikel 3.2.14 lid 2. In het gewijzigd ontwerp van Boek 3 heeft deze bepaling 
echter een enigszins andere redactie gekregen, die spreekt van «enigerlei 
uitvoering» die «op de rechtshandeling is gevolgd». Daaronder valt zeker 
een verrekening. De regel die in het oorspronkelijke artikel 9 lid 2 was neer-
gelegd, kan thans derhalve rechtstreeks uit artikel 3.2.14 lid 2 worden afge-
leid. 

Artikel 6.1.10.10. De redactie van het artikel is op enige punten van onder-
geschikte aard verduidelijkt en meer in overeenstemming met die van artikel 
9 gebracht. 
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6.1.10 Artikel 6.1.10.13. Het onderhavige artikel komt tegemoet aan dezelfde 
moeilijkheden als men in het huidige recht tracht op te lossen met het stellen 
van de eis van vereffenbaarheid van de tegenover elkaar staande vorderin-
gen. Het ontwerp deed dit echter op een wijze die de ondergetekende min-
der wenselijk voorkomt. Het gaf de rechter de bevoegdheid om, voor zover 
het onderzoek naar de gegrondheid van een bij wijze van verweer gedaan 
beroep op verrekening tijdrovend zou zijn, de vordering toe te wijzen onder 
voorbehoud dat deze beslissing met terugwerkende kracht zal vervallen, 
voor zover de rechter naderhand het beroep op verrekening alsnog gegrond 
zou verklaren. Dit stelsel had tot gevolg dat de eiser die de onder voorbe-
houd gegeven uitspraak zou willen executeren, het risico zou lopen dat de 
executie achteraf geacht zou moeten worden onrechtmatig geweest te zijn. 
Hij zou in dat geval het ontvangene als onverschuldigd betaald moeten te-
ruggeven, zelf de kosten van de executie moeten dragen en bovendien de 
schade moeten vergoeden die de wederpartij wellicht heeft geleden bijvoor-
beeld in de vorm van bedrijfsschade als gevolg van executie van haar be-
drijfsmiddelen. 

De ondergetekende meent dat dit geen praktische oplossing is. Enerzijds 
ontleent de eiser aan een zodanige toewijzing geen bruikbare executoriale t i-
tel, anderzijds zal juist daarom de gedaagde zich door zijn veroordeling zel-
den genoopt voelen nu ook inderdaad in afwachting van het nader onder-
zoek van zijn verweer tot betaling van het door hem verschuldigde over te 
gaan. 

Het gewijzigd ontwerp stelt derhalve hiervoor een andere regel in de 
plaats, waarin aan de rechter de bevoegdheid wordt toegekend om, zo de 
gegrondheid van het beroep op verrekening niet op eenvoudige wijze is vast 
te stellen, dit beroep eens en voor al te passeren. Het gaat hier om een dis-
cretionaire bevoegdheid, zodat aan de rechter de nodige vrijheid is gelaten. 
Wat hier redelijk is, zal immers sterk van de omstandigheden afhangen, 
waaronder het verband dat tussen de vorderingen over en weer bestaat, de 
verwachtingen omtrent de mogelijkheid van verhaal op de wederpartij, en 
de vermoedelijke duur van het onderzoek betreffende de gegrondheid zowel 
van de ingestelde vordering als van de gepretendeerde tegenvordering. 

Deze vrijheid wordt overigens in belangrijke mate ingeperkt door de rege-
ling van de opschortingsrechten van afdeling 6.1.6A en de artikelen 
6.5.4.2-4a. Kan immers degene die wil verrekenen, zich tevens op een op-
schortingsrecht beroepen, dan zal de vordering van de wederpartij reeds op 
deze grond niet voor toewijzing vatbaar zijn en deze dus aan een beroep op 
artikel 13 niet toekomen. Men zie de slotzinsnede van dit artikel. 

Het thans gekozen stelsel komt er - kort samengevat - op neer dat de in 
het huidige recht gestelde algemene eis van vereffenbaarheid wordt terug-
gebracht tot een regel die alleen van toepassing is in die situaties waarin het 
redelijk is deze eiste stellen. De eis van vereffenbaarheid van de schuldvan 
degene die verrekent, wordt niet gesteld. Dat hier ondanks onvereffenbaar-
heid verrekening plaats vindt, kan immers slechts in het voordeel van de we-
derpartij werken. De eventuele onvereffenbaarheid van de vordering van de-
gene die verrekening wil, kan ingevolge het onderhavige artikel wèl een rol 
spelen, maar alleen in die situaties dat het niet aangaat de voldoening van 
de schuld op de vereffening van die vordering te laten wachten. 

Artikel 6.1.10.14. Dit artikel is geschrapt. Naar de mening van de onderge-
tekende kan de vraag in hoeverre een verrekeningsverklaring onder voor-
waarde of onder tijdsbepaling kan plaatsvinden, beter worden overgelaten 
aan de algemene maatstaf van de aanhef van artikel 3.2.5. Zo is er geen re-
den verrekening bij voorbaat, voor het geval te zijnertijd aan de eisen voor 
verrekening voldaan zal zijn, uitgesloten te achten. Maar anderzijds zal bij-
voorbeeld verrekening onder ontbindende voorwaarde van een bepaald, de 
schuldenaar onwelgevallig gedrag van de wederpartij naar deze maatstaf 
niet mogelijk zijn, aangezien dit met de aard van de rechtshandeling van ver-
rekening in strijd zou komen. 
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6.1.10 Wat het tweede lid betreft, wil de ondergetekende nog het volgende op-
merken. Uit artikel 3.2.5 volgt met voldoende duidelijkheid dat een gedaag-
de die bijvoorbeeld bij wijze van primair verweer de opeisbaarheid van de 
tegen hem ingestelde vordering betwist, bij wijze van subsidiair verweer kan 
verrekenen onder de opschortende voorwaarde dat de rechter het primaire 
verweer passeert. Dat wil echter niet zeggen dat een beroep op verrekening 
voor het geval eventuele andere verweren niet opgaan, steeds als een voor-
waardelijke verrekening moet worden gezien. Impliceert immers het primai-
re verweer dat niet aan de eisen voor verrekening is voldaan - men denke 
aan betwisting van het gehele bestaan van de vordering - , dan kan ook een 
onvoorwaardelijke verrekeningsverklaring volgens de regels van het proces-
recht pas aan de orde komen, wanneer het primaire verweer wordt verwor-
pen. 

Artikel 6.1.10.15. De in het slot van lid 1 voorkomende zinsnede «onver-
mi nderd het in artikel 6.1.10.10 bepaalde» is geschrapt. Er is geen reden om 
aan te nemen dat dit lid artikel 10 buiten werking zou stellen, zeker niet nu 
het slot van dat artikel in het gewijzigd ontwerp nog duidelijker doet uitko-
men dat de eerste verrekening door de latere haar werking verliest. 

Het tweede lid is in dier voege verduidelijkt dat thans met zoveel woorden 
is aangegeven met het oog waarop naar de artikelen 6.1.6.14 lid 1 en 6.1.10.6 
wordt verwezen. De ondergetekende vertrouwt dat de strekking van de be-
paling aldus gemakkelijker te begrijpen is. 

Artikel 6.1.10.17. In het tweede lid is door een andere inkleding van de 
thans met «tenzij» geformuleerde slotsnedetot uitdrukking gebracht dat, 
indien de schuldeiser zich erop beroept dat hij een redelijke grond had zijn 
bevoegdheid tot verrekenen verloren te doen gaan of dat hij die bevoegd-
heid buiten zijn schuld verloor, op hem de bewijslast te dier zake rust. Men 
zie Pels Rijcken, Handelingen Nederlandse Juristen Vereniging 1962 I, p. 
118, en Fokkema, idem 1962 II, p. 33. 

Artikel 6.1.10.18. Het eerste lid heeft enige wijzigingen van onderge-
schikte aard ondergaan. Zoals in de toelichting, p. 597-598, in het bijzonder 
op p. 598 noot 1, wordt gezegd, is daarin het stelsel van doorlopende verre-
kening neergelegd. Getracht is dit nog enigszins te verduidelijken. 

Thans zegt dit lid daarom dat de verrekening plaats vindt naarmate beide 
partijen tot verrekening bevoegd geworden zouden zijn en in de volgorde 
waarin de vorderingen over en weer voor deze verrekening vatbaar zijn ge-
worden. Het is naar de mening van de ondergetekende wenselijk dit laatste -
nl. dat het gaat om de vatbaarheid voor de verrekening van het onderhavige 
artikel- in de wettekst zelf uit te drukken. Aldus wordt de indruk vermeden 
dat de volgorde van de verrekening mede zou worden bepaald door artikel 
6.1.10.15 io de artikelen 6.1.6.13 lid 2 en 6.1.6.14 lid 1. Deze regels lenen zich 
niet voor toepassing in een rekeningcourantverhouding, waareen eenvou-
diger stelsel op zijn plaats is. Men zie voor het huidige recht Teixeira de Mat-
tos, Imputatie en zekerheden bij rekening-courant, Studiekring Offerhaus, 
no. 5, 1967, p. 13 e.v. 

Uit deze verduidelijking van het in lid 1 neergelegde stelsel volgt tevens 
duidelijker wat ingevolge deze bepaling geldt ten aanzien van aan de vorde-
ringen over en weer verbonden zekerheidsrechten. Deze zekerheidsrechten 
blijven in stand, voorzover de vordering waaraan zij zijn verbonden, nog 
niet door de hier geregelde verrekening is tenietgegaan. De vraag wanneer 
de vordering is tenietgegaan, wordt bepaald door de in lid 1 voorgeschreven 
volgorde waarin de verrekening geschiedt. Naar de mening van de onderge-
tekende zou een stelsel waarin de zekerheidsrechten reeds eerder zouden te-
nietgaan, niet redelijk zijn. Men denke aan een in een rekening-courant op-
genomen vordering, die door hypotheek is gedekt, zonder dat daar voorals-
nog andere posten tegenover zijn komen te staan, die tot geheel of ten dele 
tenietgaan van de gewaarborgde vordering hebben geleid. Anderzijds beho-
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ren de zekerheidsrechten niet na het tenietgaan van de vordering waaraan 
zij waren verbonden, voort te blijven bestaan, reeds omdat dit met hun aard 
van afhankelijke rechten niet zou zijn te verenigen. Ook voor het huidige 
recht wordt deze oplossing verdedigd; men zie Teixeira de Mattos, lmputa-
tie en zekerheden bij rekening-courant, Studiekring Offerhaus, no. 5,1967, p. 
12 e.v. en p. 16. 

Eenvoudigheidshalve is in lid 1 voorts de tussenzin «zonder dat daartoe 
een verklaring nodig is» vervangen door het kortere «van rechtswege». 

De oorspronkelijke leden 2 en 3 van het artikel zijn geschrapt. 
De regel die in lid 2 was vervat, komt de ondergetekende niet wenselijk 

voor. Degene die de dupe wordt van het feit dat zijn wederpartij een toonder-
of orderpapier waarvan de vordering door verrekening tenietging, onrecht-
matig opnieuw in het verkeer brengt, heeft op die wederpartij een vordering 
tot schadevergoeding; men zie ook de toelichting, p. 599, slot voorlaatste ali-
nea. Er is geen reden om de tenietgeganetegenvordering weer te laten her-
leven, zeker niet wanneer daaraan zekerheidsrechten waren verbonden. 
Men denke aan een hypotheek, die in begrijpelijk vertrouwen op de verreke-
ning doorgehaald is, of aan een borgtocht waarbij de borg erop heeft gere-
kend van zijn verplichting te zijn ontslagen. 

Wat het derde lid betreft, dit is door de nieuwe redactie van artikel 6.1.10.7 
lid 3 overbodig geworden. Overdracht of verpanding van het saldo kan im-
mers niet gezegd worden plaats te vinden overeenkomstig artikel 3.4.2.6. 

Anderzijds zijn aan het artikel een drietal nieuwe leden toegevoegd, waar-
van de nieuwe leden 2 en 3 enige summiere regels geven betreffende de pe-
riodieke afsluiting van de rekening en de vaststelling van het saldo tussen 
partijen. In de praktijk zullen deze punten vaak bij overeenkomst zijn gere-
geld (bankvoorwaarden), maar artikel 6.1.10.18 strekt er in de eerste plaats 
toe om toepassing te vinden buiten de gevallen dat de verhouding van par-
tijen contractueel in details is geregeld; men zie de toelichting, p. 597, onder-
aan. Juist in deze gevallen zal ook op dit punt behoefte aan enig houvast be-
staan. 

Het nieuwe tweede lid legt op de partij die de rekening bijhoudt de ver-
plichting deze jaarlijks af te sluiten en aan de wederpartij het op dat tijdstip 
verschuldigde saldo op te geven, uiteraard met opgave van de nog niet eer-
der meegedeelde posten, opdat de samenstelling van het saldo door de we-
derpartij kan worden gecontroleerd. Het tijdvak van één jaar stemt overeen 
met dat, gekozen voor de vergelijkbare verplichting tot het afleggen van re-
kening en verantwoording in de artikelen 359 lid 1 van Boek 1 en 3.6.1.8 lid 1. 
Men vergelijke ook voor Duitsland par. 355 lid 2 H.G.B., dat betrekking heeft 
op de rekening-courant, waarbij één der partijen koopman is. 

Het derde lid bevat een bepaling omtrent de vaststelling van het saldo op 
een punt waarover in het huidige recht geen zekerheid bestaat; men ziè dè 
Grooth, De rechtsleer der rekening-courant, p. 451-452. Wanneer de weder-
partij door een desbetreffende verklaring tot erkenning van het hem opgege-
ven saldo overgaat, komt een overeenkomst tot stand die voldoet aan de 
omschrijving van artikel 7.15.1 en derhalve als een vaststellingsovereen-
komst moet worden opgevat. Daarnaast bepaalt het onderhavige lid dat, in-
dien de wederpartij niet binnen redelijke tijd tegen deze opgave protesteert, 
het saldo «geldt als tussen partijen vastgesteld». Deze woorden verwijzen 
naar artikel 7.15.11 lid 1, waar wordt bepaald dat opeen vaststelling die zijn 
grond niet in een overeenkomstvindt.de bepalingen van titel 7.15 van over-
eenkomstige toepassing zijn. Deze opzet sluit naar de mening van de onder-
getekende in de regel aan bij de behoeften van de praktijk. Men lette er ove-
rigens op dat het hier belangrijke artikel 7.15.6 betreffende de vernietiging 
van de vaststellingsovereenkomst wegens dwaling nog moet worden aan-
gepast aan de vorm die de algemene dwalingsregeling van de artikelen 
6.5.2.11 e.v. in het gewijzigd ontwerp heeft gekregen. Met name zal ook op 
de hier bedoelde vaststelling artikel 6.5.2.11 lid 1 onder c van het gewijzigd 
ontwerp toepassing dienen te vinden. Daaruit mag bijv. worden afgeleid dat 
van zuivere schrijf- en rekenfouten in beginsel verbetering kan worden ver-
langd. 
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Het n ieuwe vierde l id opent een ru ime mogel i jkheid o m naar gelang van 
de omstandigheden van het geval afwi jk ingen van de hoofdregels van de 
voorgaande leden aan te nemen. Zo kan niet alleen uit een tussen part i jen 
bestaande overeenkomst een afwi jk ing van deze hoofdregels voor tv loe ien, 
maar ook kan uit de aard van een niet op een overeenkomst steunende be-
heers-, bewinds- of bestuursverhouding worden afgeleid dat deze regels 
niet of niet onverkort gelden. Uit de aard van een fami l ierechtel i jke relatie 
kan bijv. voortv loeien dat niet ieder jaar een opgave van het saldo, bedoeld 
in l id 2, kan worden geëist. Ook l iggen in de artikelen 359 e.v. van Boek 1 en 
3.6.1.8 afwi jk ingen van het bepaalde in de leden 2 en 3 besloten. 

Artikel 6.1.10.19. Zoals onder Algemeen bij deze afdel ing reeds is gezegd, 
is dit artikel in het gewi jz igd on twerp beperkt tot het geval van tenietgaan 
van de verbintenis door verrekening. Voor het tenietgaan door afstand is in 
het gewi jz igd ontwerp eveneens een bi jzondere bepal ing opgenomen ; men 
zie artikel 6.2.4.14a lid 3. Voor het tenietgaan van een verb intenis door ande-
re rechtshandel ingen is geen uitdrukkel i jke bepal ing wensel i jk geacht. Voor 
zover een verpl icht ing als in dit artikel bedoeld ook in die geval len in over-
eenstemming met de redel i jkheid en bi l l i jkheid mocht zi jn, kan zij worden 
gegrond op de artikelen 6.1.1.2 of 6.5.3.1. 

De nieuwe redactie waarborg t tevens dat tussen dit artikel en artikel 
6.1.6.17 leden 1 en 2 geen onnod ige verschi l len bestaan. 

TITEL 6.2 

OVERGANG VAN VORDERINGEN EN SCHULDEN 

Opschrift en indeling. Zoals hieronder nog ter sprake zal komen , is de ma-
terie van de artikelen 6.1.10.1 en 2 (afstanden vermenging) naar de onderha-
v ige t i tel overgebracht. De desbetreffende bepal ingen zi jn te v inden aan het 
slot, met name in de art ikelen 6.2.4.14a en 14 b. In verband daarmee moest 
ook het opschrif t van de t i tel wo rden gewi jz igd. Het is niet nodig geacht 
daarin afzonderli jk de ve rmeng ing te vermelden, omdat deze niet meer is 
dan een gevolg van de overgang van een vorder ing of een schuld. Het op-
schrift luidt thans: Overgang van vorder ingen en schulden en afstand van 
vorder ingen. 

De onderhavige titel is in het gewi jz igd ontwerp overzichtel i jkheidshalve 
onderverdeeld in afdel ingen, waarb i j echter getracht is de oorspronkel i jke 
vo lgorde zoveel mogel i jk te handhaven. Ook de nummer ing is zoveel moge-
lijk gelijk gehouden door het e indnummer van ieder artikel ongewi jz igd te la-
ten. 

Afdeling 1 

Gevolgen van overgang van vorderingen 

Artikel 6.2.1.1. De omschr i j v ing die dit artikel in het on twerp bevatte van 
hetgeen bij overgang van de vorder ing mee overgaat, is in het gewi jz igd 
on twerp enigszins anders ingekleed. Vooropgesteld word t nu dat het moet 
gaan om «bij de vorder ing behorende nevenrechten». Daarna volgt , ingeleid 
door «zoals», in lid 1 een reeks belangri jke voorbeelden van zodanige neven-
rechten die ten dele reeds in het on twerp voorkwam, maar is u i tgebreid met 
de bevoegdheid o m de ter zake van de vorder ing en de nevenrechten be-
staande executoriale t i tels ten uitvoer te leggen. Ook de rechten waarvan de 
overgang in lid 2 word t geregeld, worden in het gewi jz igd on twerp ui tdruk-
kelijk mede als voorbeelden van «nevenrechten» aangeduid, voor zover ze 

Tweede Kamer, zitt ing 1975-1976,7729, nrs. 6-7 138 



tenminste ook volgens de oorspronkelijke redactie mee overgingen. Aan de-
ze rechten is toegevoegd het recht op een nog niet verbeurde dwangsom. 
Naast deze voorbeelden verdient nog vermelding dat de nieuwe omschrij-
ving van lid 1 de nevenrechten blijft omvatten, die, bij de vordering beho-
rend, de inhoud daarvan mede bepalen. Men denke aan het keuzerecht bij 
een alternatieve verbintenis en de bevoegdheid een vordering door opzeg-
ging opeisbaar te maken, beide vermeld in de toelichting, p. 603, eerste ali-
nea. 

De ondergetekende wil, alvorens bij de afzonderlijke leden op de details 
van deze wijzigingen in te gaan, vooropstellen dat zij alle in onderling ver-
band moeten worden gezien en tezamen tot strekking hebben om de term 
nevenrecht duidelijker te omlijnen. Aldus wordt het tevens gemakkelijker ge-
maakt om daarop in andere bepalingen van deze titel terug te grijpen. Zo 
kon met behulp van deze term op eenvoudige wijze tot uiting worden ge-
bracht dat de aan het slot van lid 1 vermelde bevoegdheid tot tenuitvoerleg-
ging mede betrekking heeft op titels ter zake van nevenrechten, waaronder 
die bedoeld in lid 2. Op overeenkomstige wijze is uitgedrukt dat de in artikel 
6.2.1.2 leden 1 en 2 bedoelde bewijsstukken en titels mede deze nevenrech-
ten kunnen betreffen. Bovendien is de voormelde omlijning van belang voor 
de artikelen 6.2.1.3 en 6.2.3.12 van het gewijzigd ontwerp. 

Men lette er op dat de term «nevenrechten» niet in betekenis samenvalt 
met de afhankelijke rechten, bedoeld in de artikelen 3.1.1.6 en 3.4.1.2a. In de 
eerste plaats moet bij deze afhankelijke rechten gedacht worden aan goede-
ren in de zin van artikel 3.1.1.0, zoals de rechten van pand en hypotheek en 
het recht van erfdienstbaarheid, terwijl niet alle in de onderhavige titel be-
doelde nevenrechten goederen zijn. Men denke aan het keuzerecht bij een 
alternatieve verbintenis en de bevoegdheid om een executoriale titel ten uit-
voerte leggen. In de tweede plaats kan niet van alle nevenrechten worden 
gezegd dat zij niet zonder de vordering om welks overgang het gaat, kunnen 
bestaan. Zo kunnen bijv. de rechten op nog niet opeisbare renten en nog niet 
verbeurde boeten en dwangsommen zeer wel als zelfstandige vorderingen 
worden beschouwd en als zodanig ook worden overgedragen, nl. overeen-
komstig artikel 3.4.2.10 als toekomstige goederen. 

Eerste lid. De reeds vermelde opneming onder de nevenrechten van de 
bevoegdheid tot tenuitvoerlegging van ter zake van de vordering en de ne-
venrechten bestaande executoriale titels geeft een oplossing op een punt 
waarover thans geen eenstemmigheid bestaat; men zie Van Rossem-Cleve-
ringa, Verklaring van het Nederlandse Wetboek van Burgerlijke Rechtsvorde-
ring, 4e druk, 1972, aantekening 2 bij artikel 500 Rv. De oplossing van het 
ontwerp komt de ondergetekende om praktische redenen wenselijk voor. Zo 
is er naar zijn mening geen reden waarom de cessionaris, wanneer de ce-
dent reeds een voor tenuitvoerlegging vatbaar vonnis tegen de schuldenaar 
had verkregen, gedwongen zou moeten worden met het oog op de executie 
een nieuwe procedure te beginnen die, gezien de werking van het gezag van 
gewijsde, trouwens ook moeilijk tot een ander resultaat dan de eerste zou 
kunnen leiden. De in het gewijzigd ontwerp opgenomen regel stemt overeen 
met wat voor het huidige recht door een meerderheid van doctrine en recht-
spraak uit artikel 500 Rv. wordt afgeleid. Men zie Star Busman-Rutten, 
Hoofdstukken van Burgerlijke Rechtsvordering, 3e druk, 1972, nr. 419; Van 
den Dungen, Jansen, Burgerlijke Rechtsvordering (losbladig), aantekening 4 
bij artikel 500 Rv.; Veegens, Cassatie in burgerlijke zaken, 2e druk, 1971, p. 
89; Onrechtmatige daad II (Van Nispen), nrs. 230 en 247; Van Opstall, Prae-
advies dwangsom voor vereniging tot vergelijking van het recht van België 
en Nederland, 1961, p. 41, Jaarboek 1961-1962, p. 156; Beekhuis, AA.X, p. 
146; J. van Garderen, Justitia 63 (1953), p. 86 e.v.; Martens, Meijersbundel, 
p. 279 e.v„ alsmede Rb. Amsterdam, 12 januari 1934, N.J. 1935,98; Rb. Den 
Haag, 29 september 1953, N.J. 1954, 223; Hof Amsterdam, 12 november 
1959, N.J. 1960,285; Hof Den Haag, 4 januari 1962, N.J. 1962,499; en Rb. 
Amsterdam, te kennen uit H.R. 8 juni 1973, N.J. 1974, 76. 
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De verwijzing in lid 1 naar het eerste (thans enige) lid van artikel 8 kon in 
het gewijzigd ontwerp worden gemist. Deze bepaling vormt trouwens niet 
de enige uitzondering op de regel van artikel 1 lid 1; men zie bijv. artikel 
6.1.2.7. 

Tweede lid. In de boven reeds ten dele toegelichte nieuwe redactie van dit 
lid is het overbodig geworden te spreken van «overgang onder bijzondere ti-
tel». Dit kan als bijkomend voordeel van die redactie worden beschouwd. 
Deze woorden konden immersten onrechte de indruk wekken dat bij over-
gang onder algemene titel het rechtop rente, boete of dein het gewijzigd 
ontwerp ingevoegde dwangsom in het geheel niet zou overgaan. In het ge-
wijzigd ontwerp vindt deze overgang voor nie^opeisbare renten en nog niet 
verbeurde boeten en dwangsommen als nevenrechten plaats op grond van 
het onderhavige artikel, terwijl de vraag in hoeverre opeisbare renten en 
reeds wèl verbeu rde boeten en dwangsommen overgaan, wordt overgelaten 
aan de bepalingen die op verkrijgingen onder algemene titel betrekking heb-
ben; men zie artikel 3.4.1.1 lid 2 in verband met bijv. de artikelen 94 van Boek 
1, 20 lid 2, tweede zin, van Boek 2 en 4.6.1.1. 

Ten aanzien van de opneming in lid 2 van de dwangsom verdient nog ver-
melding dat deze verband houdt met de opneming in lid 1 van de bevoegd-
heid tot tenuitvoerlegging van bestaande executoriale titels. Het ligt voor de 
hand dat, wanneer de bevoegdheid tot deze tenuitvoerlegging over-
gaat, dit ook het geval behoort te zijn ten aanzien van het recht op de 
dwangsom die ertoe strekt de nakoming van de veroordeling waaraan zij 
verbonden is, af te dwingen. Evenals dit ten aanzien van de bedongen boete 
het geval is, dient het recht op de dwangsom op de nieuwe schuldeiser over te 
gaan, behalve voor zover de dwangsom reeds verbeurd was op het tijdstip 
van de overgang. 

Het woord «achterstallig» voor rente is vervangen door «opeisbaar», zulks 
in overeenstemming met de terminologie die ook elders in het nieuwe wet-
boek vaak wordt gebezigd; men zie de artikelen 3.1.1.9 lid 4 en 6.2.3.14 lid 2, 
alsmede de toelichting, p. 603, vijfde alinea, waar - ter verklaring van de 
term achterstallig - eveneens van «opeisbaar» wordt gesproken. 

De ondergetekende wijst er op dat de bepaling betreffende rente in lid 2 
moet worden gezien in verband met het inmiddels verschenen artikel 
7.1.2.4: indien de cessie berust op een koopovereenkomst - hetgeen in het 
nieuwe wetboek, waarin de cessie tot zekerheid niet meer mogelijk is, veelal 
het geval zal zijn - moet in de interne verhouding tussen de koper en de ver-
koper de lopende rente van dag tot dag worden berekend. Extern daarente-
gen is het de cessionaris die deze rente, nadat zij is vervallen, van de schul-
denaar kan innen. Dit stelsel leidt ertoe dat de lopende rente in de koopprijs 
moet worden verdisconteerd, althans daarin verdisconteerd moet worden 
geacht, en stemt overeen met de behoeften van de praktijk; men zie de toe-
lichting bij artikel 7.1.2.4, p. 844. 

De tweede zin van lid 2 is overgebracht naar een nieuw artikel 6.2.2.9a. Nu 
in het gewijzigd ontwerp een afzonderlijke afdeling over subrogatie is opge-
nomen, is het overzichtelijker geoordeeld daar ook deze bijzondere regel on-
der te brengen. 

Artikel 6.2.1.2. Het eerste lid heeft enkele redactionele wijzigingen onder-
gaan, opdat beter uitkomt dat de oorspronkelijke schuldeiser alleen de afgif-
te mag weigeren van die bewijsstukken, waarbij hij belang behoudt en dan 
verplicht is in plaats daarvan een afschrift af te geven. Verder is de verplich-
ting tot afgifte van bewijsstukken, of eventueel afschriften daarvan, uitge-
breid tot bewijsstukken die op de in artikel 1 bedoelde nevenrechten betrek-
king hebben. 

Met het oog op de in artikel 6.2.1.1 lid 1 opgenomen bevoegdheid tot ten-
uitvoerlegging van executoriale titels door de nieuwe schuldeiser, is in het 
onderhavige artikel een nieuw tweede lid ingevoegd, inhoudende dat de vo-
rige schuldeiser tevens verplicht is deze executoriale titels af te geven. Be-
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g 2 . 1 houdt hijzelf belang bij deze titels, bijvoorbeeld in het geval van gedeelte-
lijke overgang van een vordering, dan is hij verplicht om de nieuwe schuldei-
ser tot tenuitvoerlegging van de titels in de gelegenheid te stellen. 

De ondergetekende wijst erop dat het in lid 2 bepaalde niet reeds uit lid 1 
voortvloeit. Nog afgezien van het feit dat betwijfeld mag worden of bijv. een 
rechterlijke uitspraak als een op de vordering of een nevenrecht betrekking 
hebbend «bewijsstuk» kan worden gezien, gaat het in lid 2, indien geen aan-
spraak op afgifte van de titel kan worden gemaakt, niet om het verschaffen 
van een afschrift met het oog op eventueel te leveren bewijs van de vorde-
ring of het nevenrecht, maar om het in de gelegenheid stellen van de schuld-
eiser de titel ten uitvoer te doen leggen. Daartoe kan bijv. nodig zijn dat zij 
gedurende enige tijd in handen van de met de executie belaste deurwaarder 
wordt gesteld. 

Door de invoeging van dit artikellid zijn de oorspronkelijke leden twee en 
drie vernummerd tot drie en vier. 

De formulering van lid 4 is iets vereenvoudigd, terwijl de aanhef meer in 
overeenstemming is gebracht met die van lid 3. Onder «overgang van een 
vordering» is het geval begrepen dat een vordering overgaat, die tevoren 
deel was van een grotere vordering waarvan het andere deel aan de oor-
spronkelijke schuldeiser blijft toekomen. Men lette erop dat dit geval in lid 3 
echter uitdrukkelijk is uitgesloten. 

Artikel 6.2.1.3. Blijkens de toelichting, p. 607, tweede alinea, beoogde de 
aanhef van het oorspronkelijk enige, thans eerste lid («Brengt de overgang 
van een vordering onder bijzondere titel door overdracht mede ...») de toe-
passelijkheid ervan o.m. uit te sluiten ingeval de overdracht van een vorde-
ring tevens een overgang krachtens algemene titel zou opleveren. Hierbij 
werd met name gedacht aan de verdeling van een gemeenschap. Artikel 
3.7.1.14 leden 3 en 4 van het regeringsontwerp bepaalde immers dat de 
deelgenoot het hem toebedeelde goed, nadat hij het door overdracht had 
verworven, onder dezelfde - wellicht algemene - titel hield als waaronder 
de deelgenoten dit tezamen vóór de verdeling hielden. In het gewijzigd ont-
werp van Boek 3 wordt deze materie echter in een nieuw artikel 3.7.1.14a 
enigszins anders geregeld. Lid 1 daarvan bepaalt dat voor overgang krach-
tens een verdeling levering is vereist. Blijkens de memorie van antwoord bij 
dit artikel is deze redactie gekozen, omdat in het geval dat ingevolge artikel 
3.7.1.14a lid 2 het toegedeelde geacht moet worden onder algemene titel te 
zijn verkregen, de term «overdracht» minder goed past. Artikel 3.7.1.14a 
geeft dus niet langer voedsel aan de gedachte dat een overdracht anders 
dan onder bijzondere titel denkbaar zou zijn. In verband daarmee kon de 
aanhef van het onderhavige artikel worden bekort door daarin zonder meer 
van «overdracht» te spreken. 

Voorts zijn in het oorspronkelijk enige, thans eerste lid de slotwoorden 
«door de nieuwe schuldeiser» vervallen. Het belang van de schuldenaar zal 
in het algemeen vereisen dat de oorspronkelijke schuldeiser niet alleen in-
staat voor de nakoming van de in het artikel bedoelde verplichtingen door 
degene aan wie hij de vordering heeft overgedragen, maar ook door de op-
volgende schuldeisers op wie de vordering door latere overgangen mocht 
zijn overgegaan. 

Tenslotte is aan het artikel een nieuw tweede lid toegevoegd, bepalende 
dat het eerste lid niet van toepassing is in geval van een overdracht van een 
vordering aan toonder of order overeenkomstig artikel 3.4.2.6. De schulde-
naar die een toonder- of orderpapier uitgeeft, beoogt aan zijn schuldeiser 
een gemakkelijk overdraagbare vordering te verschaffen, en mag geacht 
worden daarmee jegens deze ook het risico te hebben aanvaard, dat eventu-
ele opvolgende schuldeisers hun hier bedoelde verplichtingen niet nako-
men. Men zie ook de toelichting bij artikel 6.2.3, alinea overlopend van p. 
606 naar p. 607, waar de werking van het artikel slechts met het oog op cessie 
wordt toegelicht. 
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Artikel 6.2.1.4. Naar aanleiding van het eerste (thans enige) lid van dit arti-
kel, bepalende dat overgang van een vordering de verweermiddelen van de 
schuldenaar onverlet laat, heeft de Commissie aandacht gevraagd voor de 
in literatuur en rechtspraak aan de orde gekomen vraag of de schuldenaar 
steeds bevoegd is een oorspronkelijk aan de overgegane vordering verbon-
den arbitragebeding aan zijn nieuwe schuldeiser tegen te werpen. Daarbij 
dacht de Commissie met name aan de door sommigen geuite twijfel of de 
bepaling van artikel 170 lid 1 Grondwet, volgens welke niemand tegen zijn 
wi I kan worden afgetrokken van de rechter die de wet hem toekent, hieraan 
niet in de weg zou kunnen staan in geval van onbekendheid van de nieuwe 
schuldeiser met het arbitragebeding. De Commissie was geneigd deze laat-
ste vraag ontkennend te beantwoorden, omdat - indien al artikel 170 Grond-
wet op rechtsverhoudingen tussen burgers van toepassing zou moeten wor-
den geoordeeld - de nieuwe schuldeiser, gelet op artikel 4 lid 1 in rechts-
kundige zin geacht moet worden het arbitragebeding te hebben «gewild». 
Zij achtte vervolgens de regel van artikel 4 ook in het bedoelde geval van 
toepassing, aangezien zij het onbillijk zou oordelen indien de positievan de 
schuldenaar zou verslechteren tengevolge van de overgang van de vorde-
ring, waarbij hij niet rechtstreeks is betrokken. 

Deze conclusie wil de ondergetekende gaarne onderschrijven. Er dient van 
te worden uitgegaan dat een arbitragebeding in beginsel een verweermid-
del oplevert als bedoeld in artikel 4. Dit is in overeenstemming met het huidi-
ge recht. Men zie H.R. 2 november 1933, N.J. 1934, nr. 302 m.o. P.S., waarin 
wordt overwogen dat de cessionaris niet meer recht aan de cessie kan ontle-
nen dan aan de cedent toekwam, welke motivering naar de mening van de 
ondergetekende evenzeer voor de andere wijzen van overgang van een vor-
dering onder bijzondere titel, met name subrogatie, gelding heeft. Ook de li-
teratuur stelt zich in overwegende mate op het standpunt dat de nieuwe 
schuldeiser in beginsel aan het arbitragebeding gebonden is; men vergelijke 
onder meer de auteurs genoemd bij Pabbruwe, N.J.B. 1967, p. 521 e.v. als-
mede Maris, H.N.J.V. 1969, p. 38 en Asser-Rutten, I, p. 356. 

Wat betreft de verhouding tussen artikel 6.2.1.4 en artikel 170 lid 1 Grond-
wet merkt de ondergetekende het volgende op. Vooropgesteld moet worden 
dat artikel 170 lid 1 niet alleen moet worden gezien als een bescherming van 
de burgers tegen de overheid, doch dat dit artikel ook in rechtsverhoudingen 
tussen burgers onderling kan worden ingeroepen; men zie H.R. 24 september 
1964, N.J. 1965, nr. 359 m.o. J.H.B., alsmede Maris H.N.J.V. 1969, p. 36 e.v. De 
ondergetekende stemt evenwel gaarne in met het oordeel van de Commissie 
dat artikel 170 lid 1 niettemin niet aan de toepasselijkheid van artikel 6.2.1.4 op 
het geval van arbitragebedingen, bedingen waarbij bindend advies is over-
eengekomen etc, in de weg staat. Dit spreekt vanzelf, indien de nieuwe schuld-
eiser het beding op het tijdstip van de overgang van de vordering heeft ge-
kend. Hetzelfde behoort echter te gelden, indien de nieuwe schuldeiser de 
vordering verkrijgt door een vrijwillige handeling (cessie, betaling gevolgd 
door subrogatie), zonder dat hij het betreffende beding kent. In dergelijke ge-
vallen heeft hij de vordering te aanvaarden - en mag ook verwacht worden 
dat hij haar bedoelt te aanvaarden - zoals zij vóór de overgang bestond, dat 
wil zeggen zoals zij mede werd bepaald door bijzondere bedingen als hier be-
doeld. De ondergetekende verenigt zich met het oordeel van de Commissie 
dat in een dergelijk geval de schuldeiser niet kan betogen juist het betreffende 
beding niette hebben «gewild». Wel zal de schuldeiser, die de vordering door 
cessie heeft verkregen, zich bij onbekendheid met het beding wellicht jegens 
de cedent op dwaling kunnen beroepen en aldus de cessie aantasten, maar 
daartoe zal uiteraard aan alle eisen voor een zodanig beroep moeten zijn vol-
daan; men zie artikel 6.5.2.11 van het gewijzigd ontwerp. Evenmin als de 
Commissie verwacht de ondergetekende dat dit geval zich vaak zal voordoen. 

De Commissie heeft er voorts de aandacht op gevestigd dat de schulde-
naar zich soms niet op een verweermiddel als bedoeld in artikel 4 zal kunnen 
beroepen, omdat de nieuwe schuldeiser jegens hem beroep kan doen op ar-
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kei 3.2.3a, in het gewijzigd ontwerp van Boek 3 afgesplitst van het oorspron-
kelijke artikel 3.2.3. Dit zal met name het geval zijn, wanneer de schuldeiser -
bijvoorbeeld ter gelegenheid van de cessie op grond waarvan hij de vorde-
ring verkreeg - heeft vertrouwd op een verklaring of gedraging van de schul-
denaar, waaruit hij mocht afleiden dat geen zodanig verweermiddel be-
stond. 

De Commissie heeft in dit verband om andere voorbeelden gevraagd dan 
die, vermeld in de toelichting, p. 608, tweede alinea, mede gezien hetgeen in 
de memorie van antwoord betreffende Boek 3, op p. 50 en 52 opgemerkt is. 
Inderdaad worden ook op deze laatste beide bladzijden enige voorbeelden 
vermeld, waarbij zowel aandacht wordt besteed aan het geval dat de toe-
komstige cessionaris vóór de cessie aan de schuldenaar ter zake van inhoud 
of bestaan van de vordering inlichtingen vraagt en door deze onjuist wordt 
voorgelicht, als aan het geval dat de schuldenaar ter zake van de vordering 
een schuldbekentenis tekende die de toenmalige inhoud van die vordering 
niet juist weergeeft. In beide gevallen kan het zich voordoen dat de cessiona-
risin goed vertrouwen op deze van de schuldenaar afkomstige verklaringen 
heeft gehandeld en hem op die grond krachtens artikel 3.2. 3a aan zijn ver-
klaring mag houden. 

In de geciteerde passage op p. 608 van de toelichting wordt als voorbeeld 
vermeld dat de schuldenaar heeft verklaard zuiver en onvoorwaardelijk te 
zijn gebonden, terwijl hij naderhand een beroep wil doen op een aan de vor-
dering verbonden voorwaarde of tijdsbepaling. Daarnaast kan worden ge-
dacht aan het geval dat uit de schuldbekentenis of uit latere mededelingen 
van de schuldenaar afgeleid mag worden dat de tegenprestatie die hem op 
grond van dezelfde overeenkomst als waaruit de vordering voortspruit, ver-
schuldigd was, op het tijdstip van de cessie reeds was voldaan. De cessiona-
ris die hierop afging behoeft zich dan, zo aan de eisen van artikel 3.2.3a is 
voldaan, niet te laten welgevallen dat de schuldenaar naderhand de presta-
tie opschort tot de voldoening van diezelfde tegenprestatie (artikel 6.5.4.2), 
noch ook dat deze zich beroept op een ontbindi ng van de overeenkomst op 
grond van niet-nakoming van die tegenprestatie (artikel 6.5.4.6). Evenzeer is 
denkbaar, dat de schuldenaar, door een toekomstige cessionaris om inlich-
tingen omtrent het bestaan en de opeisbaarheid van de vordering gevraagd, 
heeft verzuimd deze mede te delen dat hij inmiddels ontdekt heeft grond te 
hebben tot vernietiging wegens bedrog of dwaling van de overeenkomst 
waaruit de vordering voortspruit, of dat hij met de schuldeiser een afbeta-
lingsregeling in termijnen heeft getroffen. Ook hier zal artikel 3. 2.3a kunnen 
meebrengen dat hij zich jegens de cessionaris niet op dit wilsgebrek of deze 
afbetalingsregeling kan beroepen. 

Tenslotte heeft de Commissie zich afgevraagd of het geen aanbeveling 
verdient in het onderhavige artikel een uitdrukkelijke verwijzing naar artikel 
3.2.3a op te nemen, teneinde de hierboven besproken uitzondering op de re-
gel dat overgang van een vordering de verweermiddelen van de schuldenaar 
onverlet laat, duidelijk in het licht te stellen. Deze suggestie is door de onder-
getekende niet gevolgd. Bij iedere rechtsbetrekking kan het zich voordoen dat 
een beroep daarop aan een der partijen uit handen geslagen wordt, omdat zij 
omtrent die rechtsbetrekking bij een derde een onjuiste veronderstelling 
heeft gewekt en zij krachtens artikel 3.2.3a geen beroep op die onjuistheid kan 
doen. Hier een bijzondere verwijzing naar deze regel opnemen zou gemakke-
lijk misverstand kunnen wekken ten aanzien van andere bepalingen waar een 
zodanige verwijzing ontbreekt. De door de Commissie uitgesproken vrees dat 
men de mogelijkheid van een beroep op artikel 3.2.3a zal vergeten, onder 
meer gebaseerd op de overweging dat het oorspronkelijke lid 2 ten onrechte 
zou kunnen worden opgevat als de enige uitzondering op het bepaalde in lid 
1, deelt de ondergetekende niet, nog daargelaten dat in het gewijzigd ont-
werp het tweede lid naar een nieuw artikel 4a is overgebracht, zodat aan deze 
vrees ten dele ook de feitelijke grond ontvallen is. 

Tweede lid. Zoals bij het eerste lid reeds is aangestipt, is de materie van 
dit lid naar een nieuw artikel 6.1.2.4a overgebracht. 
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6.2.1 Artikel 6.2.1.4a. De materie van artikel 4 lid 2 is in dit nieuwe artikel over 
twee leden verdeeld. 

De aanhef van het eerste lid is enigszins anders ingekleed, zulks overeen-
komstig de herziene redactie van artikel 6.1.10.7 lid 3; men zie deze memorie 
bij dit artikel. Evenals in het zojuist genoemde artikellid zijn de woorden «om 
baat» vervallen, zulks omdat zij niet passen in het stelsel van het nieuwe 
wetboek, uiteengezet in de memorie van antwoord betreffende Boek 3, p. 
48-49. 

Men lette erop dat voor kenbaarheid van het verweer uit het papier niet 
wordt vereist dat het verweermiddel volledig in het papier wordt omschre-
ven. In het geval van een cognossement of een ceel zal uit het papier duide-
lijk zijn dat de verkrijger een vordering verkrijgt, waarvan de inhoud wordt 
bepaald door een vervoer - of bewaarnemingsovereenkomst die veelal nog 
ten dele moet worden uitgevoerd. Kenbaar is derhalve voor hem dat hij 
slechts recht heeft op wat de vervoerder of de bewaarnemer met inachtne-
ming van die overeenkomst verschuldigd zal blijken te zijn. Dit is voldoende 
voor de kenbaarheid van door de vervoerder of de bewaarnemer aan wette-
lijke bepalingen betreffende zijn overeenkomst te ontlenen verweren. Maar 
een verweer dat stoelt op hetgeen bij de overeenkomst in aanvulling op of in 
afwijking van de wet is bedongen, kan slechts worden ingeroepen wanneer 
van het betreffende beding uit het papier blijkt. Men vergelijke voor het cog-
nossement de artikelen 8.5.2.47 en 8.10.2.51. 

De aan het slot van het oorspronkelijke tweede lid van artikel 4 opgenomen 
uitzondering («dan wel voor hem kenbaar was .... uit bij of krachtens de wet 
ingestelde openbare registers of uit wettelijk voorgeschreven openbare be-
kendmakingen») is vervangen door de bepaling van artikel 4a lid 2, waarin 
de grenzen van deze uitzondering nauwer zijn getrokken. 

In de eerste plaats zijn de openbare bekendmakingen geheel uit de uitzon-
deringsbepaling verdwenen. Men kan naar de mening van de ondergeteken-
de van de verkrijger van een vordering aan toonder of order niet verlangen 
dat hij op de hoogte is van voor het bestaan of de inhoud van die vordering 
van belang zijnde feiten, alleen omdat deze feiten - wellicht lange tijd voor 
de verkrijging - in een openbare bekendmaking, bijv. in de Staatscourant of 
in een dagblad, opgenomen zijn geweest. Soortgelijke overwegingen heb-
ben geleid tot de schrapping van een uitzondering in dezelfde trant die was 
opgenomen in de slotzinsnede van artikel 3.1.2.7 van het regeringsontwerp: 
men zie de memorie van antwoord betreffende Boek 3, p. 26, tweede alinea. 
Deze wijziging betekent onder meer dat voor het geval van overdracht van 
een vordering aan toonder of aan order door een gewezen gevolmachtigde, 
afgeweken wordt van de regel van artikel 3.3.14 lid 2 io artikel 3.3.16 lid 1 onder 
Een en ander wordt naar de mening van de ondergetekende gerechtvaar-
digd door het belang van een vlot rechtsverkeer ten aanzien van vorderin-
gen aan toonder en order, zoals dat in ander verband ook door H.R. 21 janu-
ari 1972, N.J. 1972 , nr. 186 m.o. G.J.S., werd vooropgesteld. 

Voorts komt het de ondergetekende voor dat de in het ontwerp ten aan-
zien van openbare registers opgenomen uitzondering te ruim was geformu-
leerd. Er zijn gevallen waarin een bepaald verweermiddel zeer wel gezegd 
kan worden voor de verkrijger uit de openbare registers «kenbaar» te zijn, 
zonder dat men redelijkerwijze van hem kan vergen dat hij die registers in-
derdaad raadpleegt. Zo zal het zich bijv. kunnen voordoen dat de verkrijger 
van een recht aan toonder of aan order weet dat de uitgever van het papier 
eigenaar is van een onroerende zaak. Door in de registers van afdeling 3.1.2 
te kijken zal hij daar wellicht kunnen zien dat deze eigenaar op het tijdstip 
van uitgifte zijn hele toenmalige vermogen onder bewind had gesteld. Maar 
waar deze registers in geen enkel verband staan met het recht aan toonder 
of order dat hij wenst te verkrijgen, is er geen reden waarom hij ertoe zou 
overgaan om deze registers in te zien. Men zie voor soortgelijke overwegin-
gen t.a.v. de verkrijger van een recht op een registergoed de memorie van 
antwoord betreffende Boek 3, p. 26, tweede alinea. 
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Hetgeen uit de openbare registers blijkt kan slechts van belang zijn voor 
twee verweren: dat van onbekwaamheid (minderjarigheid, curatele) van de 
uitgever en dat van onbevoegdheid van de uitgever of van degene die bij de 
uitgifte als vertegenwoordiger optrad. De andere zogenaamde absolute ver-
weermiddelen zijn steeds uit het papier zelf kenbaar. De ondergetekende 
gaat er daarbij van uit dat het in de literatuur ook wel als absoluut be-
schouwde verweermiddel van vis absoluta, dat overigens ook moeilijk uit 
openbare registers kan blijken, in het ontwerp terecht niet als zodanig voor-
komt; men vergelijke in dit verband ook de toelichting, alinea overlopend van 
p. 608 naar 609, laatste twee volzinnen. 

Op grond van deze overwegingen is de regel van het tweede lid in het ge-
wijzigd ontwerp beperkt tot de verweren van onbekwaamheid en onbe-
voegdheid, voor zover zij kenbaar zijn uit bij of krachtens de wet ingestelde 
openbare registers die bestemd zijn voor de inschrijving van de daarvoor 
van belang zijnde feiten. Als zodanig komen in aanmerking: 

a. de registers van de burgerlijke stand ten aanzien van minderjarigen; 
b. het curatele-register; 
c. het handelsregister voor de bevoegdheid van bestuurders etc. van on-

dernemingen; 
d. de registers van de artikelen 29 en 289 van Boek 2 voor de bevoegdheid 

van bestuurders van verenigingen en stichtingen; 
e. het huwelijksgoederenregister voor de bevoegdheid van echtgenoten; 
f. het faillissementsregister voor de bevoegdheid van gefailleerde en fail-

lissementscurator. 
Wat de registers sub a en b betreft wijst de ondergetekende erop dat de 

bepaling tot gevolg heeft, dat geen beroep kan worden gedaan op een onbe-
kwaamheid die niet uit een inschrijving blijkt. Dat is voornamelijk van belang 
voor buitenlandse minderjarigen en ondercuratelestellingen; men zie artikel 
2 lid 2 Beneluxontwerp Eenvormige Wet Internationaal Privaatrecht en Kos-
ters-Dubbink, Algemeen Deel van het Nederlands Internationaal Privaat-
recht, 2e druk, 1962, p. 607-616. 

Wat betreft de onbevoegdheid van de bestuurders van vennootschappen, 
verenigingen en stichtingen wijst de ondergetekende er nog op dat het arti-
kel eerst tot toepassing kan komen, wanneer deze externe werking heeft en 
aldus in beginsel een verweermiddel kan opleveren; men zie de artikelen 
44-45 (verenigingen), 130 en 240 (naamloze en besloten vennootschappen) 
en 291-292 (stichtingen), telkens van Boek 2. In deze artikelen is het stelsel 
neergelegd van artikel 9, tweede en derde lid, van de eerste richtlijn van de 
Raad van de Europese Gemeenschappen van 9 maart 1968 inzake het ven-
nootschapsrecht. Voor deze gevallen leidt het onderhavige artikel tot een 
identiek resultaat als artikel 5 lid 2 van Boek 2. 

Artikel 6.2.1.5. Evenals in artikel 6.2.1.4a lid 1 is hier het vereiste «om 
baat» geschrapt; men zie deze memorie bij genoemd artikel, tweede alinea. 
In de aanhef is voorts «levering» vervangen door «overdracht», teneinde het 
geval van een levering als bedoeld in artikel 3.7.1.14a buiten de werkings-
sfeer van het artikel te brengen. 

Artikel 6.2.1.6. Het artikel is in het gewijzigd ontwerp uitgebreid tot 
vruchtgebruik. Nu in de artikelen 4 a - het oorspronkelijke artikel 4 lid 2 - en 5 
niet meer de eis «om baat» wordt gesteld, is er geen reden meer dit beperkte 
recht buiten de regeling te laten. 

Artikel 6.2.1.6a. Wanneer de schuldenaar grond heeft de rechtshandeling 
waaruit de verbintenis voortvloeit te ontbinden of te vernietigen, dan dient 
hij dit te doen door een verklaring tot zijn wederpartij bij die rechtshandeling 
te richten of door tegen deze een vordering in rechte in te stellen, in welk 
laatste geval de ontbinding of vernietiging door rechterlijke uitspraak tot 
stand komt; men zie artikel 6.5.4.8 van het gewijzigd ontwerp en de artikelen 
3.2.13-15. Heeft die wederpartij evenwel intussen zijn vordering overgedra-
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gen of is deze op een andere wijze onder bijzondere titel overgegaan, dan zal 
het vaak in de eerste plaats de nieuwe schuldeiser zijn die er belang bij heeft 
zich tegen ontbinding of vernietiging te verzetten. De ontbinding of vemieti-
ging werkt immers ook tegen hem; zie de toelichting, p.608, eerste hele ali-
nea, en voor het huidige recht Veegens, Het gezag van gewijsde, p. 45 e.v., 
alsmede de memorie van toelichting bij het ontwerp Bewijsrecht, p. 23, laat-
ste alinea ad artikel 67 Rv. In dit nieuwe artikel wordt daarom voorgeschre-
ven dat de schuldenaar in dit geval aan de nieuwe schuldeiser mededeling 
moet doen van het feit dat hij van zijn bevoegdheid tot ontbinding of vernie-
tiging gebruik maakt. 

Tot uitdrukking is gebracht dat het hier gaat om een verplichting van de 
schuldenaar, hetgeen meebrengt dat hij bij niet-nakoming op grond van af-
deling 6.1.8 schadevergoeding verschuldigd zal kunnen worden. 

De mededeling is evenwel geen constitutief vereiste voor de ontbinding of 
vernietiging. Dit laatste zou ook ongewenst zijn, omdat de schuldenaar niet 
met de overgang of de persoon van de nieuwe schuldeiser bekend hoeft te 
zijn, met name niet in geval van subrogatie. Met het oog hierop zijn tevens 
de woorden «zo spoedig mogelijk» ingevoegd. 

Het spreekt vanzelf dat de mededelingsplicht niet behoort te bestaan, 
wanneer de ontbinding of vernietiging niet tegen de nieuwe schuldeiser 
werkt, hetgeen bijv. kan voortvloeien uit artikel 6.2.1.4a of - men zie de voor-
laatste alinea van deze memorie bij artikel 6.2.1.4 - uit artikel 3.2.3a. Het slot 
van lid 1 houdt hiermee rekening. 

In het tweede lid wordt het eerste lid van overeenkomstige toepassing ver-
klaard voor het geval van vestiging van een beperkt recht op de vordering. 
Blijkens de woorden «met mededeling daarvan aan de schuldenaar» is het lid 
niet van toepassing op het overeenkomstig artikel 3.9.2.3 gevestigde pand-
recht, dat zonder mededeling aan de schuldenaar tot stand komt, tenzij de 
pandhouder alsnog van de vestiging aan de schuldenaar mededeling doet 
en daardoor volgens artikel 3.9.2.7 de bevoegdheid tot inning verwerft. 

Afdeling 2 

Subrogatie 

Algemeen. De ondergetekende heeft met genoegen kennis genomen van 
de instemming die de Commissie - afgezien van details - met constructie en 
inhoud van de aan de subrogatie gewijde bepalingen heeft betuigd. In het 
gewijzigd ontwerp hebben de bepalingen enkele wijzigingen van hoofdzake-
lijk redactionele aard ondergaan en zijn zij in een aparte afdeling onderge-
bracht. Gezien het daartoe strekkende verzoek van de Commissie wil de on-
dergetekende gaarne de hoofdlijnen van de regeling nog eens kort uiteen-
zetten, alsmede enkele opmerkingen maken over de verhouding tussen de 
onderhavige regeling en de artikelen 6.1.2.7 en 7a. 

De aard van de in deze tweede afdeling opgenomen regels loopt uiteen. 
Artikel 6.2.2.7 geeft een aantal gevallen aan, waarin subrogatie plaatsvindt. 
Uitputtend is deze opsomming niet; men zie met name artikel 6.1.2.7 betref-
fende hoofdelijkheid (soms van toepassing tezamen met artikel 7.14.3.2 lid 3 
betreffende borgtocht) en 7.17.2.25 betreffende verzekering. 

De daarop volgende artikelen 6.2.2.8-9 regelen enkele gevolgen van sub-
rogatie, en wel, zoals in het gewijzigd ontwerp met zoveel woorden tot uit-
drukking is gebracht, van de subrogatie die overeenkomstig artikel 6.2.2.7 
plaatsvindt. Deze gevolgen zijn met name, dat de gesubrogeerde - in afwij-
king van hetgeen uit artikel 6.2.1.1 zou voortvloeien - d e rechten van de 
schuldeisers jegens borgen en personen die geen schuldenaar zijn slechts 
verkrijgt tot de bedragen waarvoor deze personen in hun verhouding tot de 
schuldenaar draagplichtig zijn (artikel 8), en dat het bedrag dat de gesubro-
geerde niet op de schuldenaar of de zojuist genoemde personen heeft kun-
nen verhalen, in een bepaalde verhouding over deze laatsten en de gesubro-
geerde kan worden omgeslagen (artikel 9 lid 1). 
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De artikelen 6.2.2.9a en b bevatten daarentegen bepalingen die voor alle 
vormen van subrogatie gelden. Artikel 9a is - zoals in de laatste alinea van 
deze memorie bij artikel 6.2.1.1 reeds is aangegeven - hierheen overge-
bracht vanuit het oorspronkelijke artikel 6.2.1 lid 2, laatste zin. Artikel 9b be-
oogt een algemene regel te geven ter vervanging van de regels neergelegd 
in de artikelen 6.1.2.7 lid 3 en 6.2.8 lid 2 van het regeringsontwerp en in het 
inmiddels verschenen artikel 7.17.2.25 lid 1, tweede zin. 

Het gewijzigd ontwerp volgt niet de ook door de Commissie niet overge-
nomen gedachte van Schoordijk (R.M. Themis 1967, p. 172 e.v.) die de sub-
rogatie wil samenvoegen met een algemenere vordering tot regres en deze 
tezamen op een zeer ruim gebied toepassen. De vraag of degene die als der-
de een schuld betaalt, regres op de schuldenaar behoort te hebben, bijv. op 
grond van artikel 6.4.3.1, valt niet samen met die of hij ook gesubrogeerd 
dient te worden in de aan de vordering verbonden nevenrechten (zeker-
heidsrechten, voorrechten, etc). In afdeling 6.1.2 vormen regres (artikel 
6.1.2.4) en subrogatie (artikel 6.1.2.7) inderdaad eikaars complement, maar 
er is geen reden dit stelsel buiten het geval van hoofdelijk verbonden schul-
denaren uit te breiden. Men zie Snijders, Speculum Langemeijer p. 459, 
vooral noot 16. 

Zoals reeds uit het hierboven opgemerkte blijkt, handhaaft het gewijzigd 
ontwerp ook de gescheiden regelingen van enerzijds de artikelen 6.1.2.7-7a 
en anderzijds de artikelen 6.2.2.7-9, zij het ook dat de redactie van deze bei-
de reeksen bepalingen zoveel mogelijk gelijk gemaakt is. Voor deze handha-
ving zijn twee belangrijke redenen aan te voeren. In de eerste plaats wordt 
aldus duidelijk tot uiting gebracht dat degene die ingevolge artikel 6.2.2.7 (of 
artikel 7.17.2.25) wordt gesubrogeerd in een vordering tegen meer hoofde-
lijke schuldenaren, mede profiteert van de hoofdelijkheid; men vergelijke 
ook deze memorie bij artikel 6.1.2.7, zesde alinea. In de tweede plaats lopen 
de regelingen van de artikelen 6.1.2.7-7aen 6.2.2.8-9 niet in alle opzichten 
gelijk. 

Als eerste verschilpunt kan worden genoemd dat de omslagregeling van 
artikel 6.1.2.7a afwijkt van die van artikel 6.2.2.9. De omslag bij hoofdelijk-
heid vindt in eerste instantie slechts plaats over die medeschuldenaren die 
geheel of ten dele draagplichtig zijn (artikel 6.1.2.7a lid 1). Pas als dezen geen 
van allen verhaal bieden en de schuld gedelgd werd ten laste van een geheel 
niet-draagplichtige medeschuldenaar, komen de andere hoofdelijke mede-
schuldenaren aan de beurt (artikel 6.1.2.7a lid 2; zie ook deze memorie bij 
dat artikel, derde alinea). De omslag van artikel 6.2.2.9 vindt daarentegen ter-
stond plaats over alle in artikel 6.2.2.8 genoemde personen, ieder voor het 
gedeelte waarvoor hij niet draagplichtig is. 

Daarnaast kan worden gewezen op een aantal verschilpunten van meer 
ondergeschikte aard. Zo dient artikel 6.1.2.7a, anders dan artikel 6.2.2.9, niet 
alleen betrokken te worden op het geval van subrogatie (hier die van artikel 
6.1.2.7), maar ook op de regresvordering van artikel 6.1.2.4. Voorts moet de 
aanhef van artikel 6.1.2.7 rekening houden met het daar belangrijke geval 
dat ook de gesubrogeerde medeschuldenaar intern in de schuld heeft bij te 
dragen, terwijl de derde van de artikelen 6.2.2.7-9 in de regel intern niet (me-
de) draagplichtig zal zijn. Voor de enkele gevallen dat hij dit wèl is, is boven-
dien geen uitdrukkelijke bepaling nodig om te doen vaststaan dat de vorde-
ring van de schuldeiser in zoverre niet op hem overgaat; men zie de toelich-
ting, p. 621, eerste alinea. Verder is in de gevallen van artikel 6.2.2.7 duidelijk 
dat de derde de schuld heeft gedelgd ten laste van zich zelf. De redactie van 
de artikelen 6.2.2.7-9 behoeft dit, anders dan die van de artikelen 6.1.2.7-7a, 
niet nog eens uitdrukkelijk aan te geven. Tenslotte is bij de artikelen 
6.1.2.7-7a voor het geval dat het gaat om andere vorderingen dan geldvor-
deringen, de regel van artikel 6.1.2.7 lid 2 nodig geacht. Bij de artikelen 
6.2.2.8-9 is aan een zodanige bepaling geen behoefte. In de gevallen van ar-
tikel 6.2.2.7 onder a-czal het immers steeds om subrogatie in geldvorderin-
gen gaan, terwijl in het geval van artikel 6.2.2.7 onder ddit punt beter aan de 
daar bedoelde overeenkomst kan worden overgelaten. 
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Naar aanleiding van de artikelen 6.2.7-9 van het ontwerp heeft de Com-
missie nog de algemene vraag opgeworpen of en in hoeverre het aanbeve-
ling zou verdienen over te gaan tot afschaffing van de verhaalsrechten van 
met name sociale verzekeraars en particuliere ongevallenverzekeraars. De 
Commissie merkt hierbij terecht op dat de onderhavige materie bijzonder 
moeilijk is en dat zij overleg vereist tussen verschillende departementen en 
andere overheidsdiensten, alsmede het particuliere verzekeringsbedrijf. Om 
deze reden heeft de ondergetekende zich dan ook nog geen afgerond oor-
deel over de eventuele afschaffing van verhaalsrechten kunnen vormen. In 
dit verband wijst hij op het feit dat de onderhavige materie deel uitmaakt van 
de vraagstukken die worden bestudeerd in de studiegroep inzake verkeers-
ongevallen, vermeld in de toelichting op de Justitiebegroting 1975 (zitting 
1974-1975 - 13 100, Hoofdstuk VI, stuk nr. 2, p. 7, sub 8). Waar het praktische 
belang van de vraag voornamelijk in de sfeer van de verkeersongevallen ge-
zocht moet worden, is het niet goed mogelijk op de resultaten van dit onder-
zoek vooruit te lopen. De ondergetekende wil gaarne toezeggen op het on-
derwerp der verhaalsrechten te zullen terugkomen, zodra deze resultaten dit 
toelaten. 

Artikel 6.2.2.7. Het onder c bepaalde heeft verschillende wijzigingen on-
dergaan. In de eerste plaats is het vereiste dat de uitwinning van het niet aan 
de derde toebehorende goed «dreigend» moet zijn, vervallen. Over de vraag 
of daaraan is voldaan zal gemakkelijk verschil van mening mogelijk zijn. Het 
is niet wenselijk het antwoord op de vraag of de vordering al of niet over-
ging, van dit lastige punt afhankelijk te doen zijn. 

Anderzijds wordt thans de eis gesteld dat door de uitwinning ofwel een 
recht dat de derde op het goed heeft, verloren zou gaan, ofwel een hem toe-
komend vorderingsrecht in gevaar zou worden gebracht. Behalve aan het 
verloren gaan van beperkte rechten die de derde op het goed heeft (men zie 
de toelichting, p. 618, tweede, derdeen vierde alinea) kan worden gedacht 
aan de mogelijkheid dat de derde huurder van het goed is (zie artikel 3.9.4.8), 
een vorderingsrecht tot levering van het goed heeft of een geldvordering 
niet meer met succes op het goed kan verhalen omdat de vordering van de 
executant in rang boven de zijne gaat. Bovendien omvat de nieuwe redactie 
het geval dat door de uitwinning bijv. de machines verloren zouden gaan, 
waarmee de goederen die de schuldenaar zich verplichtte aan de derde te le-
veren, moeten worden vervaardigd. 

De nieuwe redactie drukt tevens duidelijker dan de oude uit hetgeen blij-
kens de toelichting, p. 618, tweede alinea, de bedoeling van de ontwerpers 
was, nl. dat slechts de derde die een vermogensrechtelijk belang bij een hem 
niet toebehorend goed heeft, door de enkele betaling de subrogatie tot 
stand moet kunnen brengen. Bij andere derden ontbreekt naar de mening 
van de ondergetekende het bijzondere belang dat de overgang van een vor-
deringsrecht door middel van subrogatie tegen de zin van zowel deschulde-
naar als de schuldeiser rechtvaardigt (zie de toelichting, p. 618 onderaan). 
De belangen van deze derden worden voldoende beschermd, doordat zij in 
beginsel hetzij met medewerking van de schuldeiser (cessie), hetzij met me-
dewerking van de schuldenaar (contractuele subrogatie op grond van het 
sub c/bepaalde) een soortgelijk resultaat kunnen bewerkstelligen. 

Men vergelijke in dit verband ook artikel 6.1.7.16 dat op een vergelijkbare 
gedachte berust, en betrekking heeft op de situatie dat de betaling door een 
aan de schuldeiser toe te rekenen oorzaak uitblijft en het dus niet tot subro-
gatiekan komen. 

Artikel 6.2.2.8. Zoals in deze memorie bij de onderhavige afdeling onder 
Algemeen reeds is vermeld, is de redactie van dit artikel (voorheen het eer-
ste lid) zoveel mogelijk met die van artikel 6.1.2.7 lid 1 in overeenstemming 
gebracht. Hierbij is de verwijzing naar artikel 6.2.1.1 - zoals ook die in laatst-
genoemd artikel naar artikel 8 - vervallen. Overeenkomstig de wens van de 
Commissie is in het artikel, evenals in artikel 6.2.2.9, tot uitdrukking gebracht 
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dat de bepaling alleen van toepassing is op subrogatie die overeenkomstig 
artikel 6.2.2.7 plaatsvindt, hetgeen - daar afdeling 6.1.2 een eigen, verwante 
regeling bevat - met name van belang is met het oog op artikel 7.17.2.25. 

