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TWEEDE NADER GEWIJZIGD ONTWERP VAN WET 
29 apri l 1977 

Wij Jul iana, bij de gratie Gods, Koningin der Neder landen, Prinses van 
Oranje-Nassau, enz., enz., enz. 

Al len, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te we ten : 
Alzo Wi j in overweging genomen hebben, dat het wenseli jk is Boek 6 van 

het n ieuwe Burgerl i jk Wetboek vast te stel len; 
Zo is het, dat Wi j , de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der 

Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wi j goedvinden 
en verstaan bij deze: 

ARTIKEL I 

Boek 6 van het nieuwe Burgerli jk Wetboek word t vastgesteld als volgt : 

Boek 6 
Algemeen gedeelte van het verbintenissenrecht 

TITEL 1 

VERBINTENISSEN IN HET ALGEMEEN 

Afdeling 1 

Algemene bepalingen 

Artikel 1 

Verbintenissen kunnen slechts ontstaan, indien dit uit de wet voortv loei t . 

Artikel 2 

1. Schuldeiser en schuldenaar zijn verpl icht zich jegens elkaar te gedra-
gen overeenkomstig de eisen van redeli jkheid en bi l l i jkheid. 

2. Een tussen hen krachtens wet, gewoonte of rechtshandel ing geldende 
regel is niet van toepassing, voor zover dit in de gegeven omstandigheden 
naar maatstaven van redeli jkheid en bil l i jkheid onaanvaardbaar zou zijn. 

11 vel Eerste Kamer, zitting 1976-1977, 7729, nr. 102 1 



Artikel 3 

1. Een natuurl i jke verbintenis is een rechtens n iet -afdwingbare verbinte-
nis. 

2. Een natuurl i jke verbintenis bestaat: 
a. wanneer de wet of een rechtshandel ing aan een verbintenis de af-

dwingbaarhe id on thoud t ; 
b. wanneer iemand jegens een ander een dr ingende more le verpl icht ing 

heeft van zodanige aard dat naleving daarvan, ofschoon rechtens niet af-
dwingbaar, naar maatschappel i jke opvatt ingen als vo ldoen ing van een aan 
die ander toekomende prestatie moet worden aangemerkt. 

Artikel 4 

Op natuurl i jke verbintenissen zijn de wettel i jke bepal ingen betreffende 
verbintenissen van overeenkomst ige toepassing, tenzij de wet of haar strek-
king meebrengt dat een bepal ing geen toepassing mag v inden op een niet-
afdwingbare verbintenis. 

Artikel 5 

1. Een natuurl i jke verbintenis word t omgezet in een rechtens afdwingbare 
door een overeenkomst van de schuldenaar met de schuldeiser. 

2. Een door de schuldenaar tot de schuldeiser gericht aanbod tot een zo-
danige overeenkomst o m niet, geldt als aanvaard, wanneer het aanbod ter 
kennis van de schuldeiser is gekomen en deze het niet onverwi j ld heeft af-
gewezen. 

3. Op de overeenkomst zijn de bepal ingen betreffende schenkingen en 
giften niet van toepassing. 

Afdeling 2 

Pluraliteit van schuldenaren en hoofdelijke verbondenheid 

Artikel 1 

1. Is een prestatie door twee of meer schuldenaren verschuld igd, dan zijn 
zij ieder voor een gelijk deel verbonden, tenzi j uit wet , gewoonte of rechts-
handel ing voor tv loei t dat zij voor ongel i jke delen of hoofdel i jk verbonden 
zijn. 

2. Is de prestatie ondeelbaar of vloeit uit wet , gewoonte of rechtshande-
l ing voort dat de schuldenaren ten aanzien van een zelfde schuld ieder voor 
het geheel aansprakeli jk zi jn, dan zijn zij hoofdel i jk verbonden. 

3. Uit een overeenkomst van een schuldenaar met zijn schuldeiser kan 
voortv loeien dat, wanneer de schuld op twee of meer rechtsopvolgers over-
gaat, dezen voor ongel i jke delen of hoofdel i jk verbonden zullen zijn. 

Artikel 2 

1. Indien twee of meer schuldenaren hoofdel i jk verbonden zi jn, heeft de 
schuldeiser tegenover ieder van hen recht op nakoming voor het geheel. 

2. Nakoming door een der schuldenaren bevri jdt ook zijn medeschulde-
naren tegenover de schuldeiser. Hetzelfde geldt, wanneer de schuld word t 
gedelgd door inbeta l inggeving of verrekening, a lsmede wanneer de rechter 
op vorder ing van een der schuldenaren artikel 6.1.7.3 toepast, tenzij hij daar-
bij anders bepaalt. 

Artikel 2a 

Op de rechtsbetrekkingen tussen de hoofdel i jke schuldenaren onder l ing is 
artikel 6.1.1.2 van overeenkomst ige toepassing. 
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Artikel 3 

1. ledere hoofdel i jke schuldenaar is bevoegd namens de overige schulde-
naren een aanbod tot afstand om niet van het vorder ingsrecht te aanvaar-
den, voor zover de afstand ook de andere schuldenaren betreft. 

2. Uitstel van betal ing, door de schuldeiser aan een der schuldenaren ver-
leend, werkt ook ten aanzien van zijn medeschuldenaren, voor zover bli jkt 
dat dit de bedoel ing van de schuldeiser is. 

Artikel 4 

1. Hoofdeli jke schuldenaren zijn, ieder voor het gedeelte van de schuld 
dat hem in hun onderl inge verhouding aangaat, verpl icht overeenkomst ig de 
volgende leden in de schuld en in de kosten bij te dragen. 

2. De verp l icht ing tot bi jdragen in de schuld die ten laste van een der 
hoofdel i jke schuldenaren word t gedelgd voor meer dan het gedeelte dat 
hem aangaat, komt op iedere medeschuldenaar te rusten voor het bedrag 
van dit meerdere, telkens tot ten hoogste het gedeelte van de schuld dat de 
medeschuldenaar aangaat. 

3. In door een hoofdel i jke schuldenaar in redeli jkheid gemaakte kosten 
moet iedere medeschuldenaar bi jdragen naar evenredigheid van het ge-
deelte van de schuld dat hem aangaat, tenzij de kosten slechts de schulde-
naar persoonli jk betreffen. 

Artikel 5 

1. Een uit hoofde van het vor ige artikel tot bi jdragen aangesproken mede-
schuldenaar kan de verweermiddelen die hij op het t i jdst ip van het ontstaan 
van de verp l icht ing tot bi jdragen jegens de schuldeiser had, ook inroepen te-
gen de hoofdel i jke schuldenaar die de bi jdrage van hem verlangt. 

2. Niet temin kan hij een zodanig verweermiddel niet tegen deze schulde-
naar inroepen, indien het na hun beider verbintenis is ontstaan uit een 
rechtshandel ing die de schuldeiser met of jegens de aangesprokene heeft 
verricht. 

3. Een beroep op verjaring van de rechtsvorder ing van de schuldeiser 
komt de tot bi jdragen aangesprokene slechts toe, indien op het t i jdst ip van 
het ontstaan van de verpl icht ing tot bi jdragen zowel hijzelf als degene die 
de bi jdrage ver langt, jegens de schuldeiser de vo l too i ing van de verjar ing 
had kunnen inroepen. 

4. De vor ige leden zijn slechts van toepassing, voor zover uit de rechtsver-
houding tussen de schuldenaren niet anders voortv loei t . 

Artikel 7 

1. Word t de schuld ten laste van een hoofdel i jke schuldenaar gedelgd 
voor meer dan het gedeelte dat hem aangaat, dan gaan de rechten van de 
schuldeiser jegens de medeschuldenaren en jegens derden krachtens subro-
gatie voor dit meerdere op die schuldenaar over, telkens tot ten hoogste het 
gedeelte dat de medeschuldenaar of de derde aangaat in zijn verhouding tot 
die schuldenaar. 

2. Door de subrogat ie word t de vorder ing, indien zij een andere prestatie 
dan geld betrof, omgezet in een geldvorder ing van geli jke waarde. 

Artikel 7a 

1. Blijkt verhaal opeen hoofdel i jke schuldenaar voor een vorder ing als 
bedoeld in de artikelen 4 en 7 geheel of gedeelteli jk onmogel i jk , dan word t 
het onvoldaan gebleven deel over al zijn medeschuldenaren omgeslagen 
naar evenredigheid van de gedeelten waarvoor de schuld ieder van hen in 
hun onder l inge verhouding aanging. 
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6.1.4 2. Werd de schuld geheel of gedeeltel i jk gedelgd ten laste van een hoofde-
lijke schuldenaar wie de schuld zelf niet aanging en blijkt op geen van de me-
deschuldenaren wie de schuld wel aanging verhaal mogel i jk , dan word t het 
onvoldaan gebleven deel over alle medeschuldenaren wie de schuld niet aan-
g ing , omgeslagen naar evenredigheid van de bedragen waarvoor ieder op het 
t i jdst ip van de delging van de schuld jegens de schuldeiser aansprakeli jk was. 

3. leder der in een omslag betrokkenen bli jft gerecht igd het bi jgedragene 
alsnog van hem die geen verhaal bood , terug te vorderen. 