Het tweede lid van artikel 8 is opgegaan in het nieuwe, voor alle gevallen 
van subrogatie geldende artikel 6.2.2.9b. 

Artikel 6.2.2.9. De redactie van lid 1 is afgestemd op artikel 6.1.2.7a, met 
name het nieuwe tweede lid daarvan. Het voornaamste overblijvende ver-
schil is reeds vermeld in deze memorie bij de onderhavige afdeling onder AI-
gemeen, zesde alinea: anders dan bij de hoofdelijkheid het geval is, vindt 
hier de omslag terstond plaats over alle personen (de gesubrogeerde en de 
in artikel 8 genoemde personen), die jegens de schuldeiser aansprakelijk wa-
ren, ongeacht of de schuld hun in hun verhouding tot de schuldenaar aan-
ging. In het gewijzigd ontwerp is evenwel verduidelijkt dat de bedragen 
waarvoor ieder jegens de schuldeiser aansprakelijk was, moeten worden 
verminderd met het bedrag van ieders interne draagplicht. Het zou niet rede-
lijkzijn dat degene die voor f 1.000,- extern aansprakelijk is en intern f 900,-
heeft te dragen, na voldoening van deze f 900,-aan de gesubrogeerde nog 
eens naar rato van de volle f 1.000,- in de omslag zou moeten bijdragen. 

In het tweede lid zijn duidelijkheidshalve de woorden «op het tijdstip van 
de voldoening» ingevoegd; men zie de toelichting, p. 623 bovenaan. 

Het derde lid van het oorspronkelijke artikel is overbodig geoordeeld. Het 
in dit lid vervatte resultaat ligt reeds opgesloten in het feit dat degesubro-
geerde, voor zover hij intern draagplichtig is, geen vordering op de schulde-
naar verkrijgt en dus ook niet in eventueel aan de vordering verbonden rech-
ten jegens anderen wordt gesubrogeerd; men zie de voorlaatste alinea van 
hetgeen hierboven onder Algemeen bij deze afdeling werd aangetekend. Dit 
brengt mee dat het in lid 1 bedoelde onvoldaan gebleven gedeelte alleen ziet 
op hetgeen onvoldaan bleef na aftrek van het bedrag van de interne draag-
plicht van de gesubrogeerde. Bovendien bedenke men dat de zojuist toege-
lichte verduidelijking van de bij de omslag in acht te nemen maatstaf mede 
op de gesubrogeerde van toepassing is, hetgeen naar de strekking ervan a 
fortiori meebrengt dat de gesubrogeerde geen verhaal kan zoeken op de in 
artikel 8 genoemde personen voor het bedrag dat hem zelf in zijn verhou-
ding tot de schuldenaar aangaat. 

Artikel 6.2.2.9a. In dit artikel dat - evenals het volgende - voor alle geval-
len van subrogatie geldt, is de bepaling opgenomen van de oorspronkelijke 
tweede zin van artikel 6.2.1 lid 2. Voor de reden die tot deze verplaatsing 
heeft geleid zie men de laatste alinea van deze memorie bij artikel 6.2.1.1. 

Artikel 6.2.2.9b. Dit nieuwe artikel vervangt artikel 6.1.2.7 lid 3 en artikel 
6.2.8 lid 2. Ook de tweede zin van artikel 7.17.2.25 lid 1 zal thans kunnen ver-
vallen, terwijl artikel 7.14.2.5 zal kunnen worden vereenvoudigd. 

Het criterium «afbreuk doen aan de rechten» (waarin hij mag verwachten 
krachtens de subrogatie te zullen treden) is ontleend aan artikel 7.17.2.25, en 
omvat zowel de bewilliging in een vermindering van rechten als bedoeld in 
de oorspronkelijke artikelen 6.1.2.7 lid 3 en 6.2.8 lid 2, als het verloren doen 
gaan van bewijsmiddelen, dat afzonderlijk wordt vermeld in artikel 7.14.2.5. 

Uitgedrukt is voorts dat degene die, zo hij de vordering voldoet, zal wor-
den gesubrogeerd, alleen beschermd wordt ter zake van de rechten waarin 
hij mag verwachten krachtens de subrogatie te zullen treden. Dit is bijv. niet 
het geval in het in de toelichting, p. 488 derde alinea, gegeven voorbeeld van 
een hypotheek die eerst na het ontstaan van een hoofdelijke verbintenis is 
gevestigd en waarvan de schuldeiser vervolgens weer afstand doet. 

Opmerking verdient voorts dat in het gewijzigd ontwerp, anders dan in ar-
tikel 6.2.8 lid 2, het geval van artikel 6.2.2.7 sub dniet langer aan de werking 
van de onderhavige bepaling onttrokken is. Is de schuldeiser met de tussen 
de schuldenaar en de derde gesloten overeenkomst bekend of was hem 
daarvan kennis gegeven, dan is er voor de genoemde uitzondering geen 
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goede grond aan te voeren en bestaat er met name ook geen reden om de 
aansprakelijkheid van de schuldeiser aan de bepalingen betreffende de on-
rechtmatige daad over te laten (men zie de toelichting, p. 621, vierde alinea). 
Maar is de schuldeiser met de overeenkomst nog niet bekend - of is er zelfs 
nog in het geheel geen overeenstemming tussen schuldenaar en derde - , 
dan zal bijv. de afstand van een hypotheekrecht door de schuldeiser niet ge-
acht kunnen worden ten koste van de derde afbreuk te doen aan een recht 
waarin deze mag verwachten krachtens de subrogatie te zullen treden. 

Het artikel eist niet dat degene die, zo hij de vordering voldoet, zal worden 
gesubrogeerd, op het ogenblik dat de schuldeiser een in het artikel bedoelde 
gedraging verricht, reeds daadwerkelijk in staat is de vordering door subro-
gatie op zich te doen overgaan. Het artikel beschermt derhalve ook de derde 
die daartoe buiten staat is omdat de schuld nog niet voor aflossing vatbaar 
is. 

Tenslotte zij opgemerkt dat de onderhavige redactie, duidelijker dan die 
van de oorspronkelijke artikelen 6.1.2.7 lid 3 en 6.2.8 lid 2, doet uitkomen dat 
de verplichting die dit artikel aan de schuldeiser oplegt, geen garantiever-
plichting is. Komt de schuldeiser zijn verbintenis niet na, dan zal hij volgens 
de hoofdregel van artikel 6.1.8.1 schadevergoeding verschuldigd zijn, tenzij 
de tekortkoming hem niet kan worden toegerekend. 

Afdeling 3 

Schuld- en contractsoverneming 

Algemeen. In het gewijzigd ontwerp zijn de oorspronkelijke artikelen 
6.2.10-14 in één afdeling tezamengebracht. Wat betreft de in artikel 6.2.3.14 
geregelde contractsoverneming, wijst de ondergetekende er echter op dat 
voor zover deze tot overgang van vorderingsrechten leidt, daarop de bepa-
lingen van de eerste afdeling uiteraard mede van toepassing zijn. 

In de memorie van antwoord betreffende Boek 3, p. 13, is aangekondigd 
dat de problematiek die bij de overdracht van een algemeenheid van goede-
ren, in het bijzonder van een onderneming, kan rijzen ten aanzien van schul-
den en lopende overeenkomsten, aan de orde zou worden gesteld in de Boe-
ken 6 en 7. Wat Boek 6 betreft moet daarbij aan de onderhavige afdeling 
worden gedacht. In het gewijzigd ontwerp zijn alle daarin ondergebrachte 
bepalingen dan ook met het oog op het belangrijke geval van een overdracht 
van een onderneming nog eens bezien en, waar zulks nodig was, gewijzigd. 

Daarbij is er van uitgegaan dat het geen aanbeveling verdient een regel op 
te nemen volgens welke de overdracht van een onderneming - tot stand te 
brengen door de overdracht van de daartoe behorende goederen met ver-
richting door de vervreemder van het nodige opdat de verkrijger de onder-
neming kan voortzetten - van rechtswege een overgang van schuldenen lo-
pende overeenkomsten tot gevolg heeft of althans van rechtswege tot een 
(mede)aansprakelijkheid van de verkrijger ter zake van de nakoming van de-
ze schulden en overeenkomsten leidt. Een zodanige regel zou onvoldoende 
rekening houden met het feit dat in geval van de verkoop van een onderne-
ming partijen in de regel niet de bedoeling hebben dat ook de schulden en 
lopende overeenkomsten zullen overgaan. Gaat het om inbreng van de on-
derneming in een vennootschap, dan zal veelal mogen worden aangeno-
men dat dit wél is beoogd, maar ook hier zijn uitzonderingen denkbaar. De 
onderhavige afdeling moet derhalve worden gezien als een regeling van de 
wijze waarop de overgang van de schulden en overeenkomsten kan worden 
geëffectueerd in de gevallen dat partijen een dergelijke overgang hebben 
bedongen bij de overeenkomst op grond waarvan de overdracht van de on-
derneming plaats vindt. Dit stelsel stemt overeen met wat men voor het hui-
dige recht reeds aanneemt, en heeft het voordeel partijen te behoeden voor 
verrassingen als gevolg van door hen niet bevroede consequenties van deze 
overdracht. 
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Opmerking verdient nog dat een overgang van rechtswege voor een be-
perkte groep van lopende overeenkomsten kan worden afgeleid uit artikel 
6.5.3.3; men zie hetgeen in deze memorie bij dat artikel is opgemerkt om-
trent de toepassing ervan op ten behoeve van een onderneming bedongen 
rechten. Ook is denkbaar dat voor bepaalde overeenkomsten nog bijzondere 
bepalingen in Boek 7 zullen worden opgenomen. Thans kan wat dit Boek be-
treft, alleen worden gewezen op artikel 7.4.6.16 betreffende de huur van be-
drijfsruimte, overeenkomend met het huidige artikel 1635 B.W. Ook deze be-
paling is gebaseerd op de gedachte dat het aan de bij de overdracht van de 
onderneming betrokken partijen is om te bedingen of men de huurovereen-
komst wil doen overgaan of niet. 

Artikel 6.2.3.10 Het eerste - thans enige - lid van dit artikel heeft op ver-
scheidene punten wijziging ondergaan. Volgens het systeem van het oor-
spronkelijke ontwerp deed de overeenkomst tussen een schuldenaar en een 
derde, strekkende tot overneming van een schuld, de schuld pas op de derde 
overgaan nadat de schuldeiser in de overneming had toegestemd, met dien 
verstande dat blijkens de tweede zin van het oorspronkelijke eerste lid de 
toestemming terugwerkte tot het tijdstip van de kennisgeving aan de schuld-
eiser. Deze laatste regel komt de ondergetekende echter minder gelukkig 
voor. Het kan zich immers voordoen, dat tussen de kennisgeving en de toe-
stemming geruime tijd verstrijkt, bijv. omdat de schuldeiser die tijd nodig 
heeft om zich over de schuldoverneming te beraden of inlichtingen in te win-
nen over de kredietwaardigheid van de overnemer. Intussen kan de schuld-
eiser echter zeer wel voor de noodzaak komen te staan bepaalde handelin-
gen te verrichten jegens de - uiteraard oude - schuldenaar. Men denke aan 
ingebrekestelling om de wettelijke rente te doen ingaan of ter stuiting van de 
verjaring, dagvaarding wegens het naderen van de vervaltermijn etc. Het 
zou niet wenselijk zijn dat de schuldeiser slechts door weigering van zijn toe-
stemming tot de schuldoverneming zou kunnen voorkomen dat deze hande-
lingen door de terugwerkende kracht van de toestemming van hun effect 
zouden worden beroofd, aangenomen al dat hij zich van deze werking van 
zijn toestemming voldoende bewust zou zijn. Men vergelijke de gelijksoorti-
ge argumentatie in de toelichting, p. 629, vierde alinea, ten betoge van de 
stelling dat de terugwerkende kracht van de toestemming zich in elk geval 
niet tot het tijdstip van de wilsovereenstemming tussen schuldenaar en 
overnemer zou dienen uit te strekken. 

Met schrapping van de oorspronkelijke tweede zin van lid 1 kon echter niet 
worden volstaan. Het gevolg daarvan zou immers zijn dat de schuldoverne-
ming tot stand zou komen op het moment dat de schuldeiser zijn toestem-
ming verleent. Daartegen spreekt enerzijds het in het toelichting, p. 629, der-
de alinea, opgemerkte, en anderzijds de overweging dat dit tijdstip onzeker 
kan zijn, aangezien voor de toestemming geen vormvereiste is voorgeschre-
ven en zij dus ook uit een of meer gedragingen van de schuldeiser kan wor-
den afgeleid. 

Het gewijzigd ontwerp heeft daarom gekozen voor een stelsel waarin de 
gevolgen van de schuldoverneming worden gerelativeerd al naar gelang het 
gaat om het effect ervan tussen de schuldenaar en de overnemer of tussen 
dezen en de schuldeiser. De eerste zin van het artikel bepaalt thans, dat de 
schuld op een derde overgaat, indien deze haar van de schuldenaar over-
neemt. Dit brengt onder meer met zich mee dat partijen niet alleen vrij zijn 
om het tijdstip der overneming in hun overeenkomst te bepalen, maar ook 
Hat dit tijdstip niet met dat van de kennisgeving aan de schuldeiser behoeft 
samen te vallen. In de tweede zin wordt vervolgens bepaald dat de schuld-
overneming pas werking tegenover de schuldeiser heeft, indien deze daartoe 
zijn toestemming verleent. Tegenover de schuldeiser is dus pas op dit ogen-
blik de schuld op de nieuwe schuldenaar overgegaan, zodat hij zich tegen-
over deze bijv. op een inmiddels jegens de oorspronkelijke schuldenaar uit-
gebrachte ingebrekestelling kan beroepen. Aan de toestemming moet even-
als in het ontwerp een kennisgeving aan de schuldeiser voorafgaan, met 
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dien verstande dat deze in het gewijzigd ontwerp van beide partijen, d.w.z. 
van de schuldenaar en de overnemer gezamenlijk, moet uitgaan. 

In het gewijzigd ontwerp wordt nog verduidelijkt dat het bij schuldoverne-
minggaat om overgang van de schuld van de schuldenaar op een derde. In-
dien partijen een rechtshandeling verrichten met de strekking dat de oude 
en de nieuwe schuldenaar naast elkaar hoofdelijk jegens de schuldeiser aan-
sprakelijk worden, is er derhalve geen sprake van schuldoverneming in de 
zin van afdeling 6.2.3. 

De leden 2 en 3 zijn geschrapt. Zij zijn niet nodig om te doen gelden wat 
daarin is uitgedrukt. Wat het tweede lid betreft, kan men immers hetzelfde 
afleiden uit artikel 6.5.2.2 lid 2 van het gewijzigd ontwerp, waarvan overeen-
komstige toepassing voldoende voor de hand ligt. Wat betreft het derde lid, 
er is geen reden om hier een bijzondere regel in deze trant op te nemen, 
waar bij de algemene regels betreffende de totstandkoming van overeen-
komsten in afdeling 6.5.2 een soortgelijke bepaling ontbreekt. Aangenomen 
mag worden dat ook de aanbieder die aanvankelijk aan zijn schriftelijk 
aanbod geen termijn verbond, aan de wederpartij naderhand alsnog een re-
delijke termijn kan stellen binnen welke deze moet aanvaarden, wil het aan-
bod niet zijn kracht verliezen; men vergelijke artikel 6.5.2.4 lid 1. 

Artikel 6.2.3.11. In het eerste lid is thans evenals in artikel 10 bepaald dat 
de kennisgeving van de schuldoverneming door de schuldenaar en de derde 
samen aan de schuldeiser moet worden gedaan. De woorden «of bij exploit» 
kunnen vervallen; men zie de algemene bepaling van artikel 3.2.4 lid 2. 

Artikel 6.2.3.12. In het eerste lid van dit artikel wordt niet meer gesproken 
van «nevenverplichtingen», maar van «nevenrechten», welke term ook in ar-
tikel 6.2.1.1 wordt gebezigd en niet met de eerste samenvalt. Zo is bijv. bij 
het keuzerecht terzake van een alternatieve verbintenis, bij de bevoegdheid 
om een niet opeisbare vordering op te zeggen en bij die om een executoriale 
titel ten uitvoer te leggen wel sprake van een nevenrecht, maar niet van iets 
dat men als een nevenverplichting zou kunnen aanduiden. Al deze rechten 
vallen evenwel onder het nieuwe eerste lid, dat in de daaropvolgende leden 
voor enkele bijzondere gevallen van nevenrechten wordt uitgewerkt. 

De inhoud van lid 2, waarin enige verduidelijkingen zijn aangebracht, 
stemt met die van het oorspronkelijke lid 2 overeen. 

De eerste zin van het derde lid bepaalt dat voorrechten op bepaalde goe-
deren in beginsel door de overgang tenietgaan. Deze regel ligt voor de hand, 
omdat een voorrecht op een bepaald goed in beginsel slechts kan worden 
ingeroepen, indien het goed aan de schuldenaar toebehoort en deschuldei-
ser zich er dus krachtens artikel 3.10.1.1 op kan verhalen; zie ookde toelich-
ting, p. 633, vierde alinea. Hetgeen in de toelichting in de daarop volgende 
alinea (onder 1) is opgemerkt, is derhalve niet overgenomen. Hetgeen in de 
toelichting p. 633, alinea overlopend naar p. 634 (onder 2), wordt uiteen-
gezet, is tot uiting gebracht in de zinswending «waarop de schuldeiser niet 
tevens een verhaalsrecht tegen derden heeft». Deze wending sluit aan bij de 
terminologie van het rapport van de Commissie bevoorrechting van vorde-
ringen onder voorzitterschap van mr. Houwing, waarvan verwacht mag wor-
den dat de resultaten ook op de regeling van de voorrechten in titel 3.10 van 
invloed zullen zijn; men zie met name de artikelen E en G van bijlage 4 bij het 
rapport. Ook verdienen in dit verband aandacht de artikelen 8.3.3.6, 8.3.4.6, 
8.8.3.6 en 8.8.4.6. 

De tweede zin van lid 3 bevat een regel die neerkomt op een omkering van 
wat het oorspronkelijke lid 3 ten aanzien van voorrechten op alle goederen 
van de schuldenaar bepaalde. De oorspronkelijke regel berustte op de ge-
dachte dat de overnemer niet de vrijheid behoort te hebben om eenzijdig 
veranderingen te brengen in de onderlinge rangorde van zijn schuldeisers, 
die van openbare orde is; men zie de toelichting, p. 633, tweede alinea. Daar-
tegen kan echter al dadelijk aangevoerd worden dat het elke schuldenaar in 
beginsel (namelijk behoudens artikel 3.2.11) vrij staat de rangorde van zijn 
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schuldeisers te beïnvloeden, hetzij door het aangaan van overeenkomsten 
waaruit bevoorrechte schulden voortspruiten, hetzij door het opnemen van 
krediet tegen onderpand, bestaande uit hypotheek of al dan niet bezitloos 
pandrecht, waarbij dit laatste ook op toekomstige goederen gevestigd kan 
worden. 

Maar tegen de oorspronkelijke regel bestonden ook praktische bezwaren. 
Schuldoverneming vindt in de praktijk vooral toepassing in het geval van de 
overdracht van een onderneming. Uitgaande van dit geval moet vooral wor-
den gedacht aan de voor de praktijk belangrijke voorrechten op alle goede-
ren, waarvan ook in het voormelde rapport van de Commissie Houwing in 
enigerlei vorm de handhaving wordt aanbevolen, zoals het voorrecht van de 
fiscus, dat ter zake van de premies van sociale verzekering, dat van de pensi-
oenfondsen en dat van de huidige of vroegere werknemers. Naar de mening 
van de ondergetekende behoren al deze schuldeisers veilig aan de over-
dracht van een onderneming mee te kunnen werken en niet het gevaar te lo-
pen de dupe te worden van een in het kader daarvan voor de hand liggende 
toestemming tot schuldoverneming. Vooral de (gewezen) werknemers, be-
voorrecht ter zake van loon- en pensioenvorderingen, zouden hier gemakke-
lijk het slachtoffer van eigen onwetendheid kunnen worden, doordat zij toe-
stemming geven zonder te beseffen dat zij daarmee hun voorrecht kwijtra-
ken. Jegens de crediteuren van de verkrijger van de onderneming is het in 
stand blijven van deze voorrechten ook niet onredelijk. Er is met name geen 
reden waarom de gronden waarop de bevoorrechte schuldeisers bescher-
ming verdienen, niet ook jegens hen zouden gelden. 

In het vierde lid is een regef opgenomen voor bedongen rente, boeten en 
dwangsommen die overeenkomt met wat uit lid 1 van de oorspronkelijke re-
dactie kon worden afgeleid. De regeling loopt parallel met hetgeen in artikel 
6.2.1.1 lid 2 ten aanzien van de overgang van een vordering is bepaald. 

Tenslotte vestigt de ondergetekende er de aandacht op, dat het onderhavi-
ge artikel, hoewel uitsluitend van toepassing op schuldoverneming, ook in 
andere gevallen van overeenkomstige toepassing kan zijn dan waar deze 
overeenkomstige toepassing - zoals in artikel 6.2.3.14 lid 3 — uitdrukkelijk 
wordt voorgeschreven. Men denke bijv. aan de gevallen van overgang van 
verplichtingen, geregeld in de artikelen 6.5.3.3 lid 2 en 6.5.3.4 lid 1. 

Artikel 6.2.3.14. Het derde lid is aangepast aan de nieuwe redactie van ar-
tikel 12. 

Afdeling 4 

Afstand en vermenging 

Algemeen. Zoals in de eerste alinea van deze memorie bij de onderhavige 
titel reeds is vermeld, zijn in een nieuwe vierde afdeling de bepalingen sa-
mengebracht van de oorspronkelijke artikelen 6.1.10.1 en 2 betreffende af-
stand en vermenging. De plaatsing in titel 6.2 komt overeen met de plaatsing 
van afstand en vermenging van beperkte rechten in Boek 3, ondergebracht 
in titel 3.4 betreffende verkrijging en verliesvan goederen; men zie de artike-
len 3.4.1.2 en 3.4.2.11. 

Wat de afstand betreft, wijst de ondergetekende erop dat deze in het nieu-
we wetboek een tweezijdige rechtshandeling is, zowel bij beperkte rech-
ten (artikel 3.4.2.11) als bij vorderingen (artikel 6.2.4.14a). De verwantschap 
met een vermogensverschuiving door overdracht is dus toegenomen en 
rechtvaardigt voldoende de opneming in de onderhavige titel, nu het gewij-
zigd ontwerp geen afzonderlijke afdeling, gewijd aan het tenietgaan van ver-
bintenissen, meer kent. 

Wat de vermenging betreft: deze is een gevolg van overgang van een vor-
dering of een schuld. Reeds daarom ligt opneming in de onderhavige titel 
voorde hand. 
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Artikel 6.2.4.14a. Het eerste lid isten opzichte van artikel 6.1.10.1 lid 1 in 
verschillende opzichten verduidelijkt. In de eerste plaats is een redactie ge-
kozen die de indruk vermijdt, dat het aanbod van de schuldeiser afkomstig 
zou moeten zijn; voor de afstand is nodig een overeenkomst tussen schuld-
eiser en schuldenaar, waarbij onverschillig is wie het aanbod deed, mits de 
ander het maar heeft aanvaard. Verder is de, overigens niet onjuiste, uit-
drukking «afstand van een verbintenis» vervangen door de meer gebruike-
lijke «afstand van een vorderingsrecht». 

Het verheugt de ondergetekende dat de Commissie zich ermee kon vereni-
gen dat - zoals in het tweede lid geschiedt - ook de afstand om niet (kwijt-
schelding) als een tweezijdige rechtshandeling wordt beschouwd. De redac-
tie van dit lid is meer in overeenstemming gebracht met die van de artikelen 
6.5.2.1-8, 6.5.3.5 en 6.1.1.5. Voorts is op het voetspoor van de Commissie de 
term «kwijtschelding» geschrapt. 

Het nieuwe derde lid bevat een regel die in het ontwerp lag opgesloten in 
artikel 6.1.10.19. In het gewijzigd ontwerp is dit laatste artikel beperkttot het 
geval van tenietgaan van verbintenissen door verrekening. Ten aanzien van 
de redactie van het derde lid vergelijke men deze memorie bij artikel 
6.1.10.19, tweede alinea. 

Artikel 6.2.4.14b. Het eerste lid neemt vrijwel ongewijzigd artikel 6.1.10.2 
lid 1 over, behoudens dat door de invoeging van de woorden «door over-
gang van de vordering of de schuld» nader het karaktervan het instituut der 
vermenging en daarmee het verband met de materie van de onderhavige ti-
tel is aangegeven. Verder is de in artikel 6.1.10.2 lid 1 voorkomende uitzon-
dering naar lid 2 onder a overgebracht. 

Dit nieuwe lid 2 bevat tevens de regels die aanvankelijk in artikel 6.1.10.2 
leden 2 en 3 waren opgenomen. De redactie van deze bepalingen is echter in 
verschillende opzichten gewijzigd. In de eerste plaats wordt niet langer van 
«herleven» van de betreffende vorderingen gesproken. Wat betreft de onder 
b vermelde vorderingen aan toonder en order, komt het de ondergetekende 
juister voor, de vordering ook vóórdat zij opnieuw in het verkeer wordt ge-
bracht, in beginsel als een vermogensbestanddeel van de verkrijger te be-
schouwen; derhalve stelt het gewijzigd ontwerp zich op het standpunt dat 
de vordering blijft bestaan totdat het desbetreffende stuk is ingetrokken. Het 
nieuwe stelsel is in overeenstemming met dat van de huidige artikelen 110 
lid 2, 176 en 191 lid 3 K., overgenomen in de artikelen 7.19.2.1 lid 3, 
7.19.13.3 en 7.20.2.1 lid 3. 

De ondergetekende wijst erop dat de regel van het gewijzigd ontwerp, dat 
de vordering na overdracht blijft bestaan, alleen behoort te gelden indien de 
overdracht geschiedt door levering van het papier, welke beperking, evenals 
in de artikelen 6.1.10.7 lid 3 en 6.2.1.4a lid 1 is geformuleerd doormiddel van 
een verwijzing naar artikel 3.4.2.6; cessie van een vordering aan toonder of 
order behoort immers dezelfde gevolgen te hebben als cessie in het alge-
meen heeft (zie de toelichting p. 579, eerste alinea). Anderzijds is de conse-
quentie van het stelsel van het gewijzigd ontwerp, dat indien de vordering 
op de wijze van het onderhavige lid 2 sub b aan een schuldenaar uit het pa-
pier is overgedragen, deze haar onder omstandigheden (zie de artikelen 
3.4.2.6 en 7) ook door cessie opnieuw in het verkeer kan brengen. 

Evenals in het ontwerp is de uitzondering van lid 2 sub b beperkt tot vor-
deringen aan toonder of order. Bij obligaties op naam behoort zij immers 
niet te gelden. Op aandelen aan toonder of op naam is de regel niet van toe-
passing, omdat het daarbij niet om verbintenissen gaat maar om een afzon-
derlijke, in Boek 2 geregelde, groep rechten. Aandelen gaan blijkens hetgeen 
daar is bepaald in het geheel niet door vermenging teniet; men zie de artike-
len 98 lid 2, 105 lid 4,118 lid 7, 207 lid 2, 216 lid 4 en 228 lid 6 van Boek 2. 

Ook in de bepaling sub cis de herlevingsconstructie verlaten. Ook hier kan 
zij tot misverstand leiden; zo zal bijv. degene die onder ontbindende voor-
waarde een vordering aan een ander overdraagt, zelf een recht onder op-
schortende voorwaarde behouden. Het gewijzigd ontwerp bepaalt derhalve 

Tweede Kamer, zitting 1975-1976,7729, nrs. 6-7 154 



dat geen vermenging intreedt, zolang niet vaststaat dat de voorwaarde niet 
meer in vervulling kan gaan. 

Het derde lid bevat in een iets gewijzigde formulering de regel die was ver-
vat in de eerste zin van artikel 6.1.10.2 lid 4. De regel die in de tweede zin 
daarvan voorkwam is niet overgenomen, omdat zij overbodig is naast het in-
middels tot stand gekomen artikel 4.3.1.10b lid 3. De door de Commissie bij 
deze zin geplaatste kanttekening behoeft derhalve geen beantwoording 
meer. 

Onder de in lid 3 bedoelde, op de vordering rustende rechten vallen in de 
eerste plaats, zoals reeds in de toelichting, p. 579, tweede alinea, is opge-
merkt, de beperkte rechten van pand (al dan niet met mededeling aan de 
schuldenaar gevestigd) en vruchtgebruik. Verder kan gedacht worden aan 
voorrechten, zowel die op alle goederen - voorzover hiertoe ook vorderings-
rechten behoren - als die op bepaalde vorderingen van de schuldenaar, wel-
ke laatste categorie in het nieuwe wetboek sterk aan betekenis zal winnen. 
Men zie bijv. de artikelen 3.10.3.2 en 3.10.3.15, alsook het reeds geciteerde 
rapport van de Commissie Houwing, bijlage 4, artikelen D onder 6 sub ben 
H, waar bij deze beide bepalingen uit Boek 3 aansluiting wordt gezocht. 
Voorts kan worden gewezen op de artikelen 8.3.3.5 sub b, 8.3.4.5, 8.8.3.5 sub 
ben 8.8.4.5. 

Hiernaast bedenke men bij de toepassing van het derde lid, dat deze bepa-
ling de uitdrukking is van de gedachte dat men in geval van vermenging niet 
automatisch tot het tenietgaan van de verbintenis met alle daaraan normaal 
verbonden gevolgen mag concluderen, doch men zich steeds moet afvragen 
in hoeverre er reden is de vermenging invloed te laten uitoefenen op de 
rechtspositie van de verschillende bij de vordering betrokken partijen. Tegen 
deze achtergrond kan het gerechtvaardigd zijn, door extensieve interpretatie 
of analogische toepassing van het derde lid, de werking van de vermenging 
ook te relativeren in andere gevallen dan die welke rechtstreeks onder de be-
paling vallen. Zo kan het onder omstandigheden redelijk zijn de gelding van 
de bepaling tot de beslaglegger uitte breiden; men denkeaan het geval dat 
derdenbeslag is gelegd op een door hypotheek gedekte vordering, welke 
vervolgens door vermenging tenietgaat. Iets soortgelijks geldt, indien tot ze-
kerheid van een vordering een recht van pand of hypotheek is gevestigd op 
goederen van personen die zelf geen schuldenaar zijn, doch jegens de schul-
denaar verplicht zijn in de schuld bij te dragen, een situatie waarmee in de 
artikelen 6.1.2.7 lid 1 en 6.2.2.8-9 rekening wordt gehouden. Een eventuele 
vermenging van de kwaliteiten van (al dan niet gesubrogeerde) schuldeiser 
en schuldenaar leidt niet tot het tenietgaan van de bijdrageplicht van de 
pand- of hypotheekgever; het derde lid verbiedt niet aan te nemen dat ook 
het zekerheidsrecht in stand is gebleven, en wel tot het bedrag dat de pand-
of hypotheekhouder verplicht is intern bij te dragen. 

TITEL 3 

ONRECHTMATIGE DAAD 

Algemeen. Het verheugt de ondergetekende dat de Commissie, haar be-
wondering voor de opzet van de onderhavige titel uitsprekend, van mening 
was dat de ontwerpers in hoge mate zijn geslaagd in hun streven, enerzijds 
naar vastlegging van het huidige recht inzake onrechtmatige daad en ander-
zijds naar het bieden van de nodige ruimte aan de toekomstige ontwikkeling 
van dit leerstuk. De Commissie verbond hieraan de vraag of deze titel zich 
niet leent om als voortrein afzonderlijk te worden ingevoerd. De ondergete-
kendezou een dergelijke vervroegde invoering niet willen aanbevelen. 

In de eerste plaats staat deze titel in nauw verband met andere delen van 
Boek 6, met name met afdeling 6.1.9 betreffende schadevergoeding, waar-
heen in het gewijzigd ontwerp verschillende van de aanvankelijk in titel 6.3 
opgenomen bepalingen zijn overgebracht. Afdeling 6.1.9 staat op haarbeurt 
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in nauw verband met weer andere gedeelten van het onderhavige Boek, 
aangezien zij regels bevat voor alle gevallen dat schadevergoeding op 
grond van de wet verschuldigd is; men zie hetgeen in deze memorie bij die 
afdeling is aangetekend omtrent het nieuwe opschrift daarvan. Een afzon-
derlijke invoering van titel 6.3 is in verband daarmee minder eenvoudig dan 
het op het eerste gezicht wellicht lijkt. 

Daarnaast wijst de ondergetekende erop dat het werk aan het vermogens-
recht, vervat in de Boeken 3-6, thans zo vergevorderd is dat vervroegde in-
voering van sommige gedeelten ervan slechts in aanmerking komt, indien 
daarvoor een bijzondere reden bestaat, bijv. in de vorm van een lacune in 
het huidige recht waarvan de opvulling op korte termijn noodzakelijk is. De 
ondergetekende meent dat dit laatste van het huidige recht betreffende on-
rechtmatige daad niet kan worden gezegd. 

Dit neemt overigens niet weg dat op bepaalde punten betreffende on-
rechtmatige daad met voortreinen rekening moet worden gehouden. In de 
eerste plaats moet hier worden genoemd het wetsontwerp (zitting 
1975-1976 - 13 611, stuk nr. 2) houdende regelen omtrent de privaatrechte-
lijke bescherming tegen misleidende reclame. In de tweede plaats moet 
worden gedacht aan de materie van de produktenaansprakelijkheid. Inmid-
dels is gebleken dat deze afzonderlijk zal moeten worden bezien in verband 
met de internationale ontwikkelingen. Met name is een richtlijn daaromtrent 
in voorbereiding in het kader van de EEG. Voorts kwam een voorontwerp 
van de Raad van Europa tot stand voor een desbetreffend Verdrag, waarvan 
ter zijner tijd beslist zal moeten worden in hoeverre dit voor bekrachtiging in 
aanmerking komt. 

Indeling. In het gewijzigd ontwerp is de onderhavige titel overzichtelijk-
heidshalve onderverdeeld in afdelingen, hetgeen tevens heeft geleid tot wij-
zigingen in de volgorde van de opgenomen artikelen. Daarbij heeft mede 
een rol gespeeld dat - naar hieronder nog aan de orde zal komen - verschil-
lende artikelen die in het ontwerp in de onderhavige titel waren opgenomen, 
thans naar andere delen van het nieuwe wetboek zijn overgebracht of daar 
alsnog zullen worden ondergebracht. 

Het gewijzigd ontwerp opent met een eerste afdeling die algemene bepa-
lingen betreffende onrechtmatige daad bevat. Daarin is opgenomen de ma-
terie van de volgende artikelen van het ontwerp, waarachter telkens tussen 
haakjes het artikel van het gewijzigd ontwerp vermeld is, waarin deze thans 
geregeld is: 6.3.1 (6.3.1.1), 6.3.2 (6.3.1.2), 6.3.5 (6.3.1.5), 6.3.6 (6.3.1.2aen 2b) 
en 6.3.19 (6.3.1.5a). 

Daarop volgt een tweede afdeling betreffende aansprakelijkheid voor per-
sonen en zaken, die de materie bevat van de volgende artikelen van het ont-
werp, waarachter wederom telkens tussen haakjes het corresponderende ar-
tikel van het gewijzigd ontwerp is vermeld: 6.3.7 (6.3.2.1), 6.3.8-10 
(6.3.2.2-3), 6.3.11 (6.3.2.8), 6.3.12 (6.3.2.7), 6.3.15 (6.3.2.5), 6.3.16 (6.3.2.6) en 
6.3.17(6.3.2.12). In deze afdeling is als artikel 6.3.2.4 voorts een nieuwe be-
paling opgenomen betreffende de aansprakelijkheid voor gedragingen van 
vertegenwoordigers, zulks overeenkomstig een suggestie van de Commis-
sie waarop bij dat artikel nog nader zal worden ingegaan. Voorde verhou-
ding van al deze bepalingen tot de algemene bepaling van artikel 6.3.1.1 mo-
ge de ondergetekende naar deze memorie bij dit laatste artikel verwijzen. 

Vervolgens is ruimte opengelaten voor twee afdelingen betreffende produk-
tenaansprakelijkheid en ongeoorloofde mededinging. In de eerste van deze 
afdelingen zal de regeling moeten worden opgenomen die de uitkomst is 
van de boven reeds vermelde internationale ontwikkelingen betreffende 
produktenaansprakelijkheid die in verband daarmee in het gewijzigd ont-
werp moest blijven rusten. In de laatste afdeling zal de regeling een plaats 
kunnen vinden betreffende misleidende reclame, vervat in het voormelde 
wetsontwerp (zitting 1975-1976 - 13 611, stuk nr. 2). 

Bij dit laatste tekent de ondergetekende aan dat hij zich gaarne verenigt 
met het oordeel van de Commissie dat het opnemen van nadere bepalingen 
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betreffende ongeoorloofde mededinging de rechtsontwikkeling zou kunnen 
belemmeren en dat het in het algemeen de voorkeur verdient deze materie 
aan de rechter over te laten. Dat neemt evenwel niet weg dat op bepaalde 
onderdelen daarvan nadere regels gewenst kunnen zijn, met name daar 
waar mede de belangen van consumenten in het geding zijn. Verder moet 
ook hier rekening worden gehouden met internationale ontwikkelingen. De 
ondergetekende herinnert eraan dat de ontwerpers het achterwege laten 
van regels betreffende ongeoorloofde mededinging mede hebben gemoti-
veerd met de verwachting dat regels daaromtrent opgesteld zullen worden 
in het kader van de EEG. Deze verwachting is inmiddels niet vervuld, maar 
deze vervulling is wel dichterbij gekomen. Ook dat rechtvaardigt om in het 
gewijzigd ontwerp voor deze materie althans een plaatste reserveren. 

Van de artikelen die in het gewijzigd ontwerp uit deze titel geheel zijn ver-
dwenen, kunnen in de eerste plaats worden vermeld de artikelen 6.3.3 en 4, 
die zijn overgebracht naar de artikelen 6.1.9.4a en 6.1.9.8 lid 1, tweede zin, en 
lid 2; men zie bij deze artikelen voor de redenen die tot deze verplaatsing 
hebben geleid. Voorts is artikel 6.3.14, betreffende de aansprakelijkheid voor 
motorrijtuigen, geschrapt. Het voornemen bestaat deze materie te regelen in 
Boek 8 betreffende verkeersmiddelen en vervoer, zoals daar ook naast het 
vervoer per zee- of binnenschip de materie van de aanvaring wordt gere-
geld. Tenslotte is artikel 6.3.18 overgebracht naar artikel 6.1.9.11 lid 1 onder 
c. Ook hier is in deze memorie bij dit laatste artikel uiteengezet waarom deze 
verplaatsing wenselijk is geacht. 

Ongevallenaansprakelijkheid. Terwijl de overige bij deze titel door de 
Commissie gemaakte inleidende opmerkingen hierboven reeds aan de orde 
kwamen, dient nog te worden beantwoord de vraag hoe de ondergetekende 
staat tegenover de afschaffing van aansprakelijkheid voor (verkeers)onge-
vallen, die hier te lande vooral is verdedigd door A.R. Bloembergen. Zoals is 
vermeld in de toelichting op de Justitiebegroting 1975 (zitting 1974-1975 -
13 100, hoofdstuk VI, stuk nr. 2, p. 7, sub 8), wordt deze materie thans bezien 
door een daartoe ingestelde studiegroep. De ondergetekende zou niet op de 
resultaten van dit onderzoek vooruit willen lopen. Hij stelt zich voor op deze 
kwestie terug te komen, zodra deze resultaten dit toelaten. 

Afdeling 1 

Algemene bepalingen 

Artikel 6.3.1.1 Dit artikel stemt overeen met het oorspronkelijke artikel 
6.3.1. 

Bij het derde lid tekent de ondergetekende nog aan dat de indeling van de 
onderhavige titel in afdelingen tevens de aard van de in dit lid vervatte bepa-
ling duidelijker doet uitkomen. Dit lid betreft, zoals in de toelichting, alinea 
overlopend van p. 649 naar p. 650, wordt uiteengezet, uitsluitend de toereke-
ning van een onrechtmatige daad aan degene die van die daad ook de dader 
is, zij het dat hem bijv. in verband met zijn onervarenheid geen verwijt be-
hoeft te treffen. Anders dan in de literatuur wel is verondersteld, zijn de ge-
vallen die thans geregeld worden in de tweede afdeling en oorspronkelijk in 
de artikelen 6.3.7-16 waren te vinden geen uitwerkingen van dit derde lid, 
maar vormen zij zelfstandige aansprakelijkheidsgronden, die naast de aan-
sprakelijkheidsgrond van artikel 6.3.1.1 staan. Zo is bijv. in geval van een on-
rechtmatige daad van een ondergeschikte aan de opdrachtgever geen on-
rechtmatige daad toe te rekenen, maar is er hoogstens aansprakelijkheid 
van de opdrachtgever voor een onrechtmatige daad van de ondergeschikte. 
Wel kan zich uiteraard het geval van samenloop voordoen, indien de op-
drachtgever ook zelf een onrechtmatige daad beging. De benadeelde zal dan 
zijn vordering tot schadevergoeding jegens deze op beide grondslagen kun-
nen baseren. 
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6.3.1 Het hier weergegeven stelsel verschilt derhalve van dat van de artikelen 
6.1.8.1-3. Het falen van hulppersonen, mechanische hulpmiddelen etc, is 
daar aan de schuldenaar toe te rekenen als diens wanprestatie. Dat ligt daar 
ook voor de hand. Alleen de schuldenaar is immers verplicht de verbintenis 
na te komen en alleen hij kan dus wanprestatie plegen. 

Bij de in lid 3 gebezigde woorden «krachtens de wet» moet in het gewij-
zigd ontwerp vooral worden gedacht aan artikel 6.3.1.2b. Voorde «in het 
verkeer gelden opvattingen» zie men de voorbeelden in de toelichting, 
p. 648-649. 

Artikel 6.3.1.2. Dit artikel bevat de materie van het oorspronkelijke artikel 
6.3.2, met dien verstande dat de in dit artikel gestelde voorzienbaarheidseis 
is geschrapt en dat bovendien het tweede lid is vervallen. 

Voor het eerste punt moge verder worden verwezen naar deze memorie 
bij artikel 6.1.9.4, waar wordt uiteengezet dat in het gewijzigd ontwerp een 
stelsel betreffende het causaal verband is gekozen waarin voor een afzon-
derlijke voorzienbaarheidseis geen plaats meer is. Daar is ook reeds inge-
gaan op hetgeen door de Commissie bij artikel 6.3.2 over deze kwestie is op-
gemerkt. 

Wat betreft het tweede punt, de ondergetekende meent dat de in het thans 
enige lid opgenomen weergave van de relativiteitsleer deze leer voldoende 
duidelijk tot uitdrukking brengt. Het uitlegvoorschrift van het oorspronkelijke 
artikel 6.3.2 lid 2 betreffende overtreden wetsbepalingen, kan daarnaast 
worden gemist. Bovendien meent de ondergetekende dat dit lid te strikt was 
geformuleerd. Men denkeaan het geval, berecht door H.R. 16 februari 1973, 
N.J. 1973, 463, waarin ten aanzien van een overtreding van een wetsbepa-
ling met succes een beroep op de relativiteit van de onrechtmatige daad 
werd gedaan, zonder dat men kan zeggen dat dit beroep was gegrond op 
hetgeen was gebleken omtrent de strekking van die wetsbepaling zelf. 

In de woorden «tot bescherming tegen de schade zoals de benadeelde 
die heeft geleden» ligt opgesloten dat de vordering moet worden afgewe-
zen, zowel wanneer de geschonden norm niet ter bescherming van de eiser 
strekt, als wanneer de soort van de schade en de wijze waarop de schade is 
ontstaan buiten het bereik van die bescherming vallen. Men ziedetoelich-
ting, p. 652, eerste alinea, en p. 654, laatste alinea. Naar de mening van de 
ondergetekende zijn deze gevallen overigens niet scherp van elkaar te on-
derscheiden, zoals trouwens ook de tekst van het oorspronkelijke artikel 
6.3.2 niet beoogde te doen. 

Evenals het ontwerp gaat ook het gewijzigd ontwerp ervan uit dat een 
norm in beginsel strekt ter bescherming van allen die als gevolg van overtre-
ding ervan schade kunnen lijden en dat wel ter bescherming tegen allescha-
de die aan de dader op de voet van artikel 6.1.9.4 als een gevolg van die 
overtreding kan worden toegerekend. Voor een beroep op het onderhavige 
artikel moet derhalve komen vast te staan dat de betreffende norm de eiser 
in het gegeven geval niet beschermt tegen de schade, zoals hij deze heeft 
geleden. Men zie de toelichting, p. 655, eerste alinea. 

Artikelen 6.3.1.2a en 2b. In het gewijzigd ontwerp is de materie die in het 
oorspronkelijke artikel 6.3.6 tezamen was gebracht, over twee artikelen ver-
deeld. Artikel 6.3.1.2a betreft de aansprakelijkheid van kinderen die nog niet 
de leeftijd van veertien jaren hebben bereikt, artikel 6.3.1.2b de aansprake-
lijkheid van personen van veertien jaren of ouder ter zake van gedragingen 
onder invloed van een geestelijke of lichamelijke tekortkoming. 

De Commissie heeft er bij artikel 6.3.6 terecht op gewezen dat de billijk-
heidsaansprakelijkheid die dit artikel op jeugdigen en personen met licha-
melijke of geestelijke tekortkomingen legde, verschillende vragen opriep. In 
de eerste plaats riep deze billijkheidsregel de moeilijkheid op dat van geval 
tot geval diende te worden uitgemaakt in hoeverre hij van toepassing was, 
dan wel de meer strikte regels van de artikelen 6.3.1 e.v., waarvan de toepas-
selijkheid immers voor deze groepen van personen slechts uitgesloten 
werd, wanneer de gedraging van de dader niet aan hem toegerekend kon 
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worden. Daarbij heeft de Commissie tevens terecht gewezen op de onzekere 
rol die de in artikel 6.3.1 lid 3 (6.3.1.1 lid 3 van het gewijzigd ontwerp) vermel-
de «in het verkeer geldende opvattingen» zouden kunnen spelen. 

In de tweede plaats liet artikel 6.3.6 de rechter geheel vrij naar billijkheid te 
beslissen, zowel ten aanzien van de vraag van de aansprakelijkheid zelf, als 
ten aanzien van de omvang van de te vergoeden schade. Met de Commissie 
heeft de ondergetekende zich de vraag gesteld of dit met een redelijke mate 
van rechtszekerheid te verenigen is en ook of men jeugdigen en personen 
met een geestelijke of lichamelijke tekortkoming in dit opzicht inderdaad ge-
lijk zou moeten behandelen. 

Wat het eerste punt betreft meent hij dat de wetgever zich niet behoort te 
onttrekken aan de principiële keuze of de in het oorspronkelijke artikel 6.3.6 
bedoelde personen voor hun daar bedoelde gedragingen aansprakelijk zijn 
of niet. Het gaat hierom een vraag die zich er niet toe leent aan het billijk-
heidsoordeel van de rechter overgelaten te worden, nu men in het huidige 
recht er reeds over twist en men er ook zeer wel over kan blijven twisten of in 
deze gevallen aansprakelijkheid in beginsel billijk is of niet. Het gaat hier im-
mers om een afweging van enerzijds de belangen van de hier bedoelde per-
sonen die een zekere aanspraak op maatschappelijke bescherming kunnen 
maken, en anderzijds het belang van de slachtoffers aan wie geheel buiten 
hun toedoen schade is toegebracht. Duidelijke redenen op grond waarvan 
van de rechter verwacht mag worden dat hij in een gegeven geval aan een 
van deze tegenover elkaar staande belangen de voorkeur geeft, zijn naar de 
mening van de ondergetekende niet aan te wijzen. 

De ondergetekende heeft daarom in de artikelen 6.3.1.2a en 2b voor een 
ander stelsel gekozen waarbij voor jeugdigen beneden de leeftijd van veer-
tien jaren enerzijds en personen van veertien jaren of ouder met een geeste-
lijke of lichamelijke tekortkoming anderzijds telkens vooropgesteld wordt, in 
hoeverre hun gedragingen hun als een onrechtmatige daad kunnen worden 
toegerekend en zij dus voor die gedragingen aansprakelijk zijn. Is aan de 
hand van een van deze artikelen door de rechter vastgesteld dat in beginsel 
aansprakelijkheid bestaat, dan zal het billijkheidsoordeel van de rechter 
evenwel nog een rol kunnen spelen in het kader van zijn bevoegdheid de 
verplichting tot schadevergoeding te matigen met toepassing van artikel 
6.1.9.12a van het gewijzigd ontwerp. Juist de jeugdige leeftijd van de aan-
sprakelijke of het feit dat deze onder invloed van een geestelijke of lichame-
lijke tekortkoming handelde kan - gelet op de omstandigheden van het ge-
val waaronder ook de draagkracht van partijen - tot de slotsom leiden dat 
toekenning van volledige schadevergoeding tot kennelijk onaanvaardbare 
gevolgen zou leiden; men zie het eerste van de voorbeelden die in deze me-
morie bij artikel 6.1.9.12ater toelichting van de daarin opgenomen algeme-
ne maatstaf zijn gegeven. 

Zoals hieronder bij de bespreking van de afzonderlijke artikelen 6.3.1.2aen 
2b nog aan de orde zal komen, heeft de ondergetekende het voorts inder-
daad wenselijk geacht verschil tussen de daarin geregelde groepen van ge-
vallen te maken en wel in die zin dat krachtens artikel 6.3.1.2a de daar be-
doelde jeugdigen in vele gevallen niet aansprakelijk zijn, terwijl krachtens 
artikel 6.3.1.2b voor gedragingen onder invloed van een geestelijke of 
lichamelijke tekortkoming in beginsel steeds aansprakelijkheid bestaat. 

Met betrekking tot de verhouding van beide artikelen tot de algemene re-
gels van artikel 6.3.1.1 is eveneens een ander stelsel gevolgd. De artikelen 
6.3.1.2aen 2bvormen thans een uitwerking van artikel 6.3.1.1 lid 3 in dier 
voege dat zij nader bepalen in welke gevallen aan een dader een onrechtma-
tige daad toegerekend kan worden. Dit stelsel is niet alleen eenvoudiger, 
maar maakt tevens een eind aan de boven reeds aangeduide moeilijkheid, 
opgeroepen door het oorspronkelijke artikel 6.3.6, om de daarin vervatte af-
zonderlijke billijkheidsregel af te grenzen van de algemene aansprakelijkheid 
op grond van artikel 6.3.1. 

Tenslotte kan nog als een voordeel van deze nieuwe opzet worden ver-
meld dat daarin een bepaling als die van het oorspronkelijke artikel 6.3.8 lid 
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2 overbodig is geworden en daarmee ook de moeilijkheden zijn weggeno-
men, die door de Commissie zijn besproken bij artikel 6.3.8 en waarop in het 
voorlopig verslag bij artikel 6.3.9 en bij 6.3.10 werd teruggegrepen. Men zie 
verder hetgeen hierover in deze memorie bij artikel 6.3.2.2 aangetekend is. 

Artikel 6.3.1.2a. De ondergetekende wil na hetgeen hierboven over dit ar-
tikel reeds is gezegd, beginnen met op te merken dat het in verband moet 
worden gezien met artikel 6.3.2.1 van het gewijzigd ontwerp, een verband 
waarop hieronder nog zal worden teruggekomen. 

Het eerste lid sluit voor een belangrijke groep van gevallen de aansprake-
lijkheid van het kind uit. Het bepaalt dat een gedraging van een kind dat de 
leeftijd van twaalf jaren nog niet heeft bereikt, aan hem nimmer als een on-
rechtmatige daad kan worden toegerekend. In verband met artikel 6.3.1.1 lid 
3 brengt dit mee dat het kind niet op grond van de onderhavige afdeling aan-
sprakelijk kan zijn. Deze regel stemt in zoverre met het huidige recht overeen 
dat ook daarin de jeugdige leeftijd van de dader aan zijn aansprakelijkheid in 
de weg kan staan. Zij doet evenwel ter wille van de rechtszekerheid tevens 
vaststaan beneden welke leeftijd dit geacht moet worden steeds het geval te 
zijn. 

Volgens het tweede lid geldt voor kinderen die de leeftijd van twaalf jaren 
al wel maar die van veertien jaren nog niet hebben bereikt, een andere regel. 
Een gedraging van een kind van deze groep kan hem slechts dan niet als een 
onrechtmatige daad worden toegerekend, indien zij hem wegens zijn jeugdi-
ge leeftijd niet kan worden verweten of zij onder invloed van een geestelijke 
of lichamelijke tekortkoming is verricht. 

Anders dan in de literatuur door velen is verdedigd, heeft de ondergete-
kende voor kinderen boven de twaalf een uitsluiting van iedere aansprake-
lijkheid niet redelijk geacht. Het is in overeenstemming met de thans heer-
sende maatschappelijke opvattingen dat deze kinderen in beginsel voor hun 
gedragingen verantwoordelijk zijn. Een ander uitgangspunt zou naar zijn 
mening voorts op gespannen voet staan met het op 1 juli 1965 in werking 
getreden artikel 77a Sr., dat toelaat kinderen strafrechtelijk te vervolgen voor 
feiten die zij op de leeftijd van twaalf jaren of ouder hebben gepleegd. Ook is 
hiervan belang de recente ontwikkeling in het jeugdrecht, waar juist het ac-
cent gelegd wordt op de wenselijkheid dat ook jeugdigen op eigen verant-
woordelijkheid aan het rechtsverkeer deelnemen, zij het ook stap voor stap; 
men zie het rapport Jeugdbeschermingsrecht, Staatsuitgeverij 1971, p. 57 
e.v., p. 62-63 en p. 94 e.v., en mevr. mr. Rood, praeadvies N.J.V. 1970, p. 17 
e.v. Dezelfde gedachte ligt ten grondslag aan artikel 234 leden 2 en 3 van 
Boek 1 die minderjarigen in vele gevallen bekwaam maken tot het verrichten 
van rechtshandelingen. 

Het in de literatuur vaak gebezigde argument dat men kinderen, ook die 
van deze leeftijd, niet hun leven moet laten beginnen met de last van een 
wellicht ondragelijke schuld, boet aan kracht in door het feit dat de aanspra-
kelijkheid van het kind zelf op de in Nederland gebruikelijke polissen betref-
fende verzekering van wettelijke aansprakelijkheid van particulieren mede is 
gedekt. Voorts komt het de ondergetekende voor dat de gevallen waarin de 
verplichting tot schadevergoeding inderdaad een onredelijk zware belasting 
voor het kind zelf zou betekenen, niet behoren te leiden tot een algehele uit-
sluiting van aansprakelijkheid maar tot toepassing van de juist mede voor 
dergelijke gevallen in het leven geroepen bevoegdheid van de rechter om 
naarde maatstaf van artikel 6.1.9.12ade verplichting tot schadevergoeding 
te matigen. 

De in lid 2 gekozen maatstaf «wegens zijn jeugdige leeftijd niet kan wor-
den verweten» sluit aan bij H.R. 9 december 1966, N.J. 1967, 69 (Joke Stap-
per). Daaraan is toegevoegd het geval dat de gedraging onder invloed van 
een geestelijke of lichamelijke tekortkoming is verricht. Het is niet wenselijk 
geacht een onderscheid te maken tussen dit geval en het vorige. In de prak-
tijk zal het immers niet mogelijk zijn beide gevallen scherp uit elkaar te nou-
den en telkens uitte maken onder welke invloed een gedraging van een ge-
handicapte beneden de veertien jaren nu precies plaatsvond. 
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Wat de keuze van de leeftijden van twaalf en veertien jaren betreft, wil de 
ondergetekende vooropstellen dat deze, wil men een min of meer strikte re-
geling als de onderhavige, noodzakelijk een enigszins willekeurig karakter 
draagt. Bij de keuze van de leeftijd van twaalf jaren heeft meegewogen dat 
het kind op deze leeftijd doorgaans de lagere school verlaat en een voortge-
zette opleiding begint, die een groter beroep op zelfstandigheid en verant-
woordelijkheid doet. Ook is van belang dat volgens artikel 77a Sr. het kind 
niet strafrechtelijk vervolgd kan worden voor feiten die het vóór het bereiken 
van die leeftijd heeft gepleegd, zodat het voor daarna gepleegde feiten wèl 
strafrechtelijk verantwoordelijk kan worden gehouden. Men vergelijke het 
bovengeciteerde rapport Jeugdbeschermingsrecht, p. 62-63. Bij de keuze 
van veertien jaren is van belang geacht dat nadien moeilijk meer kan worden 
aangenomen dat de jeugdige leeftijd een beletsel vormt voor voldoende in-
zicht ter zake van gedragingen, waardoor op onrechtmatige wijze aan der-
den schade kan worden toegebracht. Voorts heeft meegewogen dat het om 
verschillende redenen die hieronder nog aan de orde zullen komen, niet ge-
rechtvaardigd is om voor gedragingen van kinderen van veertien jaren of 
ouder een risicoaansprakelijkheid als die van artikel 6.3.2.1 lid 1 van het ge-
wijzigd ontwerp op de wettelijke vertegenwoordiger(s) te leggen. 

Zoals boven reeds aangestipt, vormt deze laatste bepaling immers van de 
regeling van het onderhavige artikel het sluitstuk. Waar krachtens artikel 
6.3.1.2a lid 1 of lid 2 het kind niet voor de schade aansprakelijk is, bestaat 
steeds aansprakelijkheid van degene die ouderlijke macht of voogdij uitoe-
fent. Deze aansprakelijkheid heeft tot gevolg dat de bescherming van het 
kind tegen aanspraken die wèl aan oudere personen worden opgelegd -
men vergelijke het volgende artikel - , niet ten koste van derden gaat. Deze 
overweging geldt ook voor de gevallen waarin het kind naar de maatstaf van 
het tweede lid zelf weliswaar aansprakelijk is, maar waari n verwacht mag 
worden dat de rechter - gelet op de jeugdige leeftijd - geneigd zal zijn een 
ruim gebruik te maken van de matigingsbevoegdheid van artikel 6.1.9.12a, 
indien tenminste de aansprakelijkheid van het kind niet is verzekerd en - zo-
als veelal - de draagkracht van het kind gering is. 

In het onderhavige artikel is - anders dan in het volgende - geen bepaling 
als die van artikel 6.3.6 lid 2 opgenomen. Over de onderlinge verplichting tot 
bijdragen, indien zowel het kind als de ouders jegens een derde aansprake-
lijk zijn, zie men deze memorie bij artikel 6.3.2.1. 

Artikel 6.3.1.2b. Het eerste lid is reeds grotendeels toegelicht bij de artike-
len 6.3.1.2a en 2b. Het brengt tot uiting dat aan het feit dat een gedraging 
van een persoon van veertien jaren of ouder onder invloed van een geestelij-
ke of lichamelijke tekortkoming heeft plaats gevonden, geen argument kan 
worden ontleend voor het standpunt dat deze gedraging niet als een on-
rechtmatige daad aan de dader kan worden toegerekend in de zin van artikel 
6.3.1.1 lid 3. Daarbij moet zowel gedacht worden aan het in het huidige recht 
denkbare verweer dat de gedraging, hoewel onrechtmatig, als gevolg van 
de tekortkoming niet aan de dader kan worden verweten, als aan het even-
eens denkbare verweer dat de tekortkoming de onrechtmatigheid van de ge-
draging zelf reeds wegneemt. Zo zal volgens het onderhavige artikel niet al-
leen degene aansprakelijk zijn die onder invloed van een geestelijke of licha-
melijke tekortkoming een verkeersfout maakten daardoor een aanrijding 
veroorzaakt, maar ook hij die als gevolg van een lichamelijke tekortkoming 
midden op straat bewusteloos raakt en aldus oorzaak van een ongeval tus-
sen twee of meer anderen wordt. 

Het tweede lid komt overeen met het oorspronkelijke artikel 6.3.6 lid 2, met 
dien verstande dat getracht is duidelijker tot uiting te brengen wat de strek-
king van deze bepaling is. Zij moet met name worden gezien als een uitwer-
king voor het onderhavige geval van de algemene regel van artikel 6.1.9.8 lid 
1, tweede zin, io artikel 6.1.9.6, welke regel op zijn beurt weer moet worden 
gezien in verband met de algemene verplichting tot bijdragen in de schuld 
van hoofdelijke schuldenaren, te vinden in artikel 6.1.2.4. Evenals daar wordt 
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6.3.1 thans ook hier gesproken van «bijdragen in» de schadevergoeding. Deze uit-
drukking omvat het geval dat de toezichthouder intern het gehele bedrag 
van de schade heeft te dragen. 

Artikel 6.3.1.5. Dit artikel stemt overeen met het oorspronkelijke artikel 
6.3.5 behoudens dat in lid 2 «schade» is vervangen door het iets preciezere 
«schadevergoeding»; men vergelijke artikel 6.3.1.2b lid 2 en 6.3.2.2 lid 3. 

De Commissie heeft de bepaling in beginsel een goede zaak genoemd, 
maar twijfel uitgesproken omtrent de reikwijdte ervan. De ondergetekende 
verenigt zich gaarne met de mening dat het geval van een groep die uitslui-
tend om anderen te bedreigen gewapend op pad gaat en ondanks haar 
«vreedzame» bedoelingen in een bloedige schietpartij verwikkeld raakt, bin-
nen het terrein van de hier geregelde groepsaansprakelijkheid valt, maar dat 
het geval van een medisch team waarvan een of meer deelnemers tot scha-
de van de patiënt tijdens een operatie een fout begaat, buiten dat terrein ligt. 
Daarnaast heeft de Commissie gewezen op het voorbeeld van een groep de-
monstranten waarvan een of meer van de deelnemers in strijd met de ge-
stelde opzet schade toebrengt. Met name werd in het voorlopig verslag de 
vraag gesteld onder welke omstandigheden het onderhavige artikel dan van 
toepassing is, waarbij de Commissie zich tevens afvroeg of demonstranten 
ook voor onverwachte incidenten aansprakelijk kunnen worden gesteld en 
of het verschil maakt of het een toegelaten of verboden demonstratie be-
treft. 

De ondergetekende zou in dit verband willen beginnen met er op te wijzen 
dat het artikel enerzijds de eis stelt dat één van de tot de groep behorende 
personen onrechtmatig schade toebrengt en anderzijds dat de kans op het 
onrechtmatig toebrengen van schade de aangesprokene van zijn gedragin-
gen in groepsverband had behoren te weerhouden. Het enkele feit dat ge-
vaar voor het onrechtmatig toebrengen van schade niet uitgesloten was, is 
voor de aansprakelijkheid dus niet voldoende. Daaruit is naar de mening van 
de ondergetekende duidelijk dat zelden een aansprakelijkheid krachtens het 
onderhavige artikel zal kunnen worden gegrond op de enkele deelneming 
aan een toegelaten demonstratie in de zin van een demonstratie waarvan de 
overheid tevoren op de hoogte was en waartegen van overheidszijde geen 
bezwaar is gemaakt. Ook zal in het algemeen geen aansprakelijkheid kunnen 
bestaan ter zake van onverwachte incidenten, waarbij de ondergetekende 
denkt aan incidenten waarvan niet verwacht behoefde te worden dat deze 
zich bij de demonstratie zouden voordoen. Wél zal uiteraard een aansprake-
lijkheid krachtens het artikel kunnen worden gebaseerd op de rol die de aan-
gesprokene zelf wellicht bij een incident heeft gespeeld. 

Gaat het om een van overheidswege verboden demonstratie, dan zal, naar 
voor de hand ligt, eerder tot aansprakelijkheid kunnen worden besloten. Ook 
hier is echter voorzichtigheid geboden. Zo zal niet aan de eisen van het arti-
kel voldaan behoeven te zijn, indien de aangesprokene mocht aannemen 
dat het verbod bijv. was i ngegeven door de vrees dat de demonstratie 
tot verkeersopstoppingen zou leiden, terwijl de schade die tenslotte isont-
staan daarmee geen enkel verband hield. De formulering van het artikel 
biedt voorts ruimte om naast de kans op onrechtmatig toebrengen van scha-
de ook rekening te houden met het doel van de demonstratie. Niet iedere 
kans op het onrechtmatig toebrengen van schade is immers voldoende om 
aan te nemen dat deze de aangesprokene van deelneming aan de demon-
stratie had behoren te weerhouden. Men denke aan een grote demonstratie 
voor een algemeen gerespecteerd doel, waarbij juist de omvang een zekere 
kans inhoudt dat zij uit de hand loopt en waarbij de aangesprokene zich niet 
onmiddellijk aan deelneming heeft onttrokken toen dit zich ging voordoen en 
de demonstratie aldus de grenzen waarbinnen zij was toegelaten, te buiten 
ging. 

De ondergetekende vertrouwt met het bovenstaande tevens te hebben 
verduidelijkt dat de draagwijdte van het artikel niet wordt begrensd door de 
begrippen «groep» en «gedragingen in groepsverband», door de Commis-
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sie gekwalificeerd als nogal vreedzaam klinkend, maar door scherpere crite-
ria die beletten dat te snel tot de onderhavige aansprakelijkheid zou kunnen 
worden besloten. Waar precies de grens ligt kan overigens, gelet op de uit-
eenlopende gevallen waarin het artikel tot toepassing kan komen, moeilijk 
anders dan aan de rechter worden overgelaten. 

Tenslotte heeft de Commissie zich nog afgevraagd of in het artikel niet 
moet worden verduidelijkt dat het niet alleen van toepassing is, indien één 
van de leden van de groep onrechtmatig schade toebrengt, maar ook indien 
meer leden dit doen. De ondergetekende meent dat het artikel in dit opzicht 
duidelijk genoeg is. Is door meer dan één deelnemer onrechtmatig schade 
toegebracht, dan is a fortiori voldaan aan de eis dat één der deelnemers on-
rechtmatig schade heeft toegebracht. 

Artikel 6.3.1.5a. Dit artikel komt, behoudens de hieronder te bespreken 
wijzigingen, overeen met het oorspronkelijke artikel 6.3.19. 

Op voorstel van de Commissie is in het eerste lid de maatstaf overgeno-
men van het inmiddels tot stand gekomen artikel 38 van de Omroepwet. 
Thans wordt derhalve gesproken van «onjuiste of door onvolledigheid mis-
leidende publikatie van gegevens van feitelijke aard». Deze wijziging heeft 
tevens tot een iets andere woordvolgorde in dit lid geleid. 