Artikel 7b 

Afstand door de schuldeiser van zijn vorderingsrecht jegens een hoofde-
lijke schuldenaar bevri jdt deze niet van zijn verpl icht ingen tot b i jdragen; de 
schuldeiser kan een hoofdel i jke schuldenaar van een verpl icht ing tot bijdra-
gen jegens een medeschuldenaar bevr i jden door jegenb deze afstand van 
zijn vorder ingsrecht te doen tot het bedrag waarvoor hij de bevr i jd ing tot 
stand w i l brengen. 

Afdeling 3 

Pluraliteit van schuldeisers 

Artikel 1 

1. Is een prestatie aan twee of meer schuldeisers verschuld igd, dan heeft 
ieder van hen een vorder ingsrecht voo reen gelijk deel, tenzij uit wet , ge-
woonte of rechtshandel ing voortv loei t dat de prestatie hun voor ongel i jke 
delen toekomt of dat zij gezamenli jk één vorder ingsrecht hebben. 

2. Is de prestatie ondeelbaar of valt het recht daarop in een gemeenschap, 
dan hebben zij gezamenli jk één vorder ingsrecht. 

3. Aan de schuldenaar kan niet worden tegengeworpen dat het vorde-
ringsrecht in een gemeenschap valt, wanneer dit recht voor tspru i t uit een 
overeenkomst die hi j met de deelgenoten heeft gesloten, maar hij niet wist 
noch behoefde te weten dat dit recht van die gemeenschap ging deel u i tma-
ken. 

Artikel 2 

Wanneer met de schuldenaar is overeengekomen dat twee of meer perso-
nen als schuldeiser de prestatie van hem voor het geheel kunnen vorderen, 
des dat de vo ldoening aan de een hem ook jegens de anderen bevri jdt, doch 
in de onderl inge verhoud ing van die personen de prestatie niet aan hen al-
len gezamenli jk toekomt, zijn op hun rechtsverhouding jegens de schulde-
naar de in geval van gemeenschap geldende regels van overeenkomst ige 
toepassing. 

Afdeling 4 

Alternatieve verbintenissen 

Artikel 1 

1. Een verbintenis is alternatief, wanneer de schuldenaar verpl icht is tot 
één van twee of meer verschi l lende prestaties ter keuze van hemzelf, van de 
schuldeiser of van een derde. 

2. De keuze komt toe aan de schuldenaar, tenzij uit wet, gewoonte of 
rechtshandeling anders voortv loei t . 

Artikel 2 

Een alternatieve verbintenis word t enkelvoudig door het ui tbrengen van 
de keuze door de daartoe bevoegde. 
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Artikel 3 

1. Wanneer de keuze aan een der parti jen toekomt , gaat de bevoegdheid 
om te kiezen op de andere part i j over, indien deze haar wederpar t i j een rede-
lijke termi jn heeft gesteld tot bepal ing van haar keuze en deze daarbinnen 
haar keuze niet heeft ui tgebracht. 

2. De bevoegdheid o m te kiezen gaat echter niet over op de schuldeiser 
voordat deze het recht heeft om nakoming te vorderen, noch op de schulde-
naar voordat deze het recht heeft om te vo ldoen. 

Artikel 4 

1. De onmogel i jkhe id o m een of meerder prestaties te verr ichten doet 
geen afbreuk aan de bevoegdheid o m te kiezen. 

2. Indien de keuze aan de schuldenaar toekomt, is deze echter niet be-
voegdeen onmogel i jke prestatie te kiezen, tenzij de onmogel i j khe id een ge-
volg is van een aan de schuldeiser toe te rekenen oorzaak of deze met de 
keuze instemt. 

Afdeling 5 

Voorwaardelijke verbintenissen 

Artikel 1 

Een verbintenis is voorwaardel i jk , wanneer bij rechtshandel ing haar wer-
king van een toekomst ige onzekere gebeurtenis afhankeli jk is gesteld. 

Artikel 2 

Een opschortende voorwaarde doet de werk ing der verbintenis eerst met 
het plaatsvinden der gebeurtenis aanvangen; een ontb indende voorwaarde 
doet de verbintenis met het plaatsvinden der gebeurtenis verval len. 

Artikel 3 

1. Wanneer de parti j die bi j de niet-vervul l ing belang had, de vervul l ing 
heeft belet, geldt de voorwaarde als vervuld, indien redel i jkheid en billi jk-
heid dit ver langen. 

2. Wanneer de parti j die bi j de vervul l ing belang had, deze heeft teweeg-
gebracht, geldt de voorwaarde als niet vervuld, indien redel i jkheid en billi jk-
heid dit ver langen. 

Artikel 4 

1. Nadat een ontb indende voorwaarde is vervu ld, is de schuldeiser ver-
plicht de reeds verr ichte prestaties ongedaan te maken, tenzi j uit de inhoud 
of strekking van de rechtshandel ing anders voortv loei t . 

2. Strekt de verpl icht ing tot ongedaanmaking tot teruggave van een goed, 
dan komen de na de vervul l ing van de voorwaarde afgescheiden natuurl i jke 
of opeisbaar geworden burgerl i jke vruchten aan de schuldenaar toe en zijn 
de artikelen 3.5.14-16 van overeenkomst ige toepassing met betrekking tot 
hetgeen daarin is bepaald omtrent de vergoeding van kosten en van schade, 
voor zover die kosten en die schade na de vervul l ing zijn ontstaan. 

Artikel 4a 

Is een krachtens een verbintenis onder opschortende voorwaarde ver-
schuldigde prestatie vóór de vervul l ing van de voorwaarde verricht, dan kan 
overeenkomst ig afdel ing 6.4.2 ongedaanmaking van de prestatie worden 
gevorderd, zolang de voorwaarde niet in vervul l ing is gegaan. 
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Artikel 5 

Op voorwaardel i jke verbintenissen zijn de bepal ingen betreffende onvoor-
waardel i jke verbintenissen van toepassing, voor zover het voorwaardel i jk 
karaktervan de betrokken verbintenis zich daartegen niet verzet. 

Afdeling 6 

Nakoming van verbintenissen 

Artikel 1 

Hij die een individueel bepaalde zaak moet af leveren, is verpl icht tot de af-
levering voor deze zaak zorg te dragen op de wi jze waarop een zorgvuldig 
schuldenaar dit in de gegeven omstandigheden zou doen. 

Artikel 2 

Indien de verschuldigde zaak slechts naar de soort is bepaald, mag de 
schuldenaar geen zaak af leveren, waarvan de kwal i tei t beneden de middel-
maat ligt. 

Artikel 3 

De schuldenaar is zonder toes temming van de schuldeiser niet bevoegd 
het verschuldigde in gedeelten te vo ldoen. 

Artikel 4 

1. Een verbintenis kan door een ander dan de schuldenaar worden nage-
komen, tenzij haar inhoud of strekking zich daartegen verzet. 

2. De schuldeiser komt niet in verzuim, indien hij een door een derde aan-
geboden vo ldoen ing weiger t met goedvinden van de schuldenaar. 

Artikel 5 

Betaling aan een onbekwame schuldeiser bevri jdt de schuldenaar, voor 
zover het betaalde de onbekwame tot werkel i jk voordeel heeft gestrekt of in 
de macht is gekomen van diens wettel i jke ver tegenwoordiger . 

Artikel 6 

Betaling aan een ander dan de schuldeiser of dan degene die met hem of 
in zijn plaats bevoegd is haar te ontvangen, bevri jdt de schuldenaar, voor zo-
ver degene aan w ie betaald moest worden de betal ing heeft bekrachtigd of 
erdoor is gebaat. 

Artikel 6a 

Was wegens een beperkt recht, bewind, beslag of soortgeli jk beletsel de 
schuldeiser niet bevoegd de betal ing te ontvangen en word t de schuldenaar 
deswege genoodzaakt opn ieuw te betalen, dan heeft hij verhaal op de 
schuldeiser. 

Artikel 7 

1. De schuldenaar die heeft betaald aan iemand die niet bevoegd was de 
betal ing te ontvangen, kan aan degene aan w ie betaald moest worden, te-
genwerpen dat hij bevr i jdend heeft betaald, indien hij op redelijke gronden 
heeft aangenomen dat de ontvanger der betal ing als schuldeiser tot de pres-
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6 . 1 . 6 tatie gerecht igd was of dat uit anderen hoofde aan hem moest worden be-
taald. 

2. Indien iemand zijn recht o m betal ing te vorderen verliest, in dier voege 
dat het met terugwerkende kracht aan een ander toekomt, kan de schulde-
naar een inmiddels gedane betal ing aan die ander tegenwerpen, tenzij het-
geen hi j omtrent dit verl ies kon voorzien, hem van de betal ing had behoren 
te weerhouden. 

Artikel 7a 

1. Is in geval van betal ing door een derde te zijnen aanzien aan de vereis-
ten van één der leden van het vor ige artikel vo ldaan, dan kan hij te zijnen be-
hoeve de bevri jdende werk ing van die betal ing inroepen. 

2. De schuldenaar kan de bevr i jdende werk ing van die betal ing te zijnen 
behoeve inroepen, indien, bij betaling door hemzelf, ook wat hem betreft 
aan die vereisten zou zijn vo ldaan. 

Artikel 7b 

In de geval len, bedoeld in de twee voorgaande art ikelen, heeft de wa rege -
rechtigde verhaal op degene die de betaling zonder recht heeft ontvangen. 

Artikel 7c 

De schuldenaar is bevoegd de nakoming van zijn verbintenis op te schor-
ten, indien hij op redelijke gronden twi j fel t aan wie de betal ing moet ge-
schieden. 