Voorts zijn in lid 1 de woorden «uit onrechtmatige daad» vervangen door 
«krachtens deze titel». Aldus is ook bij de nieuwe indeling van deze titel dui-
delijk dat artikel ba mede van toepassing is bij aansprakelijkheid voor een 
ondergeschikte krachtens artikel 6.3.2.2. Men zie de toelichting, p. 707, eer-
ste alinea. 

Ook het tweede lid is anders ingekleed. Met name de in artikel 6.2.19 lid 2 
gebezigde wending «kennen of kunnen kennen» is minder juist voorgeko-
men. De nieuwe redactie sluit aan bij die van artikel 6.3.1.1 lid 3. Van een niet 
toe te rekenen onbekendheid met de onjuistheid of onvolledigheid van de 
publikatie zal in het algemeen slechts sprake zijn, wanneer de aangesproke-
ne het onderzoek heeft verricht dat in de gegeven omstandigheden van hem 
kon worden gevergd. 

Tenslotte is de slotzinsnede van artikel 6.3.19 lid 2 in het onderhavige arti-
kel tot een afzonderlijk lid 3 gemaakt, dat mede rekening houdt met de kos-
ten van het geding en overigens de rechter geheel vrijlaat om deze kosten en 
die van de rectificatie over partijen te verdelen. 

Afdeling 2 

Aansprakelijkheid voor personen en zaken 

Artikel 6.3.2.1. Dit artikel dat in de plaats komt van het oorspronkelijke arti-
kel 6.3.7 heeft ten opzichte daarvan ingrijpende wijzigingen ondergaan, die 
het wenselijk maken eerst de nieuwe inhoud van het artikel te bespreken en 
pas daarna in te gaan op hetgeen in het voorlopig verslag bij artikel 6.3.7 op-
gemerkt is. 

In het eerste lid van artikel 6.3.2.1 wordt thans voor schade, aan een derde 
toegebracht door een gedraging van een kind dat nog niet de leeftijd van 
veertien jaren heeft bereikt, een risicoaansprakelijkheid gelegd op degene 
die ten tijde van die gedraging de ouderlijke macht of de voogdij over het 
kind uitoefende. Deze aansprakelijkheid bestaat zowel indien de gedraging 
aan het kind als een onrechtmatige daad kan worden toegerekend, als indien 
deze toerekening niet mogelijk is krachtens artikel 6.3.1.2a. In de voorlaatste 
alinea van deze memorie bij dat artikel is reeds uiteengezet dat de onderha-
vige bepaling van de in artikel 6.3.1.2a opgenomen regeling het sluitstuk 
vormt: ingeval het kind zelf in verband met zijn jeugdige leeftijd niet (of niet 
volledig) aansprakelijk is, vinden derden hun bescherming in de aansprake-
lijkheid van de wettelijke vertegenwoordiger. 
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Een risicoaansprakelijkheid van de wettelijke vertegenwoordiger is naar 
de mening van de ondergetekende voor wat betreft gedragingen van de on-
derhavige groep kinderen, inderdaad gerechtvaardigd. Daarbij staat voor 
hem voorop dat bij deze groep kinderen enerzijds gezag en toezicht van de 
wettelijke vertegenwoordiger geacht kunnen worden op het gedrag van het 
kind in het algemeen van rechtstreekse invloed te zijn en anderzijds juist een 
redelijk toezicht meebrengt dat het kind een zekere vrijheid moet worden ge-
laten, zodat risico's genomen moeten worden, waarvan derden in beginsel 
niet het slachtoffer mogen worden. Aan deze algemene overwegingen kno-
pen zich verschillende verdere argumenten vast. 

Vooreerst is een belangrijk voordeel van deze regel dat voor de meest pro-
blematische groep van gevallen van door kinderen veroorzaakte schade een 
eenvoudige oplossing verkregen is, die het onnodig maakt zich te verdiepen 
in netelige en tot lastig bewijs aanleiding gevende vragen als wat in de gege-
ven omstandigheden van de ouder of voogd al of niet aan maatregelen ter 
voorkoming van schade kon worden gevergd, in hoeverre de gedraging van 
het kind aan opvoedingsfouten kan worden toegeschreven en - bij een 
eventuele geslaagde disculpatie van de ouder of voogd - ook in hoeverre 
het kind zelf aansprakelijk behoort te zijn, een vraag die in artikel 6.3.6 van 
het ontwerp aan de billijkheid werd overgelaten en die in het huidige recht 
over de gehele linie beantwoord pleegt te worden aan de hand van deeven-
tuele verwijtbaarheid van de gedraging aan het kind. 

In de tweede plaats sluit de nieuwe regel redelijk aan bij de huidige prak-
tijk betreffende de verzekering van aansprakelijkheid van particulieren. Ulti-
mo 1974 liepen naar globale schatting in Nederland ongeveer 3 miljoen ver-
zekeringen van deze soort, terwijl aangenomen mag worden dat dit aantal -
dat gezien moet worden tegen de achtergrond van in totaal ongeveer 3,5 
min. gezinnen en 0,7 min. alleenstaanden - sindsdien nog is toegenomen. 
De betreffende polissen plegen behalve de aansprakelijkheid van ouders 
ook die van kinderen te dekken, voor wat betreft kinderen tot en met twaalf 
jaren veelal met bepaling dat de verzekeraar in beginsel ook in geval van 
schade door opzet van het kind tot uitkering zal overgaan (normbesef-
clausule). 

Op grond van deze verzekeringspraktijk mag worden aangenomen dat 
verzekering van de aansprakelijkheid uit het onderhavige artikel voor de ou-
der of voogd in de regel een bereikbare en voorde hand liggende maatregel 
zal zijn. Zoals hij thans veelal naast zijn eigen aansprakelijkheid de aanspra-
kelijkheid van het kind verzekert, zal onder vigeur van het onderhavige arti-
kel het accent voor hem meer komen te liggen op de verzekering van zijn ei-
gen aansprakelijkheid voor de gedragingen van het kind. Onder deze gedra-
gingen vallen uiteraard ook opzettelijke gedragingen, maar, gelet op de 
thans gebruikelijke normbesefclausules, behoeft niette worden verwacht dat 
de daarin gelegen toename van het gedekte risico van grote betekenis zal 
zijn. Het bestaan van deze clausules kan voorts op zichzelf worden opgevat 
als een aanwijzing dat naar huidige maatschappelijke opvatting schaden als 
daarin bedoeld niet voor rekening van de benadeelde derde behoren te blij-
ven. 

Voor wat betreft de ouders komt bij dit alles nog dat de regel in overeen-
stemming is met hun verantwoordelijkheid ter zake van het in de maat-
schappij brengen van het kind, zoals deze verantwoordelijkheid ook elders in 
de wet tot uiting komt. Deze verantwoordelijkheid leidt immers niet alleen 
tot een verplichting tot verzorging en opvoeding (artikelen 245 lid 2 en 336 
lid 3 van Boek 1), maar ook tot de verplichting de kosten daarvan te dragen 
(artikelen 264, 326 lid 3, 333, 392 e.v. en 404 e.v. van Boek 1). Dit gezichtspunt 
wint aan kracht in een maatschappij waarin - zoals in steeds toenemende 
mate het geval is - ouders zelf hebben kunnen bepalen of en hoeveel kinde-
ren zij wensten. 

Uiteraard geldt dit gezichtspunt niet voor de voogd die niet tevens ouder 
is. Niettemin is het wenselijk geacht hem ter zake van de onderhavige aan-
sprakelijkheid met de ouder die de ouderlijke macht of voogdij uitoefent, op 
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één lijn te stellen. De boven voor deze aansprakelijkheid aangevoerde ande-
re argumenten gelden immers wèl mede voor hem. Voorts kan gezegd wor-
den dat ook vooreen voogd-niet-ouder verzekering van deaansprakelijk-
heid van hemzelf en van het kind een redelijke maatregel is, waarvan de kos-
ten overigens niet steeds op hemzelf zullen hoeven te drukken; men zie arti-
kel 358 van Boek 1 en de algemene regel van artikel 404 van dat Boek, die 
van belang kan zijn voor het geval dat er ouders zijn, die niet de ouderlijke 
macht of voogdij hebben. 

In de literatuur is door velen risicoaansprakelijkheid van ouders voor kin-
deren verdedigd. Men zie Van der Grinten, praeadvies Thijmgenootschap, 
1968, p. 18e.v.; Leyten, idem, p. 65e.v.; Schut, N.J.B. 1969, p. 616 e.v.; Hey-
ning-Plate, N.J.B. 1970, p. 1011 e.v., Hammerstein-Schoonderwoerd, Min-
derjarig. Minderwaardig?, diss. Nijmegen 1975, p. 141 e.v.; Pitlo, Verbinte-
nissenrecht I, p. 324, en Asser-Rutten II, derde druk, p. 488. In het gewijzigd 
ontwerp zijn deze schrijvers evenwel maar ten dele gevolgd. Zij verdedigen 
het door hen voorgestane stelsel immers niet alleen voor gedragingen van 
kinderen tot veertien jaren, maar ook voor gedragingen van oudere kinde-
ren. De ondergetekende meent echter dat het niet wenselijk is de aansprake-
lijkheid van het onderhavige artikel buiten de in het gewijzigd ontwerp ge-
trokken grens uit te breiden. In de eerste plaats geldt voor kinderen van veer-
tien jaren of ouder veelal niet langer de combinatie van overwegingen dat 
enerzijds hun jeugdige leeftijd gevaar oproept van gedragingen waardoor 
derden schade kunnen lijden en anderzijds diezelfde jeugdige leeftijd eraan 
in de weg staat daarvan aan het kind op dezelfde voet als aan een volwasse-
ne een verwijt te maken, een gedachte die ertoe heeft geleid in artikel 
6.3.1.2a de aansprakelijkheid van kinderen beneden de veertien in een 
belangrijk aantal gevallen uit te sluiten. Voorts is een belangrijk bezwaar te-
gen uitbreiding van de aansprakelijkheid tot gedragingen van oudere kinde-
ren hierin gelegen dat de toename van het risico dat door een aansprakelijk-
heidsverzekering van de ouder of voogd zou moeten worden gedekt, ertoe 
zou leiden dat er niet langer vanuit zou mogen worden gegaan dat met be-
trekking tot de verzekering van aansprakelijkheid van particulieren onder de 
nieuwe regel een vergelijkbaar premieniveau en een vergelijkbare verbreid-
heid zouden blijven bestaan. Men denke met name aan de niet onaanzienlij-
ke bijdrage van de groep van M e n 15 jarigen aan de jaarlijks in Nederland 
gepleegde vermogens- en geweldmisdrijven (in 1971 en 1972, de laatste ja-
ren waarvan cijfers beschikbaar zijn, telkens ruim 7,5%). 

Men zou dit bezwaar in theorie kunnen opvangen door de door sommige 
van de voormelde schrijvers gesuggereerde oplossing van een wettelijke 
verzekeringsplicht. Daarvan is de ondergetekende evenwel geen voorstan-
der. De schade die door kinderen in het algemeen wordt teweeggebracht, is 
vooralsnog niet een zodanig algemeen en ernstig risico dat daarvoor een zo 
zware maatregel op haar plaats zou zijn. Men bedenke voorts dat een zoda-
nige verplichting geen zin zou hebben, wanneer geen redelijke waarborg 
zou bestaan dat zij algemeen wordt nagekomen, ook bij een hoger premieni-
veau dan het huidige. Het scheppen van een zodanige waarborg zou echter 
moeilijk te verwezenlijken zijn zonder uitgebreid controleapparaat en admi-
nistratieve of strafrechtelijke sancties. De bezwaren daartegen springen in 
het oog. Bovendien zouden deze factoren kostenverhogend werken, waar-
door het premieniveau en daarmee de moeilijkheden nog zouden toene-
men. Daarbij laat de ondergetekende dan nog daar in hoeverre een verplich-
te verzekering verantwoord zou zijn, wanneer men haar ziet in verband met 
de lasten die belastingen en premies van sociale verzekering reeds op het in-
komen van de verzekerden zullen leggen. 

Wel heeft de ondergetekende het wenselijk geacht in een tweede lid voor 
gedragingen van kinderen die al wel de leeftijd van veertien jaren, maar nog 
niet die van zestien hebben bereikt, een afzonderlijke regel op te nemen die 
neerkomt op een eenvoudiger weergave van hetgeen in artikel 6.3.7 voor ge-
dragingen van alle minderjarigen gold: de ouder of voogd is ter zake van 
fouten van deze groep minderjarigen aansprakelijk, behoudens door hem te 
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leveren bewijs dat hem niet kan worden verweten dat hij de gedraging van 
het kind niet heeft belet. Dit bewijs zal, evenals in het huidige recht, voor de-
ze groep in de regel niet moeilijk te leveren zijn. Ouders of voogden zijn in de 
regel immers niet in de gelegenheid om kinderen van deze leeftijd bepaalde 
gedragingen te beletten, en veelal kunnen, mede in verband met de belan-
gen van het kind, van hen ook geen maatregelen worden gevergd, waardoor 
dergelijke gedragingen in het algemeen onmogelijk zouden worden ge-
maakt. Niettemin is het niet raadzaam geacht om voor die gevallen dat de 
ouder of voogd wèl verweten kan worden dat hij de gedraging niet heeft be-
let, de benadeelde met het bewijs hiervan te belasten, zulks in afwijking van 
het huidige recht. Aldus zou men het voor de ouder of voogd die zich ten on-
rechte aan zijn aansprakelijkheid zou willen onttrekken immers nodeloos ge-
makkelijk maken. Men denkebijv. aan ouders die een 14 of 15 jarige inde ge-
legenheid stellen een bromfiets te berijden of die uit gemakzucht niets aan 
zijn baldadigheid in de weg leggen. 

De term «fout» wordt in het onderhavige lid gebezigd in de zin van een 
aan de dader toe te rekenen onrechtmatige daad, zoals dat ook in de volgen-
de drie artikelen het geval is; men zie de toelichting, p. 638, derde alinea. 

Aandacht verdient voorts dat het onderhavige lid, evenals het eerste lid, 
maar in afwijking van het oorspronkelijke artikel 6.3.7, mede de voogd-niet-
ouder in de aansprakelijkheid betrekt. Daarmee keert het ontwerp terug naar 
het huidige artikel 1403 lid 2 B.W., dat niet gebleken is in de praktijk tot moei-
lijkheden opdit puntte leiden. Het past voorts inde gedachtengang die aan 
het gewijzigd ontwerp ten grondslag ligt. Uitbreiding tot andere toezicht-
houders is niet op haar plaats geacht, nu deze hoogstens een feitelijk, veelal 
aan anderen ontleend gezag zullen uitoefenen, en tevens gemakkelijk pro-
blemen zouden kunnen ontstaan bij de vraag welke mate of duur van toe-
zicht nog voldoende zou zijn voor de toepasselijkheid van de aansprakelijk-
heidsregel. 

Ook dient erop te worden gewezen dat het oorspronkelijke artikel 6.3.7 lid 
3 in het gewijzigd ontwerp niet terugkeert. De vraag of ouder en kind jegens 
elkaar een verplichting tot bijdragen hebben, moet derhalve worden beant-
woord aan de hand van de algemene regels van artikel 6.1.2.4 io artikel 
6.1.9.8. De kwestie die zich in het huidige recht op vergelijkbare wijze voor-
doet, heeft, voor zover bekend, daarin nooit tot praktische moeilijkheden ge-
leid. In het gewijzigd ontwerp is zij bovendien van minder belang geworden 
doordat het kind zelf in vele gevallen niet aansprakelijk is en zich dan dus 
niet meer de situatie kan voordoen, dat ouder en kind beiden jegens de der-
de aansprakelijk zijn. 

Ten slotte heeft de ondergetekende nog het voorlopig verslag bij artikel 
6.3.7 te beantwoorden. Zoals uit het bovenstaande is gebleken zijn naar zijn 
mening voldoende klemmende argumenten aan te voeren om althans voor 
een deel van de gevallen die door dat artikel werden bestreken, aan een risi-
coaansprakelijkheid de voorkeur te geven. Hij vertrouwt dat het deel van de 
Commissie dat zich voorlopig met de schuldaansprakelijkheid van het ont-
werp kon verenigen, met deze tussenoplossing zal kunnen instemmen. Dit 
deel van de Commissie heeft er voorts op gewezen dat de schuldaansprake-
lijkheid van het ontwerp in verband moet worden gezien met het feit dat het 
kind, anders dan in het huidige recht, in beginsel steeds voor zijn gedragin-
gen aansprakelijk was (artikel 6.3.6 lid 1). Het komt de ondergetekende ech-
ter juister voor om, wanneer men voor schade door jeugdige kinderen een 
aansprakelijkheid buiten schuld in het leven wil roepen, deze niet op het kind 
zelf, maar op zijn wettelijke vertegenwoordiger te leggen, die degene is die 
door verzekering voor spreiding van het risico zal kunnen zorgdragen. 

Het andere deel van de Commissie dat vooralsnog in deze geen stelling 
wenste in te nemen, gaf te kennen een nadere argumentatie van het afwijzen 
van risicoaansprakelijkheid op hoge prijs te stellen. De ondergetekende 
acht zich, gezien de in het gewijzigd ontwerp gekozen oplossing en de moti-
vering daarvan, voorshands ontslagen van de taak op dit punt in te gaan. 
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Artikelen 6.3.2.2 en 3. Deze artikelen komen in de plaats van de oorspron-
kelijke artikelen 6.3.8-10. De ondergetekende wil daarom te dezer plaatse de 
algemene opmerkingen die de Commissie bij deze artikelen heeft gemaakt 
behandelen en vervolgens overgaan tot bespreking van de artikelen 6.3.2.2 
en 3 afzonderlijk. 

Het verheugt de ondergetekende dat de Commissie de artikelen 6.3.8 en 
6.3.9 die de aansprakelijkheid voor ondergeschikten betreffen en het huidige 
artikel 1403 lid 3 B.W. zullen vervangen, ten opzichte van die bepaling een 
verbetering heeft geacht. Ook hij is van mening dat deze artikelen een risico-
aansprakelijkheid inhouden en voldoende ruimte bieden om binnen het 
daarin gegeven kader het onderhavige vraagstuk verder te ontwikkelen en 
aan moderne behoeften aan te passen. In het gewijzigd ontwerp is dan ook, 
behoudens de hieronder nog te bespreken wijzigingen en vereenvoudigin-
gen, aan de regeling van het ontwerp vastgehouden. 

Eveneens is juist dat artikel 6.3.10 ter zake van de aansprakelijkheid voor 
zelfstandige opdrachtnemers een regel bevatte, die in het huidige recht wel-
iswaar ontbreekt, maar zich daarvan toch niet ver verwijdert, nu de aanspra-
kelijkheid uiteindelijk berust op schuld van de aansprakelijke en in zoverre 
aansluit bij de algemene regel van artikel 1401 B.W. Intussen is in artikel 
6.3.2.3 van het gewijzigd ontwerp een andere regel neergelegd. Deze bevat 
voor het door dit artikel bestreken beperkte gebied een risicoaansprakelijk-
heid, vergelijkbaar met die van artikel 6.3.2.2. Op de redenen die daartoe 
hebben geleid, zal hieronder bij dat artikel nog worden ingegaan. 

De Commissie heeft er voorts de aandacht op gevestigd dat in de artikelen 
6.3.8-10 telkens weer andere groepen van opdrachtgevers aansprakelijk 
worden gesteld, te weten in artikel 6.3.8 opdrachtgevers in het algemeen, in 
artikel 6.3.9 ondernemingen en de overheid en in artikel 6.3.10 alleen onder-
nemingen. De Commissie heeft in de eerste plaats gevraagd naar de ratio 
van dit onderscheid en zich in verband daarmee tevens afgevraagd of de 
term «onderneming» hier wel terecht ter aanduiding van een rechtssubject 
wordt gebezigd, nu die term elders vaak in de zin van een rechtsobject (alge-
meen van goederen) wordt gebruikt. 

De ondergetekende moge beginnen met erop te wijzen dat in het gewij-
zigd ontwerp bij de aansprakelijkheid voor ondergeschikten een enigszins 
ander stelsel gevolgd wordt dan in het ontwerp het geval was. De materie 
van de artikelen 6.3.8 en 6.3.9 is in artikel 6.3.2.2 samengevoegd in dier voe-
ge dat in het eerste lid van dit artikel als hoofdregel een bepaling van de 
strekking van het oorspronkelijke artikel 6.3.9 wordt vooropgesteld, terwijl in 
het tweede lid een bijzondere regel volgt voor het geval dat de onderge-
schikte in dienst van een natuurlijk persoon was en hij niet werkzaam was 
voor een beroep of een bedrijf van deze persoon. Naar de mening van de on-
dergetekende is er in dit laatste geval inderdaad reden voor een minder ver 
gaande aansprakelijkheid in de trant van die van het oorspronkelijke artikel 
6.3.8. Voor alle andere gevallen echter geeft hij de voorkeur aan de ruimere 
aansprakelijkheid van het eerste lid. Deze aansprakelijkheid geldt thans dan 
ook niet langer alleen voor ondergeschikten in dienst van een onderneming 
of de overheid, maar voor alle ondergeschikten die in dienst zijn van een 
rechtspersoon en voorts ook voor ondergeschikten in dienst van een natuur-
lijke persoon, mits zij werkzaam zijn in diens bedrijf of beroep. Men denke bij 
dit alles aan ziekenhuizen, klinieken, congresoorden, kantoren van stichtin-
gen of verenigingen, advocaten- en notariskantoren, praktijkpersoneel van 
artsen en tandartsen, etc. In al deze gevallen geldt mede de ratio van het oor-
spronkelijke artikel 6.3.9; men zie de toelichting, p. 677, tweede en derde ali-
nea. 

Artikel 6.3.2.3 betreft daarentegen, evenals het oorspronkelijke artikel 
6.3.10, het geval dat de zelfstandige opdrachtnemer werkzaamheden in op-
dracht van een onderneming verricht, zij het dat deze term in het artikel niet 
meer behoefde te worden gebruikt, nu het de aansprakelijkheid van de op-
drachtgever reeds met zoveel woorden beperkt tot fouten, begaan bij «werk-
zaamheden tot uitoefening van diens bedrijf». Het is niet wenselijk geacht 
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deze aansprakelijkheid die in het gewijzigd ontwerp een risicoaansprakelijk-
heid is geworden, buiten dit bijzondere geval uit te breiden. Op de precieze 
begrenzing zal bij de bespreking vah het artikelzelf nog worden teruggeko-
men. 

Het voorgaande brengt mee dat niet meer behoeft te worden ingegaan op 
de vraag of de term onderneming in de onderhavige artikelen op zijn plaats 
was. 

Tenslotte is door de Commissie te dezer plaatse nog een opmerking van 
R.J. Polak, Verzekeringsarchief 1963, p. 69-70, ter sprake gebracht, die erop 
heeft gewezen, dat artikel 6.3.8 spreekt van «fout» van de ondergeschikte, 
terwijl artikel 6.3.9 rept van «onrechtmatige daad» van de ondergeschikte en 
artikel 6.3.10 weer spreekt over «aansprakelijk zijn» van de opdrachtnemer. 

Overeenkomstig de wens van de Commissie is in het gewijzigd ontwerp in 
de hier bedoelde terminologie meereenheid gebracht, in dier voege dat de 
artikelen 6.3.2.2 leden 1 en 2 en 6.3.2.3, alsook de artikelen 6.3.2.1 lid 2 en 
6.3.2.4, telkens als centraal begrip de term «fout» bezigen, zulks steeds in de 
zin van een onrechtmatige daad die aan de dader kan worden toegerekend. 
In het gewijzigd ontwerp valt daaronder mede het geval dat een gedraging 
aan de dader als een onrechtmatige daad kan worden toegerekend op grond 
van artikel 6.3.1.2b (geestelijke of lichamelijke tekortkoming). 

De ondergetekende tekent daarbij nog aan dat de aansprakelijkheid voor 
een door een ander begane fout bij artikel 6.3.2.3 niet hetzelfde ligt als bij de 
andere artikelen. De Commissie heeft er terecht op gewezen dat deze term in 
artikel 6.3.10 niet voorkwam en dat de daar geregelde aansprakelijkheid van 
de opdrachtgever dan ook niet aan een fout van de opdrachtnemer gekop-
peld was, maar aan diens aansprakelijkheid. Dat artikel 6.3.2.3 thans toch de 
term «fout» bezigt, schuilt hierin dat een aansprakelijkheid van de opdracht-
nemer voor zaken als bedoeld in de artikelen 6.3.2.5-8 van het gewijzigd ont-
werp niet tot toepasselijkheid van het onderhavige artikel kan leiden. De 
aansprakelijkheid voor deze zaken van degene die een bedrijf uitoefent, 
moet, zoals hieronder nog aan de orde zal komen, beoordeeld worden aan 
de hand van artikel 6.3.2.10 dat als een tegenhanger van artikel 6.3.2.3 kan 
worden gezien. 

Artikel 6.3.2.2. Na het bovenstaande behoeven nog slechts enkele punten 
van dit artikel bespreking. 

Waar het oorspronkelijke artikel 6.3.9 lid 1 sprak van «... en de onderne-
ming aan de rechtsverhouding tot de ondergeschiktede bevoegdheid ont-
leende om die daad te verbieden», spreekt artikel 6.3.2.2 lid 1 van «... en de-
gene in wiens dienst hij stond, uit hoofde van hun desbetreffende rechtsbe-
trekking zeggenschap had over de gedragingen waarin de fout was gele-
gen». Op deze wijze is tegemoet gekomen aan de bezwaren die in het voor-
lopig verslag bij artikel 6.3.9 tegen de eerste redactie zijn geuit. De onderge-
tekende meent overigens dat het voornaamste bezwaar tegen deze redactie 
was gelegen in het feit dat zij naar zichzelf scheen terug te wijzen; voor de 
hand ligt immers de redenering dat een werkgever zijn ondergeschikte alles 
moet kunnen verbieden waarvoor de werkgever jegens derden aansprakelijk 
zou zijn. Overeenkomstig het voorstel van de Commissie zoekt de nieuwe re-
dactie aansluiting bij de toelichting, p. 678, alinea 0. Men vergelijke ook de 
daar gegeven voorbeelden van gevallen waarin de hierbedoelde zeggen-
schap aanwezig is. 

Het tweede lid van artikel 6.3.2.2 bevat in vrijwel gelijke, maar ter wille van 
de leesbaarheid iets anders ingedeelde bewoordingen de maatstaf van het 
oorspronkelijke artikel 6.3.8 lid 1. 

Zowel bij lid 1 als bij lid 2 verdient aandacht dat niet de eis wordt gesteld 
dat tussen de ondergeschikte en degene in wiens dienst hij stond, een 
arbeidsovereenkomst bestond. Ook bij andere rechtsbetrekkingen kan spra-
ke zijn van ondergeschiktheid aan een ander in wiens dienst een bepaalde 
taak wordt vervuld. Men denke aan het geval van uitlening van arbeids-
krachten of aan een overeenkomst tot het verrichten van enkele diensten 
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waarbij de verhouding tussen partijen zodanig is dat van ondergeschiktheid 
gesproken kan worden. Men vergelijke voor het huidige recht Onrechtmati-
ge daad IV (Brunner), nrs. 136-147. 

Het oorspronkelijke artikel 6.3.8 lid 2 is in het nieuwe artikel niet opgeno-
men. In de eerste plaats herinnert de ondergetekende eraan dat ingevolge 
het nieuwe artikel 6.3.1.2b de term «fout» in het gewijzigd ontwerp mede ge-
dragingen omvat onder invloed van een geestelijke of lichamelijke tekortko-
ming. Deze kunnen immers krachtens dat artikel aan de dader, mits deze de 
leeftijd van veertien jaren heeft bereikt, als een onrechtmatige daad toegere-
kend worden. In de tweede plaats behoeft in het gewijzigd ontwerp niet af-
zonderlijk te worden bepaald dat een eventuele matiging van de aansprake-
lijkheid van de ondergeschikte zelf niet de aansprakelijkheid beïnvloedt van 
degene in wiens dienst hij was. Men zie artikel 6.1.9.12a van het gewijzigd 
ontwerp, dat in beginsel op iedere afzonderlijke verplichting tot schadever-
goeding toepassing kan vinden. 

Zoals bij de artikelen 6.3.1.2a en 2b reeds is aangestipt zijn hiermee tevens 
de moeilijkheden vervallen die in het voorlopig verslag naar voren zijn ge-
bracht, zowel naar aanleiding van artikel 6.3.8 lid 2 als in verband met het 
ontbreken van een bepaling als dit lid in de oorspronkelijke artikelen 6.3.9 en 
6.3.10. De ondergetekende tekent daarbij nog aan dat hij geen grond ziet 
voor de door de Commissie uitgesproken vrees dat de aansprakelijkheid van 
de werkgever voor gedragingen van zijn ondergeschikten onder invloed van 
hun geestelijke of lichamelijke tekortkomingen tot hun uitstoting uit het ar-
beidsproceszou kunnen leiden. Indien vooreen ondergeschikte werk is ge-
vonden, waarvoor hij ondanks zijn handicap geschikt is, en de werkgever is 
heengestapt over het bezwaar van een eventueel enigszins verhoogd risico 
voor schade in zijn eigen bedrijf, is niet aannemelijk dat het risico voor aan-
sprakelijkheid ter zake van door derden geleden schade bij zijn beslissing 
om de gehandicapte in dienst te nemen of te houden een factor van beteke-
niszal zijn. 

Het derde lid van artikel 6.3.2.2 regelt dezelfde materie als het oorspronke-
lijke artikel 6.3.8 lid 3. Aan de wens van de Commissie om tot uiting te bren-
gen dat in de regel de schade uiteindelijk zal moeten worden gedragen door 
degene in wiens dienst de ondergeschikte was, is tegemoet gekomen. In de 
thans gekozen redactie is door middel van een zinsnede die met «tenzij» be-
gint, tevens aangegeven op wie te dezer zake de bewijslast rust. Bij de om-
schrijving «opzet of bewuste roekeloosheid» zie men de artikelen 7.10.4.2 lid 
2 en 7.10.4.3 en de toelichting bij Boek 7, p. 1053, alinea 0. Bij deslotwoor-
den («... of, mede gelet op de aard van hun verhouding, uit de omstandighe-
den van het geval anders voortvloeit...») denke men bijvoorbeeld aan het 
geval dat het gaat om een ondergeschikte die als directeur in dienst was van 
de aangesproken N.V. Daarnaast valt te denken aan het geval dat de onder-
geschikte bij de vervulling van zijn taak zijn eigen auto gebruikt en de schade 
waarvoor de opdrachtgever jegens een derde mede aansprakelijk is, onder 
de w.a.-verzekering van de ondergeschikte is gedekt. 

In de opzet van artikel 6.3.2.2 is tevens duidelijk dat de regel van het derde 
lid ziet op het geval van aansprakelijkheid uit lid 1 zowel als uit lid 2. De in 
het voorlopig verslag uitgesproken twijfel of het oorspronkelijke artikel 6.3.8 
lid 3 ook bij aansprakelijkheid op grond van artikel 6.3.9 ingeroepen kon wor-
den, is daarmee voor het gewijzigd ontwerp voorkomen. 

Artikel 6.3.2.3. Bij de algemeneopmerkingen betreffende de artikelen6.3.2.2 
en 3 werd er reeds op gewezen dat de disculpatiemogelijkheid van het oor-
spronkelijke artikel 6.3.10 lid 2 in het onderhavige artikel is weggevallen. 
Thans dient nog te worden aangegeven welke overwegingen hiertoe heb-
ben geleid. 

De ondergetekende wil in dit verband beginnen met op te merken dat naar 
zijn mening de motivering, die te vinden is op p. 678, voorlaatste alinea, van 
de toelichting, ook voor het nieuwe artikel volkomen overtuigend is en dat 
de oorspronkelijk opgenomen disculpatiemogelijkheid goed beschouwd 
nauwelijks in de daar ontwikkelde gedachtengang past. 
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Te bedenken valt voorts dat het artikel uitsluitend het geval betreft van 
fouten bij werkzaamheden ter uitoefening van het bedrijf van de opdracht-
gever. Wanneer degene die het bedrijf uitoefent, deze uitoefening zelf ge-
heel of ten dele aan anderen overlaat behoort het naar de mening van de on-
dergetekende geen verschil te maken, of hij daarvoor ondergeschikte of niet 
ondergeschikte opdrachtnemers inschakelt. 

Tenslotte verdient aandacht dat het hier bedoelde onderscheid voor der-
den die door bij de betreffende werkzaamheden gemaakte fouten schade lij-
den, moeilijk te onderkennen is. Daarbij speelt mede een rol dat de grens 
tussen de ondergeschikten en andere opdrachtnemers soms vloeiend is. 
Men denke bijvoorbeeld aan de ambachtslieden in de bouw, die vaak uit 
hoofde van een overeenkomst van onderaanneming werkzaam zijn, maar 
niettemin een ondergeschikte positie hebben. 

Men lette erop dat de woorden «werkzaamheden ter uitoefening van diens 
bedrijf» inderdaad een belangrijke beperkinp inhouden. Alleen het geval van 
degene die aan de bedrijfsuitoefening zelf van de opdrachtgever deel-
neemt, valt eronder; men vergelijke de voorbeelden in de toelichting, alinea 
overlopend van p. 678 naar p. 679. Nu het artikel zowel in geval van onder-
aanneming als in geval van ondervervoer van toepassing kan zijn, is in de 
wettekst de term «opdrachtnemer» vermeden; men zie artikel 7.7.1.1. 

Het artikel geldt niet voor de uitoefening van een beroep. Zo lijkt het niet 
redelijk dat een arts aansprakelijk zou zijn voor de kunstfout van een toevalli-
ge waarnemer, noch ook een advocaat voor een onrechtmatige daad van 
zijn procureur jegens zijn wederpartij, waar hij part noch deel aan had. 

Het artikel geldt evenmin voor de overheid waar een regel in deze trant ten 
aanzien van werkzaamheden ter uitoefening van de overheidstaak tot on-
overzienbare consequenties zou leiden. Wèl valt er uiteraard het overheids-
bedrijf onder. 

De woorden «onverminderd het verhaal tegen de opdrachtnemer» in arti-
kel 6.3.10 lid 1 keren in het onderhavige artikel niet terug. Wat hier geldt zal 
van de rechtsverhouding tussen opdrachtgever en opdrachtnemer afhan-
gen. Een verwijzing daarnaar is overbodig. 

Gelet op de in artikel 6.3.2.3 ten opzichte van het oorspronkelijke artikel 
6.3.10 aangebrachte wijzigingen, behoeft het voorlopig verslag bij dit laatste 
artikel op de meeste punten geen beantwoording meer. In verband daarmee 
wil de ondergetekende met de volgende opmerkingen volstaan. 

De aansprakelijkheid uit hoofde van het onderhavige artikel kan zowel be-
rusten op een aansprakelijkheid van de opdrachtnemer voor een fout van 
een ondergeschikte als op een fout van een niet-ondergeschikte, waarvoor 
de opdrachtnemer op zijn beurt op grond van artikel 6.3.2.3 aansprakelijk is. 
Gezien het beperkte toepassingsgebied van het artikel kan hier moeilijk van 
een sneeuwbaleffect worden gesproken. Het komt erop neer dat bijv. de 
hoofdaannemer naar omstandigheden niet alleen voor fouten van zijn on-
deraannemer aansprakelijk is, maar ook voor die van een onder-onder-aan-
nemer. 

Dat de fout moet zijn begaan «bij» de betreffende werkzaamheden sluit 
niet uit dat de fout bestaat in een gedraging die met de aan de opdrachtne-
mer opgedragen taak strijdig is, evenmin als de redactie van artikel 6.3.10 lid 
1 dit deed. Er dient echter met deze werkzaamheden voldoende verband te 
zijn en voorts dient het te gaan om een fout tijdens deze werkzaamheden. 
Men denke aan roken bij een werk, waarbij gevaar voor explosie bestaat. 

Zoals reeds werd aangestipt, is in het gewijzigd ontwerp verduidelijkt dat 
van aansprakelijkheid op grond van het onderhavige artikel geen sprake kan 
zijn, als de aansprakelijkheid van de opdrachtnemer in het geheel niet op 
een fout berust, maar op de artikelen 6.3.2.5-10. 

Artikel 6.3.2.4. In de inleidende opmerkingen die in het voorlopig verslag 
bij deze titel zijn gemaakt, is de wens uitgesproken dat aandacht zal worden 
besteed aan het vraagstuk van de aansprakelijkheid voor onrechtmatige da-
den van vertegenwoordigers, waarbij de Commissie heeft herinnerd aan de 

Tweede Kamer, zitting 1975-1976,7729, nrs. 6-7 170 



opmerkingen, die zijn gemaakt in het voorlopig verslag en de memorie van 
antwoord betreffende Boek 3 (respectievelijk p. 11 en p. 83) en die inhielden 
dat deze kwestie in het kader van de onderhavige titel en niet in dat van titel 
3.3 dient te worden bezien. 

Dit heeft de ondergetekende ertoe geleid in het gewijzigd ontwerp een re-
gel betreffende deze aansprakelijkheid, waarover in het huidige recht veel 
twijfel bestaat, op te nemen. Deze regel komt erop neer dat een aansprake-
lijkheid als hier bedoeld in het leven wordt geroepen, maar binnen enge 
grenzen wordt gehouden. Dit stemt overeen met wat voor het huidige recht 
pleegt te worden aangenomen; men zie Asser- Van der Grinten I, p. 98. Aan-
dacht verdient daarbij dat deze aansprakelijkheid met name van belang is 
voor die gevallen dat de vertegenwoordiger geen ondergeschikte is als be-
doeld in artikel 6.3.2.2 en ook artikel 6.3.2.3 niet van toepassing is. Naast inci-
dentele gevallen van vertegenwoordiging uit hoofde van volmacht moet 
hier bijv. worden gedacht aan de voogd, de curator bij curatele, de faillisse-
mentscurator, de executeur-testamentair en de vereffenaar van de artikelen 
4.5.3.1 e.v.. 

De gekozen maatstaf stemt materieel overeen met die welke voor de be-
windvoerder reeds volgt uit het ook in het voorlopig verslag genoemde arti-
kel 3.6.1.12a. 

Als voorbeeld van een fout van een vertegenwoordiger, die tot aansprake-
lijkheid op grond van artikel 6.3.2.4 kan leiden, kan in de eerste plaats het ge-
val worden vermeld dat de vertegenwoordiger die tot het sluiten van een be-
paalde overeenkomst bevoegd is, deze tot stand brengt door het plegen van 
bedrog of door de wederpartij in dwaling te brengen ofte haren nadele mis-
bruik van omstandigheden te maken. Deze wederpartij zal dan niet alleen je-
gens de vertegenwoordigde bevoegd zijn de overeenkomst te vernietigen 
overeenkomstig de artikelen 3.2.13 e.v., maar ook van de vertegenwoordig-
de schadevergoeding op grond van artikel 6.3.2.4 kunnen vorderen. 

Daarnaast kan het artikel van belang zijn bij onrechtmatig handelen van 
een vertegenwoordiger bij onderhandelingen ter zake van een met een der-
de tot stand te brengen rechtshandeling, zonder dat het tot enige rechtshan-
deling komt. Men zie de laatste alinea van hetgeen in deze memorie bij afde-
ling 6.5.2 onder A/gemeen is opgemerkt. Aandacht verdient in dit verband 
dat het feit dat de vertegenwoordiger niet bevoegd geweest zou zijn zelf de 
betreffende rechtshandeling namens de vertegenwoordigde tot stand te 
brengen, niet behoeft mee te brengen dat hij eveneens onbevoegd was om 
voor de vertegenwoordigde die totstandbrenging voor te bereiden door 
middel van onderhandelingen. 

Tenslotte kan nog worden gedacht aan het geval dat aan iemand een alge-
mene beheersbevoegdheid toekomt (voogd, curator bij curatele of bij faillis-
sement, volmacht als bedoeld in artikel 3.3.3 lid 1) en hij in de uitvoeringvan 
die taak onrechtmatig jegens een derde handelt, bijv. door zich bij het be-
heer van een onderneming aan ongeoorloofde mededinging schuldig te ma-
ken. 

Het artikel geeft geen antwoord op de vraag in hoeverre een rechtsper-
soon aansprakelijk is voor onrechtmatige daden van haar organen. Daarbij 
gaat het in feite om de vraag of de onrechtmatige daad is te beschouwen als 
een onrechtmatige daad van de rechtspersoon zelf. Artikel 6.3.2.4 bevat 
daarentegen, evenals de artikelen 6.3.2.2 en 3, een aansprakelijkheid voor 
andermans onrechtmatige daden. De ondergetekende wijst er in dit verband 
nog op dat, zo betwist wordt dat degene die de fout beging orgaan van de 
rechtspersoon was of dat de fout van het orgaan aan de rechtspersoon als 
dader is toe te rekenen, de rechtspersoon veelal toch op grond van artikel 
6.3.2.2 lid 1 aangesproken zal kunnen worden. Hij meent dat de aansprake-
lijkheid van rechtspersonen voor hun organen reeds hierom zonder groot 
bezwaar aan de rechter kan worden overgelaten. 

Door de Commissie is nog de vraag ter sprake gebracht in hoeverre de 
vertegenwoordiger zelf voor door hem bij de uitoefening van zijn bevoegd-
heid begane onrechtmatige daden aansprakelijk is. Aan deze aansprakelijk-
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heid die in het algemeen zal kunnen worden gegrond op artikel 6.3.1.1, doet 
het onderhavige artikel niet af, hetgeen tot uitdrukking is gebracht door in-
voeging van het woord «ook» vóór «de vertegenwoordigde». Aan een bij-
zondere maatstaf voor de aansprakelijkheid van vertegenwoordigers be-
staat naar de mening van de ondergetekende geen behoefte. 

Artikelen 6.3.2.5-10. Deze artikelen betreffen de aansprakelijkheid ter zake 
van gebrekkige zaken, gevaarlijke stoffen, opstallen en dieren, die in het ont-
werp werd geregeld in de artikelen 6.3.15, 6.3.16,6.3.11 en 6.3.12. Alvorens 
tot de bespreking over te gaan van de in de afzonderlijke artikelen aange-
brachte wijzigingen en aanvullingen, zou de ondergetekende een aantal op-
merkingen willen maken betreffende punten die deze artikelen gezamenlijk 
betreffen, en dus beter ten aanzien van die artikelen tezamen kunnen wor-
den gemaakt. 

1. In de eerste plaats wijst de ondergetekende erop dat de onderlinge volg-
orde van deze artikelen ten opzichte van die van het ontwerp is gewijzigd. 
Vooropgesteld worden thans de algemene bepalingen betreffende gebrekki-
ge zaken en gevaarlijke stoffen, vervat in de artikelen 6.3.2.5-6. Deze artike-
len vormen elkanders complement. Waar de zaken van artikel 5 een bijzon-
der gevaar vertonen, omdat zij niet voldoen aan de eisen die men daaraan in 
de gegeven omstandigheden mag stellen (een gebrek vertonen), is de bepa-
ling betreffende gevaarlijke stoffen noodzakelijk, omdat hier het bijzondere 
gevaar niet schuilt in een gebrek van de stof, maar juist in een eigenschap 
die deze stof naar haar aard behoort te hebben, wil zij aan de daaraan te stel-
len eisen voldoen. Beide artikelen tezamen leiden tot een aansprakelijkheid 
voor zaken op beperkter schaal dan bijv. bestaat in Frankrijk en hebben me-
de tot doel deze aansprakelijkheid opeen aanvaardbare wijze te begrenzen 
en zo de vele moeilijkheden die het Franse recht op dit punt heeft opgeroe-
pen, te vermijden. Men zie bijv. het korte overzicht in J. Carbonnier, Droit ci-
vil 4, Les obligations, nrs. 107-110. 

De voormelde algemene bepalingen worden aangevuld door enkele meer 
incidentele regels. Deze volgen in de artikelen 6.3.2.7 en 8 betreffende op-
stallen en dieren, die blijkens artikel 5 lid 2 als bijzondere regels ten opzichte 
van dit artikel kunnen worden geschouwd. Verdere incidentele regels zijn 
of zullen zijn te vinden in Boek 8, inzonderheid voor schepen, luchtvaartui-
gen en motorrijtuigen. 

2. In het gewijzigd ontwerp is voorts opnieuw aandacht besteed aan de 
vraag op wie de aansprakelijkheid op grond van de hier besproken artikelen be-
hoortte rusten. Daarbij is onderscheid gemaakt tussen enerzijds het geval 
dat de zaak, de stof, de opstal of het dier wordt gebruikt in de uitoefening 
van een bedrijf en anderzijds het geval dat van een zodanig gebruik geen 
sprake is. Op het eerste geval heeft artikel 5.3.2.10 betrekking, waarop hier-
onder zal worden teruggekomen. Voor het tweede geval wordt thans als 
hoofdregel in de artikelen 6.3.2. 5-8 voorop gesteld, dat de aansprakelijkheid 
rust op de bezitter. Voor de artikelen 6.3.2.5 en 8 betekent dat een wijziging 
ten opzichte van de oorspronkelijke artikelen 6.3.15 en 11. Daarbij heeft de 
overweging de doorslag gegeven dat de aansprakelijkheid in beginsel be-
hoort te rusten op iemand die, gezien vanuit de benadeelde, gemakkelijk als 
aansprakelijke is op te sporen en voor wie het ook als een voor de hand lig-
gende maatregel kan worden beschouwd zich tegen het risico van deze aan-
sprakelijkheid te verzekeren, zo hij dit risico niet zelf wenst te dragen. De on-
derhavige regel komt er in feite op neer dat gewoonlijk de eigenaar aanspra-
kelijk is, maar een correctie is aangebracht voor het geval dat iemand voor 
zichzelf houdt zonder eigenaar te zijn, een situatie die voor een derde in het 
algemeen moeilijk van eigendom is te onderscheiden. 

Of iemand bezitter is, moet worden beoordeeld aan de hand van titel 3.5. 
De ondergetekende vestigt er de aandacht op dat een deel van de bezwaren 
die vóór de verschijning van het gewijzigd ontwerp van Boek 3 wel tegen 
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een aansprakelijkheid van de bezitter zijn geuit, inmiddels is opgeheven 
door de nieuwe redactie van artikel 3.5.14 waarin met deze aansprakelijkheid 
uitdrukkelijk rekening wordt gehouden. 

Zoals gezegd gaat het hier om een hoofdregel. Belangrijke nadere regels 
zijn te vinden in artikel 6.3.2.9 en de artikelen 6.3.2.6 lid 2, 7 lid 2 en 11 lid 2. 

3. Artikel 6.3.2.10 wijst aan wie aansprakelijk is in het geval dat de zaak, de 
stof, de opstal of het dier wordt gebruikt in de uitoefening van een bedrijf. In 
dit geval wordt de aansprakelijkheid gelegd op degene die het bedrijf uitoe-
fent. Ter illustratie van de wenselijkheid van deze regel, die als tegenhanger 
van die van artikel 6.3.2.3 betreffende de aansprakelijkheid voor personen 
kan worden gezien, wijst de ondergetekende op het volgende. 

Het is zeer wel denkbaar dat een ondernemer zijn bedrijf uitoefent op 
grond of in een gebouw waarvan hij eigenaar noch erfpachter is, met machi-
nes die hij gehuurd heeft (leasing) en daarbij gevaarlijke stoffen verwerkt of 
bewerkt die al evenmin zijn eigendom zijn. Vindt in een dergelijk geval bijv. 
een explosie plaats, waarvan de oorzaak niet in details opgehelderd kan 
worden, dan moet zich ter vaststelling van de aansprakelijkheid niet een dis-
cussie hoeven te ontketenen of de schade nu is ontstaan door een gebrek 
van een zaak (of een bestanddeel) die door de grond is nagetrokken en waar-
van dus de grondeigenaar bezitter was (artikel 6.3.2.7), dan wel door een ge-
brek van een zaak die aan de ondernemer verhuurd was en waarvan dus de 
verhuurder bezitter was (artikel 6.3.2.5), dan wel door een gevaarlijke stof 
die door een derde ter verwerking was gegeven (artikel 6.3.2.6), dan wel 
door een zaak of een stof waarvan de ondernemer zelf bezitter was of door 
een fout van een persoon waarvoor hij krachtens de artikelen 6.3.2.2 of 3 
aansprakelijk is. Enerzijds zou dit de benadeelde - hoezeer men met de voor-
melde aansprakelijkheden stuk voor stuk aan zijn belangen tegemoet beoogt 
te komen - in de onbevredigende positie plaatsen dat hij tussen vele poten-
tiële aansprakelijken zal moeten kiezen, terwijl de gevolgen voor hem zijn als 
hij verkeerd kiest. Anderzijds zou dit het risico aan de zijde van het bedrijf 
buitengewoon onoverzichtelijk maken. Door de aansprakelijkheid te concen-
treren bereikt men dat het als één risico kan worden berekend en verzekerd 
en dat de premie zijn bedrijfseconomische rol kan spelen waar zij dit behoort 
te doen, nl. als verliespost in het bedrijf dat het betreffende bedrijfsrisico 
loopt. 

Een soortgelijke gedachtengang heeft ertoe geleid in het verdrag van Pa-
rijs inzake wettelijke aansprakelijkheid op het gebied van de kernenergie, 
Trbl. 1964, nr. 175, de aansprakelijkheid te leggen op de exploitant van de 
kerninstallatie. Men zie de daarbij gevoegde toelichting, eveneens in het 
Tractatenblad gepubliceerd, alinea overlopend van p. 55 naar p. 56. De on-
dergetekende vestigt er echter de aandacht op dat artikel 6.3.2.10 anders dan 
dit verdrag niet zo ver gaat dat het verhaal van de aansprakelijke onderne-
mer op anderen uitsluit. In hoeverre zodanig verhaal dat zowel op overeen-
komst als op de wet kan berusten (artikel 6.1.2.4 io artikel 6.1.9.8), mogelijk 
is, moet van geval tot geval worden bezien. 

Aan het slot van het eerste lid van artikel 6.3.2.10 is een verfijning aange-
bracht voor het geval van de aansprakelijkheid voor opstallen. Gaat het bijv. 
om een gebouw dat door een ondernemer is gehuurd als kantoorruimte en 
ontstaat vervolgens voor een derde een schade als gevolg van een verbor-
gen gebrek van dat gebouw, dan behoort dit risico niet op de ondernemer 
gelegd te worden maar op de eigenaar (bezitter). Er is geen reden om hier af 
te wijken van wat vanouds in Nederland en in de ons omringende landen op 
dit punt geldt. De bewijslast dat de schade niet met de uitoefening van het 
bedrijf in verband staat, rust op de ondernemer. Gaat het om een fabrieksge-
bouw dat niet bestand blijkt tegen het trillen en schokken die het gevolg zijn 
van de daarin verrichte werkzaamheden, dan zal hij dit bewijs niet kunnen le-
veren. Wel zal bijv. een pachter zich langs deze weg kunnen bevrijden voor 
een schade aan een derde toegebracht door een verborgen gebrek van de 
gepachte boerderij, gesteld dat het ontstaan van dit gebrek niet verband 
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houdt bijv. met het gebruik van het gebouw als plaats om bepaalde land-
bouwmachines te herbergen. 

Het tweede lid van artikel 6.3.2.10 betreft de situatie dat men van verschil-
lende personen tegelijk zou kunnen zeggen dat de zaak «in de uitoefening 
van hun bedrijf wordt gebruikt», bijv. doordat de een die zaak gebruikt door 
haar tegen vergoeding ter beschikking te stellen voor gebruik in het bedrijf 
van een ander (huur, leasing). De aansprakelijkheid, bedoeld in lid 1, rust 
dan alleen op deze laatste. Dit sluit uiteraard niet uit dat de eerste wellicht op 
een andere grond aansprakelijk is, bijv. wegens het niet in acht nemen van 
de in de gegeven omstandigheden vereiste zorg ten aanzien van de zaak. 

4. Het onder 3 uiteengezette stelsel kan worden gezien in verband met 
een ontwikkeling in een aantal landen waar de problematiek die men met 
aansprakelijkheid voor zaken tracht op te lossen, wordt benaderd vanuit een 
andere gezichtshoek, nl. vanuit aansprakelijkheid voor gevaarlijke activitei-
ten, waarbij het gebruik van de hier bedoelde zaken veelal een belangrijke 
rol speelt. 

Zo pleegt in de Verenigde Staten een belangrijk deel van de hier bedoelde 
aansprakelijkheid te worden gekoppeld aan een centraal begrip «ultrahazar-
dous activities», blijkens de thans in bewerking zijnde laatste versie van de 
Restatement of the Law of Torts uitgebreid tot «abnormally dangerous activi-
ties». In Oost-Europa heeft zich dezelfde gedachte ontwikkeld; ook daar be-
staat een belangrijke afzonderlijke aansprakelijkheidsgrond, bestaande in 
het uitoefenen van «eine Tatigkeit, die mit erhöhter Gefahr verbunden ist», 
zoals een Duitse vertaling van par. 345 van het Hongaarse wetboek van 1959 
het uitdrukt; aldus ook artikel 454 van het wetboek van de R.S.F.S.R. waar-
van in andere Sowjetrepublieken een gelijkluidende tekst geldt en dat terug-
gaat op artikel 404 van het Sowjet B.W. van 1922. Voorts kan bijv. worden 
gewezen op Italië, zij het dat daar artikel 2050 C.c.i. wel aan een gevaarlijke 
activiteit vastknoopt, maar slechts een schuldvermoeden bevat. 

Artikel 6.3.2.10 tracht - voor het sprekende geval van schade bijdeuitoe-
fening van een bedrijf - van deze benadering de voordelen over te nemen 
(voorkoming van versplintering van aansprakelijkheid) zonder te vervallen 
in de nadelen (de moeilijkheid van de maatstaf van «abnormaal» of «ver-
hoogd gevaar», behandeld op p. 700 van de toelichting op Boek 6, alsook de 
vraag op wie van de bij de activiteit betrokkenen de aansprakelijkheid moet 
rusten). 

5. Onderde in artikel 6.3.2.10 bedoelde zaken die «in de uitoefening van 
een bedrijf worden gebruikt» vallen niet de zaken die iemand in de uitoefe-
ning van zijn bedrijf voor een ander bewaart of vervoert. 

Wat het bewaren betreft, lijkt dit in beginsel ook niet gerechtvaardigd. 
Wanneer het gaat om gebrekkige zaken, om bijv. vaten gevaarlijke stoffen, 
of om dieren, dan is de band tussen schaden die door de gebruikelijke zorg 
voor dergelijke objecten niet kunnen worden voorkomen, en de uitoefening 
van het bedrijf van de bewaarder niet sprekend genoeg om schaden van de-
ze soort tot een bedrijfsrisico te maken. Een uitzondering is echter op haar 
plaats voor het geval van de bewaarder van een gevaarlijke stof, die er zijn 
bedrijf van maakt juist dergelijke gevaarlijke stoffen te bewaren; een desbe-
treffende bepaling is als tweede lid toegevoegd aan artikel 6.3.2.6. Gedacht 
moet worden bijv. aan de bewaring in opslagtanks, waarvan de gebreken in-
gevolge artikel 6.3.2.7 io artikel 6.3.2.10 lid 1 eveneens voor risico van de be-
waarder zullen komen. Een bijkomend aspect is hier dat bijeen zodanige wij-
ze van bewaren vaak hoeveelheden van de betreffende (vloei)stof van ver-
schillende eigenaren in één tank worden gedaan, zodat vermenging op-
treedt en de vraag wie dan nog als bezitter kan gelden in de zin van artikel 
6.3.2.6 bijzonder moeilijk beantwoord kan worden. Denkbaar is dat er vele 
medebezitters zijn, die dan uit hoofde van artikel 6.3.2.9 lid 1 van het gewij-
zigd ontwerp hoofdelijk aansprakelijk zouden zijn; men zie artikel 5.2.11 io 
artikel 5.2.10 lid 2. Het is van het nieuwe artikel 6.3.2.6 lid 2 een voordeel dat 
ook dit soort moeilijkheden wordt voorkomen. 
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Wat het vervoer van de bovenbedoelde zaken betreft, het verdient naar de 
mening van de ondergetekende geen aanbeveling deze materie in Boek 6 op 
te nemen. De kwestie kan beter worden bezien in het kader van Boek 8 in 
verband met de problematiek van het vervoer in het algemeen. 

6. In de artikelen 6.3.2.5 en 7 komt, anders dan in de oorspronkelijke arti-
kelen 6.3.15 en 12 niet meer de term «gebrek» voor. Deze is vervangen door 
een concretere omschrijving met de woorden «niet voldoen aan de eisen die 
men in de gegeven omstandigheden mag stellen» aan de zaak of aan een zo-
danige zaak. Daarmee is nauwelijks materiële wijziging beoogd. Ook in het 
ontwerp moest immers de term «gebrek» in deze ruime zin worden uitge-
legd, zoals trouwens ook in het buitenland gebruikelijk is met termen als «vi-
ce» en «defectivecondition». Men vergelijke ook H.R. 6 december 1963, N.J. 
1965,9. 

Er bestaat hier een parallel met de terminologie van titel 7.1 betreffende 
koop. In het huidige recht speelt bij de koop de term (verborgen) gebrek een 
grote rol. In Boek 7 is deze term (behoudens in artikel 7.1.3.5 lid 1, tweede 
zin) niet terug te vinden, maar opgegaan in de omschrijving «niet beant-
woorden van de zaak aan de overeenkomst» ( «non conformité»); men zie 
de toelichting bij artikel 7.1.2.7. Daarbij sluit aan om ook in de onderhavige 
artikelen van het begrip gebrek af te stappen. 

Als een geval waarin de nieuwe omschrijving een uitbreiding betekent, 
kan worden vermeld dat van een vuurwapen dat in de gegeven omstandig-
heden niet geladen had behoren te zijn, maar het door een onopgehelderde 
oorzaak toch was. 

7. De hier besproken artikelen hebben voorts gemeen dat daarin telkens 
wendingen voorkomen, die in de versie van het ontwerp waren geformu-
leerd als: «als ware het gebrek hem bekend», «als ware de schade aan zijn 
fout te wijten» etc... In de literatuur zijn deze wendingen soms bekritiseerd, 
omdat men er een fictie in zag. Dat is naar de mening van de ondergeteken-
de niet juist. Het gaat hier om een maatstaf, ontleend aan een hypothetisch 
geval, en die ertoe strekt de hier bedoelde aansprakelijkheden te enten op de 
regeling betreffende onrechtmatige daad. De hier bedoelde formules zijn 
dan ook in beginsel gehandhaafd. Duidelijkheidshalve is echter een iets an-
dere redactie verkozen; zo bijv. in de artikelen 5en 7: «tenzij ook indien hij 
dit gevaar op het tijdstip van het ontstaan ervan zou hebben gekend, aan-
sprakelijkheid op grond van de vorige afdeling zou hebben ontbroken». 

In de eerste plaats wordt door de hier besproken formules aangegeven 
dat, wanneer eenmaal aan de eisen voor de betreffende aansprakelijkheid is 
voldaan, dit geen verdere gevolgen heeft dan een aansprakelijkheid uit on-
rechtmatige daad zou hebben. Men denke aan causaal verband, aan relativi-
teit, en aan omvang en vergoedbaarheid van de schade. 

In de tweede plaats wordt op deze wijze nader uitgewerkt van welke eisen 
voor aansprakelijkheid uit onrechtmatige daad in het betreffende artikel nu 
eigenlijk wordt geabstraheerd. Zo kwam de wending «als ware het gebrek 
hem bekend» er op neer dat men zich tegen een aanspraak uit onrechtmati-
ge daad niet kan verweren met een beroep op onbekendheid met het ge-
brek, maar alleen op omstandigheden die ook bij bekendheid met het gebrek 
aan de schadetoebrenging het onrechtmatig karakter zouden hebben ontno-
men. De boven geciteerde, daarvoor in de plaats gekomen redactie van de 
artikelen 5 en 7 heeft op dit punt dezelfde betekenis. Ook de slotzinsnede van 
artikel 6 lid 1 en artikel 8 lid 1 hebben een zodanige functie. 

In de derde plaats vermijdt men op deze wijze - met name bij de artikelen 
6.3.2.5 en 7 - moeilijkheden ten aanzien van het causaal verband, die zouden 
worden opgeroepen, wanneer men voor de aansprakelijkheid slechts eist 
dat de schade door een gebrek van de zaak is ontstaan en het gebrek op zijn 
beurt een gevolg is van een van buiten komende oorzaak. Zo zal bij omwaaien 
van een fabrieksschoorsteen - ook bij een windkracht die in het algemeen een 
beroep op overmacht zou kunnen rechtvaardigen - altijd wel een gebrek zijn 
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aan te wijzen dat door de wind aan de schoorsteen is toegebracht, eer zij vol-
ledig omstortte. De vraag of de schade door een gebrek van de zaak of door 
de wind is veroorzaakt, is dan niet zonder nadere maatstaf te beantwoorden. 
In de hier bedoelde wending ligt een zodanige maatstaf opgesloten: de aan-
sprakelijkheid ontbreekt, als het gebrek zo kort voor de schade is ontstaan 
dat de aangesprokene ook bij onmiddellijke bekendheid met het gebrek deze 
schade niet had kunnen voorkomen. 

Voor de huidige artikelen 1404 en 1405 B.W. is de onderhavige gedachten-
gang reeds verdedigd door J. Drion, W.P.N.R. 3996; men zie voorts Brevet in 
Ars Aequi XV, Lustrumnummer, p. 244 e.v.. 

8. Na het bovenstaande behoeven de artikelen 5-10 nog slechts summiere 
bespreking. 

Artikel 6.3.2.5. De wijzigingen die in het eerste lid zijn aangebracht vloeien 
alle voort uit hetgeen hierboven bij de artikelen 6.3.2.5-10 reeds is uiteen-
gezet. Gehandhaafd is de eis dat het hier, evenals in artikel 6.3.2.6, moet 
gaan om een «bijzonder» gevaar. Deze term moet worden gezien in tegen-
stelling tot het algemene gevaar dat wellicht aan het gebruik van de zaak is 
verbonden (bij een fiets: het gevaar van het maken van verkeersfouten). Dat 
het bijzondere gevaar moet bestaan «bij het gebruik van de zaak» is als af-
zonderlijke eis vervallen. Het komt de ondergetekende niet wenselijk voor de 
toepassing van dit artikel met deze eis die van geringe praktische betekenis 
lijkt, te compliceren. 

De volgorde van de opsomming in lid 2 is aangepast aan de gewisselde 
volgorde van de betreffende artikelen. 

Artikel 6.3.2.6. Dein het oorspronkelijke artikel 6.3.16 voorkomende woor-
den «ondanks alle nodige voorzorgsmaatregelen» zijn in lid 1 van hetonder-
havige artikel vervangen door: «dat niet door de gebruikelijke voorzorgs-
maatregelen wordt opgeheven». De term «nodig» zou immers de gedachte 
kunnen oproepen aan een zeer beperkte uitleg van het artikel, ervan uitgaan-
dedat het in beginsel «nodig» is om alle schade te voorkomen. 

De nieuwe redactie heeft tot gevolg dat wie de gebruikelijke maatregelen 
niet in acht neemt, aansprakelijk zal zijn op grond van artikel 6.3.1.1 en dat 
wie de gebruikelijke maatregelen wèl in acht neemt, terwijl het gevaar zich 
toch verwezenlijkt, uit artikel 6.3.2.6 aangesproken kan worden. 

De bekendheid van het bijzondere gevaar, waarvan het eerste lid spreekt, 
dient in beginsel te bestaan onder de kring van personen waartoe de aan-
sprakelijke behoort. Het is niet nodig dat het gevaar van algemene bekend-
heid is, noch voldoende dat ergens ter wereld de wetenschap het betreffen-
de gevaar heeft ontdekt. 

Aandacht verdient voorts dat het feit dat het artikel spreekt van «stof» en 
niet van «zaak» meebrengt dat de aangesprokene zich niet zal kunnen ver-
weren met het betoog dat de hoeveelheid stof waardoor de schade ont-
stond, niet als een zaak in de zin van artikel 3.1.1.1 kan worden beschouwd. 
Men denke aan schade als gevolg van het ontsnappen van een zekere hoe-
veelheid van een gevaarlijk gas uit een tank of leiding. 

Aan het slot van lid 1 is tot uitdrukking gebracht dat de aansprakelijkheid 
van het onderhavige artikel ontbreekt, wanneer niet voldaan zou zijn ge-
weest aan de eisen voor aansprakelijkheid op grond van de vorige afdeling, 
indien de aangesprokene de verwezenlijking van het gevaar in de gegeven 
omstandigheden had kunnen voorkomen, maar zulks bewust heeft nagela-
ten. De strekking van deze zinsnede is hierboven bij de artikelen 6.3.2.5-10 
onder 7 reeds ter sprake gekomen. Zij zal hier slechts zelden van praktisch 
belang zijn, omdat het bewust nalaten van wat in de gegeven omstandighe-
den de verwezenlijking van het gevaar zou hebben voorkomen, vrijwel 
steeds onrechtmatig zal zijn. Uitzonderingen zijn echter denkbaar. Men den-
ke aan het geval dat de gevaarlijke stof is gebruikt in het kader van een medi-
sche behandeling en het in de gegeven omstandigheden redelijk was de 
daaraan voor de patiënt verbonden risico's te nemen. 

Tweede Kamer, zitting 1975-1976,7729, nrs. 6-7 176 



Het tweede lid is bij de artikelen 6.3.2.5-10 reeds besproken; men zie on-
der 5. 

Tenslotte is nog een derde lid toegevoegd dat beoogt meer zekerheid te 
brengen ten aanzien van de vraag welke stoffen als gevaarlijk moeten wor-
den beschouwd en ook van belang kan zijn voor het in lid 1 gestelde vereiste 
van bekendheid van het gevaar. De aanwijzing bij algemene maatregel van 
bestuur is wel voldoende om de stof als gevaarlijk aan te merken, maar de 
aldus verkregen lijst van gevaarlijke stoffen dient niet als limitatief te worden 
opgevat. 

Reeds thans bestaan verschillende op wettelijke bepalingen gegronde lijs-
ten van gevaarlijke stoffen. Men zie de Bijlagen bij het Reglement gevaarlijke 
stoffen, stoelend op de Wet gevaarlijke stoffen 1963, waarvan artikel 2 een 
indeling in klassen geeft, alsmede het zgn. boekwerk «Gevaarlijke stoffen», 
samengesteld door het Hoofd van de Scheepvaartinspectie ingevolge artikel 
130 lid 3 onder bvan het Schepenbesluit, stoelend op de Schepenwet. 

Artikel 6.3.2.7. De in het eerste lid ten opzichte van het oorspronkelijke ar-
tikel 6.3.12 lid 1 aangebrachte wijzigingen zijn voor een groot deel reeds bij 
de artikelen 6.3.2.5-10 besproken. Deze wijzigingen hebben tevens tot een 
iets eenvoudiger stelsel geleid dan lag opgesloten in de slotzinsnede van ar-
tikel 6.3.12 lid 1 « als ware de gebrekkige toestand aan zijn fout te wijten, 
tenzij ook bij bekendheid van het gebrek niet onrechtmatig jegens de bena-
deeldezou zijn gehandeld». Verwacht mag worden dat de vervanging van 
deze dubbele veronderstelling door de enkele veronderstelling aan het slot 
van artikel 7 lid 1 niet tot belangrijke praktische verschillen leidt. De oor-
spronkelijke tweede zin van artikel 6.3.12 lid 1 is opgegaan in het algemene-
re artikel 6.3.2.9 lid 1. 

Het oorspronkelijke artikel 6.3.12 lid 2 is in het tweede lid terug te vinden, 
met dien verstande dat het in twee zinnen is gesplitst. De eerste zin betreft 
thans het geval van erfpacht. Niet is gevolgd de in de literatuur wel geopper-
de gedachte om de erfpachter en de vruchtgebruiker in dit artikel gelijk te be-
handelen. Bij erfpacht ligt de hier opgenomen regel voor de hand op grond 
van artikel 5.7.1.8: de buitengewone lasten waarmee men de aansprakelijk-
heid uit artikel 6.3.2.7 gelijk kan stellen, rusten op de erfpachter. Bij vruchtge-
bruik is dat echter anders; men vergelijke artikel 3.8.18. 

De tweede zin van lid 2 bevat thans zowel de in het oorspronkelijke lid 2 
reeds opgenomen regel ter zake van openbare wegen als een in het gewij-
zigd ontwerp toegevoegde regel betreffende leidingen. 

Wat de openbare wegen betreft, het verheugt de ondergetekende dat de 
Commissie deze uitbreiding van de risicoaansprakelijkheid van het onderha-
vige artikel een gelukkige zaak heeft geacht. Ook hij is van mening dat deze 
uitbreiding aanbeveling verdient. De woorden «het overheidslichaam dat 
moet zorgen dat de weg in goede staat verkeert» sluiten aan bij de termino-
logie van de artikelen 15 e.v. van de Wegenwet; men zie met name de artike-
len 16-18. Om deze reden verdient het naar de mening van de ondergeteken-
degeen aanbeveling het voorstel van de Commissie te volgen om een meer 
neutrale uitdrukking te bezigen als «het overheidslichaam waarbij de weg in 
beheer en onderhoud is». Deze uitdrukking zou in verband met artikel 18 van 
de Wegenwet immers niet van dubbelzinnigheid zijn vrij te pleiten. 

Wat de leidingen betreft, deze vielen in het oorspronkelijke artikel 6.3.12, 
naar mag worden aangenomen, onder de algemene term «werken» in het 
vierde lid van dat artikel. Dat had tot gevolg dat de aansprakelijkheid ter zake 
van leidingen rustte op de bezitter daarvan. Zonder nadere bepaling zou voor 
de vraag wie bezitter van een bepaalde leiding is, veelal te rade moeten wor-
den gegaan bij de regels betreffende natrekking ten opzichte van de grond 
waarmee de leiding rechtstreeks of indirect verbonden is; men zie artikel 
5.3.1 lid 1 onder e. Wanneer men aanneemt dat de leiding niet «bestanddeel 
is van eens anders onroerende zaak» in de zin van die bepaling, zou dat tot 
gevolg hebben dat de eigendom van de leiding en daarmee ook het bezit er-
van zou toekomen aan de eigenaar (bezitter) van de grond waarmee zij ver-
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enigd is. Het behoeft geen betoog dat het geen gelukkige regel zou zijn de 
aansprakelijkheid van het onderhavige artikel te laten rusten op deze bezitter 
die veelal met de leiding niets van doen heeft en die daardoor gemakkelijk 
voor onaanvaardbare verrassingen zou kunnen worden geplaatst. In de twee-
de zin van lid 2 is daarom thans bepaald dat deze aansprakelijkheid op de lei-
dingbeheerder rust. Deze regel sluit aan bij de voorstellen, gedaan in het Rap-
port van de werkgroep leidingenregistratie, in 1972 uitgegeven door de 
Staatsuitgeverij. Men zie met name de Bijlage, waarin een uitgewerkte rege-
ling wordt voorgesteld betreffende de registratie van leidingbeheerders van 
wie in een bepaald areaal leidingen aanwezig zijn. 

Aan het slot van de onderhavige zin is een uitzondering gemaakt, voor zo-
ver de leiding zich bevindt in een gebouw of werk en strekt tot toevoer of af-
voer ten behoeve van dat gebouw of werk. Ook ten aanzien van deze leidin-
gen is het beheer vaak ten dele (tot aan de meter) bij de maatschappij waar-
van de leiding uitgaat, in die zin dat deze met het onderhoud van de leiding 
is belast en heeft zorg te dragen voor eventuele reparaties of tijdige vervan-
ging. Het zou echter te ver gaan om op die grond ook voor deze leidingen 
een aansprakelijkheid uit hoofde van het onderhavige artikel op de maat-
schappij te leggen. In vele gevallen zal de oorzaak van de schade immers zijn 
gelegen in gedragingen van de gebruikers van het gebouw of werk, die zich 
aan de waarneming van de leidingbeheerder onttrekken en in de regel moei-
lijk bewijsbaar zullen zijn. Bovendien is denkbaar dat de oorzaak van de 
schade niet zozeer is gelegen in een gebrek van de leiding zelf als wel in een 
gebrek van het gebouw of werk (verzakking), dat tot beschadiging van de lei-
ding heeft geleid. Het zal dan een benadeelde derde die moet beslissen wie 
hij aanspreekt, vaak niet gemakkelijk vallen uit te maken tot wie hij zich het 
best kan richten. Om deze redenen is er de voorkeur aan gegeven in deze ge-
vallen de aansprakelijke personen te laten aanwijzen door de hoofdregel van 
het eerste lid, zodat zij rust op de bezitter van het gebouw of werk waarvan de 
leiding deel uitmaakt. Het spreekt vanzelf dat, indien blijkt dat de schade is te-
rug te voeren op een gebrek aan zorg van de maatschappij die het betreffende 
deel van de leiding in beheer heeft, de bezitter op deze verhaal zal kunnen ne-
men. 

Het derde lid van artikel 6.3.12 is geschrapt. Het daar bedoelde onderlinge 
verhaal kan worden overgelaten aan de algemene regels van artikel 6.1.2.4 
io artikel 6.1.9.8. In de vorm die deze artikelen in het gewijzigd ontwerp heb-
ben gekregen, geven zij geen voet aan de vrees, uitgesproken in de toelich-
ting, p. 688, laatste alinea, dat degene op wie verhaal genomen wordt, een 
beroep op de relativiteit van de onrechtmatige daad (artikel 6.3.1.2) zou kun-
nen doen. 

Het derde lid van het onderhavige artikel komt overeen met het oorspron-
kelijke artikel 6.3.12 lid 4, met dien verstande dat thans rekening is gehouden 
met het feit dat werken soms niet rechtstreeks met de grond verenigd zijn, 
maar met een gebouw of werk dat met de grond verenigd is; men vergelijke 
het geval, berecht door H.R. 21 juni 1974, N.J. 1975,17. De verruiming die in-
middels in het gewijzigd ontwerpvan Boek 5 in artikel 5.8.1 is aangebracht, 
brengt mee dat zodanige werken niet steeds bestanddeel van dit gebouw of 
werk hoeven te zijn. Voorts is in verband met de redactie die artikel 3.1.1.2 in 
het gewijzigd ontwerp van Boek 3 heeft gekregen, het woord «duurzaam» in-
gevoegd. Men lette erop dat een gebouw of werk duurzaam met de grond 
verenigd kan zijn, doordat het naar aard en inrichting bestemd is duurzaam 
ter plaatse te blijven. Men denke aan het geval berecht door H.R. 13 juni 1975, 
N.J. 1975, 509. 

De toevoeging van het nieuwe vierde lid beoogt de rechtszekerheid te be-
vorderen. Daarnaast kan voor de bewijslast artikel 3.5.3 van belang zijn. 

Artikel 6.3.2.8. De ten opzichte van artikel 6.3.11 lid 1 van het ontwerp 
aangebrachte wijzigingen kwamen ten dele reeds bij de artikelen 6.3.2.5-10 
ter sprake. De slotzinsnede, beginnend met „tenzij" kan ook hier moeilijk 
worden gemist, zij het ook dat uit de aard van de onderhavige materie een 
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iets andere redactie voortvloeide. Men denke bijv. aan het geval van een 
waakhond die een inbreker of een andere indringer aanvalt in een situatie 
dat van onrechtmatigheid aan de zijde van de bezitter geen sprake is. Ook 
het onderhavige artikel hoort dan niet tot aansprakelijkheid te leiden. Een 
beroep op deze zinsnede in geval van schade door een hoornwoeste koe of 
een op hol geslagen paard zal uiteraard niet goed denkbaar zijn. Maar als het 
op hol geslagen paard tenslotte ergens gaat grazen en zo een begroeiing 
vernielt in een situatie dat de bezitter niet onrechtmatig gehandeld zou heb-
ben door het paard daar te laten grazen, behoort hij hier niet uit artikel 
6.3.2.8 aansprakelijk te zijn. 

Onder het artikel vallen niet alleen letsel- en zaakschade, maar ook bijv. 
bedrijfsschade doordat een losgebroken dier het laden en lossen van een 
schip of een vliegtuig belet en de kosten van het vangen of onschadelijk ma-
ken van het dier; men zie ook artikel 5.3.4 lid 2. Ook hier is het „tenzij" van be-
lang. Zo zal de bezitter van het losgebroken dier niet aansprakelijk zijn je-
gens de caféhouder die bedrijfsschade leed, omdat het publiek uit nieuws-
gierigheid naar het dier is blijven kijken in plaats van zijn café te bezoeken. 

Het tweede lid van artikel 6.3.11 is geschrapt. Evenals bij artikel 6.3.12 lid 3 
kan ook hier het onderling verhaal beter aan de algemene regels van artikel 
6.1.2.4 io artikel 6.1.9.8 worden overgelaten. 

Nu de aansprakelijkheid op de bezitter is gelegd, is ook voor het oorspron-
kelijke artikel 6.3.11 lid 3 geen plaats meer. 

Artikel 6.3.2.10. Dit artikel is reeds bij de artikelen 6.3.2.5-10 besproken; 
kelijke artikel 6.3.12 lid 1, tweede zin. Er is geen reden waarom wat voor dat 
geval redelijk is, niet voor de vergelijkbare gevallen van de artikelen 6.3.2.5, 
6 en 8 zou behoren te gelden. 

Het tweede lid legt in geval van overdracht onder opschortende voorwaar-
de van voldoening van de tegenprestatie (bijv. huurkoop) de aansprakelijk-
heid uit de artikelen 6.3.2.5-8 op de verkrijger en niet op de vervreemder. 
Met name de huurkoper nadert tot iemand die voor zichzelf houdt; het 
«prijsrisico» is blijkens artikel 7.1.2.2 io artikel 7.1.2.1 lid 3 op hem overge-
gaan, hij is in ieder geval eigenaar onder opschortende voorwaarde en in de 
regel zullen alle aan de zaak verbonden lasten op hem rusten. De bepaling is 
nodig geoordeeld, omdat desondanks twijfelachtig is of hij bezitter is; men 
zie artikel 3.4.2.5a en de memorie van antwoord betreffende Boek 3, p. 123, 
derde alinea. 

De huurkoper zal de schade soms op de huurverkoper kunnen verhalen, 
met name indien komt vast te staan dat zij is veroorzaakt door een gebrek 
waarmee de zaak ten tijde van de aflevering reeds was behept. 

Artikel 6.3.2.10. Dit artikel is reeds bij de artikelen 6.3.2.5-10 besproken; 
men zie met name de punten 3-5. 

Artikel 6.3.2.11. De bepaling van het eerste lid spreekt voor zichzelf. Zij is 
wenselijk geacht, omdat met name artikel 6.3.1.2agemakkelijk op andere ge-
dachten zou kunnen brengen. Men denke aan het geval dat een kind als daar 
bedoeld bijv. door vererving bezitter wordt van één der in de artikelen 
6.3.2.5-8 bedoelde zaken of rechthebbende wordt op een tot het vererfde 
vermogen behorende onderneming, terwijl vervolgens, bij de uitoefening 
van het bedrijf door de wettelijke vertegenwoordiger, een aansprakelijkheid 
als bedoeld in de artikelen 6.3.2.2-4 of 6.3.2.10 ontstaat. 

Het tweede lid bevat op het eerste lid in zoverre een uitzondering dat in de 
daar bedoelde gevallen de aansprakelijkheid uit de artikelen 5, 6 en 8 in 
plaats van op het kind op zijn wettelijke vertegenwoordiger(s) rust, zulks in 
aansluiting op hun aansprakelijkheid uit artikel 6.3.2.1 lid 1. Deze aanvulling 
van de daar bedoelde regel is redelijk. Het zijn de ouders c.q. de voogd die in 
beginsel erop hebben toe te zien dat het kind behoorlijk voor de aan hem 
toebehorende zaken, stoffen en dieren zorgt. Men denke aan fietsen, auto-
peds en dergelijk speelgoed, vuurwerk en een aan het kind geschonken 
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hond. voor zover het kind niet zelf voor deze zaken zorgt, behoren de ouders 
of de voogd dat te doen. Het gaat in deze omstandigheden niet aan dat zij in 
geval van schade waarvoor uit hoofde van de artikelen 5,6 en 8 in beginsel 
aansprakelijkheid bestaat, zich zouden verschuilen achter het feit dat de 
zaak, de stof of het dier niet in hun bezit, maar in dat van het kind was, op wie 
wellicht geen verhaal mogelijk is. 

De regel geldt niet mede voor opstallen waarvan een kind bezitter is. Daar-
van zou immers het resultaat zijn dat voor de toegebrachte schade op het 
gebouw of werk zelf geen verhaal meer mogelijk zou zijn, hetgeen onwense-
lijk moet worden geacht. 

Evenmin geldt de regel voor zaken, stoffen en dieren die worden gebruikt 
in de uitoefening van een bedrijf. Men denke aan een onderneming die in 
een aan het kind toekomende nalatenschap valt. In dat geval behoort artikel 
6.3.2.10 van toepassing te zijn. Men bedenke dat anders de benadeelde geen 
verhaal op de ondernemingsgoederen zou hebben. 

Artikel 6.3.2.12. Dit artikel bevat de materie van het oorspronkelijke artikel 
6.3.17 lid 2. Het eerste lid van dit artikel is in de algemene matigingsbe-
voegdheid van artikel 6.1.9.12a opgegaan. De ondergetekende moge op dit 
punt verder naar deze memorie bij dit laatste artikel verwijzen. 

Als gevolg van het vervallen van artikel 6.3.17 lid 1 moest ook de in dit arti-
kel behouden bepali ng van het tweede lid anders worden geredigeerd. Daar-
bij zijn tevens de woorden «aansprakelijkheid zonder dat hem een onrecht-
matige daad is toe te rekenen» vervangen dooreen rechtstreekse verwijzing 
naar de betreffende artikelen. De ondergetekende wijst er nog op dat de oor-
spronkelijke formule reeds het geval omvatte van aansprakelijkheid voor on-
dergeschikten. Ook in dit geval is aan de aansprakelijke immers geen on-
rechtmatige daad (als dader) toe te rekenen. 

Voorts istot uiting gebracht dat voor de geldigheid van de algemene 
maatregel van bestuur voldoende is dat zij de in het artikel bedoelde strek-
king heeft. Het zou onwenselijk zijn, wanneer men zou kunnen betwijfelen of 
wel binnen de grenzen van de delegatie is gebleven, wanneer achteraf blijkt 
dat met een geringere beperking verzekering niet uitgesloten was geweest. 

Voorshands is niet het voorstel van de Commissie gevolgd om de onder-
havige beperking van de aansprakelijkheid niet aan een algemene maatregel 
van bestuur over te laten, maarinde wet zelf vastte leggen. In de eerste 
plaats lijkt het wenselijk de betreffende bedragen zonodig snel aan veran-
derde omstandigheden te kunnen aanpassen. Daarbij valt niet alleen op de 
geldontwaarding te letten, maar ook op andere factoren die de verzekerings-
markt kunnen beïnvloeden. Bovendien moet er rekening mee worden ge-
houden dat snelle aanpassingen wenselijk kunnen blijken in de periode dat 
met het artikel nog geen ervaring is opgedaan en wellicht na korte tijd reeds 
blijkt dat van een te optimistische of te pessimistische raming is uitgegaan. 

Daarnaast wijst de ondergetekende erop dat het hier, naar mag worden 
verwacht, niet één eenvoudige regel zal betreffen. Zoals in het gewijzigd ont-
werp is verduidelijkt, laat het artikel ruimte om bedragen vast te stellen ter 
zake van iedere in het artikel vermelde aansprakelijkheid afzonderlijk. Voorts 
is het denkbaar verschillende bedragen vast te stellen al naar de aard van de 
schade (letselschade, zaakschade, andere dan vermogensschade). En ten-
slotte zullen de bedragen zowel de uitkering per gebeurtenis kunnen betref-
fen, als per serie gebeurtenissen, terwijl ook denkbaar is een daarmee al of 
niet te combineren beperking naar het tijdvak waarin gebeurtenissen van 
een bepaalde soort zich voordoen. 

De ondergetekende zou ter gelegenheid van de voorbereiding van de in-
voeringswet nader willen bezien wat hier wenselijk is. Dan zal ook beter kun-
nen worden beoordeeld in hoeverre de hier bedoelde regeling zich voor op-
neming in de wet zelf leent. 
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6.4.1 Titel 4 

VERBINTENISSEN UIT ANDERE BRON DAN ONRECHTMATIGE DAAD OF 
OVEREENKOMST 

Afdeling 1 

Zaakwaarneming 

Artikel 6.4.1.1. In dit artikel is het woord «opzettelijk» vervangen door 
«willens en wetens», dat overeenkomt met de terminologie die ook in de 
huidige rechtspraak gebruikelijk is; men zie onder andere H.R. 10 april 1953, 
N.J. 1953, 630 en 26 juni 1959, N.J. 1959, 586, alsmede Cohen Jehoram, 
W.P.N.R. 5015. De ondergetekende meent dat het niet wenselijk is in het 
nieuwe wetboek van deze gevestigde terminologie af te wijken. 

Artikel 6.4.1.2. Het tweede lid van dit artikel, dat de rechter de bevoegd-
heid gaf onder bepaalde omstandigheden de schadevergoedingsplicht van 
de zaakwaarnemer te matigen, is geschrapt. Eventuele matiging dient plaats 
te vinden aan de hand van artikel 6.1.9.12a van het gewijzigd ontwerp, dat 
ten opzichte van het oorspronkelijke artikel 6.1.9.7 is verruimd, mede om bij-
zondere bepalingen als de onderhavige overbodig te maken; zie deze me-
morie bij artikel 6.1.9.12a, zevende en tiende alinea. Daarnaast kunnen ook 
andere bepalingen van afdeling 6.1.9tot een vermindering van de schade-
vergoedingsplicht leiden. Men denkeaan artikel 6.1.9.6 voor het geval dat de 
schade mede een gevolg is van een omstandigheid die aan de belangheb-
bende kan worden toegerekend. 

Het oorspronkelijke lid 3 kwam neer op een verwijzing naar de destijds 
nog niet verschenen titel 7.7. Deze titel, waarin overigens niet van «opdracht-
hebber» maar van «opdrachtnemer» sprake is, blijkt zich evenwel in de 
vorm die zij inmiddels heeft gekregen, niet voor overeenkomstige toepas-
sing op het geval van zaakwaarneming te lenen. Dit geldt met name voor de 
artikelen 7.7.1.2-5, de enige bepali ngen uit deze titel, die over de verplichtin-
gen van de opdrachtnemer handelen. Artikelen 7.7.1.2 voegt niets toe aan 
artikel 6.4.1.2 lid 1, zodat overeenkomstige toepassing slechts misleidend 
zou kunnen werken. De artikelen 7.7.1.3 en 4 lid 1 passen in het geheel niet 
bij de in geval van zaakwaarneming normale situatie dat de belanghebben-
de niet zelf kan optreden, omdat hij niet bereikbaar of beschikbaar is. Ook de 
leden 2 en 3, eerste volzin, van artikel 7.7.1.4 zullen bij zaakwaarneming 
slechts toepasbaar zijn, wanneer de situatie die de redelijke grond voor de 
zaakwaarneming opleverde, dit praktisch toelaat. Daarbij komt dat bij zaak-
waarneming voor de in lid 3 geregelde verplichting tot verantwoording van 
hetgeen is verricht, niet dezelfde formulering kan worden gevolgd als bij op-
dracht. De opdrachtgever heeft immers van tevoren kunnen aangeven en 
veelal ook in detail aangegeven wat hij van zijn wederpartij verlangt. Daar 
gaat het dus veeleer om verantwoording van de wijze waarop de opdracht-
nemer zich van zijn opdracht heeft gekweten, zoals artikel 7.7.1.4 lid 3 het uit-
drukt. Maar bij zaakwaarneming moet bovendien verantwoord worden wat 
is verricht, want zelfs dat zal de belanghebbende niet weten. Tenslotte lijkt 
ook artikel 7.7.1.5 bij zaakwaarneming niet opzijn plaats; men zie de toelich-
ting, p. 989, over de ratio van deze bepaling. 

Het bovenstaande heeft de ondergetekende ertoe geleid om de verwijzing 
naar titel 7.7 te vervangen door de regels die in lid 2 van het gewijzigd ont-
werpzijn opgenomen en die aansluiten bij artikel 7.7.1.4 lid 3, met dien ver-
stande dat in de eerste zin tevens de in de vorige alinea ten aanzien van dit 
lid gemaakte opmerking is verwerkt. 

In titel 7.7 komt geen verplichting voor tot afgifte van goederen als waar-
van wordt gesproken in de toelichting p. 712, eerste alinea. Een afzonderlijke 
bepaling lijkt de ondergetekende ook in afdeling 6.4.1 niet nodig. Het spreekt 
vanzelf dat de zaakwaarnemer verplicht is aan de belanghebbende af te ge-
ven, wat aan deze toekomt. 
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6 .4 .1 Wat aan hem zal toekomen, zal overigens van de omstandigheden af han-
gen. Heeft bijvoorbeeld de zaakwaarnemer goederen van de belanghebben-
de onder zich genomen, dan zal hij deze, ongeacht of de zaakwaarneming re-
delijke grond had of behoorlijk werd volbracht, moeten teruggeven. Hetzelf-
de geldt als hij zich heeft opgeworpen als zaakwaarnemer om bepaalde voor 
de belanghebbende bestemde goederen te ontvangen. Maar het kan ook zijn 
dat hij bijvoorbeeld voor de belanghebbende in eigen naam een bepaald 
goed heeft gekocht. In dit geval zal hij dat goed slechts behoeven af te ge-
ven, wanneer op de belanghebbende de verplichtingen uit artikel 6.4.1.3 zijn 
komen te rusten, hetzij omdat de zaakwaarneming op redelijke grond en be-
hoorlijk plaatsvond, hetzij omdat de belanghebbende het optreden achteraf 
goedkeurde als bedoeld in artikel 6.4.1.5. Men zie p. 715, voorlaatste alinea, 
van de toelichting, De verplichting tot afgifte kan hier zo nodig op artikel 
6.4.1.2 lid 1 slot worden gegrond. Het goed onder zich houden zou neerko-
op niet voortzetten van de waarneming, waar deze voortzetting redelijker-
wijze kan worden verlangd. 

De ondergetekende herinnert er tenslotte aan dat de zaakwaarnemer 
soms met een beroep op artikel 6.1.6 A.1 io de artikelen 6.1.6A.6en 
3.10.4A.1 de afgifte van de goederen zal kunnen opschorten, totdat de be-
langhebbende aan zijn verplichtingen uit artikel 6.4.1.3 voldoet. Ook naar 
huidig recht komt de zaakwaarnemer een retentierecht toe: men zie H.R. 10 
december 1948, N.J. 1949, 122. 

Artikel 6.4.1.3. In lid 1 is verduidelijkt dat de vergoedingsplicht die in geval 
van behoorlijke zaakwaarneming op de belanghebbende rust, betrekking 
heeft op de door de zaakwaarnemer als gevolg van de waarneming geleden 
schade; men zie de toelichting, p. 712, tweede alinea. Het verdient hierbij op-
merking dat de vraag of de waarneming naar behoren is geschied, moet 
worden beoordeeld naar de omstandigheden ten tijde van de waarneming, 
dus niet ex post facto; zo ook voor het huidige recht bijvoorbeeld Asser-Rut-
ten II, 3e druk, p.384. De vaststelling van de schade, geleden als gevolg van 
een als behoorlijk aangemerkte zaakwaarneming, dient te geschieden aan 
de hand van afdeling 6.1.9. Zo zal bijvoorbeeld een vordering terzake van 
kosten die overtreffen wat men in het kader van een op zichzelf behoorlijke 
waarneming mocht verwachten, geheel of gedeeltelijk kunnen stranden op 
de artikelen 6.1.9.4 of 6.1.9.6. 

Zoals in de toelichting, p. 712, derde alinea, wordt opgemerkt, zou men 
onder de schade die de belanghebbende moet vergoeden, ook kunnen bren-
gen een vergoeding voor gederfde inkomsten van iemand die in zijn beroep 
of bedrijf de betreffende belangen heeft behartigd en daardoor geen andere 
beroeps- of bedrijfswerkzaamheden heeft kunnen verrichten. Twijfel is ech-
ter mogelijk of de rechter een regel in deze trant inderdaad zou aanvaarden. 
De ondergetekende heeft er daarom de voorkeur aan gegeven deze materie 
in een nieuw tweede lid uitdrukkelijk te regelen; men zie in dit verband ook 
het voorlopig verslag over Boek 5, p. 7, rechterkolom bovenaan, Cohen Je-
horam in W.P.N.R. 5015, alsmede voor een bijzonder geval van zaakwaarne-
ming artikel 5.2.7 lid 2 io artikel 5.2.8a lid 2. Het nieuwe lid bepaalt dat de 
zaakwaarnemer die in de uitoefening van een beroep of bedrijf gehandeld 
heeft, naast het in lid 1 bedoelde recht op schadevergoeding, tevens, voor 
zover dit redelijk is, recht heeft op een vergoeding voor zijn verrichtingen, met 
inachtneming van de prijzen die daarvoor ten tijde van de zaakwaarneming 
gewoonlijk werden berekend. De redactie van de slotwoorden sluit aan bij die 
van de artikelen 7.1.1.2 en 7.12.3 lid 1. Buiten het geval van de in beroep of be-
drijf geleden inkomensschade en dat van de vinder van artikel 5.2.7 overwe-
gen naar het oordeel van de ondergetekende de bezwaren tegen een belo-
ning: het vooruitzicht daarop zou misplaatste bemoeizucht in de hoop op gel-
delijk gewin in de hand kunnen werken. 

Het oorspronkelijke tweede lid is geschrapt. De ondergetekende meent 
dat, anders dan in de toelichting, alinea overlopend van p. 712 naar p. 713, 
wordt opgemerkt, voor de toepasselijkheid van artikel 6.1.9.12 in geval van 
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6.4.1 zaakwaarneming geen uitdrukkelijke bepaling nodig is. Uit lid 1 van het on-
derhavige artikel volgt immers dat zaakwaarneming een gebeurtenis kan op-
leveren waarvoor de belanghebbende jegens de zaakwaarnemer aansprake-
lijk is (men zie de aanhef van artikel 6.1.9.12 lid 1). In het oorspronkelijke lid 2 
kon enerzijds een aansporing aan de rechter gelezen worden om deze aan-
sprakelijkheid in geval van overlijden van de zaakwaarnemer slechts in uit-
zonderingsgevallen aan te nemen. Anderzijds verleende het de rechter de 
bevoegdheid om in die gevallen waarin hij de aansprakelijkheid zou aanne-
men, de daaruit voortvloeiende vergoedingsplicht te matigen. Ook de on-
dergetekende is van mening dat artikel 6.1.9.12 bij zaakwaarneming slechts 
in zeer uitzonderlijke situaties tot toepassing behoort te komen. Daartoe is 
zijns inziens in het gewijzigd ontwerp echter geen afzonderlijke bepaling no-
dig, nu afdeling 6.1.9 voldoende ruimte aan de rechter laat om tot dit resul-
taat te komen. Men denke hierbij met name aan artikel 6.1.9.4, waarin detoe-
rekenbaarheid van schade aan een aansprakelijke persoon mede met de 
aard van de aansprakelijkheid en van de schade in verband wordt gebracht 
(zie deze memorie bij genoemd artikel, achtste alinea). Matiging van de ver-
plichting tot schadevergoeding kan voorts plaatsvinden aan de hand van de* 
algemene matigingsbevoegdheid van artikel 6.1.9.12a. 

Artikel 6.4.1.4. Dit artikel is aangepast aan het inmiddels verschenen arti-
kel 3.3.16b, dat een aantal bepalingen van titel 3.3 betreffende de volmacht 
van overeenkomstige toepassing verklaart op gevallen van vertegenwoordi-
ging uit anderen hoofde, «voor zover uit de wet niet anders voortvloeit». 
Doordat onder deze bepalingen ook artikel 3.3.6 lid 1 is opgenomen, kon in 
het eerste - thans het enige - lid van het onderhavige artikel worden vol-
staan met de regel dat een zaakwaarnemer bevoegd is rechtshandelingen te 
verrichten in naam van de belanghebbende, voor zover diens belang daar-
door naar behoren wordt behartigd. De opsomming van het oorspronkelijke 
tweede lid kon naast die van artikel 3.3.16b vervallen. 

De ondergetekende vestigt er evenwel de aandacht op dat de opsomming 
van artikel 3.3.16b en die van het oorspronkelijke artikel 6.4.1.4 lid 2 niet in 
alle opzichten samenvallen. Enerzijds wordt in artikel 3.3.16b niet, zoals in 
het oorspronkelijke artikel 6.4.1.4 lid 2, mede verwezen naarde artikelen 
3.3.4 lid 2 en 3.3.6 lid 2. Anderzijds worden in artikel 3.3.16bwèl de artikelen 
3.3.7, 3.3.10 en 3.3.14 lid 2 van overeenkomstige toepassing verklaard. 

Wat artikel 3.3.4 lid 2 betreft: naar de mening van de ondergetekende be-
hoort dit lid bij zaakwaarneming inderdaad niet van overeenkomstige toe-
passing te zijn. Wanneer een zaakwaarnemer voor een onbekwame op-
treedt, bijv. omdat een wettelijk vertegenwoordiger op dat moment ontbrak 
of afwezig was, dient de onbekwame wiens belang naar behoren is behar-
tigd, gebonden te zijn. Men bedenke hierbij dat voor de bevoegdheid van de 
zaakwaarnemer geen rechtshandeling of verklaring van de zijde van de on-
bekwame nodig is; ook daarom zou de regel van artikel 3.3.4 lid 2 bij zaak-
waarneming slecht passen. Wèl zal uiteraard de onbekwaamheid van in-
vloed zijn op de rechtsgeldigheid van een bekrachtiging (artikel 3.3.8) of een 
goedkeuring (artikel 6.4.1.5), wanneer de zaakwaarnemer niet bevoegd is 
opgetreden. 

Ook artikel 3.3.6 lid 2 komt in de opsomming van artikel 3.3.16b niet voor. 
Toepassing van dit lid op het geval van zaakwaarneming zou er toe leiden 
dat bij de beoordeling van de aanwezigheid van wil, wilsgebreken of be-
kendheid of onbekendheid met voor de geldigheid of inhoud van de rechts-
handeling relevante feiten bijna steeds uitsluitend op de zaakwaarnemer 
moet worden gelet; men zie de toelichting, p. 714, tweede alinea. Naar de 
mening van de ondergetekende zou deze regel echter te strikt zijn. Men den-
ke bijv. aan het geval dat een zaakwaarnemer heeft gehandeld met een we-
derpartij van wie hij niet, maar de belanghebbende heel goed wist dat zij er-
op uit was haar schuldeisers te benadelen, reden waarom de belanghebben-
de zelf wellicht niet overgegaan was tot aanvaarding van het aanbod, dat 
door de niets vermoedende zaakwaarnemer in zijn afwezigheid wèl wordt 

Tweede Kamer, zitting 1975-1976,7729, nrs. 6-7 183 



geaccepteerd. Het kan beter aan de rechter worden overgelaten, eventueel 
met analogische toepassing van artikel 3.3.6 lid 2, hierin elk concreet geval 
de juiste grenzen te bepalen. 

In artikel 3.3.16bkomt daarentegen, anders dan in het oorspronkelijke arti-
kel 6.4.1.4 lid 2, wèl een verwijzing voor naar artikel 3.3.7. Deze bepaling kan 
ook bij zaakwaarneming een nuttige functie vervullen, bijv. in het geval dat 
de zaakwaarnemer de identiteit van de belanghebbende (nog) niet kent, 
maar juist om diens belang naar behoren te kunnen behartigen terstond een 
overeenkomst dient aan te gaan. Overeenkomstige toepassing van artikel 
3.3.7 brengt dan mee dat hij dit kan doen in naam van een nader te noemen 
persoon, waarvan hij de naam dan binnen een redelijke termijn zal moeten 
noemen, wil hij niet zelf gebonden zijn. 

Ook de verwijzing naar artikel 3.3.10 ontbrak in het oorspronkelijke artikel 
6.4.1.4 lid 2. Daarvoor bestond naar het oordeel van de ondergetekende ook 
goede reden, daar artikel 3.3.10 in geval van zaakwaarneming vaak niet goed 
toe te passen zal zijn. Uit de aard van de vertegenwoordigingsbevoegdheid 
bij zaakwaarneming vloeit voort dat zij niet kan «volgen uit een geschrift», 
terwijl de situatie die een redelijke grond voor de zaakwaarneming in de zin 
van artikel 6.4.1.1 oplevert, vaak ook een «onverwijlde» bevestiging door de 
belanghebbende zal beletten. Gezegd kan dus worden dat uit de wettelijke 
regeling van afdeling 6.4.1 voortvloeit dat artikel 3.3.10 in geval van zaak-
waarneming in zoverre niet van overeenkomstige toepassing is; men zie de 
slotwoorden van artikel 3.3.16b. 

Maar aldus blijft de moeilijkheid bestaan dat de wederpartij van de zaak-
waarnemer, evenzeer als de wederpartij van de gevolmachtigde, in een on-
zekere positie zal kunnen komen te verkeren, doordat zij zich geen oordeel 
kan vormen omtrent zijn bevoegdheid en zij de rechtshandeling die tot haar 
wordt gericht, bijv. de opzegging van een overeenkomst, ook niet zonder 
meer kan afwijzen. Om deze reden is in de memorie van antwoord betreffen-
de Boek 3, alinea overlopend van p. 90 naar p. 91, opgemerkt dat het over-
weging verdient aan de wederpartij de bevoegdheid toe te kennen om, hoe-
zeer aan de vereisten voor vertegenwoordiging uit hoofde van zaakwaarne-
ming was voldaan, aan de belanghebbende een redelijke termijn te stellen 
om haar te bevestigen dat aan die vereisten was voldaan; bij gebreke van 
een zodanige bevestiging binnen die termijn zou de handeling van de zaak-
waarnemer geen gevolg hebben. 

Nadere overweging hieromtrent heeft echter de ondergetekende van het 
opnemen van een bepaling in deze trant doen afzien. Hoewel niet kan wor-
den ontkend dat een dergelijke bepaling in veel gevallen de wederpartij uit 
haar onzekere positie zou kunnen bevrijden, bestaat anderzijds het gevaar 
dat deze erdoor in haar belangen op ongerechtvaardigde wijze zou kunnen 
worden geschaad. Men denke aan het geval dat zij geen enkele reden heeft 
om aan de bevoegdheid van de zaakwaarnemer te twijfelen en dan ook ter-
stond overgaat tot het verrichten van de prestatie waartoe de met de zaak-
waarnemer gesloten overeenkomst haar jegens de belanghebbende ver-
plicht. Wanneer deze laatste vervolgens zijnerzijds niet blijkt te presteren, 
ligt het voor de hand dat de wederpartij hem vraagt zich onverwijld uit te la-
ten over de reden van deze houding. De bovenvermelde regel zou ertoe lei-
den dat de wederpartij, hoewel aan alle eisen voor zaakwaarneming voldaan 
is, het beroep daarop kan verliezen, omdat de belanghebbende niet binnen 
de hem aldus gestelde termijn reageert. Hier komt nog bij dat een bepaling 
als bovengenoemd ook onbevredigend kan werken met het oog op de be-
langen van de belanghebbende, met name wanneer deze zich door afwezig-
heid, ziekte of anderszins, niet binnen een redelijke termijn kan uitspreken. 
Vertegenwoordiging door zaakwaarneming zou in dergelijke gevallen aan-
zienlijk kunnen worden bemoeilijkt. Om deze redenen heeft de ondergete-
kende er de voorkeur aan gegeven geen bepaling over de onderhavige ma-
terie op te nemen. 

Dientengevolge zullen de hierboven aangeroerde problemen moeten wor-
den opgelost met behulp van de algemene, ook op de hier besproken rechts-
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verhouding toepasselijke regels als die van de artikelen 6.1.1.2 en 6.5.3.1. 
Deze zullen veelal meebrengen dat de zaakwaarnemer, zo de belanghebben-
de zijn bevoegdheid niet overeenkomstig artikel 3.3.10 onverwijld kan be-
vestigen, desgevraagd de wederpartij zo volledig mogelijk dient in te lichten 
omtrent de omstandigheden die hem naar zijn mening bevoegd maken als 
zodanig op te treden. Ook dit laatste kan als een uitvloeisel van de gedachte 
van artikel 3.3.10 worden gezien. In zoverre kan men ook hier spreken van 
een (beperkte) vorm van overeenkomstige toepassing van dit artikel. Voorts 
is niet uitgesloten dat in de gevallen dat zulks redelijk is, de wederpartij aan 
de belanghebbende een termijn stelt om zich over zijn standpunt omtrent 
haar eventuele gebondenheid uitte laten. Of de wederpartij door de belang-
hebbende die de termijn ongebruikt voorbij laat gaan, aan de rechtshande-
ling kan worden gehouden, is aan het oordeel van de rechter overgelaten. 

Tenslotte bevat artikel 3.3.16b in tegenstelling tot het oorspronkelijke arti-
kel 6.4.1.4 lid 2 een verwijzing naar artikel 3.3.14 lid 2. Deze bepaling leent 
zich ook bijzaakwaarneming voor overeenkomstige toepassing. Men denke 
aan een bemoeial die zich overal als zaakwaarnemer voor een bepaalde be-
langhebbende aandient. 

Artikel 6.4.1.5. Blijkens de toelichting is dit artikel bedoeld uitsluitend te 
werken in de relatie zaakwaarnemer-belanghebbende, in dier voege dat de 
enkele goedkeuring niet meebrengt dat nu ook met terugwerkende kracht de 
rechtshandelingen die de zaakwaarnemer in naam van de belanghebbende 
verrichtte, geldig worden. Dit zou naar de mening van de ondergetekende 
ook ongewenst zijn. Aldus zou immers een bekrachtiging kunnen plaatsvin-
den in omstandigheden waarin artikel 3.3.8 lid 3 deze terecht uitsluit of met 
een werking tegen derden, waar deze volgens artikel 3.3.8 lid 5 terecht wordt 
beperkt. Voorts zou deze bekrachtiging tot stand kunnen komen zonder dat 
de wederpartij bij de rechtshandeling daarvan iets merkt; de goedkeurings-
verklaring wordt immers tot de zaakwaarnemer en niet tot haar gericht. Zelfs 
zou men kunnen menen dat de goedkeuring nog zou kunnen geschieden, 
nadat de wederpartij aan de belanghebbende een termijn voor bekrachti-
ging als bedoeld in artikel 3.3.8 lid 4 heeft gesteld en deze die termijn onge-
bruikt heeft laten voorbijgaan. 

Het bovenstaande neemt niet weg dat de redactie van artikel 6.4.1.5 zelf de 
indruk wekt, als zou de goedkeuring inderdaad in naam van de belangheb-
bende verrichte rechtshandelingen met terugwerkende kracht helen; aldus 
met name Cohen Jehoram, W.P.N.R. 5015. Om deze reden is dit punt in het 
slot van de eerste zin van het artikel verduidelijkt. In de nieuwe redactie is 
voorts duidelijk dat artikel 3.2.19 toepassing mist: de goedkeuring is niet no-
dig om de rechtshandeling met de wederpartij «het beoogde gevolg» te 
doen hebben. Wil de wederpartij weten waar zij aan toe is, dan kan zij dus 
uitsluitend artikel 3.3.8 lid 4 hanteren. 

Ter aanpassing aan de nieuwe redactie van de eerste zin is ook de tweede 
zin enigszins gewijzigd. 

Afdeling 2 

Onverschuldigde betaling 

Algemeen. Het gewijzigd ontwerp onderscheidt, evenals het ontwerp 
deed, strikt tussen onverschuldigde betaling en ongerechtvaardigde verrij-
king. 

De vordering uit onverschuldigde betaling strekt tot ongedaanmaking van 
een zonder rechtsgrond verrichte prestatie. Zij komt toe aan degene die deze 
prestatie heeft verricht en is gericht tegen degene die haar heeft ontvangen. 
De vraag in hoeverre deze personen zijn verarmd of verrijkt, is daarbij in be-
ginsel zonder belang. 

De vordering uit ongerechtvaardigde verrijking strekt daarentegen tot 
schadevergoeding als bedoeld in afdeling 6.1.9. Zij wordt door degene die 
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verarmd is, gericht tot degene die is verrijkt. In hoeverre zij toewijsbaar is, 
hangt - vooropgesteld dat de werkelijke schade en de verrijking door de ver-
armde bewezen worden - mede af van de beperkingen, te vinden in artikel 
6.4.3.1. Voorongedaanmaking van de verrijking in natura zal de verarmde 
aangewezen zijn op de discretionaire bevoegdheid van de rechter, bedoeld 
in artikel 6.1.9.9. 

Dit stelsel is gekozen, omdat het wenselijk is geacht dat de schuldeiser 
zich in het doorsneegeval kan baseren op de eenvoudig toe te passen rege-
ling betreffende onverschuldigde betaling. Hij kan dan volstaan met het be-
wijs dat a hij aan de ontvanger heeft gepresteerd, en dat b die prestatie zon-
der rechtsgrond is geschied. En waar hij recht op heeft is in beginsel onge-
daanmaking van de prestatie zelf. 

Het feit dat aan de schuldeiser een vordering uit onverschuldigde betaling 
toekomt, sluit echter niet uit dat hij tevens op grond van ongerechtvaardigde 
verrijking schadevergoeding kan vorderen, voor zover de schade niet reeds 
door voldoening van zijn vordering uit onverschuldigde betaling is opgehe-
ven; men zie de toelichting, p. 716, tweede alinea. 

De vraag of er in een gegeven geval sprake is van onverschuldigde beta-
ling dan wel (mede) van ongerechtvaardigde verrijking, zal in de regel geen 
moeilijkheden geven. Zo zal niemand aarzelen onverschuldigde betaling aan 
te nemen in al die gevallen dat de prestatie heeft plaats gevonden ter nako-
ming van een nietige of vernietigde rechtshandeling of waarin om andere 
redenen duidelijk is dat het verrichten van de prestatie tot strekking had een 
verbintenis jegens de ontvanger te voldoen, dan wel om recht op een tegen-
prestatie te verkrijgen (gemeenlijk aangeduid als «do ut des»). 

In geval van twijfel zal beslissend zijn of er sprake is geweest van een 
«prestatie». In de literatuur betreffende het huidige recht pleegt men uit te 
gaan van het begrip «betaling» en dan te kijken naar wat degenen die de be-
taling verrichtten of ontvingen, wilden of beoogden. Ook in het ontwerp 
heeft men wel deze op subjectieve gegevens lettende leer gelezen; men zie 
o.m. Schoordijk, in Plus est en vous (Opstellen aangeboden aan Prof. Mr. A. 
Pitlo), p. 54. De tekst van het ontwerp biedt daarvoor naar de mening van de 
ondergetekende evenwel geen aanknopingspunt en de toelichting duidt er 
veeleer op dat het er om gaat of hetgeen in concreto is gebeurd, naar zijn ob-
jectieve strekking als een prestatie aangemerkt kan worden. Zoals in de eer-
ste alinea van de toelichting bij artikel 6.4.2.1 wordt opgemerkt, dient het te 
gaan «om een door de een tot een bepaalde andere persoon gerichte hande-
ling»; dat dit ruim moet worden opgevat blijkt uit de toelichting op artikel 
6.4.2.8, waar als voorbeelden onder meer worden vermeld het geval dat ie-
mand «zonder rechtsgrond luchtvervoer heeft genoten en daardoor is ver-
rijkt» en het geval dat «iemand door een vergissing van zijn kant onverschul-
digd andermans huis schildert». Uit de regeling van het ontwerp vloeit voort 
dat de vliegtuigmaatschappij c.q. de schilder niet aangewezen is op artikel 
6.4.3.1 en daarmee op het bewijs van de eigen verarming (schade) en van de 
door de andere partij genoten verrijking, maar kan volstaan met de waarde 
van de prestatie terug te vorderen, uiteraard met inachtneming van de be-
perkingen van artikel 8 lid 2. Het ontwerp bevat derhalve geen aanwijzing 
dat steeds bewustzijn van de vermogensovergang aan de zijde van zowel de 
ontvanger als de presterende vereist is. Daargelaten of een betaling als zo-
danig (steeds) als een rechtshandeling moet worden opgevat - een vraag 
die in het ontwerp in het midden kan blijven - zou dat ook op gespannen 
voet staan met de artikelen 3.2.3 en 3.2.4 lid 3, tweede zin. 

Artikel 6.4.2.1. Het eerste lid is verduidelijkt door invoeging van de woor-
den «van de ontvanger»; ook in het nieuwe lid 3 is uitdrukkelijk van de ont-
vanger melding gemaakt. Aldus komt duidelijker uit hetgeen hierboven on-
dei Algemeen, tweede en vierde alinea, is gezegd omtrent de partijen tussen 
wie de hier bedoelde verbintenis bestaat. Tevens is het van belang voor de 
vertegenwoordigingsvragen die hieronder nog aan de orde zullen komen. 
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Aan het artikel is als derde lid een bepaling toegevoegd die in het ontwerp 
lag opgesloten in artikel 6.4.2.8 lid 1. Ook het zonder rechtsgrond verrichten 
van prestaties van andere aard geeft recht op ongedaanmaking daarvan, 
waaraan de ontvanger zijn medewerking zal moeten verlenen. Door deze 
verplaatsing komt duidelijker uit dat de gevallen van de leden 1 en 2 even-
eens gevallen zijn van ongedaanmaking van de verrichte prestatie. Tevens 
wordt ermee bereikt dat thans de belangrijkste kenmerken van de vordering 
uit onverschuldigde betaling hun plaats in het eerste artikel van de afdeling 
vinden en dat zo ook het hierboven onder Algemeen aangeduide onder-
scheid tussen de afdelingen 2 en 3 duidelijker in het licht wordt gesteld. 

Zoals in het bovenstaande reeds is opgemerkt is in het gewijzigd ontwerp 
van artikel 1 uitdrukkelijk aangegeven wie de partijen zijn bij de vordering uit 
onverschuldigde betaling: zij komt toe aan degene die de prestatie verrichtte 
en richt zich tegen de ontvanger daarvan. Dit uitgangspunt brengt onder 
meer mee dat in een geval als berecht door de H.R. 8 maart 1957, N.J. 1957, 
525, de betaling die krachtens artikel 7 van de Wet op de Invordering van 
's Rijks directe belastingen van 1845 door de Staat wordt afgedwongen en 
volgens onverschuldigd jegens de belastingschuldige blijkt, door de betaler 
van de Staat kan worden teruggevorderd. 

Voorts doet deze verduidelijking van artikel 6.4.2.1 beter de samenhang 
uitkomen tussen dit artikel en artikel 3.3.6 waarin wordt bepaald dat «een 
door de gevolmachtigde binnen de grenzen van zijn bevoegdheid in naam 
van de volmachtgever verrichte rechtshandeling in haar gevolgen de vol-
machtgever treft» en waarvan het toepassingsgebied mede wordt geregeld 
door artikel 3.3.16b. Aldus is tevens verduidelijkt welke oplossing het nieu-
we wetboek bevat voorde in het huidige recht omstreden problematiek inza-
ke de terugvordering van onverschuldigde betalingen die door of aan tus-
senpersonen zijn verricht. Het uitgangspunt van deze oplossing is dat er 
geen reden is om hier in geval van vertegenwoordiging andere regels toe te 
passen dan die welke in het algemeen gelden. Daarnaast moet er evenwel 
rekening mee gehouden worden dat naar omstandigheden ook een vorde-
ring uit ongerechtvaardigde verrijking mogelijk is, die aan andere regels be-
antwoordt en waarbij vertegenwoordigingsproblemen geen, althans geen 
rechtstreekse rol spelen. 

De ondergetekende meent dat dit stelsel ook om praktische redenen de 
voorkeur verdient. Bij de toepassing ervan gaat het uiteraard om prestaties 
waarbij vertegenwoordiging een rol kan spelen, waaronder in de eerste 
plaats die tot levering van een goed. Wat betreft registergoederen en andere 
goederen «op naam», laat zich nauwelijks een ander stelsel dan dat van het 
ontwerp denken. Maar ook wanneer het gaat om goederen «niet op naam», 
d.w.z. die welke overeenkomstig de artikelen 3.4.2.5 en 3.4.2.6 kunnen wor-
den geleverd, komt de keuze van het ontwerp de ondergetekende juist voor. 
Hij tekent daarbij aan dat de maatstaf of al of niet «in naam» van een op-
drachtgever is gehandeld, niet moet worden opgevat als een formeel vereis-
te, bestaande in opgave van de naam van de opdrachtgever bij het verrich-
ten van de prestatie. Zo is denkbaar dat iemand - naar de verkoper bekend is 
- als gevolmachtigde koopt en de koopprijs betaalt, maar niettemin zijn op-
drachtgever noch bij de koop, noch bij de betaling noemt (artikel 3.3.7). Ook 
is zeer wel denkbaar dat iemand in eigen naam betaalt, maar de naam van 
de opdrachtgever wèl vermeldt. Dit laatste zal zelfs dikwijls voorkomen, om-
dat op andere wijze vaak aan de ontvanger niet duidelijk zal kunnen worden 
gemaakt, welke schuld aan hem wordt voldaan. 

De ondergetekende ontveinst zich daarbij niet dat moeilijk vast te stellen 
kan zijn in wiens naam in een bepaald geval gehandeld is, maar is tevens 
van oordeel dat men zich hier moet hoeden voor overdrijving. In vele geval-
len zal uit de rechtsverhouding waaraan de vertegenwoordiger zijn be-
voegdheid ontleent, reeds duidelijk zijn, wat de strekking van zijn optreden 
was (volmacht, arbeidsovereenkomst, commissieovereenkomst, expeditie-
overeenkomst). In feite gaat het erom of deze strekking was om al of niet zelf 
als wederpartij op te treden; men zie de terminologie van de artikelen 8.2.3.1 
(«als afzender») en 8.2.1.6 («als wederpartij»). 
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In elk geval steekt men zich in nieuwe moeilijkheden wanneer men - zoals 
in een deel van de literatuur wordt verdedigd - de hier bedoelde kwestie zou 
oplossen door bij in eigen naam handelen van de tussenpersoon een vorde-
ring uit onverschuldigde betaling aan of tegen de principaal toe te kennen. In 
de eerste plaats zou men aldus weer de uit het huidige recht bekende moge-
Iijkheid van oplichting binnenhalen, die zich voordeed in het geval berecht 
door H.R. 11 november 1955, N.J. 1957,605, en, naar mag worden aangeno-
men, een belangrijke reden is geweest, waarom het daar aanvaarde stelsel 
in het ontwerp is verlaten7. Deze mogelijkheid bestaat in het nieuwe wet-
boek niet, omdat degene die voor de ander betaalde zelf de vordering uit on-
verschuldigde betaling kan instellen, terwijl de principaal hoogstens uit on-
gerechtvaardigde verrijking kan optreden, maar daarvoor zal hebben aan te 
tonen in hoeverre hij nu eigenlijk schade leed. Daartoe is met name ook no-
dig het bewijs, dat hij in de verhouding tot degene die onverschuldigd be-
taalde, recht op het aan deze eventueel terugbetaalde heeft. 

Verder zou men aldus weer andere afgrenzingsmoeilijkheden krijgen, nl. 
ten aanzien van de vraag of degene die betaalde dit voor rekening van een 
principaal deed dan wel voor eigen rekening of bijvoorbeeld als derde in de 
zin van artikel 6.1.6.4, of uit hoofde van een derdenbeding. Ook dit kan lastig 
zijn uit te maken, waarbij vooral bedacht moet worden dat het hier in de re-
gel om feiten zal gaan die in beginsel alleen op de achterliggende verhou-
ding betrekking hebben en zich dus aan onderzoek door de wederpartij ont-
trekken. 

Tenslotte wijst de ondergetekende erop dat wanneer een onjuiste voor-
stelling omtrent de vraag of degene die presteerde voor zichzelf of voor een 
ander optrad, de ontvanger tot teruggave van de prestatie aan de verkeerde 
schuldeiser leidt, eerstgenoemde zich op artikel 6.1.6.7 zal kunnen beroepen. 
Twijfelt hij, dan is hij ingevolge artikel 6.1.6.7c van het gewijzigd ontwerp be-
voegd de nakoming van zijn verbintenis op te schorten. Het risico dat de ont-
vanger als gevolg van het stelsel van het nieuwe wetboek loopt, blijft derhal-
ve binnen de grenzen van het redelijke, en is in elk geval niet groter dan bij 
een andere oplossing van de onderhavige problematiek het geval zou zijn. 

Ter illustratie van het stelsel van het nieuwe wetboek, meent de onderge-
tekende te moeten besluiten met een overzicht van hetgeen in een aantal si-
tuaties bij toepassing daarvan geldt. Daarbij is behalve aan de vordering uit 
onverschuldigde betaling ook aandacht besteed aan de rol die een vordering 
uit ongerechtvaardigde verrijking mogelijkerwijs zou kunnen spelen. In de 
opsomming komen eerst vier gevallen aan de orde waarin onverschuldigd 
dooreen tussenpersoon is gepresteerd, en vervolgens vier gevallen waar-
in de prestatie aan een tussenpersoon heeft plaatsgevonden. 

1. Een bevoegde vertegenwoordiger betaalt onverschuldigd in naam 
van de principaal. Uit artikel 3.3.6 volgt dat de vordering uit onverschuldigde 
betaling aan de principaal toekomt. Hij is degene wien de gevolgen van het 
verrichten van de prestatie treffen, niet de vertegenwoordiger. 

De vertegenwoordiger zou naar de mening van de ondergetekende 
slechts een vordering uit ongerechtvaardigde verrijking kunnen instellen, 
wanneer hij uit zijn eigen zak betaalde en de principaal niet verplicht is hem 
dit voorschot te vergoeden. Doch dit zal zich in de praktijk niet licht voordoen. 

2. Een onbevoegde vertegenwoordiger betaalt onverschuldigd in naam 
van de principaal. Artikel 3.3.6 is niet van toepassing. Het is de vertegen-

' In overeenstemming met het ontwerp is voor 
het geval van onverschuldigde betaling aan 
een tussenpersoon intussen beslist door H.R. 
10 januari 1969, N.J 1969, 190. 
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woordiger die de prestatie heeft verricht en volgens artikel 6.4.2.1 komt hem 
derhalve de vordering uit onverschuldigde betaling toe. 

De principaal kan een vordering uit ongerechtvaardigde verrijking hebben, 
met name indien de prestatie bestond in levering van een aan hem toebeho-
rend goed, dat niet meer gerevindiceerd kan worden. 

3. Een bevoegde tussenpersoon betaalt onverschuldigd in eigen naam, 
maar voor rekening van de principaal. Artikel 3.3.6 is niet van toepassing. 
Het is de tussenpersoon die de prestatie heeft verricht en volgens artikel 
6.4.2.1 komt hem derhalve de vordering uit onverschuldigde betaling toe. 
Men zie de toelichting, p. 716, laatste alinea. 

De principaal kan echter een vordering uit ongerechtvaardigde verrijking 
hebben, hetgeen met name van belang kan zijn, wanneer de tussenpersoon 
in gebreke blijft de prestatie te zijnen behoeve terug te vorderen. De onder-
getekende wijst er in dit verband op dat de tussenpersoon of zijn eventuele 
faillissementscurator hetgeen zijzelf ten behoeve van de principaal innen, af-
gescheiden moeten houden van het overige vermogen van de tussenpersoon 
en aan de principaal afdragen.8 Men zie artikel 3.5.4 en voor het huidige recht 
Hofmann-Drion-Wiersma, p.37. 

Is de principaal een committent, dan zal de commissie-overeenkomst in 
beginsel meebrengen dat de commissionair jegens hem verplicht is de vor-
dering uit onverschuldigde betaling te innen ten einde het geïnde aan hem af 
te dragen. Dat betekent dat de principaal, wanneer de commissionair deze 
verplichting niet nakomt, de vordering uit onverschuldigde betaling over-
eenkomstig artikel 7.7.3.3 op zich kan doen overgaan door de daar bedoelde 
schriftelijke mededeling aan commissionair en derde. Iets dergelijks kan 
voortvloeien uit de artikelen 8.2.3.3 lid 2 (expediteursovereenkomst) en 
8.2.6.8 lid 2 (reisovereenkomst). Men denke aan door de expediteur of het 
reisbureau onverschuldigd betaalde en al aan de opdrachtgever in rekening 
gebrachte vracht. 

4. Een onbevoegde tussenpersoon betaalt onverschuldigd in eigen 
naam. Ook hier is artikel 3.3.6 uiteraard niet van toepassing, zodat de vorde-
ring uit onverschuldigde betaling aan de tussenpersoon toekomt. 

De principaal heeft geen vordering uit ongerechtvaardigde verrijking; hij 
heeft geen schade behoudens in het hier oneigenlijke geval dat de prestatie 
bestond in levering van een aan de principaal toebehorend goed (verduiste-
ring). 

5. Er is onverschuldigd betaald aan een bevoegde vertegenwoordiger die 
in naam van de principaal ontving. Artikel 3.3.6 is van toepassing. De vorde-
ring uit onverschuldigde betaling moet tegen de principaal worden gericht; 
hem treffen immers de gevolgen van het verrichten van de prestatie. 

Een vordering uit ongerechtvaardigde verrijking tegen de vertegenwoor-
diger zal stranden op het feit dat hij niet verrijkt is; hij zal het geïnde aan de 
principaal hebben af te dragen. Wel zal, voor zover hij dat nog niet gedaan 
mocht hebben, degene die onverschuldigd betaalde, derdenbeslag onder 
hem kunnen leggen. 

6. Er is onverschuldigd betaald aan een onbevoegde vertegenwoordiger 
die in naam van de principaal ontving. Artikel 3.3.6 is niet van toepassing. 

" Hieruit vloeit ook voort, dat zo de vordering 
uit ongerechtvaardigde verrijking van de prin-
cipaal is voldaan, de vordering van de tussen-
persoon uit onverschuldigde betaling moet 
worden afgewezen wegens onvoldoende be-
lang (artikel 3.11.8). 
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De vordering uit onverschuldigde betaling moet worden ingesteld tegen de 
onbevoegde vertegenwoordiger; zie ook artikel 3.3.9. 

Indien de betaling aan de vertegenwoordiger uitsluitend onverschuldigd 
was, omdat hij niet tot de ontvangst bevoegd was, volgt uit artikel 6.1.6.6 dat 
geen terugvordering kan plaatsvinden, voor zover de principaal werd ge-
baat. 

Maar denkbaar is dat de betaling ook in ander opzicht geen rechtsgrond 
had (bijvoorbeeld omdat zij uit hoofde van een nietige overeenkomst ge-
schiedde). Voor zover de principaal dan werd gebaat, kan hij aansprakelijk 
zijn uit ongerechtvaardigde verrijking. Uit artikel 6.1.6.6 mag worden afge-
leid dat dit met het stelsel van de wet overeenstemt; aldus voor het huidige 
recht H.R. 29 juni 1956, N.J. 1956,450 met een beroep op artikel 1421 lid 2 
B.W. 

7. Er is onverschuldigd betaald aan een bevoegde tussenpersoon die in 
eigen naam doch voor rekening van de principaal ontving. Artikel 3.3.6 is 
niet van toepassing. De vordering uit onverschuldigde betaling moet wor-
den ingesteld tegen de tussenpersoon. Men zie de toelichting, p. 716, laatste 
alinea, en voor het huidige recht H.R. 10 januari 1969, N.J. 1969,190. 

Een vordering uit ongerechtvaardigde verrijking tegen de principaal is 
denkbaar, voor zover de tussenpersoon het geïnde aan hem heeft doorbe-
taald. Is de tussenpersoon intussen failliet, dan kan de schuldeiser aldus bui-
ten diensfaillissement blijven. Dit in overeenstemming met het stelsel van 
het nieuwe wetboek. Men zie de goeddeels onder 3 reeds geciteerde artike-
len 3.5.4, 7.7.3.3 en 4,8.2.3.3 lid 2 en 8.2.6.8 lid 2, alsook het voorbeeld ver-
meld n.a.v. vraagpunt 18 in het eindverslag betreffende de tweede reeks 
vraagpunten, zitting 1952-1953-2846, stuk 17, alinea overlopend van p. 3 
naar p. 4. 

8. Er is onverschuldigd betaald aan een onbevoegde tussenpersoon die in 
eigen naam ontving. Ook hier is artikel 3.3.6 uiteraard niet van toepassing, 
zodat de vordering uit onverschuldigde betaling tegen de tussenpersoon in-
gesteld moet worden. 

Aan een vordering uit ongerechtvaardigde verrijking zal de principaal 
veelal kunnen tegenwerpen, dat hij niet verrijkt is. 

Artikel 6.4.2.2. Het eerste lid is overgebracht naar een nieuw artikel 
6.1.5.4a, het tweede naar een nieuw artikel 6.1.6.9a lid 2. Daarbij is de twee-
de zin van dit lid vervallen; men zie deze memorie bij artikel 6.1.6.9a. 

Artikel 6.4.2.3. Evenals in de artikelen 6.1.6.1 en 6.5.4.16 van het gewijzigd 
ontwerp dient voor «een goed schuldenaar» gelezen te worden «een zorg-
vuldig schuldenaar»; zie ook artikel 7.1.2.2 lid 4. Verder zijn twee redactione-
le wijzigingen van ondergeschikte betekenis aangebracht. 

Men lette erop dat het artikel moet worden gezien tegen de achtergrond 
van het in deze afdeling gekozen stelsel dat de gevolgen van niet-nakoming 
van de verplichting tot ongedaanmaking van de prestatie worden bepaald 
door de regeling van niet-nakoming van verbintenissen in het algemeen (af-
deling 6.1.8). Men zie de toelichting, p. 717, derdeen vierde alinea, alsmede 
de nadere uiteenzetting omtrent het vergelijkbare stelsel bij ontbinding in 
deze memorie bij de artikelen 6.5.4.14-21. 

De ondergetekende vestigt er in dit verband nog de aandacht op dat in de 
laatste alinea van de toelichting bij artikel 3 (p. 721) een vergissing isgeslo-
pen. De bedoeling waste verwijzen naar artikel 6.5.4.21, dat ook van toepas-
si ng is op het geval van ongedaanmaking van op grond van een vernietigba-
re of nietige overeenkomst verrichte prestatie. 

Artikel 6.4.2.4. In dit artikel is «aanmaning» vervangen door «ingebreke-
stelling». Deze vindt in het gewijzigd ontwerp in beginsel wel door een aan-
maning plaats, maar soms kan ook met een enkele aansprakelijkstelling 
worden volstaan. Men zie artikel 6.1.8.7. 
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Artikel 6.4.2.5. Evenals de artikelen 6.1.5.4 en 6.5.4.18 is dit artikel aange-
past aan de wijzigingen en aanvullingen, die de artikelen 3.5.14-16 in het ge-
wijzigd ontwerp van Boek 3 hebben ondergaan. Opmerking verdient dat arti-
kel 3.5.15a hier niet van overeenkomstige toepassing wordt verklaard. De 
materie van dit artikel is, tezamen met die van de tweede zin van het oor-
spronkelijke artikel 6.4.2.6, in het nieuwe artikel 6.4.2.6a ondergebracht. 

De ondergetekende wijst erop, dat de verwijzing naar artikel 3.5.16 van be-
lang is voor het geval dat de ontvanger tussenpersoon was die in eigen 
naam voor rekening van een lastgever handelde. Indien hij het teruggevor-
derde goed houdt voor de lastgever die bezitter werd, behoort de ontvanger 
niet bijv. vergoeding van kosten ten behoeve van het goed te kunnen vorde-
ren, die hij jegens de lastgever niet bevoegd was te maken en die deze hem 
dus ook niet hoeft te vergoeden. Hier behoort degene die het goed als onver-
schuldigd betaald terugvordert, zich te kunnen beroepen op de woorden 
«met inachtneming van de rechtsverhouding waarin hij tot die ander stond» 
in artikel 3.5.16. Zo zal de lasthebber ook niet moeten kunnen betogen dat hij 
ingevolge overeenkomstige toepassing van artikel 3.5.14 de inmiddels ge-
wonnen vruchten mag houden, hoewel de lastgever deze als bezitter te kwa-
dertrouwzou moeten afgeven en de lasthebber in zijn verhouding tot de 
lastgever de vruchten aan deze laatste heeft af te dragen. 

Artikel 6.4.2.6. In dit artikel is duidelijker tot uitdrukking gebracht, dat het 
erin toegekende recht op vergoeding een aanvulling vormt op de rechten die 
de ontvanger op grond van de in artikel 5 van overeenkomstige toepassing 
verklaarde artikelen 3.5.14, 15 en 16 geldend kan maken. Ook is, overeen-
komstig de eerste alinea van de toelichting op dit artikel (p. 722), verduide-
lijkt dat het recht op vergoeding betrekking heeft op de kosten terzake van 
het ontvangen en (in afwijking van hetgeen uit artikel 6.1.6.16 zou voort-
vloeien) teruggeven van het goed gemaakt, alsmede op in de in artikel 3 be-
doelde periode gedane uitgaven die zouden zijn uitgebleven als het goed 
niet was ontvangen. Voor beide gevallen geldt de in de aanhef opgenomen 
toevoeging «binnen de grenzen van de redelijkheid». 

De materie van de tweede zin van het oorspronkelijke artikel is overge-
bracht naar het nieuwe artikel 6a. 