Artikel 9 

Indien geen t i jd v o o r d e nakoming is bepaald, kan de verbintenis terstond 
worden nagekomen en kan terstond nakoming worden gevorderd. 

Artikel 9a 

1. Is wel een t i jd voor de nakoming bepaald, dan word t vermoed dat dit 
slechts belet dat eerdere nakoming word t gevorderd. 

2. Betaling vóór de vervaldag geldt niet als onverschuld igd. 

Artikel 10 

De schuldenaar kan de t i jdsbepal ing niet meer inroepen: 
a. wanneer hij in staat van fai l l issement is verklaard; 
b. wanneer hij in gebreke bli jft de door hem toegezegde zekerheid te ver-

schaffen; 
c. wanneer door een aan hem toe te rekenen oorzaak de voor de vorde-

ring gestelde zekerheid verminderd is, tenzij het overgeblevene nog een vol -
doende waarborg voor de vo ldoening oplevert. 

Artikel 11 

Indien geen plaats voor de nakoming is bepaald, moet de aflevering va'n 
een verschuldigde zaak geschieden: 

a. in geval van een individueel bepaalde zaak: ter plaatse waar zij zich bij 
het ontstaan van de verbintenis bevond; 

b. in geval van een naar de soort bepaalde zaak: ter plaatse waar de 
schuldenaar zijn beroep of bedrijf uitoefent of, bi j gebreke daarvan, zijn woon -
plaats heeft. 
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6 .1 .6 Artikel 12 

Hij die ter nakoming van een verbintenis een zaak heeft afgeleverd waar-
over hij niet bevoegd was te beschikken, kan vorderen dat deze word t afge-
geven aan degene aan w ie zij toekomt , mits hij tegel i jkert i jd een andere, aan 
de verb intenis beantwoordende zaak aanbiedt en het belang van de schuld-
eiser zich niet tegen teruggave verzet. 

Artikel 13 

1. Verricht de schuldenaar een betal ing die zou kunnen worden toegere-
kend op twee of meer verbintenissen jegens een zelfde schuldeiser, dan ge-
schiedt de toerekening op de verbintenis welke de schuldenaar bij de beta-
l ing aanwijst . 

2. Bij gebreke van zodanige aanwijzing geschiedt de toerekening in de 
eerste plaats op de opeisbare verbintenissen. Zijn er ook dan nog meer ver-
bintenissen waarop de toerekening zou kunnen plaatsvinden, dan geschiedt 
deze in de eerste plaats op de meest bezwarende en zijn de verbintenissen 
even bezwarend, op de oudste. Zi jn de verbintenissen bovendien even oud, 
dan geschiedt de toerekening naar evenredigheid. 

Artikel 14 

1. Betal ing van een ge ldsom strekt in de eerste plaats in minder ing van de 
kosten, vervolgens in minder ing van de verschenen rente en tenslotte in 
m inder ing van de hoofdsom en de lopende rente. 

2. De schuldeiser kan, zonder daardoor in verzuim te komen, een aanbod 
tot betal ing weigeren, indien de schuldenaar een andere vo lgorde v o o r d e 
toerekening aanwijst. 

3. De schuldeiser kan vol ledige aflossing van de hoofdsom weigeren, in-
dien daarbi j niet tevens de verschenen en lopende rente alsmede de kosten 
worden vo ldaan. 

Artikel 15 

Slechts met toes temming van de schuldeiser kan een schuldenaar zich 
van zijn verbintenis bevri jden door een andere prestatie dan de verschuldig-
de, al mocht zij van gelijke of zelfs hogere waarde zijn. 

Artikel 15a 

1. Wanneer de schuldeiser een cheque, postcheque, overschr i jv ingsorder 
of een ander hem bij wijze van betal ing aangeboden papier in ontvangst 
neemt, word t vermoed dat dit geschiedt onder voorbehoud van goede af-
loop. 

2. Is de schuldeiser bevoegd de nakoming van een op hem rustende ver-
p l icht ing tot het t i jdst ip van de betal ing op te schorten, dan behoudt hi j di t 
opschort ingsrecht totdat zekerheid van goede af loop bestaat of door hem 
had kunnen worden verkregen. 

Artikel 16 

1. De kosten van betaling komen ten laste van degene die de verbintenis 
nakomt. 

2. De kosten van een kwitant ie komen ten laste van degene ten behoeve 
van w ie het stuk wordt afgegeven. 

Artikel 17 

1. De schuldeiser is verpl icht voor iedere vo ldoening een kwitant ie af te 
geven, tenzi j uit overeenkomst, gewoonte of bi l l i jkheid anders voortv loei t . 
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6 . 1 . 6 A 2. Indien de schuldeiser een ter zake van de schuld afgegeven bewijsstuk 
heeft, kan de schuldenaar bij voldoening bovendien de afgifte van dat be-
wijsstuk vorderen, tenzij de schuldeiser een redelijk belang heeft bij het be-
houd van het stuk en daarop de nodige aantekening tot bewijs van de bevrij-
ding van de schuldenaar stelt. 

3. De schuldenaar kan de nakoming van zijn verbintenis opschorten, in-
dien de schuldeiser niet voldoet aan het voorschrift van het eerste lid. 

Artikel 17a 

1. Bij voldoening van een vordering aan toonder of order kan de schulde-
naar eisen dat een kwijting op het papier wordt gesteld en dat hem het pa-
pier wordt afgegeven. 

2. Indien de voldoening niet de gehele vordering betreft of de schuldeiser 
het papier nog voor de uitoefening van andere rechten nodig heeft, kan hij 
het papier behouden, mits hij naast de kwijting die op het papier is gesteld, 
tevens een afzonderlijke kwijting afgeeft. 

3. Hij kan, ongeacht of geheel of gedeeltelijk voldaan wordt, volstaan met 
de enkele afgifte van een kwijting, mits hij op verlangen van de wederpartij 
aantoont dat het papier vernietigd of waardeloos geworden is, of zekerheid 
stelt voor twintig jaren of een zoveel kortere tijdsduur als verwacht mag wor-
den dat de wederpartij nog aan een vordering uit hoofde van het papier bloot 
zal kunnen staan. 

4. De schuldenaar kan de nakoming van zijn verbintenis opschorten, in-
dien de schuldeiser niet aan de vorige leden voldoet. 

Artikel 18 

1. Moeten op achtereenvolgende tijdstippen gelijksoortige prestaties 
worden verricht, dan leveren de kwitanties van twee achtereenvolgende ter-
mijnen het vermoeden op dat ook de vroegere termijnen zijn voldaan. 

2. Indien de schuldeiser een kwitantie afgeeft voor de hoofdsom, wordt 
vermoed dat ook de rente en de kosten zijn voldaan. 

Artikel 21 

1. Wanneer uit de wet voortvloeit dat iemand verplicht is tot het stellen 
van zekerheid of dat het stellen van zekerheid voorwaarde is voor het intre-
den van enig rechtsgevolg, heeft hij die daartoe overgaat, de keuze tussen 
persoonlijke en zakelijke zekerheid. 

2. De aangeboden zekerheid moet zodanig zijn, dat de vordering en, zo 
daartoe gronden zijn, de daarop vallende rente en kosten behoorlijk gedekt 
zijn en dat de schuldeiser daarop zonder moeite verhaal zal kunnen nemen. 

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

Afdeling 6A 

Opschortingsrechten 

Artikel 1 

1. Een schuldenaar die een opeisbare vordering heeft op zijn schuldeiser, 
is bevoegd de nakoming van zijn verbintenis op te schorten tot voldoening 
van zijn vordering plaatsvindt, indien tussen vordering en verbintenis vol-
doende samenhang bestaat om deze opschorting te rechtvaardigen. 

2. Een zodanige samenhang kan onder meer worden aangenomen inge-
val de verbintenissen over en weer voortvloeien uit dezelfde rechtsverhou-
ding of uit zaken die partijen regelmatig met elkaar hebben gedaan. 
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6.1.7 Artikel 2 

Een opschort ingsrecht kan ook worden ingeroepen tegen de schuldeisers 
van de wederpar t i j . 

Artikel 3 

Geen bevoegdheid tot opschort ing bestaat: 
a. voor zover de nakoming van de verbintenis van de wederpart i j word t 

verhinderd door schuldeisersverzuim; 
b. voor zover de nakoming van de verbintenis van de wederpart i j b l i jvend 

onmogel i jk is; 
c. voor zover op de vorder ing van de wederpart i j geen beslag is toegela-

ten. 

Artikel 4 

Zodra zekerheid is gesteld voor de vo ldoening van de verbintenis van de 
wederpart i j , vervalt de bevoegdheid tot opschor t ing, tenzij deze vo ldoening 
daardoor onredeli jk zou worden vertraagd. 

Artikel 5 

Een bevoegdheid tot opschort ing blijft ook na verjar ing van de vorder ing 
op de wederpar t i j in stand. 

Artikel 6 

Indien een bevoegdheid tot opschort ing voldoet aan de omschr i jv ing van 
het retentierecht in artikel 3.10.4 A . 1 , zijn de bepal ingen van de onderhavige 
afdel ing van toepassing, voor zover daarvan in afdel ing 3.10.4A niet is afge-
weken. 