Artikel 6.4.2.6a. Zoals in de toelichting bij artikel 6.4.2.5 (p. 722, eerste ali-
nea) wordt opgemerkt, heeft hij die onverschuldigd een goed heeft gepres-
teerd, ten aanzien van de terugvordering daarvan veelal de keus tussen twee 
mogelijkheden: het goed als rechthebbende van de ontvanger terugvorde-
ren of zijn eis op de onverschuldigdheid van de betaling baseren. Aangezien 
het voorde afgifte van vruchten en de vergoeding van de in de artikelen 
3.5.14 en 15 bedoelde kosten en schade geen verschil mag maken hoe de eis 
wordt ingekleed, worden deze artikelen (tezamen met artikel 3.5.16) in artikel 
6.4.2.5van overeenkomstige toepassing verklaard. Om dezelfde reden dient 
op de vordering uit onverschuldigde betaling ook een regeling, soortgelijk 
aan die welke in artikel 3.5.15a van het gewijzigd ontwerp is vervat, van toe-
passing te zijn. Aangezien echter ook artikel 6 een regeling bevat voor aan de 
ontvanger verschuldigde vergoedingen waarvan diens wederpartij zich 
moet kunnen bevrijden, en aangezien de bevrijding in beide gevallen uiter-
aard op dezelfde wijze dient te geschieden, heeft de ondergetekende er de 
voorkeur aan gegeven in dit nieuwe artikel een regeling op te nemen die op 
de krachtens beide voorgaande artikelen verschuldigde vergoedingen van 
toepassing is. De tweede zin van artikel 6.4.2.6 kon hierdoor vervallen. 

Het onderhavige artikel eist voor de hier bedoelde bevrijding van de beta-
ler zowel dat deze afstand doet van zijn rechten uit onverschuldigde betaling 
als dat hij, voor zoveel nodig, het onverschuldigd betaalde aan de ontvanger 
overdraagt. Een tweede zin bepaalt evenals artikel 3.5.15a dat de ontvanger 
verplicht is aan deze overdracht mede te werken. Men lette erop dat een zo-
danige overdracht niet altijd nodig is. Is de ontvanger bijv. door natrekking 
of vermenging reeds eigenaar van een onverschuldigd geleverde zaak ge-
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worden, dan kan van de betaler niet meer worden verlangd dan dat hij af-
stand van zijn recht op terugvordering doet. De redactie van het artikel houdt 
daarmee rekening, zoals ook de tweede zin van artikel 6 dit deed. 

Artikel 6.4.2.7. De redactie van dit artikel heeft enige wijziging ondergaan, 
zulks in overeenstemming met die van de artikelen 6.1.6.5 en 6.5.4.19 van 
het gewijzigd ontwerp. 

Artikel 6.4.2.8. Het eerste lid is aangepast aan de verplaatsing van de 
voornaamste inhoud ervan naar artikel 6.4.2.1 lid 3; men zie deze memorie 
bij dat artikel, eerste en tweede alinea. Verder is gepreciseerd welke bepalin-
gen nu precies van overeenkomstige toepassing zijn. Daaronder valt niet 
ook artikel 6.4.2.9, dat in het gewijzigd ontwerp rechtstreeks op alle soorten 
prestaties toegepast kan worden. Tenslotte laat de nieuwe redactie duidelij-
ker uitkomen dat de overeenkomstige toepassing niet alleen opdeonge-
daanmakingshandeling zelf slaat, maar ook op de verdere inhoud van de ar-
tikelen 6.4.2.3-7. 

Artikel 6.4.2.9. Het eerste lid is, zonder dat materieel verschil is beoogd, 
iets anders ingekleed. Enerzijds wordt thans overzichtelijkheidshalve voorop-
gesteld wat het karakteristieke van het hier geregelde geval is, te weten dat 
op grond van een nietige overeenkomst een prestatie is verricht die naar 
haar aard niet ongedaan kan worden gemaakt en evenmin in rechte op geld 
behoort te worden gewaardeerd. Anderzijds is getracht de redactie beter op 
die van artikel 8 lid 2 af te stemmen. De ondergetekende vestigt er ter vermij-
ding van misverstand de aandacht op dat de term «tegenprestatie» als ge-
volg van deze wijziging thans precies in spiegelbeeldzin van die van de oor-
spronkelijke redactie wordt gebezigd. 

Wat deze tegenprestatie betreft, verdient nog opmerking dat lid 1 in de 
nieuwe redactie op alle tegenprestaties betrokken is, dus niet meer alleen op 
die welke in het geven van een goed bestaan. Daardoor kon artikel 6.4.2.9 
aan de van overeenkomstige toepassingverklaring van artikel 6.4.2.8 lid 1 
worden onttrokken, hetgeen wenselijk leek met het oog op artikel 6.4.2.9 lid 
2, waarvan overeenkomstige toepassing zich moeilijk denken laat. 

De redactie van het tweede lid is iets gewijzigd, zulks teneinde haar beter 
bij die van lid 1 te laten aansluiten. 

Afdeling 3 

Ongerechtvaardigde verrijking 

Artikel 6.4.3.1. Bij de bespreking van het gewijzigd ontwerp van het on-
derhavige artikel wil de ondergetekende er vooreerst op wijzen dat de 
grondslag van de daarin toegekende vordering, evenals in het ontwerp, 
wordt omschreven met de term «ongerechtvaardigde verrijking». In de lite-
ratuur over het ontwerp is op deze term van verschillende zijden kritiek uit-
geoefend. Enerzijds - met name in het rapport van het studiegenootschap 
van bedrijfsjuristen - is voorgesteld de term «ongerechtvaardigd» te ver-
vangen door een als beperking bedoelde term als «kennelijk ongerechtvaar-
digd». Anderzijds is door sommigen een voorkeur uitgesproken voor de 
term «ongegrond» of «zonder rechtsgrond». De ondergetekende is van me-
ning dat geen van deze voorstellen aanbeveling verdient. 

Vooropgesteld moet worden dat het hier om iets anders gaat dan om het 
ontbreken van een rechtsgrond voor het verrichten van een prestatie als be-
doeld in afdeling 6.4.2. De moeilijkheid van de figuur van de ongerechtvaar-
digde verrijking is nu juist dat het daarbij veelal gaat om verschuivingen van 
vermogensbestanddelen van de een naar de ander op grond van een wets-
bepaling of het stelsel van de wet, waaraan men niet de werking kan ontzeg-
gen, maar waarin men wel aanleiding ziet om degene die daardoor verarmd 
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is een vordering tegen de verrijkte te geven. Men kan dus moeilijk zeggen 
dat er voor de verrijking geen rechtsgrond was: het recht verbindt immers 
aan de feiten die daartoe aanleiding gaven het gevolg van de vermogensver-
schuiving. Maar wel kan men soms zeggen dat, zo er al een rechtsgrond 
voor de verschuiving was, in ieder geval de verrijking die daarvan het gevolg 
geweest is, niet gerechtvaardigd is. Dit geldt met name in die gevallen dat 
het in het stelsel van de wet past dat deze correctie op een op de wet gegron-
de vermogensverschuiving wordt aangebracht. Het onderscheid dat hier 
wordt gemaakt tussen de vermogensverschuiving (vaak, zoals bij natrekking 
en vermenging, een zakenrechtelijke verschuiving) en de verrijking die met 
een (obligatoire) vordering weer opgeheven kan worden, komt in het stelsel 
van het ontwerp beter uit dan vaak het geval is in andere landen waar men 
de vordering uit ongerechtvaardigde verrijking kent. In het ontwerp strekt 
deze vordering immers niet (primair) tot ongedaanmaking van de verschui-
ving zelf, voor zover deze mogelijk zou zijn, maar tot schadevergoeding. 

Wanneer de wet in bepaalde omstandigheden tot een vermogensver-
schuiving leidt, zal veelal aangenomen mogen worden dat dan ook de verrij-
king die daarvan het gevolg is gerechtvaardigd is, ook in die gevallen dat zij 
geheel buiten toedoen van de verarmde plaats vond, zij het dat uitzonderin-
gen daarop denkbaar zijn. Ter verduidelijking laat de ondergetekende enige 
voorbeelden volgen. 

1. In geval van natrekking en vermenging neemt men aan dat de verrij-
king in beginsel ongerechtvaardigd is. Maar voorzichtigheid is op zijn plaats; 
men denke aan een bouwhypotheek tot een bedrag dat er nu juist op is afge-
stemd dat de hypotheekgever eigenaar van het op te trekken gebouw zal 
worden, waarbij dan krachtens artikel 3.9.1.1 lid 2 ook de hypotheek daarop 
zal komen te rusten. 

2. In geval van verkrijging van een goed of een voordeel ten koste van een 
ander op grond van een beroep op goede trouw (artikelen 3.1.2.7-8a, 
3.4.2.3aen 3b, 3.2.3 en 3aetc), ligt in de aard van de hier bedoelde bescher 
ming opgesloten dat de verrijking niet ongerechtvaardigd is, met dien ver-
stande dat in artikel 3.4.2.3aeen regeling is ingebouwd die ten dele juist op 
de gedachte van ongerechtvaardigde verrijking berust. 

3. Indien iemand een voordeel (in de regel de tegenprestatie) verkrijgt, 
doordat hij andermans goed aan een derde overdraagt, die op grond van 
zijn goede trouw wordt beschermd, is er veel voor te zeggen dat hij onge-
rechtvaardigd is verrijkt, voor zover hij zelf het goed aan de rechthebbende 
had moeten afgeven. Men zie par. 816 BGB, Von Tuhr-Siegwart, Allgemeiner 
Teil des Schweizerischen Obligationenrechts, I, 1942, p. 418, noot 143, 
Schoordijk WPNR 5093. 

4. Indien iemand een voordeel verwerft als gevolg van het verstrijken van 
een verval- of een verjaringstermijn, is deze verrijking niet ongerechtvaar-
digd; men zie de toelichting, p. 731, slot eerste alinea. 

5. Indien iemand een recht aan een ander verliest als gevolg van een on-
juist gewezen rechterlijke uitspraak die in kracht van gewijsde is gegaan, is 
naar de mening van de ondergetekende ook geen vordering uit ongerecht 
vaardigde verrijking toegelaten. De vraag in hoeverre men in rechte nog op 
het besliste geval kan terugkomen, behoort bepaald te worden door de gren-
zen van het gezag van gewijsde en de mogelijkheid van het instellen van een 
buitengewoon rechtsmiddel. Men zie HR 3 december 1971, NJ 1972, 137. 

Een niet onbelangrijke aanwijzing voor de hantering van artikel 6.4.3.1 kan 
men voorts vinden in de opmerkingen in de toelichting op p. 708, tweede ali-
nea, p. 716, tweede alinea, en p. 731, eerste alinea, betreffende samenloop 
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met andere wetsbepalingen, waarop een verbintenis kan worden geba-
seerd. Het ligt voor de hand dat een vorderi ng uit ongerechtvaardigde verrij-
king niet is uitgesloten op de enkele grond dat de schuldeiser zijn vordering 
reeds op een andere rechtsgrond kan baseren. Maar minder eenvoudig te 
beantwoorden is de vraag wanneer de afbakening van die rechtsgrond 
meebrengt dat een verrijking die met een daarop gebaseerde vordering niet 
aangepakt kan worden, daardoor ook niet ongerechtvaardigd is, omdat zij 
blijkbaar door de wetgever na afweging van de over en weer bestaande be-
langen zonder bezwaar is geacht. 

Een algemene regel hieromtrent is moeilijk te geven. Vermelding ver-
dient het geval van een behartiging van andermans zaken zonder dat aan al-
le eisen van zaakwaarneming is voldaan. Blijkens de toelichting, p. 709, 
tweedeen vierde alinea, p. 712, zesde alinea, en p. 715, laatste alinea, is dan 
een vordering uit ongerechtvaardigde verrijking niet uitgesloten. Dit is in 
overeenstemming met de traditie en de meeste buitenlandse rechtsstelsels; 
men zie Van Zyl, Die saakwaarnemingsaksie as verrijkingsaksie in die Suid-
Afrikaanse reg, diss. 1970. Het ligt ook hierom voor de hand, omdat de aan-
sprakelijkheid uit afdeling 6.4.1 van de belanghebbende jegens de zaakwaar-
nemer in beginsel verder gaat dan een eventuele vordering uit artikel 6.4.3.1, 
die is beperkt tot de verrijking van de belanghebbende en ruimte laat voor 
verdere beperking op grond van de redelijkheid. 

Op de verhouding tussen onverschuldigde betaling en ongerechtvaardig-
de verrijking is de ondergetekende in deze memorie bij afdeling 6.4.2 onder 
Algemeen en bij artikel 6.4.2.1 reeds ingegaan. De laatste figuur is zijns in-
ziens in het ontwerp een wenselijke aanvulling in gevallen waarin op de eer-
ste geen vordering kan worden gebaseerd. 

Men zie ook de toelichting, p. 731, eerste alinea, met betrekking tot de ex-
clusiviteit van het stelsel van vernietigbaarheid van rechtshandelingen in ti-
tel 3.2. 

Het bovenstaande maakt naar de mening van de ondergetekende tevens 
duidelijk dat het niet goed mogelijk is om de maatstaf van artikel 6.4.3.1 van 
een of andere beperking te voorzien in de trant als voorgesteld door het stu-
diegenootschap van bedrijfsjuristen (zie boven, eerste alinea) en, op een wat 
andere wijze ingekleed, ook door mevrouw Biegman-Hartogh, Ongegronde 
verrijking, diss. Leiden 1971, p. 155. Het gaat noch om een bepaalde mate 
van ongerechtvaardigdheid noch ook steeds om het opvullen van leemten in 
wetsbepalingen die soortgelijke gevallen regelen, maar vooral om een zorg-
vuldige inpassing in de in een bepaald geval in aanmerking komende rechts-
regels c.q. - zoals bij natrekking en vermenging - om de vaststelling van de 
werkelijke strekking daarvan. 

Daarnaast is een belangrijke functie van artikel 6.4.3.1, dat aldus op één 
centrale plaats een regeling voorkomt van de onderhavige problematiek 
waarnaar op andere plaatsen kan worden verwezen, zodat niet telkens af-
zonderlijke bepalingen nodig zijn; men zie bijv. de verwijzing in artikel 3.5.15 
lid 2. Op soortgelijke wijze maakt artikel 6.4.3.1 bijzondere regels onnodig in 
de artikelen 5.2.10-12 en andere soortgelijke bepalingen. De ondergetekende 
herinnert aan de schrapping van artikel 5.2.14 in het gewijzigd ontwerp van 
Boek 5; men zie de memorie van antwoord betreffende Boek 5, p. 22. Ook 
kan in dit verband worden gewezen op de toelichting op Boek 3, p. 271 
(n.a.v. artikel 3.8.18), de toelichting op Boek 5, p. 429-430 (n.a.v. artikel 5.6.6), 
de toelichting op Boek 6, p. 610-611 (n.a.v. artikel 6.2.4 lid 2), p. 640, punt 4, 
p. 647-648 (handelen in noodtoestand), p. 720-721 (n.a.v. artikel 6.4.2.3) en 
de toelichting op Boek 7, p. 928 (n.a.v. artikel 7.4.3.3). 

Wat de redactie van het onderhavige artikel betreft, wijst de ondergete-
kende erop dat de tweede zin is vervangen door twee nieuwe leden. De rede-
nen die tot deze wijziging hebben geleid, zijn de volgende. 

De eerste, thans enige zin van het eerste lid van artikel 6.4.3.1 gaat uit van 
een vordering tot schadevergoeding tot het bedrag van de verrijking, te be-
rekenen naar het tijdstip waarop de verrijking is ontstaan; men zie de toe-
lichting, p. 732, eersteen tweede alinea. De tweede zin corrigeerde dit begin-
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sel in zoverre, dat de verrijking niet meegerekend werd, voorzover zij is ver-
mi nderd in de periode waarin de verrijkte redelijkerwijze met een verplich-
ting tot vergoeding van de schade geen rekening behoefde te houden. Deze 
op zichzelf juiste begrenzing is naar de mening van de ondergetekende on-
volledig. Zij zegt namelijk niets over de periode waarin de verrijkte met de 
vordering tot schadevergoeding wèl rekening moet houden. In die periode 
opgetreden verminderingen waarvan het ontstaan niet aan de verrijkte toe 
te rekenen is, behoort deze uiteraard evenzeer in rekening te kunnen bren-
gen als degene die op grond van afdeling 6.4.2 verplicht is een prestatie on-
gedaan te maken. In afdeling 6.4.2 volgt dit zonder meer uit afdeling 6.1.8 
(met name de slotzinsnede van artikel 6.1.8.1 lid 1), want de vordering tot 
schadevergoeding is daar een secundaire tegenover de primaire vordering 
tot ongedaanmaking. In het stelsel van artikel 6.4.3.1 geldt dit echter niet, nu 
daar niet van een primaire verbintenis tot ongedaanmaking van de verrijking 
uitgegaan wordt. Derhalve stelt thans het tweede lid voorop dat de verrijking 
buiten beschouwing blijft, voor zover zij is verminderd als gevolg van een 
omstandigheid die niet aan de verrijkte kan worden toegerekend. Vervol-
gens bevat het derde lid, in een redactie die zoveel mogelijk aansluit bij de 
artikelen 6.4.2.3 en 6, de regel van de oorspronkelijke tweede zin, alsmede 
een toevoeging daarbij met het oog op de in de daarin genoemde periode 
gedane uitgaven. Beide nieuwe leden kunnen worden gezien als een uitwer-
king van de zinsnede «voor zover dit redelijk is» in lid 1. 

TITEL 5 

OVEREENKOMSTEN IN HET ALGEMEEN 

Afdeling 1 

Algemene bepalingen 

Artikelen 6.5.1.1 en 6. Deze beide bepalingen omlijnen tezamen het toe-
passingsgebied van de onderhavige titel. Kort samengevat komt het geko-
zen stelsel op het volgende neer: 

a. Waar in titel 5 gesproken wordt van «overeenkomst» is bedoeld een 
obligatoire overeenkomst. 

b. De bepalingen betreffende obligatoire overeenkomsten zijn ook van 
toepassing op obligatoire overeenkomsten met meer dan twee partijen, 
voor zover de strekking van die bepalingen in verband met de aard van de 
overeenkomst zich daartegen niet verzet. 

c. Hetgeen in de afdelingen 6.5.1-3 is bepaald voor obligatoire overeen-
komsten is van overeenkomstige toepassing op andere meerzijdige vermo-
gensrechtelijke rechtshandelingen - en dus ook op andere dan obligatoire 
overeenkomsten - voor zover de strekking van de betrokken bepalingen in 
verband met de aard van de rechtshandeling zich daartegen niet verzet. 

Bij deze opzet dient te worden bedacht dat titel 5 mede tot strekking heeft 
te dienen als grondslag voor de regeling van de benoemde overeenkomsten 
in de Boeken 7 en 8. Aandacht verdient daarbij dat met name de in Boek 7 
geregelde overeenkomsten niet alle van obligatoire aard zijn; men zie bijv. 
artikel 7.3.1, titel 7.11, afdeling 7.13.2 en titel 7.15. Voorts komen in de Boe-
ken 7 en 8 een aantal overeenkomsten voor, waarbij het eerder regel dan uit-
zondering zal zijn dat meer dan twee personen daarbij partij zijn; men zie 
bijv. de titels 7.11 en 7.13, alsmede afdeling 8.3.1. Ook in al deze gevallen zal 
men derhalve, zo nodig, op de algemene regels van titel 6.5 kunnen terug-
grijpen, uiteraard met het voorbehoud dat uit de artikelen 6.5.1.1 lid 2 en 
6.5.1.6 voortvloeit. 

Voorts vestigt de ondergetekende er de aandacht op dat - anders dan in 
de literatuur wel is verondersteld - in het stelsel van het ontwerp nauwelijks 
van belang is, in welke gevallen een meerzijdige rechtshandeling al of niet 
een overeenkomst mag heten. 
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6.5.1 Artikelen 6.5.1.2 en 3. Zoals aangekondigd in de memorie van toelichting 
op het wetsontwerp ter vaststelling van hoofdstuk VI (Justitie) van de rijks-
begroting voor het dienstjaar 1975 (zitting 1974-1975- 13 100) wordt overwo-
gen om - vooruitlopend op het nieuwe B.W. - een wettelijke regeling betref-
fende algemene voorwaarden tot stand te brengen. Waar de voorbereiding 
van zodanige regeling nog niet is voltooid, dient deze materie in het gewij-
zigd ontwerp van Boek 6 te blijven rusten. Indien een wetsontwerp als hier 
bedoeld zal zijn ingediend, zal Boek 6 daaraan uiteraard worden aangepast. 

In deze omstandigheden heeft de ondergetekende gemeend de materie 
van artikel 6.5.1.3 en de beantwoording van hetgeen in het voorlopig verslag 
daarbij is opgemerkt, voorlopig te moeten laten rusten. Hij stelt zich voor 
hierop hetzij in het kader van voormeld wetsontwerp, hetzij bij de aanpas-
sing daaraan van Boek 6, terug te komen. 

Deze overwegingen gelden naar de mening van de ondergetekende echter 
niet voor artikel 6.5.1.2. Weliswaar wordt dit artikel in de toelichting, p. 
734-735, met de problematiek van de algemene voorwaarden in verband 
gebracht, maar de strekking ervan is in hoofdzaak een andere. Zoals in de 
eerste alinea van de toelichting bij artikel 6.5.1.2 wordt aangestipt, zijn de re-
denen die tot opneming ervan hebben geleid te vinden in de toelichting bij 
vraagpunt 24, behorende bij de nota over het nieuwe Burgerlijk Wetboek 
(zitting 1952-1953-2846) en in de uiteenzettingen van de zijde van de rege-
ring bij de verdere behandeling daarvan in de Tweede Kamer. Deze strek-
king komt hierop neer dat het in vele gevallen boven het opnemen van wet-
telijke regelingen van aanvullend recht bij de benoemde overeenkomsten de 
voorkeur verdient om het treffen van zodanige regelingen over te laten aan 
een lagere wetgever, en dat wel op een zodanige wijze dat de kring van con-
tractanten waarvoor de regeling zal gelden, bij de opstelling ervan zoveel 
mogelijk rechtstreeks kan worden betrokken. Uiteraard kan een regeling als 
bedoeld in artikel 6.5.1.2 ertoe bijdragen dat de behoefte aan algemene 
voorwaarden afneemt en kan zij bij eventuele toetsing van algemene voor-
waarden ook van belang zijn voor het oordeel wat binnen de betreffende 
kring van contractanten als een redelijke regeling moet worden beschouwd. 
Maar deze - op zichzelf wenselijke - neveneffecten behoeven geen grond te 
zijn de opneming van artikel 6.5.1.2 te doen afhangen van de vraag welke re-
gels tezijnertijd ter zake van de problematiek van de algemene voorwaarden 
zullen komen te gelden. Bovendien dient te worden bedacht dat het artikel 
reeds nu mede van belang is om te beoordelen welke regels betreffende 
overeenkomsten in de Boeken 7 en 8 al of niet opgenomen dienen te wor-
den. Men zie de toelichting, p. 831, vierde alinea, de alinea overlopend van 
p. 1062 naarp. 1063 en artikel 7.12.5, tweede zin. 

Artikel 6.5.1.2. Voor wat de strekking van dit artikel betreft, moge de on-
dergetekende beginnen met te verwijzen naar hetgeen daarover bij de arti-
kelen 6.5.1.2 en 3 reeds werd opgemerkt. Met de meeste leden van de Com-
missie is hij van mening dat het artikel in een behoefte voorziet. Daarbij 
denkt hij met name aan de voormelde strekking ervan en niet zozeer aan be-
strijding van het euvel van eenzijdige of moeilijk kenbare algemene voor-
waarden. Voor een effectieve bescherming van bijv. consumenten die van 
zodanige voorwaarden de dupe dreigen te worden, zou het artikel zich trou-
wens nauwelijks lenen, mede omdat, zoals ook in het voorlopig verslag 
werd opgemerkt, een tot stand gebrachte standaardregeling krachtens lid 5 
in beginsel slechts van aanvullend recht is, zij het dat voor afwijking een be-
paalde vorm kan worden voorgeschreven. 

De ondergetekende verwacht voorts niet dat het artikel zal worden gehan-
■teerd teneinde aan een bepaalde bedrijfstak - eventueel tegen de wil van een 
belangrijk deel van de belanghebbenden waarom het gaat - een bepaalde 
standaardregeling «op te leggen», zoals de minderheid van de Commissie, 
die tegen het artikel bezwaren had, het uitdrukte. Het artikel gaat er immers 
vanuit dat de standaardregeling tot stand wordt gebracht zoveel mogelijk 
met medewerking van de over en weer betrokken groepen van contractan-
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ten zelf, zij het ook met zekere waarborgen dat het eindresultaat met de be-
langen van alle betrokkenen, alsook met het algemeen belang, strookt. Het 
ligt in dit verband voor de hand de leden van de in het artikel bedoelde com-
missie, die met de opstelling van de regeling zal zijn belast, in belangrijke 
mate door de organisaties van deze betrokkenen te laten aanwijzen of uit 
hun midden te benoemen. Het is naar de mening van de ondergetekende 
dan ook niet goed denkbaar dat door middel van een standaardregeling de 
wensen die in het bedrijfsleven of elders omtrent de inhoud van de betref-
fende overeenkomsten in enigszins ruime kring leven, ter zijde zouden kun-
nen worden geschoven. 

De ondergetekende meent voorts dat het artikel niet onverenigbaar is met 
artikel 164 Grondwet. Algemeen wordt aangenomen, dat artikel 164 in be-
ginsel niet in de weg staat aan delegatie bij de wet aan een lagere wetgever 
van de bevoegdheid regels van burgerlijk recht te geven. Artikel 164 stelt 
naar de mening van de ondergetekende aan een zodanige delegatie slechts 
deze nadere grens dat zij niet zulk een omvangrijk terrein mag bestrijken dat 
niet meer gezegd kan worden dat het burgerlijk recht «bij de wet in een alge-
meen wetboek» is geregeld. Ook daarvan is naar zijn mening geen sprake bij 
de delegatie van artikel 6.5.1.2, die slechts de bevoegdheid betreft tot het ge-
ven van regels voor bijzondere soorten van overeenkomsten, bestemd te 
gelden voor een bepaalde tak van bedrijf. Deze delegatie wordt bovendien 
gerechtvaardigd juist door het feit dat het hier om regels gaat, die zich niet 
goed voor vaststelling door de fomele wetgever lenen. Dat geldt ook voor 
de omschrijving voor elk afzonderlijk geval van de soort van overeenkomst 
en de bedrijfstak, waarvoor een bepaalde standaardregeling tot stand kan 
worden gebracht. De ondergetekende acht het met de in het voorlopig ver-
slag bedoelde andere leden een ernstig beletsel voor de hanteerbaarheid 
van artikel 6.5.1.2, wanneer voor deze omlijning telkens de formele wetgever 
ingeschakeld zou moeten worden. Wel is het naar zijn mening op zijn plaats 
dit punt niet over te laten aan de in lid 2 bedoelde commissie, maar daar-
voor, zoals in de tweede zin van lid 1 gebeurt, een algemene maatregel van 
bestuur te eisen. Bij dit alles moet dan nog worden bedacht dat achterwege-
lating van het artikel voor de betrokkenen niet zou leiden tot een grotere toe-
gankelijkheid van de regels die op hun overeenkomsten van toepassing zijn. 
De regeling van deze overeenkomsten zou dan immers in de praktijk worden 
overgelaten aan algemene voorwaarden, die nog verder dan een standaard-
regeling van de formele wetgeving zouden afstaan. 

De ondergetekende verenigt zich voorts met het oordeel van de Commis-
sie dat een standaardregeling in verschillende opzichten door de rechter aan 
de wet zal kunnen worden getoetst, met name aan dwingend recht, voor zo-
ver dit krachtens lid 4 niet door een standaardregeling opzij gezet kan wor-
den, aan een eventuele latere wetsbepaling die tot strekking heeft haar opzij 
te zetten, en aan de regels van de Grondwet. Het staat evenwel aan de rech-
ter niet vrij de standaardregeling te toetsen aan de hand van de maatstaf of 
de belangenafweging die tot haar totstandkoming heeft geleid op behoorlij-
ke wijze heeft plaatsgevonden. Dat neemt evenwel niet weg dat, wanneer 
een der partijen bij een overeenkomst zich op een regel in een standaardre-
geling beroept, artikel 6.5.3.1 lid 2 van het gewijzigd ontwerp ertoe kan lei-
den dat dit beroep faalt, omdat toepassing van de regel in de gegeven om-
standigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaard-
baar zou zijn. In dit laatste ligt echter geen algemene - eventueel marginale 
- toetsingsbevoegdheid ter zake van de inhoud of wijze van totstandkoming 
van de standaardregeling opgesloten, in dier voege dat zij onverbindend zou 
kunnen worden verklaard. 

Met de Commissie is de ondergetekende voorts van oordeel dat het te ver 
zou gaan om de mogelijkheid te openen in een standaardregeling dwingend 
recht op te nemen, anders dan door het stellen van bepaalde vormvereisten 
voor eventuele afwijkingen. De bedoeling van dit laatste is niet om de moge-
lijkheid te scheppen langs een omweg toch afwijking feitelijk onmogelijk te 
maken, maar om waarborgen te scheppen dat partijen die in een zodanige 
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afwijking toestemmen, zich daarvan bewust zijn en er aldus toe worden ge-
bracht zich de gevolgen van deze toestemming te realiseren. Welke eis voor 
de afwijking op zijn plaats is, zal naar de mening van de ondergetekende aan 
de standaardregeling zelf moeten worden overgelaten. In vele gevallen zal 
een al of niet persoonlijk geschreven geschrift op zijn plaats zijn. Niet uitge-
sloten is ook dat een notariële akte als een redelijke eis moet worden be-
schouwd, met name wanneer de standaardregeling betrekking heeft op 
overeenkomsten betreffende registergoederen, een terrein waarop thans al-
gemene voorwaarden een niet te onderschatten rol spelen. 

Aandacht verdient nog dat de redactie van de eerste zin van het vierde lid 
enigszins is gewijzigd, zulks ter vermijding van de verkeerde indruk die zou 
kunnen worden gewekt door de in het ontwerp gebezigde woorden «op ge-
nerlei wijze kan worden afgeweken». Ook dwingend recht waarvan bij over-
eenkomst wèl afwijking ten gunste van één der partijen mogelijk is, behoort 
niet door een standaardregeling ten nadele van deze partij opzij te kunnen 
worden gezet. Men denke bijv. aan dwingende regels betreffende de 
arbeidsovereenkomst of de vervoerovereenkomst, die uitsluitend ten doel 
hebben de arbeider c.q. de afzender te beschermen. 

Als voorbeeld van een geval als bedoeld in de tweede zin van lid 2 kan het 
inmiddels verschenen artikel 7.12.5, tweede zin, worden vermeld. 

Artikel 6.5.1.3. Bij de artikelen 6.5.1.2en 3 is reeds uiteengezet waarom de 
ondergetekende dit artikel en het voorlopig verslag daarbij voorshands heeft 
laten rusten. 

Artikel 6.5.1.5. Dit artikel is in het gewijzigd ontwerp geschrapt. Ook zon-
der het daarin bepaalde is duidelijk dat bij een obligatoire overeenkomst zich 
het geval kan voordoen dat de toestemming tot het aangaan ervan in de tijd 
samenvalt met het verrichten van een prestatie ter uitvoering van die over-
eenkomst. Zo zullen ook de omschrijvingen van een aantal benoemde over-
eenkomsten in de Boeken 7 en 8 - m e n zie bijv. de artikelen 7.1.1.1 (koop), 
7.2.1.1 (verbruikleen), 7.7.1.1 (opdracht), 7.7.2.1 (lastgeving) en 7.9.1.1 (be-
waarneming) - mede het geval omvatten dat de toestemming ligt opgeslo-
ten in het verrichten van de prestatie ter voldoening aan een der verbintenis-
sen waarvan het betreffende artikel spreekt. 

Anderzijds is het niet zo, dat steeds, wanneer de toestemming tot een 
rechtshandeling tegelijk met het verrichten van een prestatie plaats vindt, 
het geven van deze toestemming met het zich verbinden tot de prestatie ge-
lijk moet worden gesteld. Het ontwerp hield daarmee rekening door middel 
van de woorden «behalve wanneer de strekking van een bepaling zich daar-
tegen verzet». De ondergetekende meent echter dat ook dit een reden is om 
er de voorkeur aan te geven de gehele kwestie aan rechtspraak en weten-
schap over te laten. 

Afdeling 2 

Het tot stand komen van overeenkomsten 

Algemeen. De ondergetekende wil bij de bespreking van het gewijzigd 
ontwerp van deze afdeling voorop stellen dat zij gezien moet worden als een 
uitwerking voor het bijzondere geval van de overeenkomst van hetgeen in ti-
tel 3.2 is bepaald voor de totstandkoming van rechtshandelingen in het alge-
meen. Zoals in de inleidende opmerkingen van de toelichting bij afdeling 
6.5.2 wordt aangegeven, moet dan ook bij de toepassing van deze afdeling 
steeds mede op de bepalingen van titel 3.2 worden gelet, uiteraard voor zo-
ver daarvan in afdeling 6.5.2 niet is afgeweken. 

De bepalingen van titel 3.2 die in dit verband in de eerste plaats aandacht 
verdienen, zijn te vinden in de artikelen 3.2.2 en 3.2.3, waarin tot uiting komt 
welke rol wi l , verklaring en opgewekt vertrouwen bij de totstandkoming van 
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de rechtshandeling spelen. In de literatuur over het ontwerp zijn kritische be-
schouwingen gewijd aan de wijze waarop deze artikelen in de vorm die zij in 
het regeringsontwerp van Boek 3 hadden, worden uitgelegd in de toelich-
ting van Meijers bij Boek 3 (p. 182) en in de inleidende opmerkingen van de 
toelichting bij de onderhavige afdeling (p. 741, punt 4). Deze uitleg komt 
hierop neer dat in het nieuwe wetboek voor het rechtsgevolg van rechtshan-
delingen een dubbele grondslag bestaat, nl. al naar de aard van het geval de 
geopenbaarde wil (artikel 3.2.2) en het opgewekte vertrouwen (artikel 3.2.3). 
Deze leer stemt overeen met hetgeen ten tijde van de totstandkoming van 
het ontwerp van Boek 3 in Nederland voor het bestaande recht algemeen 
werd aangenomen. Inmiddels is dit laatste niet meer in dezelfde mate het 
geval en zoeken velen de grondslag van in het bijzonder de gebonden-
heid aan de overeenkomst uitsluitend in het opgewekte vertrouwen, dan wel 
in de toerekening van de rechtsgevolgen van de overeenkomst aan de han-
delende partijen. Tot praktisch verschillende resultaten behoeven deze 
zienswijzen niet te leiden. En ook is het niet zo dat de redactie van de artike-
len 3.2.2 en 3.2.3, zoals deze thans is komen te luiden, daarmee onverenig-
baar is, mits men deze artikelen maar als één samenhangend geheel opvat, 
waarin onder meer tot uitdrukking komt dat het bij de vraag of een meerzijdi-
ge rechtshandeling, in het bijzonder een overeenkomst, tot stand is geko-
men, in laatste instantie steeds aankomt op wat partijen over en weer uit el-
kaars verklaringen of gedragingen omtrent hun wederzijdse bedoelingen 
(wil) hebben mogen afleiden en op wat partijen op die grond aan rechtsge-
volgen kan worden toegerekend. 

Zonder te willen vooruitlopen op de verdere behandeling van Boek 3 wijst 
de ondergetekende erop dat de hier aan de orde gestelde vraag hoe de ge-
bondenheid van partijen aan de overeenkomst het best kan worden ver-
klaard, er een is van dogmatische aard en zich niet leent voor beslissing door 
de wetgever die zich in beginsel slechts heeft bezig te houden met hetgeen 
voor het intreden van bepaalde praktische rechtsgevolgen vereist is en wel-
ke die rechtsgevolgen zijn. De onderhavige afdeling bevat dan ook uitslui-
tend regels van deze aard. 

In dit licht moet ook worden gezien de opmerking, gemaakt op p. 741 van 
de toelichting, punt 4, dat het ontwerp voor het tot stand komen van een 
overeenkomst niet eist dat op enig tijdstip tussen de betrokken partijen wils-
overeenstemming heeft bestaan. Is bijv. een aanbod voor een bepaalde tijd 
gedaan, dan blijft dit in beginsel in stand totdat het is herroepen of verwor-
pen. Voor het tot stand brengen van de overeenkomst is slechts nodig dat dit 
aanbod tijdig wordt aanvaard en dat deze aanvaarding het aanbod dekt. Niet 
nodig is dat de aanbieder zijn aanbod op dit tijdstip (nog) wilde. Het kan zijn 
dat hij het nooit gewild heeft, althans in de vorm waarin degene die aan-
vaardde het heeft opgevat (artikel 3.2.3). Het kan ook zijn dat hij aanvankelijk 
wèl wilde, maar niet tijdig of niet rechtsgeldig heeft herroepen (artikel 
6.5.2.2). Niettemin ontstaat dan door de aanvaarding een overeenkomst. 

Een volgend punt dat in de literatuur over de onderhavige afdeling alge-
meen de aandacht heeft getrokken, is de vraag in hoeverre aanbod en aan-
vaarding moeten worden gezien als rechtshandelingen, los van de overeen-
komst die daardoor tot stand komt. In de toelichting, p. 741, punt 2 van de in-
leidende opmerkingen bij deze afdeling, is er terecht op gewezen dat men 
voor de toepassing van een aantal van de bepalingen van titel 3.2 aanbod en 
aanvaarding niet als afzonderlijke rechtshandelingen zal mogen opvatten, 
maar als onzelfstandige onderdelen van een als eenheid opgevatte meerzij-
dige rechtshandeling. Het gaat hier met name om de artikelen 3.2.1, 3.2.2a, 
3.2.7 lid 2, 3.2.11 lid 2, 3.2.14 lid 1 en 3.2.17cvan het gewijzigd ontwerp. Deze 
passage heeft echter in zoverre misverstand gewekt dat men daaruit heeft 
afgeleid dat naar de mening van de ontwerpers een aanbod of aanvaarding 
nimmer als een afzonderlijke rechtshandeling kan worden beschouwd, het-
geen vooral van belang is voor het aanbod in het tijdvak vóórdat door de 
aanvaarding de overeenkomst tot stand kwam. In het gewijzigd ontwerp is 
dit misverstand uitgesloten als gevolg van de daarin ingevoegde uitdrukke-

Tweede Kamer, zitting 1975-1976,7729, nrs. 6-7 199 



lijke bepalingen van de artikelen 1 lid 2 en 1 a, die hieronder nog nader aan 
de orde zullen komen. 

Bij de inleidende opmerkingen van de toelichting bij deze afdeling, p. 742, 
punt 5, tekent de ondergetekende voorts aan dat inmiddels als artikel 3.2.4 
lid 5 een bepaling is opgenomen, krachtens welke een herroeping van een 
tot een bepaalde persoon gerichte verklaring - en dus ook van een aanbod 
of een aanvaarding - mogelijk is, mits zij die persoon eerder dan of gelijktij-
dig met de herroepen verklaring bereikt. 

Tenslotte verdient nog aandacht dat in het gewijzigd ontwerp, evenmin 
als in het ontwerp het geval was, een bepaling is opgenomen betreffende de 
verplichtingen die eventueel rusten op partijen die met elkaar in onderhan-
deling zijn getreden. Wat hier geldt, blijft derhalve overgelaten aan onge-
schreven recht, waarbij vooral moet worden gedacht aan de ongeschreven 
betamelijkheidsregels waarnaar wordt verwezen in artikel 6.3.1.1 (artikel 
6.3.1 van het ontwerp); men zie de toelichting, p. 748, voorlaatste alinea. In 
dit verband moge de ondergetekende nog wijzen op het in het gewijzigd ont-
werp ingevoegde nieuwe artikel 6.3.2.4 betreffende de aansprakelijkheid van 
de vertegenwoordigde voor gedragingen van zijn vertegenwoordiger, die 
een fout jegens een derde inhouden. Deze bepaling kan met name van be-
lang zijn bij fouten die door een vertegenwoordiger in het onderhandelings-
stadium zijn gemaakt; men zie hetgeen in deze memorie bij artikel 6.3.2.4 
daarover is aangetekend. 

Artikel 6.5.2.1. Bij dit artikel en de artikelen 6.5.2.2-8 van het gewijzigd 
ontwerp is rekening gehouden met de Eenvormige wet inzake de totstand-
koming van Internationale Koopovereenkomsten betreffende roerende li-
chamelijke zaken, die inmiddels in de Nederlandse wetgeving is opgenomen 
bij de wet van 15 december 1971, Stb. 781, en hierna zal worden aangeduid 
als L.U.F. Naar de mening van de ondergetekende zou het niet wenselijk zijn 
tussen deze internationale regeling betreffende een der belangrijkste be-
noemde overeenkomsten en de onderhavige afdeling willekeurige verschil-
len te laten bestaan. 

In het gewijzigd ontwerp is aan het onderhavige artikel een nieuw tweede 
lid toegevoegd, waari n wordt vooropgesteld dat de artikelen 2-8 van toepas-
sing zijn, tenzij iets anders voortvloeit uit het aanbod, uit een andere rechts-
handeling of uit een gewoonte. Men vergelijke artikel 2 L.U.F. Deze bepaling 
maakt de vele door «tenzij» ingeleide bijzinnen die in het ontwerp in de arti-
kelen 2-8 waren ingevoegd overbodig, zodat de redactie van deze artikelen 
op deze wijze niet onaanzienlijk kon worden vereenvoudigd. 

Opmerking verdient dat artikel 1 lid 2 door de woorden «of een andere 
rechtshandeling» tevens buiten twijfel stelt, dat een aanbod in beginsel als 
een rechtshandeling moet worden beschouwd; men zie hetgeen onder AI-
gemeen bij deze afdeling daarover reeds werd aangetekend en voorts ook 
het nieuwe artikel 1 a. 

Bij de «andere rechtshandelingen» waarvan hier sprake is moet uiteraard 
in de eerste plaats worden gedacht aan een overeenkomst; men zie ook arti-
kel 6.5.2.2 lid 3. Daarnaast kunnen ook afwijkingen als hier bedoeld voort-
vloeien uit een uiterste wilsbeschikking (legaat) of uit de statuten van een 
rechtspersoon, zoals deze zijn tot stand gebracht door de rechtshandeling 
waarbij de rechtspersoon is opgericht of de statuten nader zijn vastgesteld 
of gewijzigd. Men denke bijv. aan een verplichting bij verkoop van aandelen 
in een vennootschap om deze tevoren op een bepaalde wijze aan de andere 
aandeelhouders aan te bieden, die dan wellicht weer op een bepaalde, in de 
statuten voorgeschreven wijze kunnen aanvaarden. 

Aandacht verdient nog dat in lid 2 niet ook het nieuwe artikel 1 a is ver-
meld. Het daar bepaalde behoort niet door het aanbod, een andere rechts-
handeling of een gewoonte opzij te kunnen worden gezet. 

Artikel 6.5.2. la. Zoals onder Algemeen bij deze afdeling reeds is gesigna-
leerd kan in de praktijk behoefte bestaan aan toepassing van de regels be-
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treffende rechtshandelingen op het aanbod, vóórdat het is aanvaard. Zeker 
nu het ontwerp in artikel 6.5.2.2 de onherroepelijkheid van het aanbod als 
mogelijkheid heeft opgenomen, kan het voorkomen dat het geruime tijd - in 
het geval berecht door H.R. 19 december 1969, N.J. 1970,154 zes a zeven 
maanden - blijft openstaan. Het komt de ondergetekende niet praktisch voor 
dat, wanneer gedurende deze periode reeds aan de eisen voor nietigheid of 
vernietigbaarheid van de overeenkomst, zo zij tot stand mocht komen, is vol-
daan, de aanbieder niettemin daarop geen beroep kan doen dan nadat de 
wederpartij het aanbod heeft aanvaard. Het gewijzigd ontwerp opent daar-
om de mogelijkheid zich tevoren reeds rechtstreeks op de nietigheid van het 
aanbod te beroepen c.q. het aanbod te vernietigen en dat wel overeenkom-
stig dezelfde regels als na de aanvaarding ten aanzien van de overeenkomst 
zouden hebben gegolden. Het nieuwe artikel 1a verwijst in dit verband naar 
de regelsvoor meerzijdige rechtshandelingen. Daarbij moet in de eerste 
plaats worden gedacht aan de regels betreffende nietigheid en vernietig-
baarheid in titel 3.2, voor zover zij op meerzijdige rechtshandelingen betrek-
king hebben. Voorts denke men ook aan bepalingen die in het bijzonder voor 
overeenkomsten gelden, zoals de artikelen 6.5.2.11 en 12, die overigens 
krachtens artikel 6.5.1.6 ook op andere meerzijdige rechtshandelingen van 
overeenkomstige toepassing kunnen zijn. 

Een bepaling als de onderhavige is voor de aanvaarding niet nodig geoor-
deeld. Door de aanvaarding komt immers de overeenkomst terstond tot 
stand, zodat de bepalingen betreffende nietigheid en vernietigbaarheid ook 
terstond op deze overeenkomst toegepast kunnen worden. Sluit de aanvaar-
ding niet bij de overeenkomst aan en komt de overeenkomst dus niet tot 
stand, dan geldt de aanvaarding ingevolge artikel 8 lid 1 als een nieuw aarv 
boden is dus ook artikel 1a daarop van toepassing. 

Naast de regels betreffende nietigheid en vernietigbaarheid kunnen voor 
het aanbod zowel als voor de aanvaarding ook de artikelen 3.2.4 en 3.2.5 van 
belang zijn. Zo volgt uit artikel 3.2.4 lid 1 dat aanboden aanvaarding in be-
ginsel in iedere vorm kunnen geschieden, alsmede wat nodig is, wil een ver-
klaring, houdende een aanbod of aanvaarding, haar werking hebben. Artikel 
3.2.5 brengt mee dat in beginsel ook deze rechtshandelingen onder een 
voorwaarde of een termijn kunnen worden verricht. Men lette echter op het 
aan het eerste lid van dit artikel toegevoegde «tenzij». Zo zal een aanvaar-
ding die binnen een bepaalde termijn of binnen «redelijke tijd» (artikel 
6.5.2.4 lid 1) moet geschieden, niet tijdig geschied zijn, wanneer zij afhanke-
lijk is van een opschortende voorwaarde die bij de afloop van de termijn nog 
niet vervuld was. 

Artikel 6.5.2.2. Het eerste lid is in verschillende opzichten gewijzigd. De 
woorden «tenzij uit overeenkomst of gewoonte of uit het aanbod zelf iets an-
ders voortvloeit» zijn vervallen in verband met het nieuwe tweede lid van ar-
tikel 1. Voorts is lid 1 aangevuld met de uitdrukkelijke bepaling dat het stel-
len van een termijn voor de aanvaarding het aanbod in beginsel onherroe-
pelijk maakt. Het verdient naar de mening van de ondergetekende de voor-
keur deze voor de praktijk belangrijke regel -door de ontwerpers in de toe-
lichting, p. 744, bovenaan, reeds vermeld - in de wettekst zelf neer te leggen, 
zulks naar voorbeeld van artikel 5 lid 2 L.U.F. Tenslotte is de inhoud van de 
oorspronkelijke slotzinsnede van lid 1 in het gewijzigd ontwerp overge-
bracht naar een nieuw tweede lid. Men zie de eerste zin daarvan, die de ook 
in het ontwerp reeds gehuldigde verzendtheorie handhaaft, zulks in over-
eenstemming met artikel 5 lid 4 L.U.F. 

Aan deze zin is een tweede zin toegevoegd betreffende het vrijblijvend 
aanbod. Daarbij is er van uitgegaan dat het hierbij gaat om een verklaring 
die als een aanbod moet worden opgevat. Voor het huidige recht wordt door 
sommigen verdedigd dat het vrijblijvend aanbod moet worden gezien als 
een uitnodiging tot het doen van een aanbod. Het gewijzigd ontwerp sluit 
deze figuur die geen nadere regeling behoeft, niet uit, maar maakt het onno-
dig naar deze constructie te grijpen om het resultaat te verkrijgen dat door 
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de hier besproken zin rechtstreeks wordt bepaald. Bij de term «onverwijld» 
zie men wat in de memorie van antwoord betreffende Boek 3, p. 43, daar-
over is opgemerkt. Zo zal voor de vraag wat nog als «onverwijld» kan gelden 
een rol kunnen spelen dat degene die aan meer personen tegelijk een vrij-
blijvend aanbod heeft gedaan, zal moeten nagaan wie van hen tot aanvaar-
ding overging en in hoeverre hij jegens hen allen zou kunnen nakomen, eer 
de beslissing omtrent de herroeping redelijkerwijs van hem kan worden ge-
vergd. 

Het oorspronkelijke lid 2 is vernummerd tot lid 3. De woorden «in geval 
van twijfel» zijn daaruit als overbodig geschrapt. Uit artikel 1 lid 2 van het ge-
wijzigd ontwerp volgt reeds dat de regel van lid 3 geldt, tenzij uitleg van de 
betreffende overeenkomst mee zou brengen dat het anders is. 

Bij het onderhavige artikel is voorts nog van belang het in het gewijzigd 
ontwerp van Boek 3 ingevoegde vijfde lid van artikel 3.2.4, krachtens hetwelk 
herroeping van een tot een bepaalde persoon gerichte verklaring mogelijk 
is, mits zij die persoon eerder dan of gelijktijdig met de herroepen verklaring 
bereikt. Deze bepaling is niet alleen van belang voor de vraag in hoeverre 
een aanvaarding herroepen kan worden, maar geeft ook aan in hoeverre 
herroeping is toegelaten van een onherroepelijk aanbod, d.w.z. een aanbod 
dat de strekking heeft om, zo het ingevolge artikel 3.2.4 zijn werking heeft, 
ondanks herroeping in stand te blijven. 

Artikel 6.5.2.3. In verband met het nieuwe artikel 1 lid 2 konden in het eer-
ste lid van dit artikel de woorden «tenzij uit de uitloving iets anders voort-
vloeit» worden geschrapt. 

Artikel 6.5.2.4. In verband met het nieuwe artikel 1 lid 2 is uit het eerste lid 
de met «tenzij» beginnende bijzin geschrapt. Voorts is tot uiting gebracht dat 
het niet tijdig aanvaarden niet moet worden gezien als het niet nakomen van 
een verplichting, op grond waarvan bijv. schadevergoeding zou kunnen 
worden gevorderd, maar leidt tot vervallen van het aanbod. Men lette echter 
op het eerste lid van het nieuwe artikel 5a dat aan de aanbieder de bevoegd-
heid geeft om een te late aanvaarding toch als tijdig gedaan te laten gelden 
door aan de wederpartij onverwijld een desbetreffende mededeling te doen. 
Deze regeling stemt overeen met die van de artikelen 8 lid 1 en 9 lid 1 L.U.F. 

Artikel 6.5.2.5. Ook in dit artikel is in verband met het nieuwe artikel 1 lid 2 
de met «tenzij» beginnende bijzin geschrapt. Daardoor is mede vervallen de 
daarin voorkomende verwijzing naar de billijkheid die in artikel 1 lid 2 niet 
voorkomt en derhalve in het gewijzigd ontwerp in het geheel niet terugkeert. 
De reden waarom deze verwijzing in het ontwerp was opgenomen, is ver-
meld op p. 746, tweede alinea, van de toelichting. De ondergetekende meent 
evenwel dat zij kan worden gemist. Naar zijn mening zal men hetzelfde re-
sultaat kunnen bereiken aan de hand van een redelijke uitleg van het aan-
bod, waarbij zowel de billijkheid als de aard van de transactie waarop het 
aanbod betrekking heeft van belang zullen zijn. Deze uitleg kan het best ge-
heel aan de rechter worden overgelaten; men zie ook artikel 11 L.U.F. 

Het artikel is voorts aangevuld met een regel voor het geval een der partij-
en na het aanbod de bevoegdheid verliest de overeenkomst te sluiten als ge-
volg van het feit dat een of meer van zijn goederen onder bewind komen te 
staan. Men zie bijv. de artikelen 3.6.1.2 lid 1, 3.6.2.3 en 3.6.2.3a en artikel 380 
lid 2, tweede zin, van Boek 1. De nieuwe bepaling heeft o.m. tot gevolg dat, 
wanneer de rechthebbende vóór de instelling van het bewind een aanbod 
heeft gedaan tot een overeenkomst tot het aangaan waarvan hij nadien niet 
bevoegd meer is, de wederpartij dit aanbod kan aanvaarden door zijn desbe-
treffende verklaring tot de bewindvoerder te richten. Deze zal dan aan de al-
dus totstandgekomen overeenkomst zijn gebonden en de daaruit voort-
spruitende vorderingen zullen dan ook op de onder bewind staande goede-
ren verhaald kunnen worden. 
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Artikel 6.5.2.5a. In dit artikel zijn een tweetal regels tezamen gebracht be-
treffende het geval dat een aanvaarding te laat heeft plaats gevonden. In dat 
geval komt er in beginsel geen overeenkomst tot stand, omdat de niet tijdige 
aanvaarding meebrengt dat het aanbod vervalt, hetzij op grond van artikel 4 
lid 1, hetzij door het verstrijken van de termijn die het aanbod zelf voor de 
aanvaarding inhield. 

Het eerste lid, dat ontleend is aan artikel 9 lid 1 L.U.F., bepaalt nu dat de 
aanbieder een te late aanvaarding toch als tijdig gedaan kan laten gelden, mits 
hij dit onverwijld aan de wederpartij mededeelt. Maakt de aanbieder van deze 
bevoegdheid gebruik, dan heeft dit tot gevolg dat de overeenkomst is tot-
standgekomen op het tijdstip van de aanvaarding. De ondergetekende ves-
tigt er de aandacht op dat dit stelsel niet geheel samenvalt met hetgeen op 
dit punt uit het ontwerp voortvloeide. Volgens artikel 8 lid 1 van het ontwerp 
gold immers een niet tijdige aanvaarding als een nieuw aanbod. Deze regel, 
die in het gewijzigd ontwerp niet terugkeert, bracht mee dat de aanbieder, zo 
hij de overeenkomst ondanks de niet-tijdigheid van de aanvaarding toch tot 
stand wenst te laten komen, dit kan doen door de niet tijdige aanvaarding als 
een nieuw aanbod te beschouwen en dit aanbod alsnog te aanvaarden. In dit 
stelsel komt echter de overeenkomst pas tot stand door deze laatste aan-
vaarding. De ondergetekende meent dat het stelsel van het gewijzigd ont-
werp de voorkeur verdient. In de eerste plaats zal het in de regel het best met 
de voorstelling van partijen stroken dat de overeenkomst door de eerste 
aanvaarding tot stand komt. Het ligt immers voor de hand om de houding 
van de aanbieder in het hier bedoelde geval te zien als een prijsgave van de 
bevoegdheid zich op niet-tijdigheid van deze aanvaarding te beroepen. In de 
tweede plaats voorkomt dit onnodige verschillen met het resultaat waartoe 
het hieronder nog te bespreken tweede lid leidt, alsmede met het eveneens 
denkbare geval dat de aanbieder geacht moet worden de bevoegdheid zich 
op de niet-tijdigheid van de aanvaarding te beroepen te hebben verwerkt. 

Het tweede lid voegt aan de in het eerste lid vervatte hoofdregel een bij-
zondere regel toe voor het geval de aanvaarding te laat plaatsvindt, maar de 
aanbieder begrijpt of behoort te begrijpen dat dit voor de wederpartij niet 
duidelijk was. In dat geval geldt de aanvaarding ook zonder de in lid 1 be-
doelde mededeling als tijdig gedaan, tenzij de aanbieder onverwijld aan de 
wederpartij mededeelt dat hij het aanbod als vervallen beschouwt. 

Deze regel komt neer op een veralgemening van de gedachte die aan arti-
kel 8 lid 2 van het ontwerp ten grondslag lag en ook is terug te vinden in arti-
kel 9 lid 2 L.U.F. De onzekerheid omtrent de al of niet tijdigheid van de aan-
vaarding, die tot toepassing van de bepaling kan leiden, kan in het gewijzigd 
ontwerp zowel voortvloeien uit de omstandigheid dat het medium dat de 
aanvaarding overbrengt (brief, telegram) daarover langer heeft gedaan dan 
verwacht mocht worden, als uit de soms moeilijk te beantwoorden vraag 
wat nog mag worden beschouwd als een «redelijke tijd» in de zin van artikel 
4 lid 1. Voorts kan de hier bedoelde onzekerheid ook het gevolg zijn van een 
of andere omstandigheid in verband met de inhoud van het aanbod, waarin 
een termijn voor de aanvaarding gesteld kan zijn, die niet aan een precieze 
maatstaf is gebonden, of die gebonden is aan een voorwaarde waarvan voor 
de wederpartij niet duidelijk is, of zij vervuld is. Men denke bijv. aan een aan-
bod «zolang de voorraad strekt». 

Men lette er op dat in al deze gevallen vereist is dat de aanbieder de betref-
fende, voor de wederpartij bestaande onduidelijkheid begreep of behoorde 
te begrijpen. Alleen dan kan men immers van hem vergen dat hij, wanneer 
hij zich op niet-tijdigheid van de aanvaarding wil beroepen, onverwijld re-
ageert. Bij de vraag in welke omstandigheden sprake is van «behoren te be-
grijpen» zal mede met deze strekking van de regel rekening moeten worden 
gehouden in dier voege dat niet te snel zal mogen worden aangenomen dat 
aan deze eis is voldaan. Men vergelijke de uitdrukking «duidelijk kenbaar», 
die in artikel 8 lid 2 van het ontwerp in dit verband werd gebezigd. Was de 
voor de wederpartij bestaande onduidelijkheid voor de aanbieder niet vol-
doende kenbaar, dan zal de wederpartij het risico van deze onduidelijkheid 
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zelf hebben te dragen. Deze risicoverdeling lijkt de ondergetekende in over-
eenstemming met het vertrouwensbeginsel dat de totstandkoming van 
rechtshandelingen in het algemeen beheerst (artikel 3.2.3). 

Aandacht verdient nog dat de toepassing van lid 2 evenals die van lid 1 er-
toe leidt dat de overeenkomst tot stand komt op het tijdstip van de als tijdig 
gedaan geldende aanvaarding. 

Artikel 6.5.2.6. Dit artikel is geschrapt. Om te doen vaststaan dat de aan-
vaarding in beginsel moet geschieden bij een tot de aanbieder gerichte ver-
klaring - zoals ook het aanbod in beginsel in een tot de wederpartij gerichte 
verklaring dient te zijn vervat - is geen uitdrukkelijke bepaling nodig. Even-
min is een zodanige bepaling vereist om te doen vaststaan dat uit overeen-
komst of gewoonte of uit het aanbod zelf kan voortvloeien dat de aanvaar-
ding opeen bepaalde wijze moet plaatsvinden, bijv. ineen bepaalde vorm 
of bij een tot een ander dan de aanbieder gerichte verklaring. Deze mogelijk-
heid vloeit immers reeds voort uit de aanhef van artikel 3.2.4 lid 1. 

Artikel 6.5.2.7. De redactie van dit artkel verwijst in het gewijzigd ontwerp 
uitdrukkelijk naar artikel 3.2.4 lid 3, zoals dit inmiddels is komen te luiden. 
Voorts is de aanhef van het artikel enigszins vereenvoudigd. Ook in andere 
bepalingen van deze afdeling - artikel 5a en artikel 8 lid 1 - wordt de term 
«aanvaarding» gebezigd in de zin van verklaring, houdende aanvaarding 
van een aanbod, zonder dat deze aanvaarding aan alle eisen voldoet, nodig 
om de overeenkomst tot stand te brengen. 

Artikel 6.5.2.8. Het eerste lid van dit artikel is in het gewijzigd ontwerp uit-
sluitend betrokken op het geval dat de aanvaarding van het aanbod afwijkt. 
Het geval van een niet tijdige aanvaarding wordt in het gewijzigd ontwerp 
geregeld door artikel 5a. Voor de redenen waarom deze wijziging is aange-
bracht, moge naar deze memorie bij dit laatste artikel worden verwezen. 

Het eerste lid is voorts aangevuld met de bepaling dat een aanvaarding 
die van het aanbod afwijkt en derhalve als een nieuw aanbod geldt, tevens 
geldt als een verwerping van het oorspronkelijke aanbod. Dit is van belang 
met het oog op artikel 4 lid 2 en stemt overeen met artikel 7 lid 1 L.U.F. 

Het stelsel van de L.U.F, is in beginsel ook in dier voege gevolgd dat in arti-
kel 8 lid 1 niet langer wordt geëist dat de aanvaarding «volkomen» bij het 
aanbod aansluit. Aan dit aspect van de regel is uitwerking gegeven in een 
nieuw tweede lid dat een soortgelijke regel bevat als artikel 7 lid 2 L.U.F. Niet 
overgenomen is echter de daarin gebezigde maatstaf dat de afwijkende 
voorwaarden van de aanvaarding het aanbod «niet wezenlijk aantasten». In 
een algemene regeling als die van afdeling 6.5.2, waarbij aan vele andere 
overeenkomsten dan die van internationale koop moet worden gedacht, be-
hoort de onderhavige bepaling een meer beperkte strekking te hebben. Het 
tweede lid is daarom eerst van toepassing wanneer de eventuele afwijkin-
gen slechts punten van ondergeschikte aard betreffen. 

Het oorspronkelijke artikel 8 lid 2 is, zoals boven reeds werd aangestipt, 
opgegaan in het nieuwe artikel ba lid 2. Anderzijds is aan artikel 8 een nieuw 
derde lid togevoegd dat een bepaling bevat betreffende het geval dat aan-
bod en aanvaarding naar verschillende algemene voorwaarden verwijzen. 

De ondergetekende meent dat het aanbeveling verdient om voor deze si-
tuatie die zich in de praktijk in binnen- en buitenland steeds vaker voordoet, 
een algemene regel te geven. Gedacht moet vooral worden aan het geval 
dat een overeenkomst wordt gesloten of bevestigd door middel van een 
briefwisseling, terwijl op het briefpapier van beide partijen een gedrukte toe-
passelijkverklaring van de eigen algemene voorwaarden voorkomt. 

In deze situatie zijn verschillende oplossingen denkbaar. Zou men op dit 
punt in het ontwerp geen uitdrukkelijke wetsbepaling opnemen, dan zou in 
de eerste plaats artikel 8 lid 1 voor toepassing in aanmerking komen: de aan-
vaarding wijkt van het aanbod af en vormt dus een nieuw aanbod. Niet re-
ageren op dit aanbod door de oorspronkelijke aanbieder kan dan gemakke-
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lijk tot complicaties leiden. Mogelijk zal men - naar valt te vrezen veelal te-
gen de verwachting van partijen in - tot de slotsom komen dat bij gebreke 
aan overeenstemming geen overeenkomst tot stand is gekomen. Mogelijk 
ook zal men aannemen dat de oorspronkelijke aanbieder die - niet bewust 
van de dubbele verwijzing - er inmiddels vanuit gegaan zal zijn, dat er een 
overeenkomst is, de voorwaarden van de acceptant alsnog zal hebben aan-
vaard, iets dat vaak al evenzeer buiten zijn verwachtingen zal liggen. En 
daarnaast zal tot onzekerheid kunnen leiden dat men in een aantal gevallen 
wellicht zal kunnen betogen dat niet artikel 8 lid 1, maar artikel 8 lid 2 toege-
past moet worden, een betoog dat in kracht zal winnen naarmate de algeme-
ne voorwaarden van partijen onderling op meer punten overeenstemmen. 
De ondergetekende meent daarom dat langs deze weg geen aantrekkelijke 
oplossing valt te bereiken. 

Een andere oplossing is voorgesteld in het rapport betreffende Boek 6 van 
het Genootschap van bedrijfsjuristen. Het door hen gepropageerde stelsel 
komt erop neer dat de voorwaarden gelden van de wederpartij van degene 
die het eerst tot uitvoering van de overeenkomst overgaat. Ook deze oplos-
sing komt de ondergetekende weinig gelukkig voor. Zij loopt al direct vast in 
het geval dat de wijze waarop degene die tot uitvoering wil overgaan, dit 
moet doen, nu juist afhankelijk is van de vraag welke voorwaarden van toe-
passing zijn. Men denke aan de niet zeldzame clausules betreffende tijd en 
plaats van nakoming. Ook kan de vraag wat nu eigenlijk een begin van uit-
voering is, gemakkelijk een bron van moeilijkheden worden. Zo kan men 
zich afvragen of een begin van uitvoering kan worden gezien in het voldoen 
aan de zorgverplichting van artikel 6.1.6.1 die in geval van bijv. een koop-
overeenkomst betreffende een individueel bepaalde zaak, terstond na de 
overeenkomst op de verkoper komt te rusten. Dezelfde vraag kan worden 
gesteld ten aanzien van een voor de wederpartij niet kenbare bestelling bij 
een derde teneinde zelf tijdig te kunnen nakomen. Voorts valt te bedenken 
dat in vele gevallen voor uitvoering (nakoming) van de overeenkomst een 
tweezijdige handeling nodig is. Zo is voor de overdracht van een zaak krach-
tens een koopovereenkomst veelal medewerking van beide partijen nodig. 
Het in de levering eventueel gelegen begin van uitvoering zal dus veelal 
door beide partijen tezamen worden gegeven. 

De hier bedoelde regel komt de ondergetekende voorts ook niet redelijk 
voor. Zij berust kennelijk op de gedachte dat degene die zonder het beroep 
op zijn eigen voorwaarden te herhalen tot uitvoering overgaat, zijn recht op 
een zodanig beroep bij wijze van verwerking daarvan behoort te verliezen. 
Maar vaak zal degene die tot uitvoering overgaat zich helemaal niet van de 
dubbele verwijzing bewust zijn, terwijl de wederpartij, die zich daarvan wei-
licht wèl bewust is, juist op deze onbewustheid van de ander kan hebben ge-
speculeerd door af te wachten of die ander soms zo onverstandig zal zijn de 
uitvoering ter hand te nemen. 