Afdeling 7 

Schuldeisersverzuim 

Artikel 1 

De schuldeiser komt in verzuim, wanneer nakoming van de verbintenis 
verhinderd word t doordat hij de daartoe noodzakeli jke medewerk ing niet 
verleent of doordat een ander beletsel van zijn zijde opkomt , tenzij de oor-
zaak van verhinder ing hem niet kan worden toegerekend. 

Artikel 2 

De schuldeiser komt eveneens in verzuim, wanneer hij ten gevolge van 
hem toe te rekenen omstandigheden niet voldoet aan een verpl icht ing zij-
nerzijds jegens de schuldenaar en deze op die grond bevoegdeli jk de nako-
ming van zijn verbintenis jegens de schuldeiser opschort . 

Artikel 3 

Is de schuldeiser in verzuim, dan kan de rechter op vorder ing van de schul-
denaar bepalen dat deze van zijn verbintenis bevr i jd zal zi jn, al dan niet on-
der door de rechter te stellen voorwaarden. 

Artikel 4 

1. Verzuim van de schuldeiser maakt een einde aan verzuim van de schul-
denaar. 
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2. Zolang de schuldeiser in verzuim is, kan de schuldenaar niet in verzuim 
geraken. 

Artikel 5 

Gedurende het verzuim van de schuldeiser is deze niet bevoegd maatre-
gelen tot executie te nemen. 

Artikel 6 

De schuldenaar heeft, binnen de grenzen der redelijkheid, recht op ver-
goeding van de kosten, gevallen op een aanbod of een inbewaringstelling 
als bedoeld in de artikelen 9-13 of op andere wijze als gevolg van het ver-
zuim gemaakt. 

Artikel 7 

Komt tijdens het verzuim van de schuldeiser een omstandigheid op, die 
behoorlijke nakoming geheel of gedeeltelijk onmogelijk maakt, dan wordt 
dit slechts aan de schuldenaar toegerekend, indien deze door zijn schuld of 
die van een ondergeschikte is tekortgeschoten in de zorg die in de gegeven 
omstandigheden van hem mocht worden gevergd. 

Artikel 8 

Wanneer bij een verbintenis tot aflevering van soortzaken de schuldenaar 
bepaalde, aan de verbintenis beantwoordende zaken voor de aflevering 
heeft aangewezen en de schuldeiser daarvan heeft verwittigd, dan is hij in 
geval van verzuim van de schuldeiser nog slechts tot aflevering van deze za-
ken verplicht. Hij blijft echter bevoegd tot aflevering van andere zaken die 
aan de verbintenis beantwoorden. 

Artikel 9 

Strekt de verbintenis tot betaling van een geldsom of tot aflevering van 
een zaak, dan is in geval van verzuim van de schuldeiser de schuldenaar be-
voegd het verschuldigde ten behoeve van de schuldeiser in bewaring te stel-
len; hij geeft daarvan zo spoedig mogelijk aan de schuldeiser kennis. 

Artikel 10 

1. Inbewaringstelling van een geldsom geschiedt door consignatie over-
eenkomstig de wet, die van een af te leveren zaak door deze toe te vertrou-
wen aan iemand die zijn bedrijf maakt van het bewaren van zaken als de be-
trokkene ter plaatse waar de aflevering moet geschieden en die door de boe-
delrechter in zijn ressort als gerechtelijk bewaarder is toegelaten. 

2. Bij gebreke van een persoon als in het vorige lid bedoeld, kan de boe-
delrechter op verzoek van de schuldenaar bepalen, waar en bij wie de af te 
leveren zaak in bewaring wordt gesteld. 

Artikel 11 

Gedurende de bewaring loopt over een in bewaring gestelde geldsom 
geen rente ten laste van de schuldenaar. 

Artikel 12 

1. Gedurende de bewaring kan de schuldeiser zijn verzuim slechts zuive-
ren door het in bewaring gestelde te aanvaarden. 

2. Zolang de schuldeiser het in bewaring gestelde niet heeft aanvaard, is 
de bewaargever bevoegd het uit de bewaring terug te nemen. 
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Artikel 13 

1. De schuldeiser die het in bewar ing gestelde heeft aanvaard, is verpl icht 
alle kosten van de bewar ing aan de bewaarder te vo ldoen. De bewaarder is 
verpl icht de door de bewaargever betaalde kosten terug te betalen, nadat de 
schuldeiser deze heeft voldaan. Tot die terugbetal ing is hij in ieder geval ver-
plicht na afgifte van het in bewaring gestelde aan de schuldeiser. 

2. Wanneer de kosten van bewaring niet op t i jd aan de bewaarder worden 
voldaan, kan deze op een doo rdeboede l rech te r te bepalen wijze het in be-
war ing gestelde verkopen; de opbrengst treedt voor het in bewar ing gestel-
de in de plaats en word t , na aftrek van de kosten van bewar ing en van ver-
koop, ten behoeve van de schuldeiser in bewaring gesteld door stort ing in 
de consignatiekas. 

Artikel 13a 

De rechtsvorder ing tegen de schuldenaar verjaart niet later dan het recht op 
ui t lever ing van het in bewar ing gestelde. 

Artikel 14 

In geval van hoofdel i jke verbondenheid gelden de rechtsgevolgen van het 
verzuim van de schuldeiser jegens ieder van de schuldenaren. 

Artikel 16 

Weigert de schuldeiser een aanbod van een derde, dan zijn de artikelen 3, 
5, 6 en 9-13 ten behoeve van de derde van overeenkomst ige toepassing, 
mits het aanbod aan de verbintenis beantwoordt en de derde bij de voldoe-
ning een gerechtvaardigd belang heeft. 

Afdeling 8 

De gevolgen van het niet nakomen van een verbintenis 

§ 1 Algemene bepalingen 

Artikel 1 

1. ledere tekor tkoming in de nakoming van een verbintenis verpl icht de 
schuldenaar de schade die de schuldeiser daardoor lijdt te vergoeden, tenzij 
de tekor tkoming de schuldenaar niet kan worden toegerekend. 

2. Voor zover nakoming niet reeds bl i jvend onmogel i jk is, v indt l id 1 
slechts toepassing met inachtneming van hetgeen is bepaald in de tweede 
paragraaf betreffende het verzuim van de schuldenaar. 

Artikel 2 

Een tekor tkoming kan de schuldenaar niet worden toegerekend, indien zij 
niet is te wi j ten aanzi jn schuld, noch krachtens wet , rechtshandel ing of in 
het verkeer geldende opvatt ingen voor zijn rekening komt. 

Artikel 3 

Maakt de schuldenaar bij de ui tvoer ing van een verbintenis gebruik van de 
hulp van andere personen, dan is hij voor hun gedragingen op geli jke wi jze 
als voor eigen gedragingen aansprakelijk. 

Artikel 3a 

Wordt bij de ui tvoer ing van een verbintenis gebruik gemaakt van een zaak 
die daartoe ongeschikt is, dan word t de tekor tkoming die daardoor ontstaat 

Eerste Kamer, zitt ing 1976-1977, 7729, nr. 102 12 



6 . 1 . 8 de schuldenaar toegerekend, tenzi j d i t , gelet op inhoud en strekking van de 
rechtshandel ing waarui t de verbintenis voor tspru i t , de in het verkeer gel-
dende opvat t ingen en de overige omstandigheden van het geval, onredeli jk 
zou zijn. 

Artikel 4 

1. Indien een tekor tkoming de schuldenaar niet kan worden toegerekend, 
heeft de schuldeiser n iet temin recht op vergoeding van zijn schade, voor zo-
ver de schuldenaar in verband met de tekor tkoming voordeel geniet dat hij 
bij behoorl i jke nakoming niet zou hebben gehad. 

2. Bestaat dit voordeel uit een vorder ing op een derde, dan kan de schul-
denaar aan het vor ige lid voldoen door overdracht van die vorder ing. 

Artikel 4a 

Is de schuldeiser wiens schuldenaar door een hem niet toe te rekenen oor-
zaak verhinderd is na te komen, desondanks in staat zelf zich door executie 
of verrekening het verschuldigde te verschaffen, dan is hij daartoe bevoegd. 

Artikel 5 

1. De gevolgen van niet-nakoming treden reeds in voordat de vorder ing 
opeisbaar is: 

a. indien vaststaat dat nakoming zonder tekor tkoming onmogel i jk zal 
z i jn; 

b. indien de schuldeiser uit een mededel ing van de schuldenaar moet af-
leiden dat deze in de nakoming zal tekortschieten; of 

c. indien de schuldeiser goede gronden heeft te vrezen dat de schulde-
naar in de nakoming zal tekortschieten en deze niet voldoet aan een schrifte-
lijke aanmaning met opgave van die gronden o m zich binnen een bij die aan-
maning gestelde redeli jke termi jn bereid te verklaren zijn verpl icht ingen na 
te komen. 

2. Het oorspronkel i jke t i jdst ip van opeisbaarheid bli jft gelden voor de ver-
schuldigdheid van schadevergoeding wegens ver t raging en de toerekening 
aan de schuldenaar van onmogel i jk worden van nakoming t i jdens zijn ver-
zuim. 

§ 2 Verzuim van de schuldenaar 

Artikel 6 

De schuldenaar is in verzuim gedurende de t i jd dat de prestatie uitbl i j f t 
nadat zij opeisbaar is geworden en aan de eisen van de artikelen 7 en 8 is vo l -
daan, behalve voor zover de vert raging hem niet kan worden toegerekend of 
nakoming reeds bl i jvend onmogel i jk is. 