In het gewijzigd ontwerp is daarom de voorkeur gegeven aan een regel 
volgens welke degene die geconfronteerd wordt met een aanbod waarin 
naar algemene voorwaarden wordt verwezen, bij de aanvaarding niet kan 
volstaan met daar een andere, soortgelijke verwijzing tegenover te stellen, 
maar uitdrukkelijk de toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van de 
ander van de hand zal moeten wijzen. De aanhef van het nieuwe lid 3 dient 
ruim te worden uitgelegd, zodat het lid eveneens van toepassing is in het ge-
val dat de verwijzingen niet voorkomen in het eigenlijke aanbod en de eigen-
lijke aanvaarding, maar in latere brieven ter bevestiging van de gesloten 
overeenkomst, waarvan de volgorde niet met die van het aanbod en de aan-
vaarding - in de praktijk soms lastig uiteen te houden - hoeft samen te val-
len. De ondergetekende wijst er nog op dat van een partij die zelf werkt met 
verwijzingen op briefpapier e.d. naar algemene voorwaarden, in het alge-
meen voldoende inzicht en oplettendheid verwacht mag worden om op 
adaequate wijze te reageren op soortgelijke verwijzingen op van anderen af-
komstige geschriften. 
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De nieuwe regel leidt tevens tot een bevredigend resultaat, wanneer het 
niet bij een briefwisseling blijft, maar er later bijvoorbeeld in verband met de 
verdere uitvoering van de overeenkomst volgende brieven worden gewis-
seld, dan wel nota's, facturen of andere stukken met verwijzingen worden 
toegezonden. In dergelijke naderhand gewisselde stukken voorkomende ver-
wijzingen kunnen niet meer afdoen aan de toepasselijkheid van algemene 
voorwaarden, die krachtens lid 3 op grond van een verwijzing in een eerder 
stuk reeds is komen vast te staan. 

Artikel 6.5.2.9. In het gewijzigd ontwerp is dit artikel verder uitgewerkt. In 
de eerste plaats is de term «voorovereenkomst» vervangen door een om-
schrijving van wat daarmee is bedoeld, nl. een overeenkomst waarbij een 
der partijen zich verplicht tot het aangaan van de overeenkomst waarvoor 
het vormvereiste geldt. Onder deze omschrijving vallen zowel overeenkom-
sten met de wederpartij als overeenkomsten met een derde, maar - zoals 
het artikel thans aangeeft - in beide gevallen alleen voor zover het vormver-
eiste strekt ter bescherming van degene die zich verplicht. Zo zal een over-
eenkomst die strekt tot het aangaan van een concurrentiebeding als bedoeld 
in artikel 7.10.4.5 schriftelijk moeten worden aangegaan, wanneer de arbei-
der deze overeenkomst sluit met de werkgever zowel als wanneer hij dat 
doet met een derde. Maar de werkgever kan zich vormloos verplichten een 
zodanig beding in zijn arbeidsovereenkomsten op te nemen (bijv. tegenover 
zijn bedrijfsorganisatie). 

Uit de nieuwe redactie volgt tevens dat het artikel uitsluitend ziet op vorm-
vereisten ter bescherming van een der partijen of beide partijen, zodat die 
welke uitsluitend strekken ter bescherming van derden erbuiten vallen. Een 
soortgelijke beperking is opgenomen in het Zwitserse artikel 22 O.R. dat een 
regel van dezelfde strekking als het onderhavige artikel 9 bevat. 

Tenslotte verdient nog aandacht dat in het gewijzigd ontwerp het vorm-
vereiste op de voorafgaande overeenkomst «van overeen/co/Dsf/getoepas-
sing» is verklaard. Op deze wijze wordt er rekening mee gehouden dat een 
geheel letterlijke toepassing niet steeds mogelijk zal zijn. 

Artikel 6.5.2.10. Bij de in dit artikel gestelde eis van bepaalbaarheid van de 
verbintenissen die uit een overeenkomst voortvloeien, moge de ondergete-
kende herinneren aan de vergelijkbare bepalingen van artikel 3.4.2.2 lid 2 en 
artikel 3.9.1.5 lid 2. 

Artikelen 6.5.2.11 en 12. Het verheugt de ondergetekende dat de Com-
missie de dwalingsregeling van het ontwerp aanvaardbaar heeft geacht. In 
het gewijzigd ontwerp is op deze regeling voortgebouwd, zij het dat tevens 
zo veel mogelijk gebruik is gemaakt van de inmiddels daarop uitgebrachte 
en in het voorlopig verslag ten dele overgenomen kritiek. Bovendien is het de 
ondergetekende wenselijk voorgekomen rekening te houden met de interna-
tionale ontwikkeling van deze materie, zoals deze onder meer tot uiting komt 
in het Unidroit-ontwerp van 31 mei 1972 omtrent de geldigheid van lnterna-
tionale Koopovereenkomsten betreffende roerende lichamelijke zaken, ge-
publiceerd in Revue de droit uniforme, 1973,1, p. 60 e.v. 

De bespreking van de in verband daarmee aangebrachte wijzigingen en 
aanvullingen zal hieronder plaats vinden bij de afzonderlijke artikelen 
6.5.2.11,12 en 12a. Bij dit laatste artikel zal ook ter sprake komen of de beide 
voorgaande artikelen aanvulling behoeven overeenkomstig het door de 
Commissie geciteerde tekstvoorstel van Van Dunne. 

Tenslotte dient nog de vraag van de Commissie te worden beantwoord 
hoe de dwalingsregeling van het ontwerp zich verhoudt tot de dwalingsre-
geling, zoals deze zich in de huidige rechtspraak heeft ontwikkeld. De onder-
getekende onderschrijft de mening van de Commissie dat het ontwerp voor 
een beroep op dwaling strengere eisen stelde dan het huidige recht doet, 
met name in artikel 6.5.2.11 lid 1 onder ade eis dat de wederpartij begreep 
dat degene die zich op dwaling beroept, bij het aangaan van de overeen-
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komst dwaalde en in artikel 6.5.2.11 lid 1 onder bdat de dwaling door inlich-
tingen van de wederpartij is opgewekt. In het gewijzigd ontwerp geldt iets 
soortgelijks, zij het dat de hier bedoelde eisen daarin een andere vorm heb-
ben gekregen, die hieronder nog aan de orde zal komen. Van belang is 
voorts dat het ontwerp geen nadere bepaling betreffende wederzijdse dwa-
ling kende, zoals thans in artikel 6.5.2.11 lid 1 onder c wèl opgenomen is. De 
Commissie heeft er overigens terecht op gewezen dat vele gevallen van we-
derzijdse dwaling reeds werden opgevangen door het oorspronkelijke arti-
kel 6.5.2.12, waarin de term dwaling overigens niet voorkwam en dat dan 
ook niet als dwalingsregeling in eigenlijke zin kon worden gezien. Tenslotte 
verenigt de ondergetekende zich met de mening van de Commissie dat toe-
passing van de artikelen 6.5.2.11 en 12 in geval van dwaling in de persoon 
van de wederpartij in de zin van artikel 1358 lid 2 B.W. niet uitgesloten was, 
zoals dit geval ook onder het gewijzigd ontwerp van artikel 6.5.2.11 kan wor-
den begrepen. 

Artikel 6.5.2.11, eerste lid. In de aanhef van dit artikel is overeenkomstig 
een opmerking in het voorlopig verslag thans de eis verwerkt van causaal 
verband tussen de dwaling en het aangaan van de overeenkomst. Deze eis 
was aanvankelijk in lid 2 opgenomen. Hij lag - anders dan de Commissie ver-
onderstelde - niet reeds opgesloten in hetgeen oorspronkelijk in lid 1 onder 
a en b (thans onder a, b en c) werd bepaald. Daar gaat het immers niet om 
een verband dat in werkelijkheid aanwezig moet zijn, maar om wat de we-
derpartij omtrent de daar bedoelde omstandigheden al of niet begreep of 
mocht aannemen. 

De eis van causaal verband is inderdaad zo essentieel dat het duidelijk-
heidshalve wenselijk is haar terstond te vermelden. Bovendien heeft de 
thans gekozen redactie tot voordeel dat daarin tevens op ongezochte wijze 
tot uiting komt wat met de term dwaling wordt bedoeld, nl. de afwezigheid 
van een juiste voorstelling van zaken. Ook onder de nieuwe redactie zijn der-
halve de gevallen van pure onwetendheid, bedoeld in de toelichting, p. 754, 
zesde alinea, begrepen. 

Aandacht verdient dat de woorden «is vernietigbaar» zijn gehandhaafd. 
Wat de gevolgen van deze vernietigbaarheid zijn, wordt geregeld in de arti-
kelen 3.2.13 e.v. Daar wordt ook bepaald welke verjaringstermijn geldt voor 
de bevoegdheid om in rechte een beroep te doen op vernietigbaarheid op 
grond van dwaling; men zie artikel 3.2.17 lid 1 onder c. 

De bepaling die in het gewijzigd ontwerp in artikel 6.5.2.11 lid 1 onder a is 
opgenomen komt overeen met de bepaling die in het ontwerp van dit lid on-
der o was te vinden, behoudens dat de slotwoorden zijn aangepast aan het-
geen in het voorlopig verslag met betrekking daartoe is voorgesteld. Niet 
overgenomen is evenwel het voorstel om in plaats van «van de wederpartij» 
te lezen: van de zijde van de wederpartij. Hier evenals elders zal men erop 
bedacht moeten zijn dat een gedraging van een hulppersoon soms met die 
van een partij gelijkgesteld kan worden. Hier een bijzondere bepaling te dier 
zake opnemen zou tot twijfel in andere gevallen kunnen leiden. 

De ondergetekende wijst er nog op dat een bepaling van vergelijkbare 
strekking ligt opgesloten in artikel 6 onder c van het voormelde Unidroit-ont-
werp en dat wel in de woorden «ou elle en a été la cause».9 

9 De Franse tekst van dit artikel luidt: 
Article 6. Une partie ne peut annuler Ie con-

trat pour erreur que si les conditions suivantes 
sont remplies au moment de la conclusion du 
contrat: 

a) Terreur est, conformément aux principes 
d'interprétation ci-dessus établis, d'une impor-
tance telle que Ie contrat n'aurait pas été con-
clu tel qu'il est si la vérité avait été connue; et 

bl Terreur ne se rapporte pas aun element a 
l'égard duquel, toutes circonstances pertinen-
tes étant prises en considération, Ie risque 
d'erreur est expressément ou implicitement a 
la charge de la partie qui invoque la nullité; et 

c) l'autre partie a commis la même erreur, 
ou elle en a été la cause, ou elle a connu ou au-
rait dü connaitre Terreur et il était contraire a la 
pratique loyale des affaires qu'elle ait laissé 
son contractant dans Terreur. 
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Lid 1 onder b van het gewijzigd ontwerp vertoont overeenkomst met het 
oorspronkelijk in lid 1 onder a bepaalde, maar is toch enigszins anders opge-
zet. Deze opzet beoogt in de eerste plaats tegemoet te komen aan de behoef-
te om de oorspronkelijke regel te verruimen, waarop in de literatuur van ver-
schillende zijde, zij het ook niet steeds in dezelfde zin, is aangedrongen. Op 
het voetspoor van deze literatuur heeft ook de Commissie aan dit punt aan-
dacht gewijd. In de eerste plaats heeft zij gedacht aan een verruiming in deze 
zin dat met de situatie dat de wederpartij begreep dat de ander in dwaling 
verkeerde, gelijkgesteld moet worden de situatie dat de wederpartij dit wel-
iswaar niet begreep maar wel had behoren te begrijpen. In de tweede plaats 
heeft zij zich afgevraagd of daarnaast niet ook deze verruiming aanbeveling 
zou verdienen dat met de situatie dat de wederpartij begreep dat de omstan-
digheid waarover de ander in dwaling verkeerde, voor hem van essentieel 
belang was, gelijkgesteld wordt de situatie dat de wederpartij ook dit welis-
waar niet begreep, maar wel had moeten begrijpen. 

De ondergetekende meent dat deze kwestie beter op iets andere wijze op-
gelost kan worden dan door het aanbrengen van de beide voormelde aan-
vullingen, waarvan de Commissie trouwens de eerste niet eenstemmig 
heeft aanbevolen. Het gewijzigd ontwerp zoekt het criterium hierin of de we-
derpartij van de dwalende in verband met hetgeen hij omtrent de dwaling 
wist of behoorde te weten, de dwalende had behoren in te lichten, aldus 
aansluiting zoekend bij artikel 6 onder cvan het voormelde Unidroit-ont-
werp («ou elle a connu ou aurait dü connaitre Terreur et il était contraire a la 
pratique loyale des affaires qu'elle ait laissé son contractant dans Terreur»). 
Een vergelijkbaar voorstel is gedaan door Van Dunne, W.P.N.R. 4980, p. 39 
e.v. 

Het enkele feit dat de wederpartij de dwaling behoorde te kennen en had 
behoren te begrijpen dat de dwalende bij een juiste voorstelling de overeen-
komst niet had gesloten, is dus niet voldoende. Nodig is tevens dat de we-
derpartij op grond van hetgeen zij had behoren te begrijpen, de dwalende uit 
de droom had moeten helpen. Dat laatste zal men bijv. moeilijk kunnen ei-
sen in het geval van dwaling in de omstandigheid dat de door de dwalende 
bedongen prestatie elders goedkoper, in een betere vorm, op betere voor-
waarden of met minder ongemak is te verkrijgen. 

Hieruit vloeit overigens voort dat de nieuwe redactie in beginsel wel 
ruimer, maar op één punt ook beperkter is dan de oorspronkelijke redactie. 
Ook immers als de wederpartij zich ervan bewust was dat de ander dwaalde 
en zonderdien niet gecontracteerd zou hebben, is in gevallen als voormeld 
thans een beroep op dwaling uitgesloten. 

Daartegenover staat dan weer op een ander punt een verruiming zowel 
ten opzichte van de oorspronkelijke redactie als ten opzichte van het Uni-
droit-ontwerp. Onder de nieuwe redactie valt immers ook het geval dat de 
wederpartij van de dwalende de dwaling zoals die zich bij deze feitelijk heeft 
voorgedaan, niet behoefde te kennen, maar wel hem op de hoogte had be-
horen te brengen met het oog op de mogelijkheid van dwaling. In afwijking 
van de toelichting, p. 755, laatste alinea, en p. 756, eerste alinea, ziet de on-
dergetekende geen reden dit geval, wanneer het zich voordoet, buiten de 
dwalingsregeling te houden of over te laten aan de regeling van bepaalde 
benoemde contracten. In ieder geval biedt de «verzwijging» van artikel 
3.2.10 lid 3 niet een voldoende oplossing, omdat daarbij het lastige bewijs 
van opzet, derhalve op zijn minst van bewustheid van de dwaling bij de be-
drieger, geleverd moet worden. 

Het geval van een verplichting tot «preventief» inlichten mag niet te snel 
worden aangenomen. Van een «behoren in te lichten» zal in het algemeen 
slechts sprake zijn als de wederpartij zelf van de betreffende omstandighe-
den op de hoogte was. Maar êleze eis wordt in het gewijzigd ontwerp niet uit-
drukkelijk gesteld. Denkbaar is immers dat de wederpartij weliswaar deze 
omstandigheden niet kende, maar zelf met het oog op de belangen van de 
gegadigde een onderzoek had dienen in te stellen. 
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De onderhavige oplossing grijpt tevens terug op de opvattingen omtrent 
dwaling van Meijers, zoals hij deze voor het huidige recht bijv. naar voren 
heeft gebracht in de voorlaatste alinea van zijn noot onder H.R. 25 april 1937, 
N.J. 1937,1059: «Ook hier blijkt wederom dat, wil een dwaling tot vernieti-
ging kunnen leiden, er gedwaald moet zijn in een omstandigheid, waarom-
trent door de wederpartij een onjuiste opgave is verstrekt of een omstandig-
heid die een contractant ook zonder verklaring der wederpartij mag ver-
wachten of waaromtrent deze gezwegen heeft, terwijl spreken plicht was.» 
De ondergetekende tekent bij dit citaat aan dat wat een contractant «mag 
verwachten» naar zijn mening slechts relevant behoort te zijn, wanneer het-
geen de wederpartij omtrent deze verwachtingen begreep of had behoren te 
begrijpen, van dien aard was dat zij de dwalende had behoren te waarschu-
wen. Voor dit geval is derhalve geen afzonderlijke bepaling naast artikel 11 
lid 1 onder b nodig. Voor gevallen waarin de huidige rechtspraak voor de 
vraag of er een relevante dwaling is, betekenis aan het achterwege laten van 
inlichtingen heeft toegekend, zie men H.R. 19 juni 1959, N.J. 1960, 59 en 30 
november 1973, N.J. 1974,97. 

Voorts is in artikel 11 lid 1 onder cals een afzonderlijke categorie de we-
derzijdse dwaling opgenomen, eveneens naar voorbeeld van artikel 6 onder 
cvan het Unidroit-ontwerp («l'autre partie a commis la même erreur»). Het 
is de ondergetekende wenselijk voorgekomen dit voor de praktijk belangrij-
ke geval uitdrukkelijk te regelen op een wijze die bij het huidige recht aan-
sluit. Men zie ook de voorstellen van H. Drion, W.P.N.R. 4829, p. 429, en het 
rapport der Broederschappen, W.P.N.R. 4982, p. 72-73. 

Het door de Commissie in dit verband terecht genoemde oorspronkelijke 
artikel 6.5.2.12 ving inderdaad wel vele gevallen van wederzijdse dwaling 
op, maar deed zulks op een voor Nederland nieuwe en, gezien de vage maat-
staf die in het artikel was neergelegd, moeilijk te omlijnen wijze. In het gewij-
zigd ontwerp is daarom artikel 6.5.2.12 beperkt tot een regel vooreen belang-
rijke groep gevallen waarin de huidige praktijk de ongeldigheid van de 
overeenkomst pleegt te gronden op het ontbreken van een oorzaak en waar-
in men die ongeldigheid niet steeds op dwaling zou kunnen baseren. 

De bepaling onder c bevat enige belangrijke beperkingen. In de eerste 
plaats geldt zij alleen «indien de wederpartij bij het sluiten van de overeen-
komstvan dezelfde onjuiste veronderstelling als de dwalende is uitgegaan». 
De wederpartij kan alleen gezegd worden bij het sluiten van de overeen-
komst van een bepaalde veronderstelling te zijn uitgegaan, als die veronder-
stelling ook aan zijn zijde bij de totstandkoming een rol gespeeld 
heeft. Beweegredenen van de dwalende waar de wederpartij niets mee te 
maken had, behoren buiten de bepaling te vallen. Men denke aan het geval 
dat iemand een geschenk koopt voor een a.s. bruiloft en dat wellicht ook aan 
de verkoper vertelt, terwijl geen van beiden weet dat het a.s. bruidspaar intus-
sen de verloving definitief verbroken heeft. Hoewel de (wederzijdse) dwaling 
hier causaal voor de overeenkomst was, behoort zij niet tot vernietigbaar-
heid daarvan te leiden. 

Voorts bevat de bepaling nog deze beperking dat zij niet van toepassing is, 
indien de wederpartij ook bij een juiste voorstelling van zaken niet had be-
hoeven te begrijpen dat de dwalende door een zodanige voorstelling van 
het sluiten van de overeenkomst zou worden afgehouden. Deze beperking is 
vergelijkbaar met die welke aan het slot van de bepaling van lid 1 ondera is 
opgenomen, terwijl een soortgelijke beperking in de bepaling onder b ligt 
opgesloten in de woorden «behoren in te lichten». In geen van de drie bepa-
lingen van lid 1 behoort een beroep op dwaling mogelijk te zijn jegens een 
wederpartij die - hoewel van de dwaling op de hoogte - niettemin geen re-
den had (of zou hebben gehad) te betwijfelen dat de dwalende de overeen-
komst met hem zou sluiten. 

De ondergetekende vestigt er tenslotte de aandacht op dat naar gelang 
van de omstandigheden de bepalingen onder a, b en celkaar overlappen. 
Hetzelfde geldt voor artikel 6.5.2.12, ook inde redactie die dit artikel in het 
gewijzigd ontwerp heeft gekregen. Al deze bepalingen strekken ertoe elkaar 
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onderling aan te vullen, opdat zij gezamenlijk tot een redelijk stelsel leiden. 
Aan de omstandigheid dat de tot vernietiging bevoegde de vernietiging 
eventueel op verschillende bepalingen tegelijk zal kunnen gronden, zijn 
geen bezwaren verbonden. De toepassing van deze bepalingen leidt immers 
niet tot uiteenlopende resultaten. 

Tweede lid. De aanhef van dit lid is enigszins anders ingekleed teneinde 
beter te doen uitkomen dat het hier gaat om een nadere uitwerking van de in 
lid 1 voor de vernietigbaarheid wegens dwaling gestelde eisen, zoals ook het 
tweede lid van artikel 6.5.3.11 een nadere uitwerking van de maatstaf van 
het eerste lid van dat artikel is; men zie de toelichting, p. 774, eerste alinea, 
en vergelijke ook de slotzinsnede van het gewijzigde artikel 6.5.2.12. 

Voorts is gevolg gegeven aan de suggestie van de Commissie om vóór het 
woord «toekomstige» in te voegen: uitsluitend. Aandacht verdient daarbij 
echter dat in geval van een wijziging in toekomstige omstandigheden wèl ar-
tikel 6.5.3.11 van toepassing kan zijn; men zie de toelichting, p. 756, derde 
alinea, en 772, vierde alinea. 

In het voorlopig verslag is verder voorgesteld om de woorden «naar de in 
het verkeer geldende opvattingen» aan te vullen met «in verband met de 
aard van de overeenkomst en de omstandigheden van het geval». Ook deze 
suggestie is gevolgd, echter in dier voege dat de aard van de overeenkomst, 
de in het verkeer geldende opvattingen en de omstandigheden van het geval 
als drie gelijkwaardige factoren naast elkaar zijn vermeld. Te betwijfelen valt 
immers of de aard van de overeenkomst en de omstandigheden van het ge-
val hier uitsluitend van belang behoren te zijn, voor zover zij hun weerslag in 
bepaalde verkeersopvattingen vinden. 

Artikel 6.5.2.12. Zoals bij de bespreking van artikel 6.5.2.11 lid 1, met na-
me van het daarin onder c bepaalde, reeds is aangestipt, keert artikel 
6.5.2.12 in het gewijzigd ontwerp niet indezelfde vorm terug. De gevallen 
van wederzijdse dwaling waarvoor dit artikel aanvankelijk mede een oplos-
sing beoogde te geven, zijn thans in artikel 6.5.2.11 lid 1 onder c met zoveel 
woorden geregeld. De ondergetekende heeft het niet wenselijk geacht om ze 
tezamen met een aantal andere gevallen waarin men in het huidige recht de 
ongeldigheid van de overeenkomst grondt op het ontbreken van een oor-
zaak, over te laten aan de zeer algemene en weinig scherp omlijnde regel 
van het oorspronkelijke artikel 6.5.2.12. 

Anderzijds ontveinst hij zich niet de juistheid van de in het voorlopig ver-
slag gemaakte opmerking dat er behoefte is aan een regel voor een groep 
gevallen waarin men thans het ontbreken van een oorzaak van de overeen-
komst aanneemt zonder dat van dwaling sprake is of althans zonder dat be-
hoeft vast te staan dat degene die de regel inroept, in dwaling heeft ver-
keerd. Naar de mening van de ondergetekende treft men deze gevallen met 
name aan bij de overeenkomsten die de strekking hebben voort te bouwen 
op een reeds tussen partijen bestaande rechtsverhouding. Daarbij valt te 
denken aan overeenkomsten die een zodanige rechtsverhouding beogen te 
wijzigen, op te heffen, aan te vullen, nader vast te stellen of uit te voeren. In 
het gewijzigd ontwerp bevat artikel 6.5.2.12 een uitsluitend op deze gevallen 
toegespitste regel die nauw aansluit bij de huidige, op het ontbreken van 
een oorzaak gebaseerde rechtspraak. Men zie bijv. H.R. 17 november 1922, 
N.J. 1923,155, 3 november 1927, N.J. 1928, 43, en 18 maart 1955, N.J. 1955, 
347. 

De strekking van de nieuwe bepaling laat zich illustreren aan de hand van 
het ook in het voorlopig verslag gebezigde voorbeeld van een overeenkomst 
van schuldvernieuwing (in het ontwerp: een afstand van de oorspronkelijke 
vordering met als tegenprestatie toekenning van een nieuwe vordering; zie 
de toelichting, p. 575), terwijl in werkelijkheid de schuld waarvan de vernieu-
wing werd beoogd, niet bestaat. Naar de mening van de ondergetekende be-
hoort deze overeenkomst in beginsel door de schuldenaar te kunnen wor-
den vernietigd, ook al was hij in feite van het niet bestaan van de oorspron-
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kelijke schuld op de hoogte. Men denke aan het geval van een bejaarde die 
weet de verbintenis reeds betaald te hebben, maar er niet voor uit durft te 
komen de desbetreffende kwitantie niet meer te kunnen vinden, en in de 
schuldvernieuwing toestemt om uitstel van betaling te kunnen verkrijgen. 

Men lette erop dat onder de omschrijving van het artikel niet vallen de zelf-
standige overeenkomsten die tot stand zijn gekomen op grondslag van een 
onjuiste veronderstelling omtrent de aan partijen toekomende rechten en 
daarom verplichten tot een onmogelijke prestatie. Men denke aan koop van 
een zaak die reeds aan de koper toebehoort, cessie van een vordering die 
reeds aan de cessionaris toekomt, een licentieovereenkomst ter zake van 
een niet bestaand octrooi e.d. In deze gevallen zal degene die zich tot de on-
mogelijke prestatie heeft verplicht, bloot staan aan ontbinding van de over-
eenkomst wegens niet-nakoming van zijn verbintenis (artikel 6.5.4.6) of, zo de 
niet-nakoming hem is toe te rekenen, aan een vordering tot schadevergoe-
ding opgrond van artikel 6.1.8.1. Men zie de toelichting, p. 540, tweede ali-
nea, p. 580, laatste twee alinea's, en p. 783, vijfde alinea. Vooreen aantasting 
van de geldigheid van de overeenkomst zelf is hier geen grond tenzij aan de 
eisen voor dwaling is voldaan. Ook dit stemt overeen met het voormelde 
Unidroit-ontwerp; men zie artikel 16 daarvan.'0 

Aan het artikel is een slotzinsnede toegevoegd die overeenstemt met het-
geen is bepaald in artikel 6.5.2.11 lid 2, behoudens dat het niet nodig was 
hier uitdrukkelijk aan te geven dat toekomstige omstandigheden buiten be-
schouwing blijven. In de aanhef wordt immers reeds gesproken van een 
«bestaande» rechtsverhouding, terwijl het ook deze - veronderstelde -
rechtsverhouding is waarvan het ontbreken tot vernietigbaarheid leidt. 

Artikel 6.5.2.12a. Dit nieuwe artikel bevat een overeenkomstige bepaling 
als die welke in artikel 3.2.17c is opgenomen voor het geval van misbruik 
van omstandigheden. Een dergelijke regel geldt niet en behoort ook niet te 
gelden bij bedrog en bedreiging. De bedrogene en de bedreigde behoren 
immers niet gedwongen te kunnen worden om - zelfs na opheffing van de 
benadeling - de relatie met de wederpartij ondanks diens bedenkelijk ge-
drag voort te zetten. Maar bij de artikelen 6.5.2.11 en 12 behoeft van een zo-
danig gedrag geen sprake te zijn, nog minder trouwens dan bij misbruik van 
omstandigheden. Het ligt daarom voor de hand dat de overwegingen die tot 
opneming van artikel 3.2.17c hebben geleid, ook hier gelden. 

De ondergetekende wijst erop dat aan het artikel dezelfde gedachte ten 
grondslag ligt als aan artikel 15 van het voormelde Unidroit-ontwerp1' en 
aan het vierde lid van het in het voorlopig verslag bij de artikelen 6.5.2.11 en 
12 geciteerde tekstvoorstel van Van Dunne, te vinden in WPNR 4980 en 
N.J.B. 1967, p. 995. Ook deze regels beogen immers tegemoet te komen aan 
de behoefte om, waar zulks redelijk is, de overeenkomst met opheffing van 
het door de benadeelde geleden nadeel in stand te laten, hetzij in het belang 
van de wederpartij, hetzij in het belang van de benadeelde zelf. Aandacht 
verdient daarbij, dat, waar in het voorstel van Van Dunne in plaats van 
vernietiging schadevergoeding gevorderd kan worden, de rechter door toe-
passing van artikel 6.5.2.12a lid 2 een overeenkomstig resultaat kan bereiken 
door wijziging van de overeenkomst; men denke bijv. aan vermindering van 
de koopprijs ten behoeve van een dwalende koper, of toekenning van een 

10 De Franse tekst van dit artikel luidt: 
Article16. 1. La circonstance que Texécuti-

on de l'obligation qui a été assumée soit im-
possible au moment de la conclusion du con-
trat ne porte pas atteinte a la validité du contrat 
et ne permet pas d'annuler Ie contrat pour er-
reur. 

2. La même règle s'applique dans Ie cas oü 
Ie vendeur a vendu une chose qui ne lui appar-
tenait pas 
" De Franse tekst van dit artikel luidt: 

Article 75. 1. Si Ie contractant de la partie 
qui s'est trouveé dans Terreur se déclare pret a 

exécuter Ie contrat tel que celle-ci l'avait com-
pris, Ie contrat est considéré comme avant été 
conclu a ces termes. II doit faire cette déclarati-
on dans un bref délai après avoir été informé 
de la facon dont la partie qui s'est trouveé dans 
Terreur avait compris Ie contrat. 

2. Si une telle déclaration est taite, la partie 
qui s'est trouveé dans Terreur perd Ie droit 
d'annuler Ie contrat et tout autre moven de 
droit. Toute déclaration de sa part, tendant a 
l'annulation du contrat pour erreur, devient 
sanseffet. 
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aanvullend bedrag boven de koopprijs ten behoeve van een dwalende ver-
koper. 

Wat betreft de verdere leden van het geciteerde tekstvoorstel van Van 
Dunne, deelt de ondergetekende de mening van de Commissie dat aan de 
bepalingen van de eerste twee leden geen behoefte bestaat. De vraag in 
hoeverre degene die de overeenkomst vernietigt, tevens aanspraak kan ma-
ken op schadevergoeding kan worden overgelaten aan de algemene regels 
betreffende onrechtmatige daad, zoals dat ook bij de andere wilsgebreken 
geschiedt. Wat betreft de regels die gelden met betrekking tot vergoeding 
van kosten, schaden en uitgaven in verband met de prestaties die als gevolg 
van de vernietiging ongedaan gemaakt moeten worden, moge de onderge-
tekende voorts verwijzen naar de artikelen 6.4.2.5, 6 en 6a. 

Ook een bepaling als die van het derde lid van dit tekstvoorstel komt niet 
voor opneming in de regeling van de artikelen 6.5.2.11 en 12 in aanmerking. 
Naar de mening van de ondergetekende zal uitsluiting van de bevoegdheid 
zich op dwaling te beroepen in de praktijk zelden in deze vorm geschieden 
dat de vernietiging als zodanig wordt uitgesloten, maar zal veeleer de aan-
sprakelijkheid voor de afwezigheid van bepaalde omstandigheden uitgeslo-
ten zijn en dit beding meebrengen dat de partij die aldus het risico van deze 
afwezigheid voor haar rekening genomen heeft, zich te dier zake noch op 
dwaling noch op wanprestatie kan beroepen. De vraag in hoeverre een zoda-
nige vrijtekening moet zijn toegelaten, gaat derhalve het kader van een rege-
ling betreffende dwaling te buiten en gaat op in de algemenere vraag in hoe-
verre in het nieuwe wetboek uitdrukkelijke algemene regels moeten worden 
opgenomen met betrekking tot de al of niet geldigheid van contractuele exo-
neraties. Het nieuwe wetboek bevat dergelijke regels niet, maar zoekt het 
evenals het huidige recht enerzijds in een nog wijder gebied bestrijkende al-
gemene maatstaven als redelijkheiden billijkheid (artikelen 6.1.1.2 en 
6.5.3.1) en goede zeden en openbare orde (artikel 3.2.7 lid 1) en anderzijds in 
de meer specifieke regels van dwingend recht vooral in de regeling van de 
benoemde overeenkomsten in de Boeken 7 en 8. In dit stelsel zou een bepa-
ling als hier besproken niet passen. 

Artikel 6.5.2.13. Dit artikel vormt het complement van artikel 4.1.3b. Teza-
men komen zij in de plaats van het huidige artikel 1370 lid 2 B.W. 

Naar de mening van de ondergetekende mag worden verwacht dat zich na 
inwerkingtreding van de nieuwe artikelen de rechtspraak zal voortzetten die 
zich onder vigeur van het huidige artikel 1370 lid 2 B.W. reeds heeft ge-
vormd. Men zie voor een recent overzicht Pitlo, Verbintenissenrecht I, p. 210-
212. 

Afdeling 3 

Rechtsgevolgen van overeenkomsten 

Algemeen. De Commissie heeft de vraag gesteld of in deze afdeling niet 
een bepaling opgenomen zou moeten worden als artikel 1376 B.W. ten einde 
aan te geven dat overeenkomsten alleen tussen de handelende partijen van 
kracht zijn. 

De ondergetekende zou deze vraag met de Commissie ontkennend willen 
beantwoorden. Inderdaad kan men zeggen dat dit beginsel, in het nieuwe 
wetboek zo goed als in het huidige, ten grondslag ligt aan de regeling van de 
overeenkomst en derhalve ook aan de onderhavige afdeling. Het gaat hier 
evenwel om een beginsel dat niet zonder uitzonderingen is en waarvan de 
werking in het huidige recht in vele opzichten door rechtspraak en doctrine 
nader wordt bepaald. De ondergetekende meent dat het geen aanbeveling 
verdient verdere ontwikkelingen op dit gebied af te snijden. Hij geeft er daar-
om de voorkeur aan om op die punten waar werking jegens derden stellig 
behoort te bestaan, deze uitdrukkelijk te regelen, zonder dat de wet uitsluit 

Tweede Kamer, zitting 1975-1976,7729, nrs. 6-7 212 



dat ook in andere gevallen waarin "ulks wenselijk blijkt te zijn een zekere 
werking jegens derden wordt aanvaard. Zo zal - evenmin als het ontwerp 
dat deed - ook het gewijzigd ontwerp niet in de weg staan aan beslissingen 
als die van H.R. 3 mei 1946, N.J. 1946, 323, 26 juni 1964, N.J. 1965, 170 en 7 
maart 1969, N.J. 1969,249. 

De gevallen waarin de wet aan een overeenkomst werking jegens anderen 
dan de oorspronkelijke partijen toekent, worden in de eerste plaats geregeld 
in de onderhavige afdeling, met name in de artikelen 2-8avan het gewijzigd 
ontwerp. Daarnaast zijn ook elders in het nieuwe wetboek bepalingen van 
deze strekking te vinden, waarvan er in het voorlopig verslag reeds verschil-
lendezijn vermeld, te weten in het onderhavige boek de artikelen 6.1.2.5 en 
6.1.9.12 lid 4, in het gewijzigd ontwerp geworden tot artikel 6.1.9.12 lid 3. 
Wat betreft de in het voorlopig verslag vermelde bepalingen uit Boek 8 wijst 
de ondergetekende op bijlage B bij de toelichting op dat boek waar een over-
zicht is te vinden van alle daarin voorkomende bepalingen die op dit punt 
van belang zijn; men zie tevens de toelichting, p. 1281 e.v. Ook verdient in dit 
verband een aantal bepalingen in de Boeken 7 en 8 aandacht betreffende 
door tussenpersonen in eigen naam gesloten overeenkomsten. Waar in de 
huidige doctrine voor deze gevallen vaak een vorm van vertegenwoordiging 
wordt verdedigd, komt het nieuwe wetboek langs andere weg tot een daar-
mee in verschillende opzichten vergelijkbaar resultaat. Men zie de artikelen 
7.7.3.3 en 4, 8.2.3.3 lid 2 en 8.2.6.8 lid 2. 

De Commissie heeft intussen nog één geval genoemd waarin zij een uit-
drukkelijke stellingname van de wetgever gewenst acht. Met name heeft zij 
zich geneigd betoond een voorschrift op te nemen, waarbij aan de onderge-
schikte opdrachtnemer die door een wederpartij van zijn werkgever wordt 
aangesproken, het recht wordt gegeven zich te beroepen op een voor zijn 
opdrachtgever jegens diens wederpartij geldende aansprakelijkheidsbeper-
king of aansprakelijkheidsuitsluiting. Een zodanig voorschrift is in het gewij-
zigd ontwerp inderdaad opgenomen en dat wel als artikel 8a van deze afde-
ling. 

Tenslotte meent de ondergetekende er in verband met de onderhavige 
materie nog op te moeten wijzen dat bij de vraag of in bepaalde gevallen een 
zekere werking van een overeenkomst jegens een derde ook zonder uitdruk-
kelijke bepaling dient te worden aanvaard, soms aansluiting zal kunnen wor-
den gezocht bij voorschriften die voor vergelijkbare gevallen wél uitdrukke-
lijk een zodanige werking in het leven roepen. Men zal in dit verband echter 
evenzeer hebben te letten op bepalingen die juist aan een overeenkomst 
werking tegen bepaalde derden ontzeggen behoudens hun medewerking of 
toestemming. Als voorbeeld kunnen worden genoemd de artikelen 6.2.3.10 
- 14 betreffende schuld- en contractsoverneming. Ook zijn in dit verband de 
grenzen van belang, die in titel 3.3 worden getrokken met betrekking tot de 
mogelijkheid om als vertegenwoordiger een ander aan overeenkomsten en 
andere rechtshandelingen te binden. Men hoede zich er derhalve voor om te 
snel tot werking van een overeenkomst jegens een derde te besluiten, met 
name in die gevallen dat die werking in strijd zou komen met het stelsel dat 
op dit punt uit deze en andere bepalingen van het nieuwe wetboek is af te 
leiden. 

Artikel 6.5.3.7. Dit artikel is in dier voege gewijzigd dat het, wat de verwij-
zing naar redelijkheid en billijkheid betreft, thans in redactie overeenkomt 
met de beide ledenvan artikel 6.1.1.2. Dit heeft tevens tot gevolg gehad dat 
de materie van het oorspronkelijke artikel 6.5.3.10 thans in artikel 6.5.3.1 is 
ondergebracht. De redenen die tot de nieuwe redactie hebben geleid zijn 
reeds uitvoerig in deze memorie bij artikel 6.1.1.2 uiteengezet. 

Wel heeft de ondergetekende nog een tweetal opmerkingen te beantwoor-
den die in het voorlopig verslag bij artikel 6.1.1.2 (eerste deel, p. 3, tweede 
kolom) ten aanzien van artikel 6.5.3.1 zijn gemaakt en die bij artikel 6.1.1.2 
nog niet aan de orde kwamen. Allereerst heeft de Commissie zich afge-
vraagd of de verwijzingen naar redelijkheid en billijkheid in afdeling 6.5.3 
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niet overbodig zijn naast artikel 6.1.1.2 dat immers reeds voorde verbintenis 
in het algemeen geldt. De ondergetekende is het met de Commissie eens dat 
het aanbeveling verdient de desbetreffende regels ook in afdeling 6.5.3, met 
name in artikel 6.5.3.1 van het gewijzigd ontwerp, op te nemen. Behalve dat 
dit de overzichtelijkheid ten goede komt, zou een andere opzet ook op de ge-
dachte kunnen brengen van onbedoelde a contrario-redeneringen. Men be-
denkedat het toepassingsgebied van artikel 6.5.3.1 krachtens artikel 6.5.1.6 
niet beperkt is tot obligatoire overeenkomsten, terwijl bovendien de om-
schrijving van de obligatoire overeenkomst in artikel 6.5.1.1 niet uitsluit dat 
uit een zodanige overeenkomst behalve een of meer verbintenissen rechts-
gevolgen van andere aard voortvloeien, ten aanzien waarvan eveneens een 
beroep op de redelijkheiden billijkheid van artikel 6.5.3.1 dient te kunnen 
worden gedaan. Men denke bijvoorbeeld aan een vaststellingsovereen-
komst in de zin van titel 7.15 waarbij één of meer partijen zich tevens tot iets 
verbinden, of aan een overeenkomst als bedoeld in artikel 6.2.4.14a van het 
gewijzigd ontwerp, waarbij de schuldenaar als tegenprestatie voor de je-
gens hem gedane afstand een nieuwe verbintenis op zich neemt (schuldver-
nieuwing). 

Voorts heeft een aantal leden ten aanzien van de bepaling die in het gewij-
zigd ontwerp in artikel 6.5.3.1 lid 1 is opgenomen, de mening uitgesproken 
dat niet duidelijk genoeg uitkomt dat de woorden «naar de aard van de over-
eenkomst» zowel op de «wet» als op de «gewoonte» en de «redelijkheid en 
billijkheid» betrekking hebben. Voorgesteld werd daarom deze woorden te 
verplaatsten dan wel tussen gedachtenstreepjes te zetten. De ondergeteken-
de verenigt zich gaarne met het oordeel van een aantal andere leden die de 
redactie van het ontwerp niet onduidelijk vonden en derhalve aan herziening 
geen behoefte hadden. Het artikel is op dit punt dan ook niet gewijzigd. 

Artikel 6.5.3.2a. Dit nieuwe artikel komt in de plaats van het oorspronkelij-
ke artikel 6.5.3.9, met dien verstande dat de bepaling mede op artikel 5 lid 1, 
op het nieuwe artikel 8a en op de artikelen 11,12 en 12a is betrokken. Boven-
dien zijn in verband met de wijzigingen die artikel 4 heeft ondergaan thans 
de leden 2 en 3 van dit artikel tot dwingend recht verklaard. De redenen 
waarom dwingend recht in al deze gevallen op zijn plaats is, zullen hieronder 
bij die artikelen zelf nog aan de orde komen. 

De ondergetekende vestigt er voorts de aandacht op dat het artikel voor-
opstelt dat van de andere artikelen van deze afdeling, die op artikel 2a vol-
gen, in beginsel afwijking mogelijk is. Het is wenselijk geacht dit buiten twij-
fel te stellen, omdat met name bij eventuele afwijkingen van de artikelen 3-7 
ook derden betrokken zijn. 

Artikel 6.5.3.3. Eerste lid. Het verheugt de ondergetekende dat de Com-
missie van mening was dat het eerste lid het voor de toepasselijkheid van 
het artikel vereiste verband tussen het recht en het aan de schuldeiser toebe-
horende goed, anders dan het huidige artikel 1354 B.W., voldoende duidelijk 
omschrijft. Ook de ondergetekende lijkt de hier getrokken grens juist. Zou 
men niet een regel van deze strekking aanvaarden, dan zou dat tot het onbe-
vredigende resultaat leiden dat bij overgang van het goed de schuldeiser 
geen nakoming van het bij hem gebleven recht kan vorderen, omdat hij 
daarbij geen belang meerheeft (artikel 3.11.8), en de verkrijger van het goed 
dat evenmin kan, omdat hij geen schuldeiser is. Ook verenigt de ondergete-
kende zich graag met de mening van de Commissie dat het geen aanbeve-
ling verdient om - zoals met een beroep op de rechtszekerheid is voorge-
steld door Maeyer, preadvies Broederschap der Candidaat-notarissen 1966, 
p. 74 e.v. - aansluiting te zoeken bij het nutsvereiste, dat in Boek 5 aanvanke-
lijk werd gesteld met betrekking tot de erfdienstbaarheid. In het gewijzigd 
ontwerp van dit boek is dit vereiste inmiddels geschrapt, zulks juist in ver-
band met de daaraan verbonden onzekerheden; men zie de memorie van 
antwoord betreffende Boek 5, p. 55 e.v. Wél is in het gewijzigd ontwerp ver-
duidelijkt dat het moet gaan om rechten die in het algemeen voor overgang 
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vatbaar zijn, hetgeen bijv. niet het geval is, wanneer zij niet overdraagbaar 
zijn. De betekenis van deze beperking zal hieronder nog aan de orde komen. 

Als voorbeeld van een recht waarvoor artikel 3 van belang kan zijn, kan in 
de eerste plaats worden genoemd het ook door de Commissie vermelde ge-
val van het concurrentiebeding ten behoeve van een onderneming. Het feit 
dat het recht hier niet aan één goed maar aan verschillende goederen teza-
men (algemeenheid van goederen) is verbonden, staat aan toepasselijkheid 
van artikel 3 niet in de weg. Overdracht van de onderneming leidt derhalve 
mede tot overgang van de uit het beding voortvloeiende rechten. Met de 
overdracht zal immers veelal het belang van de vervreemder bij het beding, 
zoals dit belang ten tijde van de vervreemding bestond, eindigen. De moge-
lijkheid dat de schuldeiser nog eens ooit een gelijksoortige onderneming 
zou kunnen beginnen, is - anders dan in het door de Commissie geciteerde 
rapport van de Broederschappen wordt verondersteld - irrelevant. Men lette 
in dit verband op de waarschuwing geuit in de toelichting, p. 763, tweede ali-
nea bij het onderhavige artikel. 

Ook ten aanzien van andere ten behoeve van een onderneming bedongen 
rechten is toepasselijkheid van artikel 3 niet uitgesloten. Men bedenke echter 
dat, wanneer het gaat om rechten op prestaties die ook los van de onderne-
ming een zekere waarde vertegenwoordigen (vorderingen tot levering van 
goederen, rechten tot gebruik van een bepaald goed), moeilijk gezegd kan 
worden dat de schuldeiser bij de overgang van de onderneming ieder rele-
vant belang daarbij verliest. Ook zullen dergelijke rechten vaak niet voor 
overdracht en dus ook niet voor de onderhavige overgang vatbaar zijn; men 
denke aan het recht op de bedongen arbeid uit een arbeidsovereenkomst of 
het recht van de huurder op het gebruik van het gehuurde goed. In dergelijke 
gevallen zal hoogstens contractsoverneming mogelijk zijn overeenkomstig 
artikel 6.2.3.14, met dien verstande dat daartoe medewerking van de weder-
partij nodig is; men zie mede artikel 7.4.6.16. De ondergetekende meent dat 
het voorschrijven van deze weg ook wenselijk is; men zie hetgeen daarom-
trent is opgemerkt in deze memorie onder Algemeen bij afdeling 6.2.3. 

Als volgend voorbeeld waarin artikel 3 kan worden toegepast, kan worden 
genoemd het beding waarbij de eigenaar van een erf het recht verkrijgt, als 
zodanig een zeker gebruik van een aan een ander toebehorend naburig erf te 
maken. Men zij ook hier echter voorzichtig, omdat niet met iedere toestem-
ming tot zulk een gebruik bedoeld zal zijn aan de betreffende eigenaar een 
voor overgang vatbaar recht te geven. Men denke aan een afspraak, stoelen-
de op een persoonlijke verhouding tussen buren, waarvan niet is aan te ne-
men dat zij zich tot eventuele latere buren uitstrekt. Ook hier is derhalve de 
toevoeging dat het om een voor overgang vatbaar recht moet gaan, van be-
lang. 

Onder de omschrijving van lid 1 kan naar de mening van de ondergeteken-
de voorts mede het recht vallen op herstel van gebreken van een zaak als be-
doeld in de artikelen 7.1.3.2 onder ben 7.12.8 Of de schuldeiser ook naover-
dracht van de zaak bij zijn recht op herstel belang behoudt, zal afhangen van 
de overeenkomst op grond waarvan de zaak wordt overgedragen. Is moge-
lijk dat hijzelf op grond van deze overeenkomst jegens de verkrijger tot her-
stel van de zaak wordt gedwongen, dan houdt hij belang bij zijn desbetref-
fende vordering tegen de schuldenaar. Bestaat deze mogelijkheid niet, bijv. 
als gevolg van een exoneratieclausule, dan verliest hij dat belang en gaat het 
recht op herstel op de verkrijger over. Men vergelijke voor het huidige recht 
Neleman, Bouwrecht 1969, p. 340-343, en de noot van P.Z. onder N.J. 1975, 
413. 

Het laatst vermelde voorbeeld houdt tevens een antwoord in op de door 
de Commissie opgeworpen vraag of het geen aanbeveling verdient het toe-
passingsgebied van het artikel te beperken tot bedongen rechten, zodat 
eventuele rechten die ontstaan als gevolg van niet-nakoming van de over-
eenkomst erbuiten vallen. Naar de mening van de ondergetekende zou het 
niet wenselijk zijn om deze beperking aan te brengen. Wel kan worden ge-
zegd dat vaak de schuldeiser ook na overgang van het goed belang bij zijn 
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rechten wegens niet-nakoming door de wederpartij behoudt. Men denke aan 
het recht op vergoeding van door de schuldeiser geleden schade, waarbij de-
ze uit de aard der zaak steeds een eigen belang heeft, en aan het recht op ont-
binding, waarbij hij belang houdt, wanneer hij zich langs deze weg kan bevrij-
den van een eventueel door hem verschuldigde tegenprestatie of een reeds 
voldane tegenprestatie kan terug vorderen. Daarnaast geldt voor vele geval-
len de door de Commissie geciteerde opmerking van Van der Ploeg (W.P.N.R. 
4723) dat de schuldeiser na vervreemding van het goed door de verkrijger zal 
kunnen worden aangesproken voor de gevolgen van de niet-nakoming door 
de wederpartij en de schuldeiser dan vaak reeds uit dien hoofde belang bij 
zijn vordering jegens deze behoudt. 

Tweede lid. Dit lid is in het gewijzigd ontwerp gehandhaafd. De onderge-
tekende is met de Commissie van mening dat overgang van de verplichting 
terzake van de tegenprestatie voor de verkrijger niet een te zware belasting 
is, nu het deze krachtens het derde lid vrijstaat het recht en daarmee ook de 
verplichting tot voldoening van de tegenprestatie niet te aanvaarden. Hij 
deelt evenwel de vrees van de Commissie dat lid 2 in sommige gevallen op 
ongerechtvaardigde wijze ten nadele van de wederpartij bij een in artikel 3 
bedoelde overeenkomst zou kunnen werken. Daarbij denkt hij met name aan 
het geval van een overeenkomst, waarbij deze wederpartij pas na het ver-
richten van de door haar verschuldigde prestatie recht zal verkrijgen op de 
aan haar verschuldigde tegenprestatie of althans op het restant ervan. Zo 
zou, wanneer de eigenaar van een huis aan een aannemer opdracht geeft 
daaraan bepaalde onderhouds- of herstelwerkzaamheden te verrichten en 
hij vervolgens vóór de uitvoering van deze opdracht het huis overdraagt, de 
aannemer die na de voltooiing van het werk deaanbestedertot betaling aan-
spreekt, krachtens het oorspronkelijke lid 2 tegengeworpen kunnen krijgen 
dat het recht van de aanbesteder uit de aannemingsovereenkomst op de 
nieuwe - wellicht minder verhaal biedende - eigenaar is overgegaan en der-
halve ook slechts deze de overeengekomen tegenprestatie (aanneemsom) 
verschuldigd is. De in de toelichting, p. 764, tweede alinea, aanbevolen re-
medie, hierin bestaande dat de wederpartij jegens de verkrijger van het 
goed gebruik zou kunnen maken van de bevoegdheid de nakoming van zijn 
verplichtingen op te schorten (artikel 6.5.4.2) of de overeenkomst wegens 
niet-nakoming te ontbinden (artikelen 6.5.4.6 e.v.), geeft in dit geval geen be-
veiliging, omdat de aannemer veelal ingevolge de overeenkomst eerst zelf 
volledig dient na te komen. Met het oog op dergelijke gevallen is in het ge-
wijzigd ontwerp aan lid 2 een nieuwe tweede zin toegevoegd, volgens welke 
de vervreemder naast de verkrijger aansprakelijk blijft, behoudens voor 
zover de wederpartij zich na de overgang in geval van uitblijven van de te-
genprestatie van haar verbintenis kan bevrijden door ontbinding of beëin-
diging van de overeenkomst. Uit artikel 6.1.2.1 lid 2 van het gewijzigd ont-
werp volgt dat deze aansprakelijkheid een hoofdelijke is. 

De nieuwe regel is mede van belang in gevallen van een recht dat strekt 
tot een zich over een bepaald tijdvak uitstrekkende prestatie of tot prestaties 
die periodiek dienen te geschieden, met name wanneer de tegenprestatie 
telkens pas na afloop van het tijdvak waarover gepresteerd moet worden, of 
pas na de periodiek verschuldigde prestatie behoeft te worden voldaan. Wel 
is de praktische betekenis van de regel hier kleiner. De wederpartij zal im-
mers bij uitblijven van de voldoening van een aan haar verschuldigde ter-
mijn zich veelal door ontbinding of opzegging van de overeenkomst voor de 
toekomst van haar verbintenis kunnen bevrijden. De mede-aansprakelijk-
heid van de vervreemder zal ingevolge de nieuwe regel dan beperkt zijn tot 
de termijn die op het tijdstip van de overgang liep. De nieuwe zin drukt dit uit 
door te spreken van «voor zover». 

Voorts verdient aandacht dat, wanneer de wederpartij op het tijdstip van 
de overgang bevoegd was om de door haar verschuldigde prestatie tot de 
voldoening van de tegenprestatie op te schorten, zij deze bevoegdheid door 
de overgang niet verliest; men zie artikel 6.2.1.4 van het gewijzigd ontwerp. 
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Anders dan in het voorlopig verslag wordt verondersteld, is derhalve voor 
een beroep op dit verweermiddel na de overgang geen overeenkomst nodig 
als bedoeld in artikel 6.5.4.22. Mede in verband daarmee meent de onderge-
tekende dat hier aan een bepaling als het door de Commissie genoemde ar-
tikel 5.6.7a lid 2 geen behoefte is. Een dergelijke bepaling die aan de schuld-
eiser een sterk bevoorrechte positie verschaft - men zie de memorie van 
antwoord betreffende Boek 5, p. 80-81, over het vergelijkbare artikel 5.7.1.5a lid 
2 - , zou buiten het geval van een geldelijke verplichting ter zake van een za-
kelijk recht bovendien slecht op haar plaats zijn. 

Over de vraag hoe het gaat, wanneer het recht overgaat op meer verkrij-
gers tegelijkertijd, zie men de vierde alinea van deze memorie bij artikel 
6.1.2.1. 

Derde lid. Bij dit lid heeft de Commissie de aandacht gevestigd op een 
passage in de toelichting (p. 764, vierde alinea), volgens welke de wederpar-
tij aan de verkrijger een redelijke termijn zal kunnen stellen waarbinnen deze 
van zijn bevoegdheid de overgang niet te aanvaarden, gebruik zal moeten 
maken. De ondergetekende meent dat wanneer de verkrijger zich binnen de-
ze termijn niet uitlaat, inderdaad artikel 6.5.3.1 meebrengt, dat hij nadien in 
de regel niet meer bevoegd zal zijn alsnog aanvaarding te weigeren. Ove-
rigens zou het naar het oordeel van de ondergetekende weinig verschil ma-
ken, wanneer men zou aannemen dat artikel 6.5.3.1 hier niet rechtstreeks 
van toepassing zou zijn. Ook wanneer partijen niet tot elkaar in een contrac-
tuele relatie staan, maar overwegen een zodanige relatie aan te gaan, kan 
het zijn dat degene die nalaat binnen een bepaalde hem door de ander ge 
stelde termijn zich uit te laten, bijv. over de aanvaarding van een aanbod, 
daardoor de bevoegdheid verliest dit naderhand alsnog te doen. 

Artikel 6.5.3.4. Het verheugt de ondergetekende dat de vraag of een rege-
ling als die van artikel 6.5.3.4 verenigbaar is met een gesloten stelsel van za-
kelijke rechten, door de meerderheid van de Commissie bevestigend is be-
antwoord. Naar de mening van de ondergetekende is juist bij handhaving 
van het gesloten stelsel van zakelijke rechten dat in de Boeken 3 en 5 is neer-
gelegd, aan een bepaling als artikel 6.5.3.4 behoefte. De Commissie heeft in 
dit verband terecht verwezen naar de uiteenzetting op p. 1-2 van de memorie 
van antwoord betreffende Boek 5. 

Intussen meent de ondergetekende - in afwijking van een deel van de lite-
ratuur over dit artikel - dat de vraag of artikel 6.5.3.4 al of niet aan het geslo-
ten zijn van dit stelsel afbreuk doet, goed beschouwd slechts van onderge-
schikt belang is. De figuur die in artikel 6.5.3.4 wordt mogelijk gemaakt is 
vergelijkbaar met een erfdienstbaarheid zonder heersend erf. De vraag die 
zich hier aan de wetgever voordoet is dan ook vooral of, ervan uitgaande dat 
de praktijk aan deze figuur behoefte heeft, daaraan de vorm moet worden ge-
geven van een zakelijk recht, zij het ook met verbintenisrechtelijke aspecten, 
dan wel van een overeenkomst, waaraan dan een zekere mate van zakelijke 
werking zal moeten worden toegekend, uiteraard met de daarbij behorende 
waarborgen ter bescherming van derden. In het eerste stelsel zou men van 
een meer strikte handhaving van het gesloten stelsel van zakelijke rechten 
kunnen spreken. In het ontwerp is evenwel aan het tweede stelsel de voor-
keur gegeven. De argumenten daarvoor hangen niet samen met de dogma-
tische vraag of men aldus het stelsel van zakelijke rechten nog gesloten kan 
noemen, maar uitsluitend met die of deze opzet tot wenselijke resultaten 
leidt. 

Naar de mening van de ondergetekende is dat inderdaad het geval. Zo 
komt het hem voor dat, indien de kwalitatieve verplichting voortspruit uit een 
wederkerige overeenkomst in dier voege dat tegenover deze verplichting 
een tegenprestatie verschuldigd is, in geval van niet nakoming door een der 
partijen de mogelijkheid dient te bestaan van opschorting overeenkomstig 
artikel 6.5.4.2 en van ontbinding overeenkomstig de artikelen 6.5.4.6 e.v. Ook 
is er naar zijn mening reden om voor een overdracht door de schuldeiser 
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van de in artikel 6.5.3.4 bedoelde rechten in beginsel de leveringsvorm van 
artikel 3.4.2.7 voor te schrijven. Aldus wordt immers gewaarborgd dat de 
schuldenaar van de overdracht op de hoogte wordt gesteld door de in dat ar-
tikel bedoelde mededeling, terwijl bovendien behoefte kan bestaan aan toe-
passing van lid 3 van dat artikel .Tevens wordt op deze wijze bereikt dat de 
overeenkomst, ook voor het tot inschrijving in openbare registers komt, 
reeds tussen partijen werkt, iets wat bij de onderhavige figuur veelal in over-
eenstemming met hun verwachtingen zal zijn. Bij dit alles komt dat de figuur 
van een verbintenis het beste bij die van de onderhavige kwalitatieve verplich 
ting past, omdat deze immers zal bestaan in een enkelvoudige op de schul-
denaar gelegde verplichting jegens een bepaalde schuldeiser, eventueel 
versterkt met een boetebeding als bedoeld in de artikelen 6.1.8.16 e.v. Bij 
een zakelijk recht gaat het veelal om een meer omvattende bundel van ver-
plichtingen en bevoegdheden, in de regel door partijen bij de vestiging er-
van nader uitgewerkt, terwijl met de erfdienstbaarheid die soms ook op de 
eigenaar van het dienende erf een enkele verplichting legt, dit belangrijke 
verschil bestaat dat deze aan beide zijden kwalitatief is, terwijl de kwalitatieve 
verplichting van artikel 6.5.3.4 dat alleen aan de passieve zijde is. 

Intussen is er in het gewijzigd ontwerp wel zorg voor gedragen dat tussen 
de regeling van artikel 6.5.3.4 en die van de erfdienstbaarheden geen onno-
dige verschillen bestaan. Men vergelijke de hieronder nog te bespreken arti-
kelen 6.5.3.12 en 12a met de artikelen 5.6.8 en 5.6.8a Verder is in dit verband 
van belang dat het ook voor het tenietgaan door verjaring geen verschil 
maakt of sprake is van een verplichting als bedoeld in artikel 6.5.3.4 of van 
een erfdienstbaarheid. Zowel wanneer inbreuk op het recht van de schuldei-
ser wordt gemaakt, als wanneer de inbreuk een erfdienstbaarheid betreft zal 
de termijn van verjaring van de rechtsvordering tot opheffing van de on-
rechtmatige toestand beginnen op het in artikel 3.11.15a aangegeven tijd-
stip. Wèl zal in geval van een erfdienstbaarheid wellicht daarnaast nog arti-
kel 3.4.3.8a ingeroepen kunnen worden. Men zie de memorie van antwoord 
betreffende Boek 3 bij die artikelen. 

Zoals boven reeds aangestipt gaat de ondergetekende er bij dit alles van-
uit dat in de praktijk behoefte aan een figuur als die van artikel 6.5.3.4 be-
staat. De Commissie heeft in dit verband opgemerkt de huidige praktijk inza-
ke kettingbedingen onbevredigend te achten en het als groot voordeel van 
het stelsel van het ontwerp te beschouwen dat voor de kwalitatieve werking 
publikatie in de openbare registers nodig is. De ondergetekende sluit zich 
daarbij gaarne aan en vestigt er bovendien de aandacht op dat noch het pro-
bleem dat hier om een oplossing vraagt, noch de voorgestelde oplossing 
zelf nieuw zijn. Hij moge in dit verband aan het navolgende herinneren. 

Zoals bekend is voor het huidige recht op het onderhavige punt maatge-
vend het arrest H.R. 3 maart 1905, W 8191 (Blaauwboer-Berlips). Bij dit arrest 
werd teruggekomen op een oudere rechtspraak waarin binnen bepaalde 
grenzen kwalitatieve verplichtingen konden worden gebaseerd op artikel 
1354 B.W.12 Hoewel inderdaad aan deze oudere rechtspraak belangrijke be-
zwaren verbonden waren, heeft het arrest, bij gebreke van een wettelijke re-
geling, niet tot een bevredigende situatie geleid. De praktijk heeft de ontsta-
ne lacune trachten op te vullen met de reeds ter sprake gekomen figuur van 
het kettingbeding, maar zonder dit ooit als een goede oplossing te ervaren, 

2 Deze rechtspraak gaat terug op H.R. 28janu-
ari 1841, W 157, waarin een zaak werd berecht 
waarop nog de voorganger van dit artikel, nl. 
artikel 1122 C c , van toepassing was. De uitleg 
waartoe de Hoge Raad in 1841 kwam, lag op 
dat moment voor de hand. Zij was te vinden bij 
alle toenmalige Franse schrijvers van hand-
boeken. Men zie Toullier, Le droit civil franpais 
VI (6e dr. 1824), nrs. 428-430, Marcadé, Cours 
élémentaire de droit civil IV (4e dr. 1850), ad ar-
tikel 1122 onder I, Duranton, Cours de droit 

francais VI (3e dr. 1833), nrs. 253 en 259. Ook 
was zij in overeenstemming met wat in Duits-
land gold, waar met name het Pruisische Allge-
meines Landrecht een open stelsel van zakelijke 
rechten kende, volgens hetwelk men elke over-
eenkomst ten aanzien van een onroerende 
zaak kon «verdinglichen» door inschrijving in 
de registers; men zie Deel I titel 19 par. 1 van 
dat wetboek, later uitgewerkt bij de wet van 5 
mei 1872, geciteerd in Koch, Allgemeines Lan-
drecht für die Preusische Staaten, 5e druk 
1875, II, p. 615e.v. 
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een beeld dat bij de voorbereiding van Boek 6 is bevestigd door de enquête, 
vermeld in de toelichting, p. 764, noot 3. In de literatuur zijn dan ook steeds 
stemmen opgegaan om in deze lacune op andere wijze te voorzien, waarbij 
herhaaldelijk op een regel als die van artikel 6.5.3.4 is aangedrongen. 

In de eerste plaats kan worden gewezen op het preadvies van Wildervanck 
de Blécourt uit 1914 voor de Broederschap der notarissen. In de vergadering 
werd een vraagpunt betreffende de wenselijkheid van toelating van kwalita-
tieve verplichtingen, mits ingeschreven in de openbare registers, bevesti-
gend beantwoord met een meerderheid van 37-27, ondanks het feit dat de 
andere preadviseur, Van der Tuuk, zich hiertegen verklaard had; men zie 
Weekblad voor het notariaat, 1914, nr. 461. In 1938 verscheen een opstel van 
notaris Bruyns in W.P.N.R. 3565-3566 van de strekking dat de praktijk zich 
met het kettingbeding op weinig bevredigende wijze behelpt. In 1957 greep 
Treurniet in zijn preadvies voor de Broederschap der Candidaat-notarissen 
over de erfpacht terug op de vergadering van de Broederschap der Notaris-
sen in 1914 en sprak de hoop uit op een oplossing in Boek 6 als destijds 
voorgesteld (pp. 135-138 en 196-197). Voorde periode na het verschijnen 
van Boek 6 kan verder worden gewezen op het artikel van Van der Ploeg in 
W.P.N.R. 4738, het preadvies van Smalbraak voor de Broederschap der Can-
didaat-notarissen in 1966 en tenslotte het rapport van de notarissen over 
Boek 6, waarin wel kritiek wordt geuit, maar in beginsel wordt uitgegaan van 
een bestaande behoefte aan kwalitatieve verbintenissen. Dat gebeurt ook in 
het voor het huidige recht naar nieuwe wegen zoekende opstel van Pitlo in 
de bundel Onroerend goed (p. 229 e.v.). 

Dit alles heeft de ondergetekende ertoe geleid om artikel 6.5.3.4 in begin-
sel in dezelfde vorm te handhaven, zij het met enige hieronder nog te be-
spreken wijzigingen van ondergeschikt belang. 

Daarbij is niet het voorstel van enige leden gevolgd om de bepaling te be-
perken tot enige met name genoemde verplichtingen, waarvoor zij, gelet op 
de huidige praktijk, in het bijzonder van belang zou zijn. De ondergetekende 
meent dat een zodanige beperking geen aanbeveling verdient. Zij zou de 
toepassing van artikel 6.5.3.4 op bepaalde bedingen uitsluiten op de enkele 
grond dat deze op het tijdstip waarop artikel 6.5.3.4 wet wordt, nog niet in 
zwang waren, of wellicht nog niet voldoende kenbaar in zwang. De onderge-
tekende geeft er daarom de voorkeur aan om artikel 6.5.3.4 te betrekken op 
alle verplichtingen om iets te dulden of niet te doen, waarbij het aan de rech-
terzal zijn om waar in concreto van het artikel een ongewenst gebruik zou 
worden gemaakt en het aldus tot een te zware belasting van registergoede-
ren zou leiden, deze belasting binnen redelijke perken te houden aan de 
hand van de artikelen 6.5.3.11 en 12. Men vergelijke hetgeen in de memorie 
van antwoord betreffende Boek 5 (p. 56, derde alinea) is opgemerkt omtrent 
de vergelijkbare problematiek bij de erfdienstbaarheden. Voor zover het de 
overheid is die een beding als hier bedoeld maakt - hetgeen vaak het geval 
zal zijn - , bedenke men bovendien dat volgens velen haar optreden zowel bij 
de totstandkoming van de overeenkomst als bij de uitvoering daarvan ge-
toetst zal kunnen worden aan algemene beginselen van behoorlijk bestuur; 
men zie artikel 9 van de Inleidende titel en Onrechtmatige daad, VII (Van 
Baalen-Rueb), nrs. 97 en 213. 

Bij het voorstel van de hier bedoelde leden verdient verder opmerking dat 
zij artikel 6.5.3.4 mede willen laten gelden voor bebouwingsvoorschriften, 
waarbij, naar de ondergetekende aanneemt, is gedacht aan een bijv. door 
een gemeente bij de uitgifte van grond gemaakt beding dat deze grond bin-
nen een bepaald aantal jaren moet worden bebouwd. Waar het hier gaat om 
een verplichting om te doen, kan artikel 6.5.3.4 daarop niet worden toege-
past. De ondergetekende meent dat dit ook geen aanbeveling verdient, om-
dat aldus op eventuele verkrijgers - en zelfs op latere persoonlijk gerechtig-
den - een last zou kunnen worden gelegd die een enkele beperking van de 
eigendom of van het gebruiksrecht verre te buiten gaat. Voor de naleving 
van dergelijke voorschriften en de beveiliging van de gemeente tegen ver-
vreemdingen die beogen de toepasselijkheid daarvan te doorbreken, blijven 
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derhalve alleen de middelen over die ook het huidige recht reeds biedt. 
Waar het hier verplichtingen pleegt te betreffen die binnen slechts enkele ja-
ren afgewikkeld dienen te zijn, bestaat daartegen geen groot bezwaar. 

Ook uitbreiding tot andere verplichtingen om te doen dan de boven be-
doelde komt de ondergetekende niet wenselijk voor. De Commissie heeft als 
zodanig vermeld de verplichting tot onderhoud, die voor erfdienstbaarhe-
den is opgenomen in artikel 5.6.2 lid 2, waarbij, naar de Commissie terecht 
heeft opgemerkt, de schuldeiser veelal slechts belang zal hebben als eige-
naar van of zakelijk gerechtigde tot een ander erf. Evenmin behoort het arti-
kel te worden uitgebreid tot verplichtingen om te geven, behoudens dat niet 
uitgesloten is dat een verplichting om niet te doen of te dulden wordt ver-
sterkt met een boetebeding; in dat geval zal de verplichting tot voldoening 
van de boete bij overgang van de hoofdverbintenis eveneens op de nieuwe 
schuldenaar overgaan, voor zover de boete nog niet verbeurd is. Men zie ar-
tikel 6.2.3.12 lid 4, waarvan in het onderhavige geval overeenkomstige toe-
passing voor de hand ligt. Verwezen moge worden naar hetgeen in de laat-
ste alinea van deze memorie bij dat artikel daarover wordt opgemerkt. 

In dit verband vestigt de ondergetekende tevens de aandacht op het nieu-
we vijfde lid waarin het artikel niet van toepassing wordt verklaard op ver-
plichtingen die de rechthebbende beperken in zijn bevoegdheid het goed te 
vervreemden ofte bezwaren. Blijkens haar opmerkingen bij artikel 6.5.3.12 
heeft de Commissie verondersteld dat krachtens artikel 6.5.3.4 ook aan de in 
het huidige recht niet ongebruikelijk zg. blokkeringsclausules werking tegen 
derden zou kunnen worden gegeven. Daardoor zouden deze, thans slechts 
tussen partijen bij de overeenkomst geldende bedingen ook ingeroepen 
kunnen worden tegen de rechtsopvolgers onder bijzondere titel, hetgeen de 
bevoegdheid om het goed te vervreemden of te bezwaren in feite belangrijk 
zou beperken. Het komt de ondergetekende gewenst voor deze mogelijkheid 
uitdrukkelijk uit te sluiten, zulks in overeenstemming met de strekking van 
de regeling van artikel 3.4.2.1 leden 1 en 2, waar partijen slechts ten aanzien 
van vorderingsrechten de vrijheid wordt gegeven tot beperking van de over-
draagbaarheid. Een andere regel zou in strijd komen met de eisen van een 
behoorlijk verlopend rechtsverkeer ter zake van registergoederen (schepen 
en luchtvaartuigen daaronder begrepen) en zou bovendien een ernstige be-
lemmering kunnen opleveren voor schuldeisers om op deze goederen ver-
haal te zoeken voor de schulden die de rechthebbende jegens hen aanging. 
Men zie de memorie van antwoord betreffende Boek 3, p. 106, tweede ali-
nea, alsmede de toelichting op Boek 5, p. 378, punt 5. Naar de mening van de 
ondergetekende kan men deze moeilijkheid niet oplossen aan de hand van 
het in artikel 6.5.3.12 onder a vermelde algemeen belang, ook al zou men de 
daar vermelde termijn bekorten, maar dient het in artikel 3.4.2.1 eenmaal 
aanvaarde uitgangspunt onverkort te worden gehandhaafd. Aandacht ver-
dient nog dat ook onder de verplichting tot dulden en niet doen, bedoeld in 
artikel 5.6.2 lid 1, eerste zin, geen verplichtingen ter beperking van de be-
voegdheid tot vervreemden of bezwaren zijn begrepen. Dit ligt opgesloten in 
de woorden «op geen van beide erven»; men zie de memorie van antwoord 
betreffende Boek 5, p. 58. 

Tenslotte meent de ondergetekende er ter vermijding van misverstand 
nog op te moeten wijzen dat artikel 6.5.3.4 niet mag worden gezien als de 
opvolger van de regel dat partijen beperkte rechten als erfpacht, vruchtge-
bruik en erfdienstbaarheden binnen bepaalde grenzen zelf kunnen vormen 
door bij de vestiging bijkomende verplichtingen (soms: verbintenissen) op 
zich te nemen, die dan onderdeel van het recht uitmaken. Deze laatste moge-
lijkheid blijft ook in het nieuwe wetboek bestaan; men zie de memorie van 
antwoord betreffende Boek 5, p. 77-78. 

Hetgeen door de Commissie is betoogd onder het opschrift «ongewenste 
consequenties» zal hieronder bij de bespreking van het derde lid aan de orde 
komen. 
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Tweede lid. Overeenkomstig een desbetreffende opmerking van de Com-
missie is in de eerste zin van dit lid thans uitdrukkelijk bepaald dat een be-
ding als bedoeld in lid 1 in de openbare registers kan worden ingeschreven. 
Inderdaad past een dergelijke bepaling in de opzet van artikel 3.1.2.2. 

Voor de mogelijkheid van doorhaling is geen uitdrukkelijke bepaling no-
dig; hierzijn de artikelen 3.1.2.10 en 10a van toepassing. Daarnaast verdient 
vermelding het nieuwe artikel 12a lid 3, waar de daar bedoelde rechterlijke 
uitspraken inschrijfbaar worden verklaard. 

Tevens is op het voetspoor van het voorlopig verslag bepaald dat voor de 
inschrijving - en derhalve voor de werking jegens derden - een notariële ak-
te vereist is. De ondergetekende meent dat het inderdaad van belang is deze 
laatste eis te stellen om te waarborgen dat het beding, voorzover het be-
stemd is jegens derden te werken, behoorlijk en voor anderen dan de oor-
spronkelijke partijen begrijpelijk wordt geredigeerd. Tevens wordt aldus 
voorkomen dat men zonder goede reden alle mogelijke bedingen zou gaan 
inschrijven, alleen omdat men nooit weet hoe derdenwerking nog eens te 
pas zou kunnen komen en aan de inschrijving geen kosten verbonden zijn. 
Anderzijds zijn geen praktische bezwaren van deze eis te verwachten. Ook 
de thans gebruikelijke kettingbedingen plegen immers in een notariële akte 
te worden neergelegd. Het is niet nodig geacht om - als in het voorlopig ver-
slag voorgesteld - te bepalen dat de eis van een notariële akte slechts be-
hoort te gelden voor verplichtingen die betrekking hebben op een register-
goed voor welks levering een notariële akte vereist is. Een zodanige akte is 
immers in het nieuwe wetboek voor de levering van alle registergoederen 
vereist. Men zie artikel 3.4.2.4 lid 4, waarbij aantekening verdient dat onder 
registergoederen in het nieuwe wetboek vooralsnog uitsluitend vallen: on-
roerende zaken en teboekgestelde schepen en luchtvaartuigen, alsmede de 
beperkte rechten daarop. 

Aan het tweede lid is als tweede zin in een iets aangepaste redactie de be-
paling van het oorspronkelijke derde lid toegevoegd. 

Ingevolge artikel 2a is het tweede lid van dwingend recht, hetgeen aldus 
dient te worden opgevat dat, wil van derdenwerking sprake zijn, aan deei-
sen van dit lid moet zijn voldaan. Afwijking van dit lid is derhalve niet moge-
lijk, zonder dat dit resultaat verloren gaat. 

Derde lid. In dit lid - dat de materie bevat van het oorspronkelijke lid 2 -
zijn de gevolgen van het in lid 1 bedoelde beding na de inschrijving daarvan 
nader geregeld. De Commissie heeft de wenselijkheid van de gevolgen die 
zij in het oorspronkelijke ontwerp neergelegd heeft geacht, sterk in twijfel 
getrokken, waarbij zij met name gedacht heeft aan de verhouding van het 
beding tot vóór de inschrijving ervan reeds op het goed gevestigde hypothe-
ken, aan de betekenis van het beding ten opzichte van individuele schuld-
eisers die op het goed verhaal zoeken en aan de werking van het beding bij 
faillissement van de schuldenaar. 

Wat het eerste punt betreft, heeft het ontwerp bij velen tot misverstand ge-
leid. De woorden in de aanhef van het oorspronkelijke lid 2 «degene die zijn 
recht heeft verkregen» omvatten allen die op het betreffende goed een recht 
verkregen hebben. Daaronder vallen ook zij die op dat goed een recht van 
hypotheek hebben verkregen. Het oorspronkelijke lid 2 bracht derhalve mee 
dat jegens degene die reeds een recht van hypotheek op het goed had op het 
tijdstip van de inschrijving van het beding, geen beroep op dat beding kan 
worden gedaan en dat executie door een zodanige hypotheekhouder -
d.w.z. een rechthebbende die zelf niet gebonden is - leidt tot verkrijging van 
het goed door de koper, zonder dat het beding jegens deze gevolgen heeft. 
De door de Commissie geciteerde, in de literatuur soms gevolgde onjuiste 
uitleg - die trouwens op gespannen voet staat met artikel 3.1.2.4a-veroor-
deelt zichzelf reeds door de vreemde, ook door de Commissie onaanvaard-
baar geachte resultaten waartoe zij zou leiden. 

Intussen meent de ondergetekende dat het aanbeveling verdient om de 
onderhavige bepaling te verduidelijken. Daartoe is een redactie gekozen die 
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tevens beter op die van afdeling 3.1.2 aansluit, met name bij de artikelen 
3.1.2.7 e.v. Onder het bepaalde sub ais voorts uitdrukkelijk ook de beslag-
legger begrepen. Daaruit volgt dat het beding niet kan worden ingeroepen 
tegen degene die voorde inschrijvingervan op het goed beslag heeft be-
legd, noch aan degene die het goed verkrijgt krachtens de executie waarin 
dit beslag uitmondt. Tegen latere beslagleggers kan het beding evenwel wèl 
worden ingeroepen. 

Wat tenslotte betreft de situatie die ontstaat in geval van faillissement van 
de schuldenaar, deze behoort naar de mening van de ondergetekende in de 
Faillissementswet te worden geregeld. Naar zijn mening ligt het - gezien de 
strekking van de onderhavige regeling - voor de hand dat ook de faillisse-
mentscurator aan bedingen die vóór het faillissement zijn ingeschreven, is 
gebonden. De vraag welke bepalingen in dit verband in de Faillissements-
wet nodig zouden zijn, zou de ondergetekende ter gelegenheid van de invoe-
ringswet nader willen bezien. 

De ondergetekende verenigt zich gaarne met het oordeel van de Commis-
siedat hetgeen aanbeveling verdient hier de regel van artikel 3.10.1.3dtoe 
te passen. Ook meent hij - naar uit het bovenstaande reeds blijkt - dat de 
werking van het beding niet moet worden beperkt tot verkrijgers op grond 
van een vrijwillige overdracht door de rechthebbende. 

Ook het onderhavige lid wordt in artikel 2a van dwingend recht verklaard, 
zulks in overeenstemming met de vermelding van het oorspronkelijke twee-
de lid in artikel 9 van het ontwerp. 

Vierde lid. De Commissie heeft zich bij dit lid in de eerste plaats afge-
vraagd hoe het gaat met het recht op de tegenprestatie, wanneer er geen 
sprake is van overgang van een goed, maar daarop door de eigenaar aan 
een ander een gebruiksrecht wordt gegeven. Ingevolge lid 1 zijn dan ook 
deze gebruikers - waaronder ook zakelijk gerechtigden als een vruchtgebrui-
ker of een erfpachter - aan het in lid 1 bedoelde beding gebonden. De Com-
missie heeft aangenomen dat het recht op de in lid 4 bedoelde tegenpresta-
tie in deze gevallen bij gebreke van een «overgang» bij de mede aan het be-
ding gebonden eigenaar blijft, tenzij dat recht krachtens een overeenkomst 
tussen schuldeiser en schuldenaar (derdenbeding ten behoeve van de ge-
bruiker) of krachtens overdracht aan de gebruiker toekomt. 

De ondergetekende merkt naar aanleiding daarvan op dat de veronder-
stelling van de Commissie juist is, behalve voorzover het de vruchtgebrui-
ker en de erfpachter betreft. Uit de regeling van de rechten van vruchtge-
bruik en erfpacht vloeit voort dat de hier bedoelde voordelen in de regel aan 
de vruchtgebruiker c.q. de erfpachter zullen toekomen; men zie de artikelen 
3.8.14 en 5.7.1.4. 

Voorts heeft de Commissie er naar aanleiding van een opmerking van Van 
der Ploeg (W.P.N.R. 4723) de aandacht op gevestigd dat het recht op de te-
gen prestatie dat volgens de tweede zin van dit lid kan worden ingeschreven, 
ook zonder inschrijving op latere verkrijgers van het goed overgaat. Ook de 
ondergetekende meent dat de bepaling in dit opzicht duidelijk genoeg is. De 
betekenis van een zodanige inschrijving is niet alleen dat het recht aldus 
kenbaar is voor eventuele latere verkrijgers, maar ook zal een latere verkrij-
ger er zich jegens degene die de prestatie verschuldigd is, op kunnen beroe-
pen dat hij recht heeft op wat daaromtrent uit de registers blijkt. Indien in de 
inschrijving niet is vermeld dat het recht op een wellicht periodiek verschul-
digde tegenprestatie na een bepaalde tijd zal eindigen, of indien slechts een la-
ger bedrag verschuldigd is dan dat wat in de registers is genoemd, zullen de 
desbetreffende feiten ingevolge artikel 3.1.2.7 (of eventueel artikel 3.1.2.8a) 
niet aan de verkrijger tegengeworpen kunnen worden. 

Vijfde lid. De redenen waarom dit lid is ingevoegd zijn reeds bij het eerste 
lid uiteengezet. Men lette erop dat het lid uitsluitend ziet op verplichtingen 
die de rechthebbende in zijn bevoegdheid tot vervreemden en bezwaren be-
perken. Onder deze verplichtingen vallen niet die door welke vervreemding 
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moeilijker wordt, doordat zij het goed voor eventuele gegadigden minder 
aantrekkelijk maken. 

Artikelen 6.5.3.5-8. Met genoegen heeft de ondergetekende kennis geno-
men van de instemming van de Commissie met het onbeperkt toelaten van 
het derdenbeding in de onderhavige artikelen. Hij is het met de Commissie 
eens dat in artikel 5 lid 1 ook geen beperking in die zin te lezen valt dat het 
beding slechts bestaanbaar is als toevoeging aan een meer omvattende tus-
sen bedinger en belover gesloten overeenkomst. Ook een beding dat van 
een zodanige overeenkomst de enige inhoud uitmaakt, heeft derhalve 
rechtskracht. 

De Commissie heeft er voorts terecht de aandacht op gevestigd dat de re-
gelingen van de overeenkomst van levensverzekering in titel 7.17 en van de 
vervoerovereenkomst in Boek 8 onnodig maken te dezer plaatse na te gaan 
of de artikelen 6.5.3.5-8 voor deze figuren bevredigend werken. Voor zover 
dat niet het geval mocht zijn, zal de oplossing van de betreffende moeilijk-
heid in de Boeken 7 en 8 moeten worden gevonden. Hetzelfde geldt voor de 
door de Commissie eveneens vermelde overeenkomst van lijfrente, voor zo-
ver deze ingevolge een levensverzekeringsovereenkomst is gesloten; men 
vergelijke de toelichting op Boek 7, p. 1159, eerste alinea. 

De door de Commissie aan de orde gestelde vraag of een derdenbeding 
ook onder een last kan geschieden, zou de ondergetekende bevestigend wil-
len beantwoorden. Dat een handeling onder een last geschiedt, staat er ech-
ter niet aan in de weg dat deze handeling naargelang van de omstandighe-
den als een handeling om niet beschouwd wordt. Herinnerd moge worden 
aan artikel 7.3.7 dat betrekking heeft op de schenking onder een last en dat 
krachtens artikel 7.3.12 ook op giften door middel van een derdenbeding van 
toepassing kan zijn; men zie de toelichting bij dat artikel, p. 905, voorlaatste 
alinea. In deze gevallen is derhalve ook artikel 7.3.1 lid 2 dat overeenkomt 
met het door de Commissie in dit verband ter sprake gebrachte artikel 
6.5.3.5 lid 3 - in het gewijzigd ontwerp lid 4 - van toepassing. 

Dit alles neemt niet weg dat artikel 6.5.3.5 lid 4 in het gewijzigd ontwerp 
uitdrukkelijk tot het geval van een jegens de derde om niet gemaakt derden-
beding is beperkt. Voor de redenen die daartoe hebben geleid moge naar 
deze memorie bij artikel 6.5.3.5 lid 4 worden verwezen. 

Artikel 6.5.3.5. Eerste lid. Zoals de Commissie terecht heeft opgemerkt, 
ontstaat het vorderingsrecht van de derde eerst, doordat hij het derdenbe-
ding aanvaardt. De wijze waarop de derde van het beding op de hoogteis 
gekomen is voor zijn bevoegdheid tot aanvaarding zonder belang. De onder-
getekende meent met de meeste leden van de Commissie dat het geen aan-
beveling verdient om voor deze bevoegdheid de eis te stellen dat tevoren tot 
de derde een desbetreffend aanbod is gericht. Deze eis zou gemakkelijk een 
soepele hantering van de figuur van het derdenbeding in gevaar kunnen 
brengen. In de eerste plaats geldt dit voor de niet zeldzame gevallen dat op 
het tijdstip dat het beding wordt gemaakt, nog niet duidelijk is door welke 
derde het aanvaard zal kunnen worden. Men denkeaan een ten behoeve van 
derden bedongen aansprakelijkheidsontheffing, volgens welke de belover 
op zich neemt bepaalde groepen van derden (veelal opdrachtnemers van de 
bedinger) niet aan te spreken. Het behoeft geen betoog dat een zodanig be-
ding aanzienlijk aan effectiviteit zou inboeten, wanneer de derde het niet zou 
kunnen inroepen, zolang niet tot hem een desbetreffend aanbod is gericht, 
zeker niet wanneer men zou eisen dat ook de belover aan het doen van dit 
aanbod zou moeten medewerken. In de tweede plaats kan worden gewezen 
op het derdenbeding, als onderdeel van een kettingbeding, gemaakt ten 
gunste van de oorspronkelijke vervreemder van een goed. Ook bij deze fi-
guurzou het slecht passen dat deze laatste het beding niet zou kunnen in-
roepen, zolang niet van de zijde van een of meer van zijn rechtsopvolgers 
een desbetreffend aanbod aan hem gedaan is. De hier vermelde voorbeel-
den maken tevens duidelijk dat deze overwegingen niet minder gelden in 
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het geval dat aanvaarding plaatsvindt overeenkomstig artikel 5 lid 4 van het 
gewijzigd ontwerp. 

Daartegenover acht de ondergetekende het geen bezwaar dat belover en 
bedinger op deze wijze niet meer vrijelijk hun overeenkomst zouden kunnen 
wijzigen. Zolang de derde niet heeft aanvaard, kunnen zij dat wèl, zoals het 
beding ook door degene die het heeft gemaakt, kan worden herroepen; men 
zie het tweede lid van het artikel. 

In het voorlopig verslag is voorts de vraag aan de orde gesteld of het eer-
ste lid toelaat een derdenbeding te maken met als inhoud dat de belover de 
derde een schuld kwijtscheldt. De ondergetekende meent dat de onderhavi-
ge regeling er inderdaad niet aan in de weg staat dat iemand om niet afstand 
doet van een vordering op zijn schuldenaar ingevolge een overeenkomst 
met een ander, jegens wie hij zich daartoe verbond. De vraag in hoeverre 
deze figuur moet worden gezien als een derdenbeding jegens de schulde-
naar als derde, zal daarbij van weinig praktisch belang zijn, nu de afstand, 
wil zij geldig zijn, in elk geval dient te geschieden overeenkomstig artikel 
6.2.4.14a van het gewijzigd ontwerp, d.w.z. inde vorm van een overeen-
komst met de schuldenaar. De Commissie heeft in dit verband nog de situ-
atie vermeld, dat de schuldeiser geen afstand van zijn vorderingsrecht doet, 
maar voorlopig volstaat met zich ertoe te verplichten dat hij dit zal doen, en 
dit vervolgens nalaat. In dit, naar de ondergetekende verwacht, academi-
sche geval zal zowel de bedinger nakoming kunnen vorderen overeenkom-
stig artikel 7, als ook de derde, na aanvaarding van het derdenbeding, artikel 
3.11.4 lid 1 kunnen hanteren. 

De oorspronkelijke tweede zin van lid 1 is in het gewijzigd ontwerp ge-
schrapt. De ondergetekende is het met de Commissie eens dat voor de 
moeilijkheid waarop in de toelichting (alinea overlopend van p. 767 naar p. 
768) ter motivering van deze regel een beroep wordt gedaan, een oplossing 
moet worden gegeven. Terugwerkende kracht van de aanvaarding tot het 
tijdstip waarop de overeenkomst is gesloten, lijkt hem evenwel een middel 
dat zijn doel voorbij zou schieten. Een op de voormelde moeilijkheid toege-
spitste, meer concrete regel is derhalve opgenomen in een nieuw artikel 
6.5.3.5a lid 2, terwijl de geheel algemeen luidende toekenning van terugwer-
kende kracht waarvan de gevolgen moeilijk zijn te overzien en ten aanzien 
waarvan ook de toelichting tot voorzichtigheid maant, in het gewijzigd ont-
werp niet terugkeert. Dit betekent tevens een terugkeer tot het huidige recht; 
men zieH.R. 13 februari 1924, N.J. 1924, p. 711, een uitspraak die in het ge-
wijzigd ontwerp haar gezag behoudt. 

De door de Commissie i n dit verband nog ter sprake gebrachte vergelij-
king met de figuur van bekrachtiging bij onbevoegde vertegenwoordiging 
acht de ondergetekende niet doorslaggevend. Het derdenbeding vertoont 
eveneens overeenkomst met een driepartijenovereenkomst, waar geen te-
rugwerkende kracht bestaat. En voorts kan ook een vergelijking worden ge-
maakt tussen het recht van de derde - dat eerst ontstaat onder de dubbele 
voorwaarde dat hijzelf het beding aanvaardt en dat het niet intussen door de 
bedinger is herroepen - en de voorwaardelijke verbintenis. Maar in het nieu-
we wetboek is de in het huidige recht aangenomen terugwerkende kracht 
van de vervulling van de voorwaarde juist wegens de daaraan verbonden 
bezwaren vervallen; men zie artikel 3.2.5 lid 2 en deze memorie onder Alge-
meen bij afdeling 6.1.5. Aandacht verdient in dit verband nog dat artikel 
7.17.3.7 lid 2 de terugwerkende kracht in het geval van de begunstiging bij 
sommenverzekering reeds aanzienlijk beperkt, in dier voege dat deze bepa-
ling slechts terugwerking voorschrijft tot het opeisbaar worden van de uitke-
ring. Deze laatste bepaling heeft trouwens een geheel andere functie dan de 
regel van artikel 6.5.3.5 lid 1, tweede zin, had en moet in verband worden ge-
zien met artikel 4.5.2.1 lid 4, eerste zin; men zie de toelichting, p. 1195, twee-
de alinea. 

Met de vraag of de aanvaarding door de derde terugwerkende kracht 
heeft, hangt nauw samen de eveneens door de Commissie besproken kwes-
tie wat het karakter is van de bevoegdheid van de derde, vóórdat deze tot 
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aanvaarding van het beding is overgegaan. De ondergetekende is het met 
de Commissie eens dat de bevoegdheid van de derde in dit stadium over-
eenkomst vertoont met de bevoegdheid van degene tot wie een aanbod is 
gericht, om dit te aanvaarden. Zoals de Commissie heeft aangestipt, worden 
zodanige bevoegdheden in de literatuur wel aangeduid als wilsrechten, 
zulks tezamen met vele andere bevoegdheden om door een eenzijdige 
rechtshandeling een rechtsverhouding tot stand te brengen, te wijzigen, te 
beëindigen of op te heffen; men denke aan de bevoegdheid tot bekrachti-
ging, vernietiging, ontbinding, opzegging etc. Mede gezien de ongelijksoor-
tigheid van deze bevoegdheden is de ondergetekende met de Commissie 
van mening dat het vaststellen van algemene rechtsgevolgen daarvan aan 
rechtspraak en wetenschap dient te worden overgelaten, waarbij deze geval 
voor geval afzonderlijk zullen moeten beoordelen. De ondergetekende wijst 
er in dit verband nog op dat naar zijn verwachting dergelijke bevoegdheden 
- anders dan de Commissie veronderstelde - vaak niet als zelfstandige ver-
mogensrechten zullen worden aangemerkt. Men vergelijke de toelichting 
van Meijers bij artikel 3.4.2.1, p. 211, eerste alinea. 

Wat de rechtsgevolgen van de bevoegdheid tot aanvaarding van een der-
denbeding betreft, zal men er in dit verband op hebben te letten, in hoeverre 
herroeping van het beding al of niet is uitgesloten en of de aanvaarding on-
middellijk kan plaats vinden, dan wel pas na de vervulling van een bepaalde 
voorwaarde of na het verschijnen van een bepaald tijdstip. Ook zal het ver-
schil kunnen maken met het oog op welke rechtsregel de vraag rijst wat de 
aard is van de bevoegdheid van de derde. Ook op dit punt is het niet goed 
mogelijk tot algemene regels te komen. 

Wel kan deze algemene opmerking worden gemaakt dat in het gewijzigd 
ontwerp bij de vaststelling van de hier bedoelde rechtsgevolgen de terug-
werkende kracht van de aanvaarding geen bron van verwarring meer kan 
zijn. Zo zal bij de vraag of deze bevoegdheid in een huwelijksgemeenschap 
valt, uitsluitend beslissend zijn of men tijdens het bestaan van deze gemeen-
schap slechts van een enkele verwachting kon spreken dan wel - bijv. bij ge-
breke van de mogelijkheid van herroeping - van een reeds tot stand geko-
men vermogensrecht. Men zal n ie t - als in het ontwerp - kunnen redeneren 
dat aanvaarding na de ontbinding van de gemeenschap terugwerkt tot het 
tijdstip van de vóór die ontbinding gesloten overeenkomst, zodat het door 
de aanvaarding verkregen recht moet worden geacht altijd tot de gemeen-
schap te hebben behoord. 

De ondergetekende wijst er bij het onderhavige lid nog op dat de slotzin-
snede van de thans enige zin iets is bekort, hetgeen gelet op de bepaling die 
in het gewijzigd ontwerp in lid 3 is opgenomen, voor de hand lag. 

Tenslotte verdient aandacht dat in artikel 2a wordt bepaald dat van het on-
derhavige lid niet bij overeenkomst kan worden afgeweken. Dit moet aldus 
worden opgevat dat bij overeenkomst niet aan een derde een vorderings-
recht kan worden toegekend, zonder dat aanvaarding van het desbetreffen-
de beding door de derde nodig is. 

Tweede lid. Door de schrapping van de tweede zin van lid 1 is het tweede 
lid onmiddellijk op de aanvankelijke eerste zin komen te volgen. Daardoor 
kon, zonder aan de duidelijkheid afbreuk te doen, de redactie van lid 2 iets 
worden vereenvoudigd. 

Derde lid. De oorspronkelijke leden 3 en 4 zijn in het gewijzigd ontwerp 
van plaats gewisseld. De bepaling van lid 4 van het gewijzigd ontwerp bevat 
voor wat betreft de aanvaarding een uitwerking van de regel die in het gewij-
zigd ontwerp in lid 3 is opgenomen. De thans gekozen volgorde verdient 
daarom de voorkeur. 

De bepaling is tevens iets anders ingekleed, zodat beter uitkomt dat zij 
slechts aangeeft wat voor het tot stand brengen van de aanvaarding of her-
roeping vereist is, te weten een verklaring gericht tot een van de beide ande-
re betrokkenen. Op deze verklaring is artikel 3.2.4 van toepassing. Tevens 

Tweede Kamer, zitting 1975-1976,7729, nrs. 6-7 225 



komt in de redactie duidelijker uit dat de bepaling zich niet bezig houdt met 
de vraag in hoeverre degene die aanvaardt of herroept, wellicht verplicht is 
de andere betrokkene daarvan mededeling te doen. Een zodanige verplich-
ting kan, zoals de Commissie met een verwijzing naar de toelichting in herin-
nering heeft gebracht, worden gebaseerd op het ongeschreven recht van 
artikel 6.5.3.1. 

Voorts heeft de Commissie de vraag opgeworpen of voor de afwijzing, be-
doeld in lid 4 van het gewijzigd ontwerp, niet hetzelfde als voor aanvaarding 
en herroeping zou moeten gelden. De ondergetekende meent dat geen uit-
drukkelijke bepaling nodig is om te doen vaststaan dat in het geval van lid 4 
de afwijzing op dezelfde wijze dient te geschieden als in lid 3 voor de aan-
vaarding voorgeschreven is. Hetzelfde geldt voor afstand van de bevoegd-
heid een derdenbeding te aanvaarden; men zie de laatste alinea van deze 
memorie bij artikel 6.1.10.4. 

Vierde lid. Zoals bij het derde lid reeds aangestipt, komt lid 4 van het ge-
wijzigd ontwerp overeen met het oorspronkelijke lid 3. De redactie ervan is 
iets gewijzigd als gevolg van de beperking van het toepassingsgebied van 
lid 4 tot het geval dat het beding jegens de derde om niet is gemaakt. Dit be-
hoeft niet steeds het geval te zijn. Zo is mogelijk dat het bedi ng in de verhou-
ding tussen derdeen bedi nger als tegenprestatie voor een prestatie van de 
derde bedoeld is, waarbij maar afgewacht moet worden of de derde inder-
daad met de door de belover toegezegde prestatie genoegen wil nemen. Te 
denken valt ook aan een derdenbeding dat jegens de derde strekt tot een in-
betalinggeving als bedoeld in artikel 6.1.6.15. En ook kan zich het geval voor-
doen van een «do ut des»; juist de aanvaarding van het derdenbeding zou 
dan tot gevolg hebben dat op de derde een verplichting jegens de bedinger 
komt te rusten. Het behoeft geen betoog dat de onderhavige regel in al deze 
gevallen verkeerd zou werken. 

Zoals bij de artikelen 6.5.3.5-8reeds is uiteengezet, belet het enkele feit 
dat aan het derdenbeding een last verbonden is, niet dat het om niet ge-
maakt is. 

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. Zij vroeg zich af of het oorspronkelijk der-
de, thans vierde lideen dergelijke termijnstelling niet overbodig maakt. De 
ondergetekende meent dat dit niet het geval is. Uit artikel 2a volgt dat de 
overeenkomst tussen bedinger en belover kan inhouden dat het derdenbe-
ding binnen een bepaalde termijn moet worden aanvaard. Is dit inderdaad 
overeengekomen, dan zal de hier voor de hand liggende overeenkomstige 
toepassing van artikel 6.5.2.2 lid 1 van het gewijzigd ontwerp meebrengen 
dat het derdenbeding in beginsel niet kan worden herroepen, en voorts ook 
dat voor de aanvaarding in beginsel een verklaring nodig is. De ondergete-
kende ziet geen reden waarom niet in beginsel hetzelfde zou gelden, wan-
neer geen termijn voor de aanvaarding is bedongen, maar de belover die 
een einde wil maken aan de onzekerheid of de derde nakoming van het der-
denbeding zal eisen, hem alsnog een termijn voor de aanvaarding stelt. Of 
de derde die deze termijn ongebruikt laat verstrijken, daarmee het recht ver-
speelt zich achteraf toch op aanvaarding overeenkomstig lid 4 te beroepen, 
zal afhangen van de omstandigheden en de gelegenheid die de derde had om 
zich tijdig uit te spreken. 

Bij het eerste lid is reeds uiteengezet dat het niet op zijn plaats zou zijn om 
voor de bevoegdheid van de derde tot aanvaarding de eis te stellen dat hem 
een aanbod is gedaan, en dat dit mede geldt in de gevallen dat het vierde lid 
van toepassing is. 

Artikel 6.5.3.5a. In dit artikel is de regel van het oorspronkelijke artikel 8 te-
zamen gebracht met die welke in de plaats komt van de oorspronkelijke 
tweede zin van artikel 5 lid 1. Beide bepalingen betreffen de gevolgen van de 
in artikel 5 geregelde aanvaarding. Zij zijn daarom thans onmiddellijk na arti-
kel 5 geplaatst. 
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De ondergetekende onderschrijft gaarne hetgeen de Commissie bij artikel 
8 van het ontwerp aangetekend heeft. Hij vestigt er evenwel de aandacht op 
dat artikel 6.5.4.22 in het gewijzigd ontwerp nog alleen enige regels omtrent 
de bevoegdheid tot ontbinding geeft. Men zie deze memorie bij dat artikel 
omtrent de vraag wat geldt voor de bevoegdheid tot opschorting. 

Artikel 6.5.3.6. De ondergetekende verenigt zich met de opmerkingen van 
de Commissie, op grond waarvan zij tot de slotsom kwam dat het eerste, oor-
spronkelijk enige lid geen wijziging behoeft. 

Aan het artikel is een nieuw tweede lid toegevoegd, dat tegemoet komt 
aan de moeilijkheid, gesignaleerd in het door de Commissie geciteerde rap-
port van de Broederschappen. De daarin opgenomen regel verdient naar de 
mening van de ondergetekende de voorkeur boven de weinig soepele oplos-
sing waartoe toepassing van de regels betreffende schuldeisersverzuim -
met name artikel 6.1.7.3 - in dit geval zou leiden. De bevoegdheid tot het 
stellen van een termijn, als lid 2 thans aan de belover toekent, kan in dit ge-
val moeilijk aan ongeschreven recht worden overgelaten. Aldus zou immers 
onzekerheid blijven bestaan omtrent de hier zonder uitdrukkelijke bepaling 
moeilijk te beantwoorden vraag, wat bij gemis van een tijdige reactie geldt. 

Artikel 6.5.3.8. Deze bepaling is overgebracht naar artikel ba lid 1. Voor de 
beantwoording van hetgeen door de Commissie bij deze bepaling is opge-
merkt, moge de ondergetekende naar deze memorie bij dit laatste artikel 
verwijzen. 

Artikel 6.5.3.8a. Dit nieuwe artikel kwam reeds ter sprake onder Algemeen 
bij deze afdeling. 

Het beoogt om ondergeschikten die door de wederpartij van hun werkge-
ver aansprakelijk worden gesteld, de mogelijkheid te geven zich op de ver-
weermiddelen te beroepen die hun werkgever jegens die wederpartij aan de 
tussen hun bestaande overeenkomst kan ontlenen. Het artikel ziet daarbij zo-
wel op bedongen exoneraties als op de bepalingen van aanvullend of dwin-
gend recht die voor de aansprakelijkheid van de werkgever van belang zijn. 

De ondergetekende is het met de Commissie eens dat een bepaling als de 
onderhavige wenselijk is. Enerzijds dient te worden vermeden dat de werk-
gever door het bedingen van exoneraties in de hand werkt dat de wederpar-
tij in geval van schade haar aanspraken op vergoeding in plaats van tot hem 
tot zijn ondergeschikten gaat richten. Door een zodanige verlegging van de 
aansprakelijkheid zou deze komen te rusten op hen die haar minder goed 
kunnen dragen en voor wie het ook minder voor de hand ligt zich te verzeke-
ren. Anderzijds dient te worden gelet op die gevallen dat door de wetgever 
of door partijen beoogd is tot een redelijke contractuele regeling te komen, 
die met de belangen van beide partijen op evenwichtige wijze rekening 
houdt. De nieuwe bepaling voorkomt dat deze regeling kan worden door-
kruist door aanspraken jegens ondergeschikten, gevolgd door regres, door 
hen genomen op de partij in wier dienst zij stonden. In Boek 8 zijn dan ook 
ter zake van de daar geregelde overeenkomsten reeds verschillende bepalim 
gen opgenomen die van het beginsel van artikel 8a uitgaan; men zie de 
toelichting p. 1284, waar tevens een opsomming van deze bepalingen is te 
vinden. 

Bij de redactie van het nieuwe artikel verdient nog het volgende opmer-
king. De omschrijving «ter afwering van haar aansprakelijkheid voor een ge-
draging van een aan haar ondergeschikte» is zowel afgestemd op artikel 
6.1.8.3 als op artikel 6.3.2.2 van het gewijzigd ontwerp. 

De zinsnede «als ware hijzelf bij de overeenkomst partij» is ontleend aan 
de voormelde bepalingen van Boek 8. Zij kan er bijvoorbeeld toe leiden dat 
de ondergeschikte voor eigen opzet aansprakelijk is, zoals ook degene in 
wiens dienst hij was voor zijn eigen opzet aansprakelijk geweest zou zijn; 
men vergelijke de toelichting op Boek 8, alinea overlopend van p. 1283 naar 
p. 1284. 
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Voorts houde men in het oog dat het er op aankomt of degene in wiens 
dienst de ondergeschikte is, aan zijn aansprakelijkheid voor gedragingen 
van deze een verweermiddel aan de overeenkomst kan ontlenen. Is dit het 
geval, dan kan de ondergeschikte dit verweermiddel inroepen, ook al zou 
zijn werkgever zelf aansprakelijk zijn op andere grond, bijvoorbeeld omdat 
hem persoonlijk verwijt treft en de overeenkomst hem niet ook van de aan-
sprakelijkheid daarvoor ontheft. 

Tenslotte verdient aandacht dat het artikel van dwingend recht is, zoals is 
bepaald in artikel 2a. Het behoeft geen betoog dat deze bepaling voor 
een effectieve bescherming van de ondergeschikte niet kan worden gemist. 

Artikel 6.5.3.9. De materie van dit artikel is thans te vinden in artikel 2a. 

Artikel 6.5.3.10. De materie van dit artikel is overgebracht naar het nieuwe 
tweede lid van artikel 1. De ondergetekende moge verwijzen naar deze me-
morie bij dat artikel en bij artikel 6.1.1.2. 

Artikel 6.5.3.11. Naar de mening van de ondergetekende moet dit artikel 
worden gezien als een bijzondere regel voor een extreem geval van beper-
kende werking van ongeschreven recht en derhalve als een uitwerking van 
de regel die in het gewijzigd ontwerp in artikel 6.5.3.1 lid 2 is opgenomen en 
die evenals het onderhavige artikel verwijst naar de maatstaven van redelijk-
heid en billijkheid. 

Het artikel stelt in de eerste plaats buiten twijfel dat de overeenkomst op 
grond van het ongeschreven recht kan worden gewijzigd of geheel of ten de-
Ie ontbonden. Zonder uitdrukkelijke bepaling zou men een vergelijkbaar re-
sultaat kunnen bereiken aan de hand van een beroep op de beperkende wer-
king van artikel 6.5.3.1 lid 2, zo nodig gecombineerd met een daarop volgen-
de aanvulling van de overeenkomst op grond van artikel 6.5.3.1 lid 1. De on-
dergetekende herinnert eraan dat de Duitse rechtspraak langs vergelijkbare 
weg tot een zeer ver gaande werking van de «Treu und Glauben» bedoeld in 
par. 242 B.G.B, is gekomen («richterliche Vertragsgestaltung»). Hij meent 
dat het aanbeveling verdient een ontwikkeling in deze richting binnen re-
delijke perken te houden door daaraan een wettelijke begrenzing te geven. 

Artikel 6.5.3.11 bepaalt dan ook tevens dat de wijziging of ontbinding al-
leen kan plaatsvinden, wanneer de daar bedoelde onvoorziene omstandig-
heden daartoe aanleiding geven, en dat zij dan bovendien slechts tot stand 
kan worden gebracht door een uitspraak van de rechter aan wie, wanneer een-
maal aan deze voorwaarde is voldaan, een discretionaire bevoegdheid toe-
komt. De ondergetekende onderschrijft de mening van de Commissie dat 
het bij de term «onvoorziene omstandigheden» niet gaat om wat partijen of 
een hunner hadden kunnen voorzien of behoren te voorzien, maar uitslui-
tend hierom of de mogelijkheid van het intreden van deze omstandigheden 
uitdrukkelijk of stilzwijgend in het contract is verdisconteerd, dat wil zeggen 
of de overeenkomst in dit intreden voorziet. Men zie de toelichting, alinea 
overlopend van p. 771 naar p. 772. De term komt in vergelijkbare betekenis 
voor in de artikelen 3.6.2.2 lid 2, 3.7.1.2 lid 3, 5.6.8 lid 1 onder aen 5.7.1.8a lid 
1. Men vergelijke de memorie van antwoord betreffende Boek 5, p. 70. 
Voorts heeft de Commissie er terecht de aandacht op gevestigd dat het bij 
de toepassing van het artikel niet gaat om de vraag of naar de mening van 
de rechter in de gegeven omstandigheden het contract aan redelijkheid 
en billijkheid beantwoordt, maar om die of, in aanmerking genomen de ge-
bondenheid van de eiser aan het gegeven woord, niettemin de later ingetre-
den, onvoorziene omstandigheden meebrengen dat naar redelijkheid en bil-
lijkheid de gedaagde geen aanspraak mag maken op nakoming van de geda-
ne toezeggingen. De mogelijkheid die artikel 6.5.3.11 biedt tot aantasting 
van de overeenkomst, is derhalve beperkt, en moet veeleer worden gezien 
als een middel tot aanpassing van de overeenkomst aan de gewijzigde om-
standigheden, zoveel mogelijk in aansluiting op hetgeen partijen reeds aan 
rechtsgevolgen hebben geregeld of in de overeenkomst opgesloten lag. 
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Men zie ook het tweede lid dat met het oog hierop is aangevuld met een ver-
wijzing naar de aard van de overeenkomst. De rechter zal het artikel dan ook 
met terughoudendheid moeten hanteren, zoals hij dat ook zal moeten met 
de bepalingen vanartikel 6.1.1.2 lid 2 en artikel 6.5.3.1 lid 2; men zie hetgeen 
in deze memorie bij artikel 6.1.1.2 daarover is opgemerkt. 

Het verheugt de ondergetekende dat de meeste leden van de Commissie 
het artikel, uitgaande van de hierboven weergegeven beperkte werking er-
van, aanvaardbaar hebben geacht. Ook de ondergetekende zou de maatstaf 
die het artikel thans bevat, niet willen verruilen voor een andere in de trant 
van die, voorgesteld in het rapport van het Studiegenootschap van bedrijfs-
juristen. Dit voorstel dat het zoekt in de weinig concrete term «in hoge mate 
onbillijk», heeft bovendien tot bezwaar dat het een lastig onderscheid 
schijnt te willen introduceren ten opzichte van de term «redelijkheiden bil-
lijkheid» in de artikelen 6.1.1.2 en 6.5.3.1. Veeleer is het als een voordeel van 
het gewijzigd ontwerp te beschouwen dat daarin de maatstaf van artikel 
6.5.3.11 en die van artikel 6.5.3.1 lid 2 - waarin de in het oorspronkelijke arti-
kel 6.5.3.10 gebezigde term «onbetamelijk» niet teruggekeert-dichter bij el-
kaar zijn gebracht. 

Dit laatste neemt evenwel het belang niet weg van de vraag hoe de verhou-
ding tussen deze beide bepalingen moet worden gezien. Zoals gezegd, eist 
artikel 6.5.3.11, in afwijking van wat voor artikel 6.5.3.1 lid 2 geldt, een uit-
spraak van de rechter. Dit verschil wordt gerechtvaardigd door het feit dat 
toepassing van artikel 6.5.3.11, anders dan die van artikel 6.5.3.1 lid 2, tot 
een definitief geheel of ten dele opnieuw vaststellen van de tussen partijen 
bestaande rechtsverhouding leidt. Niet alleen is dit veelal een beslissing van 
meer ingrijpende aard, maar ook zal het hier in de regel gaan om meer ge-
compliceerde feitelijke situaties, waarin gemakkelijk verschillende oplossin-
gen voor toepassing in aanmerking kunnen komen: wijzigingen in verschil-
lende zin, algehele ontbinding, verschillende vormen van gedeeltelijke ont-
binding, toevoeging door de rechter van voorwaarden aan de toewijzing van 
de vordering. Deze moeilijkheden kunnen het best worden opgelost door 
middel van een constitutief vonnis, zulks mede met het oog op eventuele be-
langen van derden. Degene die het artikel toegepast wil zien zal derhalve het 
initiatief tot een procedure moeten nemen. Volstaat hij, omdat hij daarvoor 
niet voelt, met een beroep op artikel 6.5.3.1 lid 2, dan zal de rechter die 
meent dat de weg van artikel 6.5.3.11 dient te worden gevolgd, het beroep 
op de eerstgenoemde bepaling kunnen afwijzen op de grond dat van onaan-
vaardbaarheid van de toepassing van de betreffende tussen partijen geiden-
de regel geen sprake kan zijn, zolang degene die deze onaanvaardbaarheid 
inroept, het middel van artikel 6.5.3.11 om wijziging of ontbinding van de 
overeenkomst te verkrijgen zonder goede reden ongebruikt laat. Zolang een 
uitspraak op grond van artikel 6.5.3.11 niet de nodige zekerheid heeft ge-
bracht, behoeft de wederpartij zich derhalve geen beroep op enige wijziging 
of gehele of gedeeltelijke ontbinding te laten welgevallen, zij het ook dat zij 
rekening moet houden met de mogelijkheid dat de rechter terugwerkende 
kracht aan zijn uitspraak zal toekennen. 

Dat de rechter tot dit laatste bevoegd is, is in het gewijzigd ontwerp uit-
drukkelijk aangegeven in de tweede zin van het eerste lid, die de plaats in-
neemt van de naar artikel 12a lid 1 verplaatste oorspronkelijke tweede zin. 
Deze bepaling stemt overeen met hetgeen wordt opgemerkt in de toelich-
ting, p. 717, laatste alinea, en ook in het voorlopig verslag als bedoeling van 
het artikel wordt aangenomen. 

Het bovenstaande neemt uiteraard niet weg dat partijen ook in onderling 
overleg buiten de rechter om hun overeenkomst aan de gewijzigde omstan-
digheden kunnen aanpassen. De wijziging of ontbinding vindt dan plaats 
door een nadere overeenkomst, die dan ook slechts obligatoire werking en 
geen terugwerkende kracht kan hebben. 

De Commissie heeft voorts de vraag ter sprake gebracht of artikel 6.5.3.11 
van dwingend recht dient te zijn. De ondergetekende deelt de mening van de 
Commissie dat dit inderdaad het geval behoort te zijn en dat het wenselijk is 
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dit blijkens de toelichting, p. 774, tweede alinea, ook door de ontwerpers ge-
huldigde standpunt in de wet te verduidelijken. Deze verduidelijking is te 
vinden in artikel 2a. Men houde bij deze bepaling evenwel in het oog dat zij 
weliswaar verbiedt bij overeenkomst de toepasselijkheid van artikel 6.5.3.11 
geheel of gedeeltelijk uit te sluiten, maar dat partijen vrij blijven om in hun 
overeenkomst bepalingen op te nemen die het resultaat waartoe de rechter 
aan de hand van artikel 6.5.3.11 kan komen, beïnvloeden. Met name geldt dit 
voor die bedingen waarin de gevolgen van het al of niet intreden van toekom-
stige omstandigheden worden geregeld en die er derhalve toe leiden dat deze 
omstandigheden bij het sluiten van de overeenkomst zijn verdisconteerd en 
dus niet meer als onvoorzien in de zin van artikel 6.5.3.11 kunnen gelden. Men 
denke vooral aan exoneratieclausules. Het feit dat het partijen in beginsel vrij 
staat in hun overeenkomst te bepalen waarvoor zij over en weer aansprakelijk 
zullen zijn en welke omstandigheden al of niet overmacht zullen opleveren, is 
derhalve zeer wel verenigbaar met het dwingend karakter van artikel 
6.5.3.11, geschreven voor het geval van omstandigheden waarin de over-
eenkomst niet voorziet. Ook de Commissie heeft zich - in afwijking van het 
door haar geciteerde opstel van De Wolf - in deze zin uitgesproken. 

Tevens kan worden gezegd dat artikel 6.5.3.11 de regels betreffende over-
macht, waar daaraan behoefte is, aanvult. Zo kan een partij die zich op tijde-
lijke overmacht beroept (of op overmacht die slechts een deel van de presta-
tie betreft), artikel 6.5.3.11 hanteren om voor de situatie na het eindigen van 
de overmacht (of voor het deel van de prestatie dat mogelijk is gebleven) 
een aanpassing van de overeenkomst c.q. een definitieve beëindiging daar-
van te verkrijgen; men zie de toelichting, p. 553, eerste alinea, en p. 786, eer-
ste alinea. En evenzeer zal de wederpartij van degene die zich op overmacht 
beroept, soms een wijziging van de overeenkomst kunnen verkrijgen, die tot 
gevolg heeft dat de onmogelijke prestatie door een andere wordt vervan-
gen, die nog wèl mogelijk is; men zie de toelichting, alinea overlopend van 
o. 773 naar p. 774. De vraag of er een relevante verhindering van nakoming 
is, kan dus mede afhangen van de vraag welke invloed de toepassing van 
artikel 6.5.3.11 op de inhoud van de na te komen overeenkomst heeft. Daar-
mee is een versoepeling van de regeling van overmacht bereikt, in de trant 
als voorgesteld door Royer, R.M.Th. 1972, p. 546, noot 1. 

Tenslotte heeft de Commissie nog de vraag gesteld of ook onvoorziene 
omstandigheden van algemene aard tot toepassing van het artikel behoren 
te kunnen leiden, waarbij zij met name dacht aan het voorbeeld van een aan-
zienlijke geldontwaarding. De ondergetekende verenigt zich met het oordeel 
van de Commissie dat toepassing van het artikel ook hier niet uitgesloten is, 
tenzij de wetgever op het betreffende punt incidenteel ingegrepen mocht 
hebben op een wijze die aan toepassing van de algemene regel van artikel 
6.5.3.11 in de weg staat. Aan deze laatste eis is ook naar de mening van de 
ondergetekende niet voldaan wanneer uit regering en parlement uitdrukke-
lijk de mening naar voren zou komen, dat ingrijpen door de wetgever niet 
wenselijk is. 

De ondergetekende wil zijn bespreking van het onderhavige, ten opzichte 
van het huidige recht nieuwe artikel besluiten met het geven van enige voor-
beelden die het toepassingsgebied ervan kunnen illustreren en die ten dele 
reeds verspreid in de toelichting te vinden waren en voor een ander deel zijn 
ontleend aan binnen- en buitenlandse rechtspraak. Het spreekt vanzelf dat 
deze voorbeelden een vrijblijvend karakter hebben en dat het niet gezegd is 
dat de rechter inderdaad dienovereenkomstig zal beslissen. Wel kan men 
zeggen dat artikel 6.5.3.11 de mogelijkheid geeft aldus te beslissen, wanneer 
de omstandigheden - die in een abstract voorbeeld nooit precies zijn uit te 
werken - sprekend genoeg zijn om dit te rechtvaardigen. De hieronder vol-
gende opsomming dient derhalve met voorzichtigheid te worden bezien. 

1. Ter versterking van een natuurlijke verbintenis tot het verstrekken van 
levensonderhoud neemt iemand bij overeenkomst de verplichting daartoe 
op zich. Naderhand veranderen de omstandigheden, waardoor de natuurlij-
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ke verbintenis wegvalt of niet meer tot een aanspraak tot het toegekende be-
drag kan leiden. De rechter kan nu, wanneer ook overigens aan de eisen van 
artikel 6.5.3.11 is voldaan, op vordering van de schuldenaar de overeen-
komst vanaf een bepaald tijdstip geheel of ten dele ontbinden dan wel een 
lagere uitkering opleggen, eventueel onder voorwaarde dat een mogelijk 
ontstane achterstand geheel of ten dele alsnog wordt voldaan. Men zie de 
toelichting, p. 468, eerste alinea, en deze memorie bij artikel 6.1.1.5. 

2. Een leverancier importeert bepaalde grondstoffen uit het buitenland. 
Op een tijdstip dat hij aan zijn gezamenlijke afnemers 100000 ton daarvan 
heeft te leveren, treedt als gevolg van onvoorziene omstandigheden een 
plotselinge schaarste op, waardoor hij slechts in staat is tot levering van 
60000 ton. Waarde leverancier zich jegens geen van de individuele afne-
mers wier afzonderlijke vorderingen geen van alle recht geven op meer dan 
60 000 ton, op overmacht kan beroepen, zou hierin beginsel gelden: wie het 
eerst komt, het eerst maalt. Dat lijkt evenwel geen bevredigende oplos-
sing. 

Wel kan een behoorlijke oplossing worden bereikt, wanneer de leveran-
cier jegens ieder van de afnemers artikel 6.5.3.11 in het geweer brengt ten 
einde jegens allen een vermindering van het aan hen verschuldigde te ver-
krijgen. Denkbaar is daarbij dat sommige afnemers in ieder geval 60% van 
de door hen gedane bestelling willen ontvangen, terwijl anderen liever de 
hele koop ongedaan willen maken, omdat deze hoeveelheid voor hen te wei-
nig is voor het doel waarvoor zij kochten. Indien de leverancier slechts een 
vordering tegen één afnemer tot vermindering van de aan deze verschuldig-
de leverantie tot een bepaald percentage mocht hebben ingesteld, kan de 
rechter eventueel aan de toewijzing daarvan de voorwaarde verbinden dat 
een evenredige verdeling onder alle afnemers die daar prijs op stellen, tot 
stand komt. 

Het hier beschreven geval wordt uitdrukkelijk geregeld in section 2.615 on-
der ben cvan de Amerikaanse Uniform Commercial Code, terwijl men in 
Duitsland een soortgelijk stelsel verdedigt op basis van par. 242 B.G.B.; men 
zie Weber bij Staudinger, Kommentar zum Bürgerlichen Gesetzbuch, II, Recht 
der Schuldverhaltnisse, 1b, 11e dr., 1961, Bemerkung B637e.v. bij par. 242. 

3. Een machinefabriek sluit een langlopend contract met een leverancier 
die voor hem bepaalde onderdelen zal vervaardigen, waarvan jaarlijks een 
bepaalde minimumhoeveelheid zal worden afgenomen. Een uitvinding 
waarvan de mogelijkheid buiten de gezichtskring van partijen viel, heeft tot 
gevolg dat de machines waarvoor de onderdelen bestemd zijn, ineens niet 
meer lonend op de markt te brengen zijn, zodat de machinefabriek op ande-
re produkten moet overschakelen. Artikel 6.5.3.11 zal dan door de fabriek 
kunnen worden gehanteerd teneinde uitspraak te verkrijgen dat de overeen-
komst met de leverancier van de onderdelen tegen voldoening van een door 
de rechter als voorwaarde te stellen redelijke schadeloosstelling zal kunnen 
worden beëindigd. 

4. Ter zake van een geldvordering is overeengekomen dat zij zal worden 
voldaan in land A in dollars aan de daar op dat moment wonende schuldei-
ser. De schuldeiser is daarna door de politieke ontwikkelingen in land A ge-
dwongen geweest uit te wijken en zou als gevolg daarvan de daar aan hem 
te betalen dollars ook niet dat land uit kunnen krijgen. Gesteld dat in de mo-
gelijkheid van dergelijke ontwikkelingen niet in de overeenkomst was voor-
zien, kan artikel 6.5.3.11 tot een uitspraak leiden dat de vordering in een door 
de rechter aan te wijzen ander land, wellicht ook in een andere valuta tegen 
een door de rechter vast te stellen koers, moet worden voldaan. Opmerking 
verdient daarbij nog dat hier - als steeds - de omstandigheden van het geval 
van groot belang kunnen zijn. Zo zal aan toewijzing in de weg kunnen staan 
dat de schuldenaar de dollars, waarover hij in land A wellicht juist met het 
oog op zijn daar te betalen schulden beschikte, evenmin meer uit dit land 
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kan krijgen. Men vergelijke Hof Amsterdam, 24 november 1955, N.J. 1956, 
442. 

5. Aan een 60-jarige employé wordt in het kader van de beëindiging van 
zijn dienstbetrekking een bepaald pensioen toegekend. Nadat het pensioen 
20 jaar is uitgekeerd is het als gevolg van de geldontwaarding met ruim 40% 
in waarde verminderd. In de gegeven omstandigheden betekent deze ver-
mindering voor de werkgever die het pensioen verschuldigd is een voor-
deel, dat hem volledig of vrijwel volledig in de schoot zou vallen. Voor de uit-
betaling is immers slechts een fractie van de niet of aanzienlijk minder door 
de geldontwaarding getroffen reserveringen nodig gebleken, die aanvanke-
lijk op hun plaats leken. Anderzijds is de pensioengerechtigde beschaamd in 
de verwachtingen die hij bij de overeenkomst waardoor zijn dienstbetrek-
king eindigde, omtrent de omvang van zijn oudedagsvoorziening mocht 
hebben, terwijl hij anders dan een actieve werknemer die nog zijn positie in 
het bedrijf heeft, niet over feitelijke mogelijkheden beschikt om zijn werkge-
ver te bewegen door onderhandelen het verstoorde evenwicht te herstellen. 

In dergelijke omstandigheden heeft de Duitse rechter op basis van par. 
242 B.G.B, aangenomen dat de werkgever verplicht is overeenkomstig de fi-
nanciële mogelijkheden van zijn bedrijf aan de positie van de pensioenge-
rechtigde tegemoet te komen. Men zie B.G.H. 28 mei 1973, N.J.W. 1973, p. 
1599 e.v.; B.A.G. twee arresten van 30 maart 1973, resp. N.J.W. 1973, p. 959 
en 1296, alsook De Groot, N.J.B. 1974, p. 804. Artikel 6.5.3.11 opent de moge-
lijkheid om tot een vergelijkbare oplossing te komen. 

Het bovenstaande wil uiteraard niet zeggen dat iedere vordering die voor 
meer dan een bepaald percentage door de geldontwaarding is getroffen, 
voor opwaardering in aanmerking komt, maar denkbaar is toch dat er nog 
meer gevallen zijn, waarin de omstandigheden aan beide zijden zo sprekend 
zijn, dat een soortgelijke beslissing op zijn plaats is. 

6. Een bruidspaar krijgt als bruidsgeschenk van de peetoom van de bruid 
een zeker bedrag voor de aankoop van een flat. Vervolgens springt het hu-
welijk af. De peetoom kan op basis van artikel 6.5.3.11 ontbinding van de 
schenking vragen; men zie de toelichting, p. 718, alinea 0. 

Artikel 6.5.3.12. Dit artikel is door de Commissie besproken onmiddellijk 
na artikel 6.5.3.4. Daarmee houdt het inderdaad nauw verband. De Commis-
sie heeft daarbij echter terecht aangestipt dat het artikel niet alleen geldt 
voor de in artikel 6.5.3.4 geregelde kwalitatieve verplichtingen, maar ook 
voor andere verplichtingen die aan de omschrijving van het eerste lid vol-
doen, met name kettingbedingen. En voorts vormt artikel 6.5.3.12 voor al de-
ze gevallen een aanvulling op artikel 6.5.3.11 dat eveneens op alle hier be-
doelde overeenkomsten kan worden toegepast. 

Zoals de Commissie naar aanleiding van de inmiddels verschenen rnemo-
rie van antwoord betreffende Boek 5 reeds verwachtte, zijn in artikel 6.5.3.12 
een aantal wijzigingen aangebracht die aansluiten bij de nieuwe redactie 
van de artikelen 5.6.8 en 5.6.8a. Daarbij zijn deze bepalingen evenwel niet op 
de voet gevolgd. In de eerste plaats is het in artikel 5.6.8 lid 1 onder a bepaal-
de niet overgenomen, aangezien voor de in de onderhavige afdeling gere-
gelde gevallen reeds een overeenkomstige regel voortvloeit uit artikel 
6.5.3.11. Wél is overgenomen - men zie lid 1 onder a- het bepaalde in artikel 
5.6.8 lid 1 onder b, echter in dier voege dat de daarin vermelde termijn 
van twintig jaren is bekort tot tien jaren. In zoverre houdt het hier bepaalde 
tevens een afwijking in van wat het oorspronkelijke artikel 6.5.3.12 op dit 
punt bepaalde. Anders dan de Commissie meent de ondergetekende dat de 
stabiliteit van de rechtsverhouding ook hier een zekere rol behoort te spelen 
en dat het terugbrengen van de termijn tot de door de Commissie voorge-
stelde vijf jaren aan de bruikbaarheid voor de praktijk van de hier bedoelde 
overeenkomsten te zeer afbreuk zou doen. De ondergetekende herinnert er 
in dit verband voorts aan dat artikel 6.5.3.4 blijkens het nieuwe lid 5 en an-
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ders dan de Commissie heeft aangenomen, niet van toepassing is op bedin-
gen die de rechthebbende beperken in zijn bevoegdheid om het goed te ver-
vreemden of te bezwaren. 

In lid 1 onder b is thans een soortgelijke bepaling te vinden als in artikel 
5.6.8a, met dien verstande dat zij is beperkt tot het geval van het ontbreken 
van redelijk belang, dat eveneens reeds in het oorspronkelijke artikel 6.5.3.12 
voor kwam. In het ontwerp gold ook op dit punt de reeds vermelde termijn 
van twintig jaren. De ondergetekende meent evenwel dat er hier, evenmin 
als in artikel 5.6.8a, reden is voor een zodanige beperking. Men denke bijv. 
aan een concurrentieverbod ten behoeve van een bedrijf dat niet meer door 
de schuldeiser wordt uitgeoefend. Blijkens het voorlopig verslag gaf ook de 
Commissie aan het schrappen van de termijn de voorkeur. 

Niet overgenomen is hetgeen in artikel 5.6.8a wordt bepaald ten aanzien 
van onmogelijkheid om het betreffende recht uit te oefenen. In het geval van 
de contractuele verplichtingen, waarop artikel 6.5.3.12 betrekking heeft, be-
horen de gevolgen van een zodanige onmogelijkheid te worden bepaald 
door de regels betreffende de niet-nakoming van verbintenissen, met name 
door afdeling 6.1.8 en de artikelen 6.5.4.6 e.v. De ondergetekende meent dat 
hier geen behoefte aan een bijzondere regel bestaat. 

Ook de aanhef van artikel 6.5.3.12 heeft wijziging ondergaan. Hij spreekt 
niet meer van het geval dat een rechthebbende of gebruiker als zodanig tot 
de betreffende prestatie verplicht is, maar van een overeenkomst dieertoe 
strekt een rechthebbende of een gebruiker als zodanig fe verplichten. Onder 
deze nieuwe omschrijving zijn duidelijker dan onder de oorspronkelijke ook 
de kettingbedingen begrepen, die er immers toe strekken iedere nieuwe 
rechthebbende of gebruiker als zodanig tot naleving van het oorspronkelijk 
overeengekomene te verplichten. De ondergetekende vertrouwt dat aldus 
op afdoende wijze aan het door de Commissie bij artikel 6.5.3.12 lid 1 opge-
merkte istegemoet gekomen. 

Men lette er voorts op dat de aanhef de rechter zowel voor het geval onder 
a als voor het geval onder o bevoegd maakt de overeenkomst te wijzigen of 
geheel of gedeeltelijk te ontbinden. Zo zal bijv. in het geval onder o veelal 
een gedeeltelijke ontbinding voor de hand liggen, in dier voege dat zij niet 
verplicht tot ongedaanmaking van de prestaties die reeds plaats hebben ge-
vonden. 

Daarnaast verdient aandacht dat in artikel 6.5.3.12 een bepaling als de 
tweede zin van artikel 6.5.3.11 ontbreekt. Het is dus hier niet mogelijk aan de 
wijziging of ontbinding terugwerkende kracht te verbinden, evenmin als dat 
het geval is met de wijziging of opheffing, bedoeld in artikel 5.6.8. In-
breuken op het overeengekomene, voordat het ingevolge een uitspraak als 
bedoeld in artikel 6.5.3.12 is gewijzigd of teniet gedaan, blijven derhalve hun 
karakter van wanprestatie behouden. Met lette er echter op dat de rechter 
eventuele voorzieningen daaromtrent zal kunnen gronden op artikel 
6.5.3.12a lid 1. Men zie ook artikel 5.6.8 lid 2. 

Het tweede lid diende aan de nieuwe redactie van het eerste lid te worden 
aangepast. Als gevolg van de in de aanhef van lid 1 aangebrachte wijziging 
komt naar de mening van de ondergetekende tevens de strekking van het 
tweede lid waarvan de redactie op deze aanhef teruggrijpt, duidelijker uit. 

Het derde lid is overgebracht naar artikel 6.5.3.12a lid 1, zulkstezamen met 
de bepaling van de oorspronkelijke tweede zin van artikel 6.5.3.11 lid 1. Wat 
betreft de opmerking van de Commissie met betrekking tot de inschrijfbaar-
heid van de in artikel 6.5.3.12 bedoelde uitspraak, moge de ondergetekende 
verwijzen naar artikel 6.5.3.12a lid 3. 

Tenslotte is in artikel 2a buiten twijfel gesteld dat het onderhavige artikel, 
evenals artikel 11, van dwingend recht is. 

Artikel 6.5.3.12a. In dit nieuwe artikel zijn enige bepalingen tezamen ge-
bracht die zowel artikel 11 als artikel 12 aanvullen. Het eerste lid vat in één 
regel samen wat oorspronkelijk voor ieder van deze artikelen werd bepaald 
in artikel 11 lid 1, tweede zin, en artikel 12 lid 3. De redactie is voorts aange-
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past aan die van de artikelen 5.6.8 lid 2, 5.6.8b lid 2, 5.7.1.8a lid 2 en 5.10.4.2d 
lid 2. 