Artikel 7 

1. Het verzuim treedt in , wanneer de schuldenaar in gebreke wordt 
gesteld bij een schriftel i jke aanmaning waarbi j hem een redelijke termi jn 
voor de nakoming word t gesteld, en nakoming binnen deze termi jn uitbl i j f t . 

2. Indien de schuldenaar t i jdeli jk niet kan nakomen of uit zijn houding 
blijkt dat aanmaning nutteloos zou zijn, kan de ingebrekestel l ing plaatsvin-
den doo reen schriftel i jke mededel ing waarui t bli jkt dat hij voor het uitbl i j -
ven van de nakoming aansprakelijk word t gesteld. 

Artikel 8 

Het verzuim treedt zonder ingebrekestel l ing in : 
a. wanneer een voor de voldoening bepaalde termi jn verstrijkt zonder dat 

de verbintenis is nagekomen, tenzij blijkt dat de termi jn een andere strekking 
heeft. 
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6 . 1 . 8 b. wanneer de verbintenis voor tv loe i t uit onrechtmat ige daad of strekt tot 
schadevergoeding als bedoeld in artikel 1 lid 1 en de verbintenis niet ter-
stond word t nagekomen; 

c. wanneer de schuldeiser uit een mededel ing van de schuldenaar moet 
af leiden dat deze in de nakoming van de verbintenis zal tekortschieten. 

Artikel 10 

Elke onmogel i jkhe id van nakoming, ontstaan t i jdens het verzuim van de 
schuldenaar en niet toe te rekenen aan de schuldeiser, word t aan de schul-
denaar toegerekend; deze moet de daardoor ontstane schade vergoeden, 
tenzij de schuldeiser de schade ook bij behoor l i jkeen t i jd ige nakoming zou 
hebben geleden. 

Artikel 10a 

Tot vergoeding van schade wegens vertraging in de nakoming is de schul-
denaar slechts verpl icht over de t i jd waar in hij in verzuim is geweest. 

Artikel 11 

1. Voor zover nakoming niet reeds bl i jvend onmogel i jk is, wo rd t de ver-
bintenis omgezet in een tot vervangende schadevergoeding, wanneer de 
schuldenaar in verzuim is en de schuldeiser hem schrifteli jk mededeelt dat 
hij schadevergoeding in plaats van nakoming vordert . 

2. Geen omzett ing v indt plaats, die door de tekor tkoming, gezien haar on-
dergeschikte betekenis, niet wo rd t gerechtvaardigd. 

Artikel 11a 

Gedurende het verzuim blijft de schuldenaar tot nakoming bevoegd, mi ts hi j 
tevens betal ing aanbiedt van de inmiddels door hem verschuld igd geworden 
schadevergoeding en van de kosten. 

§ 3 Verdere gevolgen van niet-nakoming 

Artikel 13 

1. De schuldenaar die in de nakoming van zijn verbintenis is tekortge-
schoten, kan aan de schuldeiser een redelijke termi jn stel len, waarb innen 
deze moet mededelen welke van de hem bij de aanvang van de termi jn ten 
dienste staande bevoegdheden hij wenst uit te oefenen, op straffe van 
slechts aanspraak te kunnen maken op de schadevergoeding waarop de te-
kor tkoming hem recht geeft, en , indien de schuldenaar zich erop beroept dat 
de tekor tkoming hem niet kan worden toegerekend, op ontb ind ing van de 
overeenkomst waarui t de vorder ing voortsprui t . 

2. Heeft de schuldeiser nakoming ver langd, doch word t daaraan niet bin-
nen een redelijke termi jn vo ldaan, dan kan hij al zijn rechten wederom doen 
ge lden; het vor ige lid is van overeenkomst ige toepassing. 

Artikel 14 

De schuldeiser kan op een gebrek in de prestatie geen beroep meer doen, 
indien hij niet binnen bekwame t i jd nadat hij het gebrek heeft ontdekt of re-
del i jkerwijze had moeten ontdekken, bi j de schuldenaar terzake heeft gepro-
testeerd. 

Artikel 14a 

1. Bij een verhinder ing tot af levering van een zaak die aan snel tenietgaan 
of achterui tgang onderhevig is of waarvan o m een andere reden de verdere 

Eerste Kamer, zitt ing 1976-1977, 7729, nr. 102 14 



bewar ing, mede gelet op het belang van de schuldeiser, niet van de schulde-
naar kan worden gevergd, kan de boedelrechter de schuldenaar op diens 
verzoek macht igen tot verkoop van deze zaak over te gaan. 

2. De netto-opbrengst treedt voor de zaak in de plaats, onverminderd de 
rechten van de schuldeiser wegens tekor tkomingen in de nakoming van de 
verbintenis. 

§ 4 Boetebeding 

Artikel 16 

Als boetebeding word t aangemerkt ieder beding waarbi j is bepaald dat de 
schuldenaar, indien hij in de nakoming van zijn verbintenis tekortschiet, ge-
houden is, bij wi jze van boete of schadevergoeding, een ge ldsom te betalen 
of een andere prestatie te vo ldoen. 

Artikel 17 

1. De schuldeiser kan geen nakoming vorderen zowel van het boetebe-
ding als van de verbintenis waaraan het boetebeding verbonden is. 

2. Hetgeen ingevolge een boetebeding verschuldigd is treedt in de plaats 
van de schadevergoeding op grond van de wet. 

3. De schuldeiser kan geen nakoming vorderen van het boetebeding, in-
dien de tekor tkoming niet aan de schuldenaar kan worden toegerekend. 

Artikel 17a 

Voor het vorderen van nakoming van het boetebeding is een aanmaning 
of een andere voorafgaande verklar ing nodig in dezelfde gevallen als deze is 
vereist voor het vorderen van schadevergoeding op grond van de wet. 

Artikel 18 

1. Op verlangen van de schuldenaar kan de rechter, indien de bi l l i jkheid 
dit klaarblijkeli jk eist, de bedongen boete mat igen, met dien verstande dat hij 
de schuldeiser ter zake van de tekor tkoming niet minder kan toekennen dan 
de schadevergoeding op grond van de wet . 

2. Op ver langen van de schuldeiser kan de rechter, indien de bi l l i jkheid dit 
klaarblijkelijk eist, naast een bedongen boete die bestemd is in de plaats te 
treden van de schadevergoeding op grond van de wet, aanvul lende schade-
vergoeding toekennen. 

3. Van lid 1 afwijkende bedingen zijn niet ig. 

Afdeling 9 

Wettelijke verplichtingen tot schadevergoeding 

Artikel 1 

De schade die op grond van een wettel i jke verpl icht ing tot schadevergoe-
ding moet worden vergoed, bestaat in vermogensschade en ander nadeel, 
dit laatste voor zover de wet op vergoeding hiervan recht geeft. 

Artikel 2 

1. Vermogensschade omvat zowel geleden verlies als gederfde winst . 
2. Als vermogensschade komen mede voor vergoeding in aanmerk ing: 
a. redelijke kosten ter voorkoming of beperking van schade die als gevolg 

van de gebeurtenis waarop de aansprakeli jkheid berust, mocht worden ver-
wacht ; 
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b. redeli jke kosten ter vaststel l ing van schade en aansprakel i jkheid; 
c. redeli jke kosten ter verkr i jg ing van vo ldoen ing bui ten rechte. 

Artikel 3 

De rechter begroot de schade op de wijze die het meest met de aard ervan 
in overeenstemming is. Kan de omvang van de schade niet nauwkeur ig wor -
den vastgesteld, dan word t zij geschat. 

Artikel 4 

Voor vergoeding komt slechts in aanmerking schade die in zodanig ver-
band staat met de gebeurtenis waarop de aansprakel i jkheid van de schulde-
naar berust, dat zij hem, mede gezien de aard van de aansprakel i jkheid en 
van de schade, als een gevolg van deze gebeurtenis kan worden toegere-
kend. 

Artikel 4a 

Kan de schade een gevolg zijn van twee of meer gebeurtenissen voor elk 
waarvan een andere persoon aansprakelijk is, en staat vast dat de schade 
door ten minste één van deze gebeurtenissen is ontstaan, dan rust de ver-
pl icht ing o m de schade te vergoeden op ieder van deze personen, tenzij hij 
bewijst dat deze niet het gevolg is van een gebeurtenis waarvoor hijzelf aan-
sprakelijk is. 

Artikel 5 

Heeft een zelfde gebeurtenis voor de benadeelde naast schade tevens 
voordeel opgeleverd, dan moet, voor zover dit redeli jk is, dit voordeel bij de 
vaststel l ing van de te vergoeden schade in rekening worden gebracht. 

Artikel 6 

1. Wanneer de schade mede een gevolg is van een omstand ighe id die 
aan de benadeelde kan worden toegerekend, word t de vergoedingspl icht 
verminderd door de schade over de benadeelde en de vergoedingspl icht ige 
te verdelen in evenredigheid met de mate waar in de aan ieder toe te rekenen 
omstandigheden tot de schade hebben b i jgedragen, met dien verstande dat 
een andere verdel ing plaatsvindt of de vergoedingspl icht geheel vervalt of 
in stand bli j f t , indien de bi l l i jkheid dit wegens de ui teenlopende ernst van de 
gemaakte fouten of andere omstandigheden van het geval eist. 

2. Betreft de vergoedingspl icht schade, toegebracht aan een zaak die een 
derde voor de benadeelde in zijn macht had, dan worden bij toepassing van 
het vor ige l id omstand igheden die aan de derde toegerekend kunnen wor-
den, toegerekend aan de benadeelde. 

Artikel 8 

1. Rust op ieder van twee of meer personen een verpl icht ing tot vergoe-
ding van dezelfde schade, dan zijn zij hoofdel i jk verbonden. Voor de bepal ing 
van hetgeen zij krachtens artikel 6.1.2.4 in hun onder l inge verhoud ing jegens 
elkaar moeten bi jdragen, word t de schade over hen verdeeld met overeen-
komst ige toepassing van artikel 6, tenzij uit wet of rechtshandel ing een ande-
re verdel ing voortv loei t . 

2. Wanneer de schade mede een gevolg is van een omstandigheid die 
aan de benadeelde kan worden toegerekend, v indt artikel 6 toepassing op de 
vergoedingspl icht van ieder van de in het vor ige lid bedoelde personen af-
zonderl i jk, met dien verstande dat de benadeelde in totaal van hen niet meer 
kan vorderen dan hem zou zijn toegekomen, indien voor de omstandighe-
den waarop hun vergoedingspl ichten berusten, slechts één persoon aan-
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sprakelijk zou zijn geweest. Indien verhaal op een der tot bi jdragen verpl ichte 
personen niet ten vol le mogel i jk blijkt, kan de rechter op verlangen van een 
hunner bepalen dat bij toepassing van artikel 6.1.2.7a het onvoldaan gebleven 
deel mede over de benadeelde omgeslagen word t . 

Artikel 9 

Schadevergoeding word t voldaan in geld. Nochtans kan de rechter op vor-
der ing van de benadeelde schadevergoeding in andere v o r m dan betal ing 
van een ge ldsom toekennen. Wordt niet binnen redelijke termi jn aan een zo-
danige uitspraak voldaan, dan herkrijgt de benadeelde zijn bevoegdheid om 
schadevergoeding in geld te ver langen. 

Artikel 10 

1, De begrot ing van nog niet ingetreden schade kan door de rechter ge-
heel of gedeeltel i jk worden uitgesteld of na afweging van goede en kwade 
kansen bij voorbaat geschieden. In het laatste geval kan de rechter de schul-
denaar veroordelen, hetzij tot betal ing van een bedrag ineens, hetzij tot beta-
ling van periodiek uit te keren bedragen, al of niet met verpl icht ing tot zeker-
heidstel l ing; deze veroordel ing kan geschieden onder door de rechter te stel-
len voorwaarden. 

2. Voor zover de rechter de schuldenaar veroordeelt tot betaling van peri-
odiek uit te keren bedragen, kan hij in zijn uitspraak bepalen dat deze op ver-
zoek van elk van de part i jen kan worden gewi jz igd, indien zich na de uit-
spraak omstandigheden voordoen, die voor de omvang van de vergoe-
dingspl icht van belang zijn en met de mogel i jkheid van het intreden waar-
van bij de vaststel l ing der bedragen geen rekening is gehouden. 

Artikel 11 

1. Voor nadeel dat niet in vermogensschade bestaat, heeft de benadeelde 
recht op een naar bi l l i jkheid vast te stellen schadevergoeding: 

a. indien de aansprakeli jke persoon het oogmerk had zodanig nadeel toe 
te brengen; 

b. indien de benadeelde l ichameli jk letsel heeft opgelopen, in zijn eer of 
goede naam is geschaad of op andere wijze in zijn persoon is aangetast; 

c. indien het nadeel gelegen is in aantasting van de nagedachtenis van 
een overledene en toegebracht is aan de niet van tafel en bed gescheiden 
echtgenoot of een bloedverwant tot in de tweede graad van de overledene, 
mits de aantast ing plaatsvond op een wijze die de over ledene, ware hij nog in 
leven geweest, recht zou hebben gegeven op schadevergoeding wegens het 
schaden van zijn eer of goede naam. 

2. Het recht op een vergoeding, als in het vor ige l id bedoeld, is niet vat-
baar voor overgang en beslag, tenzij het bij overeenkomst is vastgelegd of 
ter zake een vorder ing in rechte is ingesteld. Voor overgang onder algemene 
titel is voldoende dat de gerechtigde aan de wederpar t i j heeft medegedeeld 
op de vergoeding aanspraak te maken. 

Artikel 12 

1. Indien iemand ten gevolge van een gebeurtenis waarvoor een ander je-
gens hem aansprakelijk is overl i jdt, is die ander verpl icht tot vergoeding van 
schade door het derven van levensonderhoud: 

a. aan de niet van tafel en bed gescheiden echtgenoot en de minderjar ige 
wett ige of onwett ige kinderen van de overledene, tot ten minste het bedrag 
van het hun krachtens de wet verschuldigde levensonderhoud; 

b. aan andere bloed- of aanverwanten van de overledene, mits deze reeds 
ten ti jde van het over l i jden geheel of ten dele in hun levensonderhoud voor-
zag of daartoe krachtens rechterli jke uitspraak verpl icht was; 

c. aan een van tafel en bed gescheiden of gewezen echtgenoot van de 
overledene, mits deze reeds ten ti jde van het overl i jden geheel of ten dele in 
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6.1.9A zijn levensonderhoud voorzag of daartoe krachtens rechterl i jke uitspraak of 
overeenkomst verpl icht was ; 

d. aan degenen die reeds vóór de gebeurtenis waarop de aansprakeli jk-
heid berust, met de overledene in gezinsverband samenwoonden en in wier 
levensonderhoud hij geheel of voor een groot deel voorzag, voor zover aan-
nemeli jk is dat een en ander zonder het overl i jden zou zijn voortgezet en zij 
redeli jkerwijze niet vo ldoende in hun levensonderhoud kunnen voorz ien; 

e. aan degene die met de over ledene in gezinsverband samenwoonde en 
in wiens levensonderhoud de overledene bi jdroeg door het doen van de 
gemeenschappel i jke hu ishoud ing , voor zover hij schade lijdt doordat na het 
overl i jden op andere wi jze in de gang van deze hu ishouding moet worden 
voorzien. 

2. Bovendien is de aansprakeli jke verpl icht aan degene te wiens laste de 
kosten van l i jkbezorging zijn gekomen, deze kosten te vergoeden, voor zover 
zij in overeenstemming zijn met de omstandigheden van de overledene. 

3. Hij die krachtens de vor ige leden tot schadevergoeding word t aange-
sproken, kan hetzelfde verweer voeren, dat hem tegenover de overledene 
zou hebben ten dienste gestaan. 

Artikel 12a 

1. Indien toekenning van vol ledige schadevergoeding in de gegeven om-
standigheden waaronder de aard van de aansprakeli jkheid, de tussen part i j -
en bestaande rechtsverhouding en hun beider draagkracht, tot kennelijk on-
aanvaardbare gevolgen zou leiden, kan de rechter een wettel i jke verpl ich-
t ing tot schadevergoeding mat igen. 

2. De mat ig ing mag niet geschieden tot een lager bedrag dan waarvoor 
de schuldenaar zijn aansprakel i jkheid door verzekering heeft gedekt of ver-
plicht was te dekken. 

3. leder beding in str i jd met lid 1 is niet ig. 

Afdeling 9A 

Verbintenissen tot betaling van een geldsom 

Artikel 1 

Een verbintenis tot betal ing van een geldsom moet naar haar nominale be-
drag worden voldaan, tenzij uit wet, gewoonte of rechtshandel ing anders 
voortv loei t . 

Artikel 2 

Het geld dat ter vo ldoening van de verbintenis word t betaald, moet op het 
t i jdst ip van de betal ing gangbaar zijn in het land in welks geld de betal ing 
geschiedt. 

Artikel 3 

1. Bestaat in een land waar de betal ing moet of mag geschieden ten name 
van de schuldeiser een rekening, bestemd voor girale betal ingen, dan kan de 
schuldenaar de verbintenis voldoen door het verschuldigde bedrag op die 
rekening te doen bi jschr i jven, tenzij de schuldeiser betal ing op die rekening 
geldig heeft ui tgesloten. 

2. In het geval van het vor ige l id geschiedt de betal ing op het t i jdst ip 
waarop de rekening van de schuldeiser wordt gecrediteerd. 

Artikel 4 

De plaats waar de betal ing moet geschieden word t bepaald door de artike-
len 5-7, tenzij uit wet , gewoonte of rechtshandel ing voortv loei t dat op een 
andere plaats moet of mag worden betaald. 
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6.1.9A Artikel5 

1. De betal ing moet worden gedaan aan de woonplaats van de schuldei-
ser op het t i jdst ip van de betal ing. 

2. De schuldeiser is bevoegd een andere plaats voor de betal ing aan te 
wijzen in het land van de woonplaats van de schuldeiser op het t i jdst ip van 
de betal ing of op het t i jdst ip van het ontstaan van de verbintenis. 

Artikel 6 

Indien de betal ing overeenkomst ig artikel 5 moet geschieden op een ande-
re plaats dan de woonplaats van de schuldeiser op het t i jdst ip van het ont-
staan van de verbintenis en het voldoen aan de verbintenis daardoor voor 
de schuldenaar aanmerkeli jk bezwaarli jker zou wo rden , is deze bevoegd de 
betal ing op te schorten, totdat de schuldeiser in een der in artikel 5 lid 2 be-
doelde landen een andere plaats voor de betal ing heeft aangewezen, waar-
aan een zodanig bezwaar niet is verbonden. 