Het eerste lid wordt uitgewerkt in het tweede, waarin de rechter uitdrukke-
lijk de bevoegdheid wordt gegeven om ingeval hij de overeenkomst wijzigt 
of gedeeltelijk ontbindt, in zijn uitspraak te bepalen dat een of meer der par 
tijen de overeenkomst binnen een bij de uitspraak te stellen termijn door een 
schriftelijke verklaring geheel zal kunnen ontbinden. In het algemeen zal het 
voor de hand liggen dat de rechter, voordat hij op een vordering als bedoeld 
in de artikelen 11 en 12 uitspraak doet, partijen zelf raadpleegt over wat in 
het gegeven geval de beste oplossing zou zijn. Voor het vinden van een voor 
beide partijen redelijke oplossing zal hij ook over de nodige feitelijke infor-
matie dienen te beschikken, die partijen hem ten dele zelf het best zullen 
kunnen verschaffen. De artikelen 19 en 19a Rv. bieden in dit verband vol-
doende mogelijkheden. Maar ook wanneer van deze mogelijkheden gebruik 
is gemaakt, zal het zich nog kunnen voordoen dat het te ver zou gaan om 
partijen zonder meer te binden aan een door de rechter gevormde rechtsver-
houding die afwijkt van wat zij oorspronkelijk overeenkwamen, en waarvan 
tijdens het geding wellicht niet alle aspecten aan de orde zijn gekomen. Voor 
dat geval kan de rechter aan de hand van het onderhavige lid aan partijen of 
aan één van hen de bevoegdheid geven om in plaats van de rechtsverhou-
ding in de bij de uitspraak daaraan gegeven vorm voort te zetten, geheel van 
de overeenkomst terug te treden. De ondergetekende vertrouwt dat op deze 
wijze aan een aantal van de bezwaren die in de literatuur tegen artikel 
6.5.3.11 zijn geopperd, wordt tegemoet gekomen. 

Het derde lid volgt een suggestie die de Commissie ten aanzien van artikel 
6.5.3.12 heeft gedaan. De mogelijkheid van inschrijving in de openbare re-
gisters behoort evenwel ook tegelden voor uitspraken krachtens artikel 
6.5.3.11, zij het voor beide artikelen uitsluitend, voorzover de wijziging of 
gehele of gedeeltelijke ontbinding een in die registers ingeschreven over-
eenkomst betreft. De beperking tot uitspraken die in kracht van gewijsde zijn 
gegaan of uitvoerbaar bij voorraad zijn verklaard, stemt overeen met artikel 
3.1.2.2 lid 1 onder e. 

In artikel 2a is buiten twijfel gesteld dat artikel 12a, evenals de artikelen 11 
en 12, van dwingend recht is. 

Afdeling 4 

Wederkerige overeenkomsten 

Artikel 6.5.4.1. Het slot van het eerste lid is enigszins gewijzigd ten einde 
de indruk te vermijden als zou een overeenkomst slechts wederkerig zijn, 
wanneer partijen hebben gehandeld ter verkrijging van een vordering op de 
wederpartij in plaats van ter verkrijging van de prestatie waartoe de weder-
partij zich verbindt. 

Artikelen 6.5.4.2-5. Om te beginnen dient bij deze artikelen te worden ver-
wezen naar hetgeen daarover reeds is gezegd in deze memorie bij de nieu-
we afdeling 6.1.6A betreffende opschortingsrechten in het algemeen. De on-
dergetekende herinnert eraan dat de artikelen 6.5.4.2 en 4 in het gewijzigd 
ontwerp moeten worden gezien als toepassing van de hoofdregel van artikel 
6.1.6A.1 in die zin dat zij voor de daarin vermelde gevallen buiten twijfel stel-
len dat aan de eisen van dat artikel is voldaan. De nieuwe opzet dost tevens 
uitkomen dat de in afdeling 6.1.6A opgenomen regels mede van toepassing 
zijn op de opschortingsrechten van de artikelen 6.5.4.2 en 4, voor zover arti-
kel 6.5.4.4a niet anders bepaalt. Dit stemt overeen met wat in het eerste deel 
van het voorlopig verslag, p. 7, eerste kolom, tweede en derde alinea, is 
voorgesteld. 

Wat artikel 6.5.4.4a betreft, alle drie daarin opgenomen uitzonderingen 
houden verband met het feit dat de hier geregelde opschorting mede van 
belang is ter inleiding van een definitieve bevrijding van de betreffende par-
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tij door ontbinding van de overeenkomst waaruit haar verbintenis voort-
vloeit. 

Dit laatste is ook waar het op aankomt bij de vraag of de artikelen 6.5.4.2 
e.v. dan wel alleen afdeling 6.1.6A van toepassing is. Zo kan onder de ver-
bintenissen waarvan in die artikelen sprake is, ook vallen een verbintenis tot 
vervangende schadevergoeding, waarin de verbintenis die aanvankelijk 
tegenover die van de wederpartij stond, krachtens afdeling 6.1.8 is omgezet. 
Een zodanige omzetting staat er immers niet aan in de weg dat de overeen-
komst naderhand alsnog wordt ontbonden, hetzij wegens niet-nakoming 
van de verbintenis tot schadevergoeding, hetzij wegens niet-nakoming van 
de verbintenis van de wederpartij van degene die de schadevergoeding 
verschuldigd is. Men zie de toelichting p. 779, eerste twee hele alinea's, en p. 
780, tweede alinea, waar in dit verband tevens een - naar de mening van de 
ondergetekende niet onmisbaar - beroep wordt gedaan op het oorspronke-
lijke artikel 6.5.4.3, tweede zin. 

Is evenwel de overeenkomst ontbonden, dan zijn de artikelen 6.5.4.2 e.v. 
niet langer van toepassing. Door de ontbinding wordt immers de samen-
hang die in de overeenkomst lag opgesloten, definitief verbroken. Er blijven 
dan nog slechts de verplichtingen over tot ongedaanmaking van hetgeen 
reeds is verricht, bedoeld in de artikelen 6.5.4.14 e.v. De samenhang daarvan 
dient te worden beoordeeld aan de hand van artikel 6.1.6A.1. Men zie deze 
memorie bij dat artikel en de toelichting, p. 780, tweede alinea, slot. 

Met het bovenstaande is tevens beantwoord hetgeen in het eerste deel van 
het voorlopig verslag, p. 7-8, over de reikwijdte van artikel 6.5.4.2 is opge-
merkt. 

Artikel 6.5.4.2. Na het bovenstaande behoeft dit artikel geen uitvoerige 
bespreking meer. 

Waar de formulering van het artikel geen gebruik meer maakt van de ter-
men «redelijkheid en billijkheid», is tevens tegemoet gekomen aan de in het 
eerste deel van het voorlopig verslag, p. 7, tweede kolom, tweede alinea, ge-
opperde bezwaren tegen de uiteenlopende wijze waarop in de leden 1 en 2 
van artikel 6.5.4.2 naar deze begrippen werd verwezen. 

Bij de toepassing van het tweede lid lette men in het bijzonder op hetgeen 
is opgemerkt in de toelichting, alinea overlopend van p. 780 naar p. 781. Het 
daar gezegde blijft ook in het gewijzigd ontwerp juist met dien verstande dat 
daarin de rechter heeft te beoordelen in hoeverre de opschorting door de te-
kortkoming wordt «gerechtvaardigd», terwijl redelijkheiden billijkheid 
slechts via de artikelen 6.1.1.2 en 6.5.3.1 een rol kunnen spelen. Men zie ook 
deze memorie bij het eerste lid van artikel 6.1.6A.1, derde tot en met zesde 
alinea. 

Voor de redenen die tot schrapping van het oorspronkelijke derde lid 
hebben geleid, zie men deze memorie bij artikel 6.1.6A.5. 

Artikel 6.5.4.3. De schrapping van dit artikel is reeds toegelicht in deze 
memorie bij artikel 6.1.6A.3, zesde alinea. 

Artikel 6.5.4.4. De redactie van dit artikel is aangepast aan die van het in-
middels verschenen artikel 7.1.4.2, dat een soortgelijke regel bevat. De eis 
die gelegen was in de woorden «onder opgave van redenen», keert in het 
gewijzigd ontwerp niet terug. Wèl zal een tot opschorting bevoegde partij 
naar gelang van de omstandigheden moeten duidelijk maken waarop zij 
haar bevoegdheid baseert, ten einde de wederpartij in de gelegenheid te 
stellen haar standpunt te bepalen. Dit mag echter voor alle opschortings-
rechten worden afgeleid uit de algemene maatstaven van redelijkheid en bil-
lijkheid van de artikelen 6.1.1.2 en 6.5.3.1. 

De ondergetekende vertrouwt dat de nieuwe redactie tevens tegemoet 
komt aan het verwijt van onnodige gedetailleerdheid dat de Commissie in het 
eerste deel van het voorlopig verslag, p. 9, tegen dit artikel heeft gericht. An-
ders dan de Commissie meent hij dat het niet gemist kan worden. Het prakti-
sche belang van de onderhavige regel moet niet worden onderschat. Hij 
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maakt in de daarin omschreven omstandigheden mogelijk om in te gaan te-
gen de in de overeenkomst bepaalde volgorde waarin de prestaties moeten 
worden verricht. Een afweging door de wetgever van de belangen die hier 
over en weer in het spel zijn is naar het oordeel van de ondergetekende der-
halve niet misplaatst. Men zie ook het verband dat in de toelichting, p. 782, 
eerste alinea, wordt gelegd tussen het onderhavige opschortingsrecht en de 
mogelijkheid van ontbinding of vernietiging op grond van artikel 6.5.3.11 
(«imprévision») of 6.5.2.11 (dwaling), waarin in het gewijzigd ontwerp het in 
de toelichting eveneens vermelde artikel 6.5.2.12 grotendeels is opgegaan. 

De oorspronkelijke tweede zin is overzichtelijkheidshalve in een aan het 
eerste lid aangepaste vorm naar een nieuw tweede lid overgebracht. 

Artikel 6.5.4.4a. Na hetgeen boven bij de bespreking van de artikelen 
6.5.4.2-5 reeds is gezegd, behoeft de strekking van dit nieuwe artikel geen 
nadere toelichting meer. 

De redenen waarom de hier opgesomde bepalingen van afdeling 6.1.6A 
van de algemene toepasselijkheid van die afdeling op de opschortingsrech-
ten van de artikelen 6.5.4.2 en 4 zijn uitgezonderd, zijn reeds bij de bespre-
king van de artikelen 6.1.6A.3 en 4 aangeduid. Op dit punt bestaat overigens 
geen materieel verschil met het oorspronkelijk ontwerp, waarin hetzelfde re-
sultaat viel af te leiden uit het niet herhalen van de bepalingen van de arti-
kelen 6.1.6.19 lid 3 en 6.1.6.20 onder ben cin afdeling 6.5.4. Hier moge daar-
om verder worden verwezen naar de toelichting, p. 778, voorlaatste en laat-
ste alinea. 

Artikel 6.5.4.5. De schrapping van dit artikel is een gevolg van de opne-
ming van artikel 6.1.6A.6, waarin het is opgegaan. Uit dat artikel volgt im-
mers mede dat op een opschortingsrecht als bedoeld in de artikelen 6.5.4.2 
en 4, wanneer dit voldoet aan de omschrijving van het retentierecht van arti-
kel 3.10.4A.1, de bepalingen betreffende retentierechten van afdeling 
3.10.4A van toepassing zijn, zulks naast en eventueel in afwijking van de re-
gels van afdeling 6.1.6A io artikel 6.5.4.4a. 

Artikelen 6.5.4.6-20. Het verheugt de ondergetekende dat de Commissie 
van mening was dat het ontwerp een naar haar inhoud bijzonder goede re-
geling van de ontbinding van wederkerige overeenkomsten geeft. In het ge-
wijzigd ontwerp zijn alle door de Commissie opgesomde punten waarop zij 
als een verbetering van het huidige recht kan worden beschouwd, gehand-
haafd, zij het ook dat op een aantal van deze punten verduidelijkingen zijn 
aangebracht en soms ook aan een eenvoudiger opzet de voorkeur is gege-
ven. 

Wat betreft de in de eerste plaats door de Commissie genoemde mogelijk-
heid van gedeeltelijke ontbinding, deze wordt thans reeds in artikel 6.5.4.6 
vooropgesteld. Uitgewerkt wordt zij in artikel 10, waarvan de inkleding in het 
gewijzigd ontwerp eenvoudiger is opgezet. In deze nieuwe opzet konden -
zoals hieronder ter sprake zal komen - de artikelen 11 en 12 vervallen. 

Als tweede winstpunt ten opzichte van het huidige recht heeft de Commis-
sie vermeld dat in de regel voor ontbinding geen rechterlijke tussenkomst 
meer vereist zal zijn. In het gewijzigd ontwerp volgt dit niet langer uit artikel 
6, dat alleen regelt in welke gevallen recht op ontbinding bestaat. De wijze 
waarop deze ontbinding tot stand kan worden gebracht, wordt thans gere-
geld in artikel 8. Ook daar is ontbinding door een schriftelijke verklaring van 
de daartoe gerechtigde de hoofdregel. Deze mogelijkheid verdient naar de 
mening van de ondergetekende zowel de voorkeur in de praktijk van het 
handelsverkeer, als wanneer het recht op ontbinding toekomt aan iemand 
die niet in beroep of bedrijf handelt (consument), wegens een tekortkoming 
van een hem geleverd goed of een door hem bedongen dienst. Juist een zo-
danige contractant dient bij wanprestatie van zijn wederpartij immers op 
eenvoudige wijze van de door hem gesloten overeenkomst af te kunnen ko-
men, zonder dat hij genoodzaakt is om zijnerzijds een procedure te beginnen 
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waarvan hij in het algemeen de uitkomst en de financiële consequenties 
moeilijk kan overzien. 

Het derde door de Commissie gesignaleerde punt - de bevoegdheid van 
de schuldeiser zich van zijn verplichting tot voldoening van de tegenpresta-
tiete bevrijden, wanneer de tekortkoming van de schuldenaar niet aan deze 
kan worden toegerekend - betreft een regel die in het gewijzigd ontwerp 
evenals in het ontwerp ligt opgesloten in de ook dit geval omvattende redac-
tie van artikel 6. Men pleegt deze regel ook wel weer te geven met behulp 
van de term «risico», waarbij dan wordt gedacht aan het risico van de schuld-
eiser ter zake van de door hem verschuldigde tegenprestatie. Uit artikel 6 
vloeit voort dat de overgang van dit risico op de schuldeiser in beginsel 
plaatsvindt op het tijdstip dat de prestatie is verricht: nadien ontstane scha-
deoorzaken leveren geen grond tot ontbinding meer op. Deze hoofdregel 
stemt overeen met het resultaat waartoe men in het huidige recht voor de 
wederkerige overeenkomst in het algemeen pleegt te komen; men zie H.R. 
17 juni 1949, N.J. 1949, 544 en de toelichting, p. 785, voorlaatste alinea. Men 
lette er echter op dat het huidige recht bij een der belangrijkste overeenkorrv 
sten, nl. koop, van deze hoofdregel afwijkt. Volgens artikel 1496 B.W. gaat 
het hier bedoelde risico immers reeds op het tijdstip van de koop op de ko-
per over. In het nieuwe wetboek is deze uitzondering echter vervallen. Arti-
kel 7.1.2.2 grijpt voor het geval van koop uitdrukkelijk op de hoofdregel te-
rug. Men zie voor een uitvoeriger vergelijking van het huidige recht op dit 
punt met het ontwerp: Snijders, Risico-overgang bij koop, in «Verzekeringen 
van Vriendschap», Opstellen aangeboden aan prof. Dorhout Mees, p. 315 
e.v. 

Op de uit artikel 6 voortvloeiende hoofdregel betreffende de risico-over-
gang bevat artikel 7 een correctie voor het geval het niet tot het verrichten 
van de prestatie komt door een oorzaak die aan de schuldeiser is toe te reke-
nen. Het risico gaat dan over op het tijdstip waarop hij in schuldeisersver-
zuim komt. 

Tenslotte heeft de Commissie nog als belangrijke vernieuwing genoemd 
het ontbreken van terugwerkende kracht en van zakelijke werking van de ont-
binding. Overeenkomstig een suggestie in het voorlopig verslag wordt thans 
in artikel 9 uitdrukkelijk bepaald dat aan de onderhavige ontbinding - even-
min als aan die op grond van de vervulling van een ontbindende voorwaarde 
als bedoeld in artikel 3.2.5 - geen terugwerkende kracht toekomt. Anders dan 
in het ontwerp kan zij daaraan volgens artikel 9 ook niet door de rechter wor-
den toegekend. Dat de onderhavige ontbinding ook geen zakelijke werking 
heeft, volgt, behalve uit het ontbreken van een bepaling als artikel 3.4.2.2 lid 4 
voor de ontbindende voorwaarde, ook uit artikel 6.5.4.14. De uit de overeen-
komst voortspruitende verbintenissen blijven als rechtsgrond van hetgeen uit 
hoofde daarvan is gepresteerd in stand, maar ingevolge dit artikel is de partij 
die de prestatie ontving, verplicht om deze ongedaan te maken. 

De ondergetekende stemt gaarne in met de door de Commissie voor dit 
stelsel geuite voorkeur. Zoals in de toelichting op p. 784 wordt uiteengezet, 
geven terugwerkende kracht en zakelijke werking in vele opzichten aanlei-
ding tot onwenselijke complicaties die slechts zouden zijn op te heffen door 
ingrijpende correcties die wetgever of rechtspraak zouden dienen aan te 
brengen. In het nieuwe wetboek is daarom een ander uitgangspunt gekozen, 
waarin hetgeen men met terugwerkende kracht aan wenselijke resultaten 
wil bereiken, rechtstreeks is bepaald, met name in de artikelen 14 e.v. en in 
de slotzinsnede van artikel 9. 

De Commissie heeft er overigens terecht op gewezen dat in sommige ge-
vallen waarin daaraan in de praktijk behoefte bestaat, het nieuwe wetboek 
niettemin zakelijke werking aan een ontbinding toekent of toelaat dat een 
daarmee overeenstemmend resultaat kan worden bedongen. De Commissie 
heeft reeds vermeld het reclamerecht van de inmiddels verschenen afdeling 
7.1.8 en het eigendomsvoorbehoud van afdeling 7.1.11. Daarnaast kunnen 
nog worden genoemd de meer algemene bepalingen betreffende het eigen-
domsvoorbehoud, vervat in de artikelen 3.4.2.5a en 5b. 
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Buiten het geval van een eigendomsvoorbehoud zal een beding waarbij 
aan een ontbinding terugwerkende kracht of zakelijke werking toegekend 
wordt, naar de mening van de ondergetekende slechts obligatoire werking 
kunnen hebben. Voor zover het hun onderlinge verhouding betreft, zullen 
partijen derhalve vrij zijn de wijze van afwikkeling van de ontbonden over-
eenkomst te kiezen, die hun goed dunkt, zij het ook zonder werking tegen 
derden. Om deze vrijheid te doen vaststaan is geen uitdrukkelijke bepaling 
nodig. Zij vloeit reeds voort uit het feit dat de onderhavige regeling van ver-
bintenisrechtelijke aard is en als zodanig, bij gebreke van een uitdrukkelijke 
bepaling in andere zin, van aanvullend recht. 

Uit dit laatste volgt ook dat - evenals de Commissie veronderstelde - kan 
worden bedongen dat in het geheel geen ontbinding van de overeenkomst 
mogelijk zal zijn. 

Artikelen 6.5.4.6 en 6.5.4.10. In het voorlopig verslag bij deze artikelen is 
terecht vooropgesteld dat volgens het ontwerp, wanneer een tekortkoming 
in de nakoming betrekking heeft op een gedeelte van de verschuldigde pres-
tatie dan wel een niet-behoorlijke nakoming oplevert, de keuze tussen gehe-
le en gedeeltelijke ontbinding aan de schuldeiser is, tenzij de tekortkoming 
de algehele ontbinding met haar gevolgen niet kan rechtvaardigen. De Com-
missie heeft voorts de veronderstelling uitgesproken dat in artikel 7.1.6.3 
voor het geval van een koopovereenkomst een ander systeem zou zijn geko-
zen. Deze veronderstelling is evenwel onjuist. Zoals in de toelichting bij arti-
kel 7.1.6.3 wordt gezegd beogen de daarin voorkomende woorden «indien 
daartoe grond bestaat» niet anders uit te drukken dan dat aan de hand van 
de algemene regels van het verbintenissenrecht - derhalve met name aan 
de hand van de artikelen 6.5.4.6 e.v. - moet worden onderzocht of grond 
voor algehele ontbinding bestaat. Voor een goed begrip van deze bepaling 
wijst de ondergetekende erop dat zij is overgenomen uit een Beneluxont-
werp betreffende koop en ruil, waarin zij uit een oogpunt van duidelijkheid 
moeilijk kon worden gemist. 

Artikel 6.5.4.6. Zoals in deze memorie onder Algemeen bij afdeling 6.1.8 
reeds is aangegeven, is dit artikel in het gewijzigd ontwerp aangepast aan 
het in die afdeling thans gekozen stelsel. Dit heeft geleid tot aanzienlijke ver-
eenvoudiging, met name tot de schrapping van de oorspronkelijke leden 2 en 
3 en de tweede zin van lid 1, die hieronder nog ter sprake zullen komen. In de 
overblijvende bepalingen is voorts zorg gedragen voor een zo groot mogelij-
ke aansluiting bij hetgeen in afdeling 6.1.8 over de verschuldigdheid van ver-
vangende schadevergoeding bepaald is, zij het dat overeenkomstig hetgeen 
de Commissie heeft aanbevolen, nuanceringen die voortvloeien uit de ver-
schillende aard van de hier bedoelde figuren, in het gewijzigd ontwerp be-
houden zijn gebleven. 

De aanhef van het eerste lid stemt thans overeen met die van artikel 
6.1.8.1, behoudens dat rekening is gehouden met de mogelijkheid dat uit de 
overeenkomst voor een partij meer verbintenissen voortvloeien. Voorts is 
tot uiting gebracht dat aan degene jegens wie in de nakoming tekortgescho-
ten is, de keuze is gegeven of hij gehele of gedeeltelijke ontbinding wenst, 
zoals hij ook vrij is om in het geheel geen ontbinding te kiezen, maar vervan-
gende schadevergoeding dan wel nakoming met aanvullende schadevergoe-
ding. Men vergelijke deze memorie bij artikel 6.1.8.1. 

Zoals bij de artikelen 6.5.4.6-20 reeds werd opgemerkt, wordt niet langer 
in artikel 6 geregeld welke vorm voor het totstandbrengen van de ontbin-
ding is vereist. Dit punt is thans geheel overgelaten aan artikel 8. 

De slotzinsnede van het eerste lid sluit in redactie aan bij die van artikel 
6.1.8.11 lid 2, behoudens dat overeenkomstig de suggestie van het voorlo-
pig verslag de woorden «met haar gevolgen » recht doen wedervaren aan de 
bijzondere aandacht die hier toekomt aan de gevolgen van de ontbinding, 
welke in het algemeen ingrijpender zijn dan die van omzetting in een vorde-
ring tot vervangende schadevergoeding. 
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De oorspronkelijke tweede zin van het eerste lid is geschrapt op dezelfde 
gronden als de tweede zin van het oorspronkelijke artikel 6.1.8.11 lid 2. De 
ondergetekende moge verwijzen naar de laatste alinea van deze memorie bij 
dat artikel en naar het nieuwe artikel 6.1.8.11 a. 

Zoals boven reeds werd aangestipt zijn ook de oorspronkelijke leden 2 en 
3 vervallen. Daarvoor in de plaats is een nieuw tweede lid gekomen dat, voor 
zover nakoming nog mogelijk is, de bevoegdheid tot ontbinding koppelt aan 
het verzuim van de schuldenaar, geregeld in de tweede paragraaf van afde-
ling 6.1.8. De ondergetekende moge voor het stelbel dat aan deze wijziging 
en aan de gewijzigde opzet van afdeling 6.1.8 ten grondslag ligt, verwijzen 
naar deze memorie onder Algemeen bij die afdeling. Hij vertrouwt dat op de-
ze wijze tevens in afdoende mate aan de bezwaren is tegemoet gekomen die 
in het voorlopig verslag ten aanzien van het oorspronkelijke artikel 6.5.4.6 
zijn geuit. 

Aandacht verdient dat de woorden «voorzover nakoming nog mogelijk 
is» niet dezelfde betekenis hebben als de in de artikelen 6.1.8.1 en 6voorko-
mende woorden «voor zover nakoming niet reeds blijvend onmogelijk is». 
De bevoegdheid tot ontbinding bestaat ook zonder dat aan de eisen voor 
verzuim van de schuldenaar is voldaan, wanneer nakoming weliswaar on-
mogelijk is, maar niet vaststaat dat deze onmogelijkheid blijvend is. Zo dient 
de schuldeiser van een opeisbare vordering, wanneer de schuldenaar deze 
niet voor een bepaald toekomstig tijdstip kan nakomen, ongeacht de oor-
zaak van de vertraging terstond te kunnen ontbinden, aangenomen tenmin-
ste dat de vertraging niet van zo geringe betekenis is dat zij geen ontbinding 
rechtvaardigt. Dit is in het bijzonder van belang, wanneer de tijdelijke onmo-
gelijkheid niet aan de schuldenaar is toe te rekenen. De ontbindingsverkla-
ring kan dan immers niet worden opgevat als een aansprakelijkstelling in de 
zin van artikel 6.1.8.7; men vergelijke de eerste alinea van deze memorie bij 
artikel 6.1.8.11. Niettemin behoort hier ontbinding mogelijk te zijn. Voor ver-
zuim of vervangende schadevergoeding is echter geen plaats. 

Artikel6.5.4.7. Het belang van het onderhavige artikel voor de overgang 
van het risico ten aanzien van de tegenprestatie bij wederkerige overeenkom-
sten kwam hierboven bij de artikelen 6.5.4.6-20 en onder Algemeen bij afde-
ling 6.1.7 reeds ter sprake. De regel dat dit risico op het tijdstip van het ver-
richten van de prestatie overgaat, behoeft correctie voor het geval de presta-
tie uitsluitend hierom uitblijft, omdat de schuldeiser in verzuim is ten aan-
zien van hetgeen van zijn kant voor het totstandbrengen van de prestatie no-
dig is. Zodra deze situatie zich voordoet verliest de schuldeiser volgens het 
eerste lid van het onderhavige artikel de bevoegdheid om zich door ontbin-
ding van zijn verplichting ter zake van de tegenprestatie te bevrijden. Ook in 
het geval van een aan de schuldeiser toe te rekenen onmogelijkheid van na-
koming kan deze derhalve tot nakoming zijnerzijds aangesproken worden. 
Men zie voor koop artikel 7.1.2.2, waarin hetgeen uit de artikelen 6.5.4.6 e.v. 
volgt, nog eens kort is samengevat door middel van de term risico, waarvan 
de inhoud mede door de artikelen 6.5.4.6 e.v. wordt bepaald. 

De redactie van het eerste lid is enigszins gewijzigd teneinde haar af te 
stemmen zowel op het geval van ontbinding door verklaring, als op ontbin-
ding door de rechter. Ook in het tweede lid is thans met beide mogelijkhe-
den rekening gehouden. Bovendien is de slotzinsnede van dit lid aangepast 
aan de nieuwe redactie van de slotzinsnede van artikel 6.1.7.7. Voor de strek-
king van de thans gekozen maatstaf zie men deze memorie bij dit laatste arti-
kel. 

Artikel 6.5.4.8. Het eerste lid bevat omtrent de vorm waarin de ontbinding 
kan plaats vinden, de regel die aanvankelijk in artikel 6 was opgenomen; het 
tweede lid bepaalt in aansluiting daarop hetgeen aanvankelijk in het eerste 
lid was bepaald. De ondergetekende meent dat door beide bepalingen op 
deze wijze bijeen te brengen een overzichtelijker regeling is verkregen. 
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Het oorspronkelijke tweede lid is geschrapt. De bepalingen van de onder-
havige afdeling zijn thans zo geredigeerd dat zij zowel op ontbinding door 
een schriftelijke verklaring als op ontbinding door de rechterzijn toe te pas-
sen. 

Voor de vraag aan welke eisen de ontbindingsverklaring moet voldoen is 
mede artikel 3.2.4 van belang. Uit het daar bepaalde volgt onder meer dat de 
betreffende verklaring ook bij deurwaardersexploit kan worden uitgebracht. 
Zo zal zij bijv. ook in een dagvaarding opgenomen kunnen worden, aange-
nomen tenminste dat ovp'i^-nsaan de eisen voor ontbinding is voldaan. 

Artikel 6.5.4.9. Zoals bij de artikelen 6.5.4.6-20 reeds ter sprake is geko-
men, is in dit artikel thans uitdrukkelijk bepaald dat de ontbinding geen te-
rugwerkende kracht heeft. De bevoegdheid die het ontwerp aan de rechter gaf 
om aan een doorhem uitgesproken ontbinding terugwerkende kracht toe te 
kennen, is eveneens geschrapt. Blijkens de toelichting, p. 789, tweede alinea 
bij dit artikel, werd met deze bevoegdheid slechts beoogd te voorkomen dat 
de debiteur steeds geldig zou kunnen nakomen tot het tijdstip waarop het 
eindvonnis in kracht van gewijsde gaat, en derhalve ook door een behoorlijk 
aanbod tot nakoming de wederpartij in schuldeisersverzuim zou kunnen bren-
gen. In het gewijzigd ontwerp is er evenwel de voorkeur aan gegeven dit punt 
in artikel 9 rechtstreeks te regelen. De ondergetekende meent dat aldus tevens 
het gevaar wordt vermeden dat moeilijkheden ontstaan, doordat de rechter 
verzuimt van de hem in het ontwerpgegeven bevoegdheid gebruikte maken, 
of daarvan afziet omdat hij meent de gevolgen van een geheel of gedeeltelijk 
toegekende terugwerkende kracht onvoldoende te kunnen overzien. 

Artikel 6.5.4.10. Doordat in het gewijzigd ontwerp in artikel 6 al is uitge-
drukt, dat gedeeltelijke ontbinding mogelijk is, kon de redactie van het on-
derhavige artikel aanzienlijk worden vereenvoudigd. Wat het tweede lid be-
treft is daarbij tevens rekening gehouden met hetgeen daarover in het voor-
lopig verslag is opgemerkt. 

Overzichtelijkheidshalve is de oorspronkelijke tweede zin van het eerste 
lid overgebracht naar een nieuw derde lid waarin bovendien een naar de 
mening van de ondergetekende makkelijker te hanteren constructie is ge-
volgd. De betaling van het in dit lid bedoelde geldsbedrag zal zowel aan de 
partij die recht heeft op ontbinding als aan de wederpartij kunnen worden 
opgelegd. Zo zal in geval van ruil van twee auto's, waarvan één een gebrek 
vertoont, een daarop gegronde gedeeltelijke ontbinding door de rechter op 
twee wijzen kunnen worden tot stand gebracht. In de eerste plaats zal hij aan 
degene die de gebrekkige auto heeft geleverd, een verplichting tot betaling 
van een vergoeding voor het gebrek kunnen opleggen met behoud van zijn 
recht op de deugdelijke auto. In de tweede plaats zal hij aan degene die de 
ontbinding vordert, een verplichting kunnen opleggen tot betaling van een 
bedrag ten belope van de waarde van de deugdelijke auto, verminderd naar 
evenredigheid van de waardevermindering die de gebrekkige auto door het 
gebrek onderging, waarbij dan de wederpartij haar recht op de deugdelijke 
auto verliest. Deze laatste wijze van afwikkeling zal met name in aanmerking 
komen, wanneer degene die de gebrekkige auto leverde niet tot enige bij-
betaling bereid of in staat is gebleken. De rechter heeft aldus de nodige vrij-
heid om in ieder individueel geval tot een redelijke oplossing te komen. 
Daarbij moet met name worden gedacht aan het geval dat het gebrek door 
een niet aan de schuldenaar toe te rekenen oorzaak is ontstaan, zodat de op-
lossing van aanvullende schadevergoeding niet mogelijk is. 

Het oorspronkelijk derde lid kan in de nieuwe opzet worden gemist. 

Artikelen 6.5.4.11 en 12. Deze beide artikelen zijn geschrapt. De daarin ge-
regelde materie kan aan de slotzinsnede van artikel 6 lid 1 worden overgela-
ten. 
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Artikel 6.5.4.13. Dit artikel is eveneens geschrapt. In verband met het 
thans anders opgezette artikel 6.1.8.13 heeft het in het gewijzigd ontwerp 
zijn functie verloren. Dit laatste artikel geeft immers thans aan de schulde-
naar eveneens de bevoegdheid door het stellen van een termijn een einde te 
maken aan de onzekerheid die voor hem kan voortvloeien uit het feit dat de 
schuldeiser zich niet uitlaat ten aanzien van een hem toekomend recht op 
ontbinding. De ondergetekende moge hier verder naar deze memorie bij ar-
tikel 6.1.8.13 verwijzen. Hij vertrouwt dat de gewijzigde redactie van dit arti-
kel mede aan de in het voorlopig verslag bij artikel 6.5.4.13 gemaakte op-
merkingen tegemoet komt. 

Artikelen 6.5.4.14-21. In het stelsel van het ontwerp - dat in het gewijzigd 
ontwerp is gehandhaafd - zijn op de verplichtingen tot ongedaanmaking van 
uit hoofde van de ontbonden overeenkomst reeds verrichte prestaties de be-
palingen van afdeling 6.1.8 van toepassing. Dit betekent dat de schuldenaar 
bevrijd is, wanneer de verrichte prestatie niet ongedaan gemaakt kan worden 
door een oorzaak die hem niet kan worden toegerekend, behoudens de mo-
gelijkheid dat hij dan schadevergoeding verschuldigd is op grond van artikel 
6.1.8.4. In het voorlopig verslag bij de artikelen 6.5.4.15, 6.5.4.16 en 6.5.4.21 io 
afdeling 6.1.Sis met dit stelsel instemming betuigd, maar werd er tevens op 
gewezen dat het in de literatuur omstreden is, waarbij de Commissie met 
name het rapport van de Broederschappen heeft aangehaald (W.P.N.R. 4982, 
p. 84-85). 

De ondergetekende wil vooropstellen dat het in de hier besproken artike-
len voor ontbinding gekozen stelsel - dat overeenstemt met het stelsel dat 
ingevolge afdeling 6.4.2 geldt bij ongedaanmaking van prestaties, verricht 
uit hoofde van nietige of vernietigbare overeenkomsten - hem wenselijk 
voorkomt, zowel wanneer de ontbinding plaatsvindt op grond van een aan de 
wederpartij toe te rekenen tekortkoming, als wanneer de ontbinding een ge-
volg is van overmacht. 

Wat het geval van een aan de schuldenaar toe te rekenen tekortkoming be-
treft: de koper van een auto die na de levering een gebrek blijkt te hebben, 
en die vervolgens door een overmacht opleverende oorzaak in zijn handen 
tenietgaat, moet niet met de strop blijven zitten, doordat hij als gevolg van 
de ontbinding weliswaar de koopprijs terugkrijgt, maar de waarde van de 
auto aan de verkoper moet vergoeden. In het stelsel van het ontwerp be-
hoeft hij dat niet. Ook in het omgekeerde geval van een ontbinding door de 
verkoper van de auto, omdat de koper de koopprijs niet heeft betaald, leidt 
het ontwerp tot een redelijk resultaat. Weliswaar behoeft de koper niet de 
waarde van de hem geleverde, door overmacht tenietgegane auto te ver-
goeden, maar hij is schadevergoeding verschuldigd ingevolge artikel 
6.5.4.20 in dier voege dat hij de verkoper in de positie heeft te brengen, alsof 
de koopovereenkomst behoorlijk was nagekomen; zie de toelichting, p. 799, 
laatste alinea. 

Het rapport van de Broederschappen oefende dan ook kritiek uit aan de 
hand van een ander voorbeeld, waarin de ontbinding op grond van een niet 
aan de schuldenaar toe te rekenen oorzaak plaats vindt. Met name dacht 
men aan het geval van een ruilovereenkomst betreffende twee auto's, waar-
bij A het eerst levert en daarna, vóórdat ook B geleverd heeft, beide auto's bij 
deze laatste door overmacht tenietgaan. Inderdaad brengt het stelsel van het 
ontwerp in een zodanig geval mee dat - afgezien van artikel 6.1.8.4-A van B 
noch nakoming of vervangende schadevergoeding kan vorderen ter zake 
van de door B te leveren auto, noch door middel van ontbinding vergoeding 
kan krijgen van de door hemzelf geleverde auto. Met de Commissie komt dit 
de ondergetekende niet ongerechtvaardigd voor, zomin als het hem onge-
rechtvaardigd voorkomt dat over en weer geen vergoedingen verschuldigd 
worden, wanneer in geval van een ruilovereenkomst als de onderhavige bei-
de auto's vóór de levering door overmacht tenietgaan. Met de Commissie is 
de ondergetekende het voorts eens dat in het gegeven voorbeeld A, door het 
eerste te leveren, bepaalde risico's op zich heeft genomen, die hij niet zou 
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hebben te dragen gehad, wanneer hij zich niet tot levering vooraf zou heb-
ben verplicht of hij de levering ingevolge de artikelen 6.5.4.2 of 4 zou hebben 
opgeschort tot de nakoming door B van diens verplichting. Het gaat niet aan 
om in deze situatie B met een vergoedingsplicht te belasten die tot gevolg 
heeft dat hij de strop draagt van het hem niet toe te rekenen tenietgaan van 
de door A geleverde auto, terwijl hij voor het tenietgaan van zijn eigen, nog 
niet geleverde auto geen vergoeding kan krijgen. Voorts deelt de ondergete-
kende de mening van de Commissie dat in geval een der auto's verzekerd 
was de artikelen 6.1.8.4 en 6.5.4.20 lid 2 tot een redelijke oplossing leiden: 
het bedrag dat uit hoofde van de verzekeringsovereenkomst moet worden 
betaald aan degene die zich op overmacht kan beroepen, is deze als schade-
vergoeding aan de wederpartij verschuldigd. 

Het bovenstaande neemt evenwel niet weg dat tegen de hoofdregel van 
het stelsel van het ontwerp een belangrijk bezwaar is aan te voeren, dat in 
het ontwerp dan ook is onderkend en gecorrigeerd. Dit bezwaar treedt met 
name aan het licht in de boven reeds vermelde gevallen als die waarin uit 
hoofde van een koopovereenkomst een auto met een aan de verkoper toe te 
rekenen gebrek is geleverd, terwijl deze auto naderhand in handen van de 
koper door overmacht tenietgaat. In Duitsland, waar in geval van ontbinding 
op grond van par. 346-351 B.G.B, een op vele punten met het ontwerp ver-
gelijkbaar systeem geldt, hebben deze gevallen veel aandacht getrokken; 
men zie laatstelijk Von Caemmerer, Festschrift Larenz, 1973, p. 621 e.v. II-
lustratief is vooral de situatie dat de auto in handen van de koper is tenietge-
gaan door een ongeval dat weliswaar door een derde is veroorzaakt, maar in 
een situatie die impliceert dat de koper de auto ondanks het gebrek op nor-
male wijze gebruikte. Dit lag in de gevallen die zich in Duitsland hebben 
voorgedaan ook voor de hand. Het ging daar in één geval om een auto die 
naderhand bleek tweemaal zoveel kilometers te hebben gereden als de kilo-
meterteller aanwees, in een ander geval om een auto die geen enkel ongeval 
gehad zou hebben, terwijl naderhand bleek dat er tenminste twee geweest 
waren, waarvan de verkoper er in elk geval één kende. Het bezwaar dat men 
in Duitsland ziet tegen de regel dat de koper na ontbinding zich ten aanzien 
van zijn verplichting tot teruggave van de auto op overmacht zou kunnen be-
roepen, komt hierop neer dat de koper de auto dan in feite voor risico van de 
verkoper gebruikt. Komt er door schuld van een derde een ongeluk, dan ont-
bindt hij en vordert de koopprijs terug; komt er geen ongeluk, dan ontbindt 
hij niet. 

Het is precies dit bezwaar dat het ontwerp beoogt op te heffen met de regel 
van artikel 6.5.4.21. Deze regel vormt het sluitstuk zowel van het stelsel van 
ongedaanmaking van een wederkerige overeenkomst na ontbinding als van 
de regeling die ingevolge afdeling 6.4.2 geldt bij nietigheid of vernietiging 
van een zodanige overeenkomst. Hij voorkomt dat met behulp van de figuur 
van ontbinding c.q. andere figuren die het mogelijk maken ongedaanmaking 
van het reeds gepresteerde af te dwingen, op onaanvaardbare wijze ten kos-
te van de tegenpartij kan worden gespeculeerd. In de gevallen als hier be-
sproken, leidt hij ertoe dat de koper, indien aannemelijk is dat hij geen ont-
binding zou hebben gekozen als de auto niet was verongelukt, wel degelijk 
tot vergoeding van de waarde van de auto gehouden is. Dat de regel van ar-
tikel 21 ook in andere opzichten een wenselijke correctie op de bovenbedoel-
de hoofdregel betreffende ongedaanmaking vormt, zal hieronder bij dit arti-
kel zelf nog aan de orde komen. 

Artikel 6.5.4.14. De redactie van het artikel is enigszins vereenvoudigd, 
waartoe het tevens over twee afzonderlijke zinnen is verdeeld. De tweede 
van deze zinnen wordt in de artikelen 15-19 verder uitgewerkt. 

Doordat de eerste zin spreekt van de «daardoor getroffen» verbintenissen 
konden de oorspronkelijk in artikel 14 gebezigde woorden «tenzij de over-
eenkomst iets anders meebrengt» vervallen. Het is naar de mening van de 
ondergetekende niet wenselijk door het bezigen van deze wending te sugge-
reren dat de overeenkomst ten aanzien van de andere bepalingen van deze 
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afdeling niet iets anders zou kunnen meebrengen. Waar het om gaat is aan 
te geven dat de vraag in hoeverre aan bepaalde bedingen (boetebeding, bin-
dend advies, e.d.) ook voor het geval van ontbinding werking toekomt, een 
kwestie van uitleg van die bedingen is; men zie de toelichting, p. 794, twee-
de alinea bij artikel 6.5.4.14, en p. 795, eerste alinea. 

Artikel 6.5.4.15. Ook hier is de oorspronkelijke redactie enigszins vereen-
voudigd. Bovendien is lid 2 ook in dier voege verduidelijkt dat het voor het 
daar bedoelde geval thans een strakkere regel geeft die niet langer naar de 
redelijkheid verwijst, maar rechtstreeks zegt op welke wijze de waarde hier 
moet worden vastgesteld. De nieuwe redactie geeft overigens, evenals de 
oorspronkelijke, de mogelijkheid rekening te houden met bijzondere om-
standigheden van het geval, die mee kunnen brengen dat de ontvanger van 
een prestatie die niet aan de overeenkomst beantwoordt, toch geacht moet 
worden de volle waarde daarvan te hebben genoten. 

Artikel 6.5.4.16. Overzichtelijkheidshalve is de oorspronkelijke aanhef 
naar het slot van het artikel overgebracht. Voorts is de redactie aangepast 
aan die van artikel 6.1.6.1 van het gewijzigd ontwerpen van het inmiddels 
verschenen artikel 7.1.2.2 lid 4. 

Artikel 6.5.4.17. De redactie van dit artikel is in het gewijzigd ontwerp be-
kort. Daarbij is tevens nauwer aangesloten bij die van artikel 6.4.2.4. Te be-
denken valt evenwel dat de onderhavige bepaling anders dan het voormelde 
artikel de regels betreffende verzuim reeds doet ingaan, voordat van enige 
verplichting tot ongedaanmaking sprake kan zijn. Deze verplichting ontstaat 
immers eerst bij de ontbinding. Het artikel vormt in zoverre ook een correctie 
op het ontbreken van terugwerkende kracht. 

Artikel 6.5.4.18. Dit artikel heeft een overeenkomstige wijziging onder-
gaan als artikel 6.4.2.5. De ondergetekende moge naar deze memorie bij dit 
laatste artikel verwijzen. Men vergelijke ook artikel 6.1.5.4 lid 2. 

Artikel 6.5.4.19. De redactie is aangepast aan die van de artikelen 6.1.6.5 
en 6.4.2.7. De ondergetekende moge hier naar deze memorie bij deze laatste 
artikelen verwijzen. 

Artikel 6.5.4.20. De wijze waarop de werking van het tweede lid op p. 801, 
eerste alinea, van de toelichting wordt uiteengezet, zou naar de mening van 
de ondergetekende gemakkelijk tot misverstand kunnen leiden en heeft dat 
in de literatuur ook al gedaan; men zie met name Dorhout Mees, WPNR 
4763. Anders dan deze veronderstelt, bedoelt deze passage tot uiting te 
brengen dat in het daar besproken geval gedeeltelijke ontbinding met toe-
passing van artikel 6.1.8.4 voordeliger is dan algehele ontbinding, die im-
mers tot gevolg zou hebben dat het reeds door de koper ontvangen deel van 
de prestatie ongedaan gemaakt moet worden. Voor dat gedeelte kan de ko-
perdan weliswaar weer als schadevergoeding uit hoofde van artikel 6.1.8.4 
een evenredig deel van de verzekerde som vorderen; maar in het gegeven 
voorbeeld ligt deze juist beneden de waarde van de ongedaan te maken 
prestatie, zodat de koper langs deze weg minder ontvangt. 

Overigens komt het de ondergetekende voor dat in het gegeven voorbeeld 
het voor de koper eenvoudiger en voordeliger is om ingeval hij het reeds 
ontvangen deel van de prestatie wil behouden, eerst met toepassing van ar-
tikel 6.5.4.10 de overeenkomst voor het niet verrichte deel van de prestatie te 
ontbinden en dan - alleen voor dat gedeelte - met toepassing van artikel 
6.1.8.4 schadevergoeding te vorderen. De ondergetekende gaat er daarbij 
van uit dat - zoals in het gegeven voorbeeld het geval is - niet moeilijk is uit 
te maken welk gedeelte van de verzekerde som het niet verrichte deel van 
de prestatie betreft. 
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Artikel 6.5.4.21. Het verheugt de ondergetekende dat de Commissie met de 
gedachte die aan dit artikel ten grondslag ligt, kon instemmen. Zoals hierbo-
ven bij de artikelen 6.5.4.14-21 reeds ter sprake kwam bevat het een noodza-
kelijke correctie op het stelsel van ongedaanmaking van reeds verrichte 
prestaties uit hoofde van de artikelen 6.5.4.14 e.v., zowel als uit hoofde van 
afdeling 6.4.2, beide voor het geval dat degene die tot ongedaanmaking ver-
plicht is zich ten aanzien van die verplichting op overmacht kan beroepen. 
De Commissie heeft er echter terecht de aandacht op gevestigd dat het arti-
kel ook ziet op wijzigingen in de waardeverhouding tussen de prestaties, die 
hun oorzaak vinden in andere omstandigheden dan het door overmacht on-
gelijk worden van de ongedaanmaking. In zoverre heft het artikel een moei-
lijkheid op die ook in het huidige recht reeds bestaat en daar vooral de aan-
dacht heeft getrokken naar aanleiding van het geval, berecht door H.R. 28 
maart 1940, N.J. 1940, 681; men zie de noot van Meijers onder het arrest en 
N.J.B. 1940, p. 616, 670,693,704, 706 en 707. Het artikel keert zich hier met 
name tegen het gevaar dat de ontbinding uitsluitend wordt gehanteerd ten 
einde een voordeel in de wacht te slepen, ontstaan door het prijsverloop van 
goederen als die welke bij ontbinding teruggegeven zouden moeten worden. De 
ondergetekende is met de Commissie van mening dat in dit verband ook het 
voortschrijden van de geldontwaarding van belang is. Deze zal immers het 
ontstaan van prijsverschillen als hier bedoeld en derhalve ook de mogelijk-
heid van partijen om daarop te speculeren sterk in de hand werken. 

Zoals uit het voorgaande blijkt, kan de ondergetekende zich evenmin als de 
Commissie verenigen met het voorstel in het rapport van de Broederschap-
pen (WPNR 4982) de bepaling te schrappen en deze materie over te laten 
aan algemene beginselen als redelijkheid en billijkheid en misbruik van be-
voegdheid als bedoeld in artikel 8 van de Inleidende titel. Er is voor het on-
derhavige geval een duidelijke bepaling nodig die als sanctie leidt tot een 
verplichting door bijbetaling de oorspronkelijke waardeverhouding te herstel-
len. Voormelde algemene beginselen zouden, naar mag worden verwacht, 
niet alleen jegens degene die de stoot tot de ongedaanmaking geeft, minder 
vaak kunnen worden ingeroepen, maar bovendien ook, in de gevallen dat 
een zodanig beroep wèl mogelijk zou zijn, tot het onwenselijke resultaat leiden 
dat de bevoegdheid tot ontbinding zelf zou worden aangetast, zodat langdu-
rige onzekerheid zou kunnen ontstaan omtrent de vraag of een eenmaal uit-
gebrachte ontbindingsverklaring achteraf al of niet geldig zal blijken te zijn. 
In het stelsel van het ontwerp blijft de ontbinding in elk geval in stand en kan 
naderhand slechts gestreden worden over de vraag in hoeverre een ver-
plichting bestaat tot voldoening van een geldsom, strekkende tot herstel van 
de voormelde waardeverhouding. Gaat het om een ongedaanmaking als ge-
volg van nietigheid of vernietiging van de overeenkomst, dan zou uiteraard 
een aantasting van de bevoegdheid om de ongedaanmaking in gang te zet-
ten nog minder op haar plaats zijn. 

Ten aanzien van deze laatste gevallen deelt de ondergetekende voorts de 
mening van de Commissie dat het geen aanbeveling verdient om de toepas-
sing daarop van het onderhavige artikel uit te sluiten. Evenmin als de Com-
missie deelt hij de bezwaren die door van Opstall en Dorhout Mees (WPNR 
4763, p. 170) tegen deze toepassing ingebracht zijn. Ook hier is er immers 
geen goede reden waarom degene die aan het terugvorderen gaat, een ex-
tra voordeel in de wacht moet kunnen slepen, zelfs wanneer aannemelijk is 
dat hij zonder dit voordeel niet tot terugvordering zou zijn overgegaan. Door 
voor dit geval herstel van de oorspronkelijke waardeverhouding voor te 
schrijven wordt ook niet aan de sanctie van nietigheid tekortgedaan. Deze 
kan immers moeilijk worden gezocht in een onbillijke wijze van afwikkeling 
van de rechtsverhouding die door de nietigheid is ontstaan. 

De Commissie heeft zich evenwel afgevraagd of niet op het voetspoor van 
de voormelde schrijvers moet worden gevreesd dat het artikel soms kan 
worden gebruikt om bepaalde economische gevolgen van een overeen-
komst die de wetgever door nietigheid van dergelijke overeenkomsten juist 
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heeft willen verhinderen, toch te bereiken. Daarbij heeft de Commissie met 
name aangehaald het door deze schrijvers vermelde geval van een koop-
overeenkomst die door de wetgever nietig is verklaard, omdat hij de koper 
niet de kans op voordeel, die in de overeenkomst besloten ligt, wil laten ge-
nieten. De ondergetekende heeft van dit geval geen concreet voorbeeld kun-
nen vinden, en meent daarom hier te moeten volstaan met de opmerking 
dat afwijkingen van het onderhavige artikel in andere wettelijke bepalingen 
uiteraard niet zijn uitgesloten en dat een dergelijke afwijking zo nodig ook uit 
de strekking van een dergelijke bepaling kan worden afgeleid. 

Het lijkt hem overigens niet dat afwijkingen zich in belangrijke mate zullen 
voordoen. Wellicht hebben de voormelde schrijvers mede het oog gehad op 
het geval van nietigheid op grond van prijsbeheersingsmaatregelen. Hier 
komt het de ondergetekende inderdaad essentieel voor dat de zaak tegen te-
ruggave van de betaalde - te hoge - prijs teruggevorderd kan worden, ook 
wanneer de «waarde» van het geleverde intussen nog verder boven de wet-
telijk vastgestelde prijs mocht zijn uitgestegen. Maar in zulk een geval is er 
dan ook voor toepassing van artikel 6.5.4.21 geen plaats. Bij vaststelling van 
de waarde van de ongedaan te maken prestatie, zal men immers eveneens 
met het betreffende prijsvoorschrift rekening moeten houden. De rechter zal 
hier niet ineens van een vrije prijsvorming mogen uitgaan, ook niet wanneer 
zich reeds een bepaalde prijs heeft gevormd op een eventuele zwarte markt. 

Intussen kan er ook bij nietigheid op grond van een prijsvoorschrift alle re-
den zijn om artikel 6.5.4.21 wèl toe te passen. Men denke aan het geval dat de 
koper zich op die nietigheid beroept, omdat de waarde van de zaak tot bene-
den de wettelijk voorgeschreven prijs is gedaald, bijv. omdat zij door 
een hem niet toe te rekenen oorzaak is beschadigd of tenietgegaan. Er zal 
dan bijpassing moeten plaatsvinden, waarbij voor wat betreft de waarde van 
de ongedaan te maken prestatie uiteraard weer van de wettelijke prijs uitge-
gaan zal moeten worden. 

Voorts hebben voorvermelde schrijvers nog geattendeerd op de vraag 
hoe de waarde zou moeten worden vastgesteld van het bezit van een bij wij-
ze van ongedaanmaking te revindiceren zaak die juist als gevolg van de nie-
tigheid van de overeenkomst op grond waarvan zij geleverd is, geen eigen-
dom van de wederpartij zal zijn. De ondergetekende meent evenwel dat deze 
vraag op een misverstand berust. Het gaat hier naar zijn mening niet om de 
waarde van het bezit, maar om de waarde die de zaak zelf voor de wederpar-
tij heeft als vermogensobjekt, waarover zij had kunnen beschikken, wanneer 
zij of de andere partij geen ongedaanmaking gevorderd zou hebben. Dat zal 
in de regel zijn de verkoopwaarde van de zaak met inachtneming van het be-
treffende prijsvoorschrift. 

De door de Commissie gemaakte redactionele opmerkingen hebben de 
ondergetekende genoopt de tekst van het artikel opnieuw te bezien. Het eer-
ste lid is in het gewijzigd ontwerp geheel afgestemd op het geval van ontbin-
ding, hetgeen tevens tot bekorting en daardoor tot een meer overzichtelijke 
redactie heeft geleid. Het tweede lid verklaart vervolgens het eerste lid van 
overeenkomstige toepassing ingeval de partij te wier gunste de wijziging is 
ingetreden, op andere grond dan ontbinding de stoot tot de ongedaanma-
king geeft en aannemelijk is dat zij daartoe zonder deze wijziging niet zou 
zijn overgegaan. Op deze wijze komt beter dan in het ontwerp uit, dat het ar-
tikel ook voor ongedaanmaking op andere grond dan ontbinding geldt, ter-
wijl tevens, wat het eerste lid betreft, het verband met de voorafgaande arti-
kelen duidelijker naar voren wordt gebracht. 

In het voorlopig verslag wordt er terecht op gewezen dat het artikel ook 
toegepast kan worden in geval van een vordering tot vervangende schade-
vergoeding of het verkrijgen van een vervangende prestatie in combinatie 
met de teruggave van een reeds ontvangen prestatie die niet aan de over-
eenkomst beantwoordt. Het nieuwe tweede lid is naar de mening van de on-
dergetekende ruim genoeg geformuleerd om ook deze gevallen te omvat-
ten. Hetgeen hier bij ongedaanmaking over en weer moet worden verricht is 
uiteraard niet restitutie van de over en weer uit hoofde van de overeenkomst 
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verrichte prestaties, maar de ongedaanmaking van de gebrekkige prestatie 
tegenover de vervangende prestatie of het aan vervangende schadevergoe-
ding verschuldigde bedrag. 

Het oorspronkelijke tweede lid keert in het gewijzigd ontwerp niet terug. 
De redactie van het artikel gaat uit van het geval van een (over en weer) uit-
gevoerde overeenkomst. In geval van een gedeeltelijk uitgevoerde overeen-
komst ligt analogische toepassing voldoende voor de hand, met dien ver-
stande dat daarbij rekening moet worden gehouden met hetgeen wordt uit-
eengezet in de toelichting, p. 803, derde alinea. De oplossing van de in dit 
verband bestaande uitlegproblemen kan het beste aan de rechter worden 
overgelaten, zoals ook het ontwerp bedoelde te doen. 

Artikel 6.5.4.22. Evenals de Commissie meent de ondergetekende dat 
de onderhavige bepaling in een behoefte voorziet. De wet dient ter zake van 
de bevoegdheid tot ontbinding van overeenkomsten tussen meer dan twee 
partijen enig houvast te geven. Hetzelfde geldt voor andere rechten die aan 
partijen bij een zodanige overeenkomst kunnen toekomen, zoals de be-
voegdheid tot opschorting van de artikelen 6.5.4.2 en 4. Het opnemen van 
enige wettelijke regels is alleen reeds wenselijk ter completering van de re-
geling van het derdenbeding, waar van een zodanige aanvulling wordt uit-
gegaan; men zie artikel 6.5.3.8 en de toelichting bij dat artikel, alsook Ger-
brandy, WPNR 4727, p. 281. 

In het gewijzigd ontwerp is het artikel evenwel niet onveranderd gebleven. 
In de eerste plaats moest het worden afgestemd op de gewijzigde regelin-
gen van opschorting en ontbinding bij wederkerige overeenkomsten. In de 
tweede plaats diende naar de mening van de ondergetekende het artikel in 
zijn opzet en redactie sterk te worden vereenvoudigd, om het aan zijn doel -
een voorde praktijk hanteerbare en dus redelijk toegankelijke richtlijn — te 
doen beantwoorden. 

Wat dit laatste betreft, de ondergetekende meent dat een belangrijke ver-
eenvoudiging is verkregen door het artikel te doen aanvangen met een 
nieuw eerste lid, waarin de bepalingen betreffende wederkerige overeen-
komsten op overeenkomsten waaruit tussen meer dan twee partijen verbin-
tenissen voortvloeien, van overeenkomstige toepassing worden verklaard, 
voor zover de aard van de overeenkomst zich daartegen niet verzet. Dit 
maakt mede mogelijk in de volgende leden uitsluitend enkele regels betref-
fende de bevoegdheid tot ontbinding op te nemen. Uit het eerste lid in com-
binatie met de leden 2 en 3 kan thans worden afgeleid dat een partij die inge-
volge deze leden bevoegd is tot ontbinding, ter inleiding van deze ontbin-
ding ook de nakoming van hetgeen door hem uit hoofde van die overeen-
komst verschuldigd is, kan opschorten. Dit stemt geheel overeen met de ge-
dachte die aan de artikelen 6.5.4.2,4 en 4a van het gewijzigd ontwerp ten 
grondslag ligt. Men zie deze memorie bij de artikelen 6.5.4.2-5, tweede en 
derde alinea. In deze opzet kon de regel betreffende opschorting die in het 
oorspronkelijke eerste lid vervat was, in elk geval vervallen. Hetzelfde geldt 
voor de eerste zin van het tweede lid, waarbij volgens de toelichting, p. 805, 
bovenaan, eveneens vooral aan opschorting ter inleiding van een mogelijke 
ontbinding - op grond van het derde lid - moest worden gedacht. 

Ook de tweede zin van het oorspronkelijke lid 2 keert evenwel in het gewij-
zigd ontwerp niet terug. De wenselijkheid van het daarin bepaalde komt de 
ondergetekende twijfelachtig voor. Blijkens de toelichting, p. 484, eerste ali-
nea, en p. 805, tweede alinea, moest hier vooral worden gedacht aan het ge-
val dat een hoofdelijke medeschuldenaar de schuldeiser heeft voldaan, ter-
wijl de hoofdschuldenaar de nakoming had kunnen opschorten tot de vol-
doening van de door de schuldeiser verschuldigde tegenprestatie. Ge-
vreesd werd dat dan een impasse ontstaat, omdat de betaler die op de 
hoofdschuldenaar regres wil nemen, dan op grond van artikel 6.1.2.5 op 
diens opschortingsrecht zou stuiten, terwijl de schuldeiser die het hem ver-
schuldigde ontving, geen belang bij nakoming meer heeft en de hoofdschul-
denaar wellicht van de overeenkomst af wil en in elk geval door inontvangst-
neming van de prestatie zich bloot stelt aan regres. 
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De ondergetekende wil in dit verband vooropstellen dat naar zijn mening 
de hoofdschuldenaar die verzuimt de nodige maatregelen te nemen, opdat 
zijn medeschuldenaar weet dat hij van de bevoegdheid tot opschorting ge-
bruik dient te maken, zich tegenover diens regresvordering niet op dit op-
schortingsrechtzal kunnen beroepen; men zie de artikelen 6.1.2.2aen 6.1.2.5 
lid 4 van het gewijzigd ontwerp. Anderzijds meent hij dat wanneer eventueel 
ondanks een verzoek van de hoofdschuldenaar tot opschorting de schuldei-
ser eenmaal betaald is, het betaalde in beginsel niet meer - zij het ook 
slechts voorlopig - van hem teruggevorderd behoort te kunnen worden om 
het opschortingsrecht te herstellen. De schuldeiser moet er in deze situatie 
in beginsel op kunnen vertrouwen, dat men blijkbaar van het opschortings-
recht geen gebruik wenste te maken, zoals in de praktijk (betaling per giro) 
niet ongebruikelijk is. 

Ontstaat de in de toelichting gevreesde impasse en doet de hoofdschulde-
naar niet terstond het nodige om nakoming van de schuldeiser te krijgen, 
dan zal hij zich naar de mening van de ondergetekende alweer niet met het 
opschortingsrecht tegen de regresvordering kunnen verweren; ook hier kan 
dit worden gebaseerd op de artikelen 6.1.2.2aen 6.1.2.5 lid 4. 

Voor terugvordering van het aan de schuldeiser betaalde door de beta-
ler lijkt de ondergetekende slechts plaats te zijn, wanneer de schuldeiser, 
wetend dat de andere schuldenaar op opschorting prijs stelde, dit voor de 
betaler heeft verzwegen en hem zo op onbehoorlijke wijze de prestatie heeft 
ontfutseld. Het recht op de voorlopige teruggave kan dan worden gebaseerd 
op artikel 6.1.1.2 c.q. 6.5.3.1. 

Een andere - vaak praktischer - oplossing lijkt overigens dat de schuldei-
ser die aldus de bovenbedoelde impasse in het leven dreigt te roepen, scha-
devergoeding verschuldigd wordt, of - als nog geen schade valt vast te stel-
len - daarvoor zekerheid stelt. 

Ook de laatste zin van het oorspronkelijke tweede lid is niet overgenomen. 
Neemt men aan dat bijv. de stipulans de nakoming van zijn verplichting je-
gens de promittens kan opschorten tot deze de derde voldoet (overeenkom-
stige toepassing van artikel 6.5.4.2 krachtens artikel 22 lid 1), dan zal men ar-
tikel 6.1.6A.3 onder a mede moeten toepassen ingeval de promittens niet 
kan nakomen als gevolg van schuldeisersverzuim van de derde, zodat de sti-
pulans dan zijn bevoegdheid tot opschorten verliest. Dit ligt voldoende voor 
de hand om het, zo nodig aan de hand van artikel 6.5.3.1, ook zonder uitdruk-
kelijke bepaling aan te nemen. 

Van het derde lid is de oorspronkelijke tweede zin vervallen. Aan deze zin, 
die een correctie vormde op artikel 6.5.4.20, lag de gedachte ten grondslag 
dat bij een wederkerige overeenkomst de schade van degene die ontbindt, 
niet alleen wordt bepaald door wat hij als gevolg van de ontbinding niet ont-
vangt, maar ook door hetgeen hij van de wederpartij terugontvangt of mag 
behouden. Zou dit voordeel van de ontbinding niet aan hem maar aan een 
derde partij toekomen, dan zou de wederpartij bij onverkorte toepassing van 
artikel 6.5.4.20 op de meerpartijenovereenkomst, een aanzienlijk groter be-
drag aan schadevergoeding verschuldigd worden. Maar naar de mening van 
de ondergetekende valt daar niet meer uit af te leiden dan dat artikel 6.5.4.20 
bij ontbinding van een meerpartijenovereenkomst niet onverkort behoort 
te worden toegepast. Zo behoort bijv. in geval van een ontbinding door sti-
pulans en derde tezamen jegens de promittens de derde geen volledige 
schadevergoeding te kunnen krijgen ter zake van hetgeen hem werd toege-
zegd. Dat zou er immers op neerkomen dat jegens hem in het geheel geen 
ontbinding plaatsvindt, terwijl dan de promittens toch aan de stipulans de 
door hem ontvangen tegenprestatie moet teruggeven. 

De ondergetekende betwijfelt echter of voor deze moeilijkheid een afzon-
derlijke regel nodig is. Naar zijn mening kan zij worden opgelost aan de hand 
van het slot van het nieuwe eerste lid van het onderhavige artikel. 

De oorspronkelijke regel gaf bovendien aan een in beginsel juiste gedach-
te een minder gelukkige vorm. Hij bevatte niet meer dan een soort beperking 
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van de schadevergoeding, waarbij ervan werd uitgegaan dat de partijen die 
gezamenlijk kunnen ontbinden, aan het geven van hun medewerking daar-
toe voorwaarden omtrent de verdeling van de schade moeten verbinden. 
Dat is uiteraard een weinig bevredigende oplossing, al kan ook in het stelsel 
van het gewijzigd ontwerp de derde die liever volledige schadevergoeding 
dan ontbinding wil, zijn belangen beveiligen door medewerking aan de ont-
binding te weigeren. 

Ook vreest de ondergetekende dat de voorgestelde regel te strak was. Zo 
meent hij dat deze bijv. niet tot een redelijk resultaat zou leiden in geval van 
een driepartijenruil, waarbij twee der partijen gezamenlijk jegens de derde 
ontbinden en elk schade lijden, doordat zij zich nu elders een duurdere zaak 
hebben moeten aanschaffen. 

Ook het oorspronkelijke vierde lid kon vervallen. Het daar bepaalde vloeit 
reeds voort uit het slot van het nieuwe eerste lid. Daarmee is tevens aan een 
bij lid 4 door de Commissie gemaakte opmerking tegemoet gekomen. Be-
dacht moet overigens worden dat het gehele artikel van aanvullend recht is. 
De ondergetekende is geneigd het voorbeeld, gebezigd op p. 806, laatste ali-
nea, van de toelichting, als een (stilzwijgend) bedongen afwijking van de 
hoofdregel te zien, in dier voege dat de garantie een afstand inhoudt van het 
recht jegens hem wiens recht gegarandeerd werd, te ontbinden. Zou die af-
stand niet mogen worden aangenomen, dan zou bovendien naar zijn me-
ning in de regel slechts ontbinding mogelijk zijn in die zin dat alleen degene 
die garandeerde uit de overeenkomst treedt, maar deze overigens in stand 
blijft. 

De Minister van Justitie, 
A. A. M. van Agt. 
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