Artikel 7 

Indien de verbintenis is ontstaan bij de u i toefening van bedri j fs- of be-
roepsbezigheden van de schuldeiser, geldt in de artikelen 5 en 6 de plaats 
van vest ig ing waar die bezigheden worden ui tgeoefend, als woonplaats van 
de schuldeiser. 

Artikel 8 

1. De schadevergoeding, verschuldigd wegens ver t raging in de voldoe-
ning van een ge ldsom, bestaat in de wettel i jke rente van die som over de t i jd 
dat de schuldenaar met de voldoening daarvan in verzuim is geweest. 

2. Telkens na af loop van een jaar word t het bedrag waarover de wettel i jke 
rente word t berekend, vermeerderd met de over dat jaar verschuld igde ren-
te. 

3. Een bedongen rente die hoger is dan die welke krachtens de vor ige le-
den verschuldigd zou zijn, loopt in plaats daarvan door nadat de schulde-
naar in verzuim is gekomen. 

Artikel 9 

De wettel i jke rente word t bij a lgemene maatregel van bestuur vastgesteld. 
Wettel i jke rente die loopt op het t i jdst ip van inwerk ingt red ing van een nieu-
we bij a lgemene maatregel van bestuur vastgestelde rentevoet, word t met 
ingang van dat t i jdst ip volgens de nieuwe rentevoet berekend. 

Artikel 10 

1. Strekt een verbintenis tot betal ing van ander geld dan dat van het land 
waar de betal ing moet geschieden, dan is de schuldenaar bevoegd de ver-
bintenis in het geld van de plaats van betal ing te vo ldoen. 

2. Het vor ige l id geldt niet, indien uit wet , gewoonte of rechtshandel ing 
voortv loei t dat de schuldenaar verpl icht is tot betal ing effectief in het geld 
tot betal ing waarvan de verbintenis strekt. 

Artikel 11 

1. Strekt een verbintenis tot betal ing van ander geld dan dat van het land 
waar de betal ing moet geschieden en is de schuldenaar niet in staat of be-
weert hij niet in staat te zijn in dit geld te vo ldoen, dan kan de schuldeiser 
vo ldoening in het geld van de plaats van betal ing vorderen. 

2. Het vor ige l id geldt mede, indien de schuldenaar verpl icht is tot beta-
ling effectief in het geld tot betal ing waarvan de verbintenis strekt. 
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6.1.10 Artikel 12 

1. Ingeval in Nederland een rechtsvorder ing word t ingesteld ter verkri j -
g ing van een ge ldsom, ui tgedrukt in buitenlands geld, kan de schuldeiser 
veroordel ing vorderen tot betal ing te zijner keuze in dat buitenlandse geld of 
in Nederlands geld. 

2. De schuldeiser die een in bui tenlands geld luidende executoriale titel in 
Nederland kan executeren, kan het hem verschuldigde bij deze executie 
opeisen in Nederlands geld. 

3. De vor ige leden gelden mede, indien de schuldenaar verpl icht is tot be-
tal ing effectief in het geld tot betal ing waarvan de verbintenis strekt. 

Artikel 13 

Wordt de verbintenis als gevolg van toepassing van de artikelen 10,11 of 
12 of van omzett ing in een vorder ing tot schadevergoeding overeenkomst ig 
het bepaalde in af del ing 6.1.8 voldaan in ander geld dan tot betal ing waar-
van zij strekt, dan geschiedt de omrekening naar de koers van de dag waar-
op de betal ing plaatsvindt. 

Artikel 14 

1, Artikel 8 laat onverlet het recht van de schuldeiser op vergoeding van 
de schade die hij heeft geleden, doordat na het intreden van het verzuim de 
koers van het geld tot betal ing waarvan de verbintenis strekt, zich ten op-
zichte van die van het geld van een of meer andere landen heeft gewi jz igd. 

2. Het vor ige l id is niet van toepassing, indien de verbintenis strekt tot be-
tal ing van Nederlands geld, de betal ing in Nederland moet geschieden en de 
schuldeiser op het t i jdst ip van het ontstaan van de verbintenis zijn w o o n -
plaats in Nederland had. 

Artikel 15 

Voor de toepassing van deze afdel ing geldt als koers de koers tegen welke 
de schuldeiser zich onverwi j ld het geld kan verschaffen, zulks met inachtne-
ming van hetgeen uit wet , gewoonte en inhoud of strekking van de verbinte-
nis mocht voor tv loe ien. 

Afdeling 10 

Verrekening 

Artikel 4 

1. Wanneer een schuldenaar die de bevoegdheid tot verrekening heeft, 
aan zijn schuldeiser verklaart dat hij zijn schuld met een vorder ing verrekent, 
gaan beide verbintenissen tot hun gemeenschappel i jk beloop teniet. 

2. Een schuldenaar heeft de bevoegdheid tot verrekening, wanneer hij 
een prestatie te vorderen heeft die beantwoordt aan zijn schuld jegens de-
zelfde wederpar t i j en hij bevoegd is zowel tot betal ing van de schuld als tot 
het a fdwingen van de betal ing van de vorder ing. 

3. De bevoegdheid tot verrekening bestaat niet ten aanzien van een vor-
der ing en een schuld die in van elkaar gescheiden vermogens val len. 

Artikel 5 

1. De schuldeiser van een vorder ing aan toonder of order brengt deze in 
verrekening door zijn verrekeningsverklar ing op het papier te stellen en dit 
aan de wederpart i j af te geven. 
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6 . 1 . 1 0 2. Indien de verrekening niet zijn gehele vorder ing betreft of hij het papier 
nog voor de ui toefening van andere rechten nodig heeft, kan hij het papier 
behouden, mits hij de verklar ing niet alleen op het papier stelt, maar haar ook 
schrifteli jk tot de wederpart i j richt. 

3. Hij kan, ongeacht of de verrekening de gehele vorder ing betreft, bij en-
kele, niet op het papier gestelde schrifteli jke verklar ing verrekenen, mi ts hi j 
op ver langen van de wederpart i j aantoont dat het papier verniet igd of waar-
deloos geworden is, of zekerheid stelt voor tw in t ig jaren of voor een zoveel 
kortere t i jdsduur als verwacht mag worden dat de wederpar t i j nog aan een 
vorder ing uit hoofde van het papier bloot zal kunnen staan. 

Artikel 6 

1. De verrekening werkt terug tot het t i jdst ip, waarop de bevoegdheid tot 
verrekening is ontstaan. 

2. De terugwerkende kracht heeft geen gevolg ten aanzien van over een 
verrekende vorder ing reeds opeisbaar geworden en voldane rente. 

3. Indien voor de bepal ing van de werk ing van een verrekening bij geld-
schulden een koersberekening nodig is, geschiedt deze volgens dezelfde 
maatstaven als wanneer op de dag der verrekening wederzi jdse betal ing 
had plaatsgevonden. 

Artikel 7 

1. Is een vorder ing onder bi jzondere titel overgegaan, dan is de schulde-
naar bevoegd ondanks de overgang ook een tegenvorder ing op de oor-
spronkeli jke schuldeiser in verrekening te brengen, mits deze tegenvorde-
ring uit dezelfde rechtsverhouding als de overgegane vorder ing voortv loei t 
of reeds vóór de overgang aan hem is opgekomen en opeisbaar geworden . 

2. Het vorige l id is van overeenkomstige toepassing, wanneer op een vor-
der ing beslag is gelegd of een beperkt recht is gevest igd waarvan medede-
ling aan de schuldenaar is gedaan. 

3. De vor ige leden zijn niet van toepassing, indien de overgang of de ves-
t ig ing van het beperkte recht een vorder ing aan toonder of order betrof en is 
geschied overeenkomst ig artikel 3.4.2.6. 

Artikel 8 

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

2. Uitstel van betal ing of van executie, bij wi jze van gunst door de schuld-
eiser ver leend, staat aan verrekening door de schuldeiser niet in de weg . 

Artikel 9 

Wordt een verrekeningsverklar ing uitgebracht door een daartoe bevoeg-
de, dan kan niet temin de wederpart i j die grond had om nakoming van haar 
verbintenis te weigeren, aan de verrekeningsverklar ing haar werk ing ontne-
men door op de we iger ingsgrond een beroep te doen, onverwi j ld nadat die 
verklar ing werd ui tgebracht en zij tot dit beroep in staat was. 

Artikel 10 

Nadat de ene partij een verrekeningsverklar ing heeft uitgebracht, kan de 
andere part i j , mits onverwi j ld , aan die verklaring haar werking ontnemen 
door alsnog gebruik te maken van een eigen bevoegdheid tot verrekening, 
doch alleen indien deze laatste verrekening verder terugwerkt. 

Artikel 11 

De schuldenaar uit een wederker ige overeenkomst, die tot verrekening 
bevoegd is, kan aan de verklar ing van zijn wederpart i j , strekkende tot on tb in-
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6.1.10 d ing van de overeenkomst wegens n ie t -nakoming, haar werk ing ontnemen 
door onverwi j ld van zijn bevoegdheid tot verrekening gebruik te maken. 

Artikel 12 

Een schuldenaar is niet bevoegd tot verrekening: 
a. voor zover op de vorder ing van zijn wederpar t i j geen beslag toegelaten 

is; 
b. indien zijn verpl icht ing strekt tot vergoeding van schade die hi j opzette-

lijk heeft toegebracht. 

Artikel 13 

De rechter kan een vorder ing ondanks een beroep van de gedaagde op 
verrekening toewi jzen, indien de gegrondheid van dit verweer niet op een-
voudige wi jze is vast te stellen en de vorder ing overigens voor toewi jz ing 
vatbaar is. 

Artikel 15 

1. Voor zover een verrekeningsverklar ing onvoldoende aangeeft welke 
verbintenissen in de verrekening zijn betrokken, geldt de vo lgorde van toere-
kening, aangegeven in de artikelen 6.1.6.13 lid 2 en 6.1.6.14 l id 1. 

2. De wederpar t i j van degene die heeft verklaard te verrekenen, kan door 
een onverwi j ld protest aan die verklar ing haar werk ing on tnemen, indien de 
toerekening op de haar verschuldigde hoo fdsom, kosten en met inachtne-
ming van artikel 6.1.10.6. te berekenen rente in deze verklar ing in een andere 
vo lgorde is geschied dan die van artikel 6.1.6.14 lid 1. 

Artikel 16 

1. De omstand ighe id dat de plaats van vo ldoening der verbintenissen niet 
dezelfde is, sluit verrekening niet uit. Hij die verrekent, is in dit geval ver-
plicht zijn wederpar t i j de schade te vergoeden die deze li jdt, doordat niet we-
derzijds te bestemder plaatse vo ldoening geschiedt. 

2. De wederpar t i j van degene die ondanks een verschil in de plaats van 
nakoming heeft verrekend, kan door een onverwi j ld protest aan de verkla-
ring tot verrekening haar werk ing on tnemen, als zij er een gerechtvaardigd 
belang bij heeft dat geen verrekening, maar nakoming plaatsvindt. 

Artikel 17 

1. De borg en degene wiens goed voor de schuld van een ander verbon-
den is, kunnen de opschor t ing van hun aansprakeli jkheid inroepen, voor zo-
ver de schuldeiser bevoegd is zijn vorder ing met een opeisbare schuld aan 
de schuldenaar te verrekenen. 

2. Zij kunnen de bevr i jd ing van hun aansprakeli jkheid inroepen, voor zo-
ver de schuldeiser een bevoegdheid tot verrekening met een schuld aan de 
schuldenaar heeft doen verloren gaan, tenzij hij daartoe een redelijke g rond 
had of hem geen schuld treft . 

Artikel 18 

1. Moeten tussen twee parti jen krachtens wet , gewoonte of rechtshande-
ling geldvorder ingen en geldschulden in één rekening worden opgenomen, 
dan worden zij, naarmate beide parti jen volgens de voorgaande artikelen tot 
verrekening bevoegd geworden zouden zijn, dadeli jk van rechtswege met el-
kaar verrekend in de vo lgorde waar in zij voor deze verrekening vatbaar zijn 
geworden , en is op ieder t i jdst ip alleen het saldo verschuldigd. 

2. De parti j die de rekening bi jhoudt, sluit deze jaarli jks af en deelt het op 
dat t i jdst ip verschuldigde saldo mede aan de wederpart i j met opgave van de 
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aan deze nog niet eerder medegedeelde posten waarui t het is samenge-
steld. 

3. Indien de wederpar t i j niet binnen redeli jke t i jd tegen het ingevolge het 
vor ige l id medegedeelde saldo protesteert, geldt d i t als tussen parti jen vast-
gesteld. 

4. Uit de tussen part i jen bestaande rechtsverhouding kan anders voort-
vloeien dan in de vor ige leden is bepaald. 

Artikel 19 

Indien een verbintenis geheel of gedeelteli jk door verrekening tenietgaat, 
z i jnde leden 1 en 2 van artikel 6.1.6.17 van overeenkomst ige toepassing. 

TITEL 2 

OVERGANG VAN VORDERINGEN EN SCHULDEN EN AFSTAND VAN 
VORDERINGEN 

Afdeling 1 

Gevolgen van overgang van vorderingen 

Artikel 1 

1. Bij overgang van een vorder ing op een n ieuwe schuldeiser verkri jgt deze 
de daarbi j behorende nevenrechten, zoals rechten van pand en hypotheek 
en uit borgtocht, voorrechten en de bevoegdheid o m de ter zake van de vor-
der ing en de nevenrechten bestaande executoriale titels ten uitvoer te leg-
gen. 

2. Onder de nevenrechten zijn tevens begrepen het recht van de vor ige 
schuldeiser op bedongen rente of boete of op een dwangsom, behalve voor 
zover de rente opeisbaar of de boete of dwangsom reeds verbeurd was op het 
t i jdst ip van de overgang. 

Artikel 2 

1. In geval van overgang van een vorder ing is de vorige schuldeiser ver-
plicht de op de vorder ing en op de nevenrechten betrekking hebbende be-
wijsstukken af te geven aan de nieuwe schuldeiser. Behoudt hij zelf belang 
bij een bewijsstuk, dan is hij slechts verpl icht o m aan de nieuwe schuldeiser 
op diens verlangen en op diens kosten een afschrift of uittreksel af te geven, 
waarui t met overeenkomst ige bewijskracht als uit het oorspronkel i jke stuk 
van de vorder ing blijkt. 

2. De vor ige schuldeiser is tevens verpl icht tot afgif te van de in het vor ige 
artikel bedoelde executoriale titels of, indien hijzelf belang bij deze titels 
behoudt, om de nieuwe schuldeiser tot tenui tvoer legging daarvan in de ge-
legenheid te stel len. 

3. In geval van overgang van de gehele vorder ing is de vor ige schuldeiser 
verpl icht de zich in zijn handen bevindende panden af te geven aan de nieu-
we schuldeiser. 

4. In geval van overgang van een vorder ing waaraan hypotheek is ver-
bonden, is de vor ige schuldeiser verpl icht desver langd ertoe mede te wer-
ken dat uit de openbare registers van deze overgang blijkt. 

Artikel 3 

1. Brengt de overdracht van een vorder ing mee dat verpl icht ingen die uit 
het schuldeiserschap of uit nevenrechten voortv loeien, overgaan op de 
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nieuwe schuldeiser, dan staat de vor ige schuldeiser in voor de nakoming 
van deze verpl icht ingen. 

2. Lid 1 is niet van toepassing in geval van overdracht van een vorder ing 
aan toonder of order overeenkomst ig artikel 3.4.2.6. 

Artikel 4 

Overgang van een vorder ing laat de verweermiddelen van de schuldenaar 
onverlet. 

Artikel 4a 

1. Na een overdracht overeenkomst ig artikel 3.4.2.6 van een vorder ing 
aan toonder of aan order kan de schuldenaar een verweermidde l , gegrond 
op zijn verhouding tot een vor ige schuldeiser, niet tegenwerpen aan de ver-
kri jger en diens rechtsopvolgers, tenzij op het t i jdst ip van de overdracht het 
verweermiddel bekend was aan de verkri jger of voor hem kenbaar was uit 
het papier. 

2. Een beroep op onbekwaamheid of onbevoegdheid kan ook jegens een 
daarmee niet bekende verkri jger worden gedaan, indien zij ten t i jde van zijn 
verkr i jg ing kenbaar was uit een in een openbaar register opgenomen in-
schr i jv ing, bij of krachtens de wet voorgeschreven teneinde kennisneming 
mogel i jk te maken van de feiten waarop de onbevoegdheid of onbekwaanv 
heid berust. 

Artikel 5 

In geval van overdracht van een papier aan toonder of aan order verliest 
degene die volgens dat papier schuldenaar is, en aan wie is toe te rekenen 
dat het papier tegen zijn w i l in om loop is of dat zijn handtekening vals of het 
papier vervalst is, de bevoegdheid zich daarop te beroepen tegenover de 
verkri jger te goeder t rouw en diens rechtsopvolgers. 

Artikel 6 

De artikelen 4a en 5 zijn van overeenkomst ige toepassing in geval van ves-
t ig ing van een beperkt recht op een vorder ing aan toonder of aan order. 

Artikel 6a 

1. Oefent de schuldenaar na overgang van de vorder ing onder bijzondere 
titel jegens de oorspronkel i jke schuldeiser een bevoegdheid uit tot verniet i-
g ing of ontb ind ing van de rechtshandel ing waarui t de vorder ing voortsprui t , 
dan is hij verpl icht om de nieuwe schuldeiser zo spoedig mogel i jk daarvan 
mededel ing te doen, tenzij de verniet ig ing of ontb ind ing niet aan deze kan 
worden tegengeworpen. 

2. Het vor ige lid is van overeenkomst ige toepassing, wanneer, na vesti-
g ing op de vorder ing van een beperkt recht met mededel ing daarvan aan de 
schuldenaar, deze de bevoegdheid tot ontb ind ing jegens de hoofdgerecht ig-
de uitoefent. 

Afdeling 2 

Subrogatie 

Artikel 7 

Een vorder ing gaat bij wi jze van subrogat ie over op een derde: 
a. indien een hem toebehorend goed voor de vorder ing word t u i tgewon-

nen; 
b. indien hij de vorder ing voldoet omdat een hem toebehorend goed voor 

de vorder ing verbonden is; 
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c. indien hij de vordering voldoet om uitwinning te voorkomen van een 
hem niet toebehorend goed, mits door de uitwinning een recht dat hij op het 
goed heeft, verloren zou gaan of de voldoening van een hem toekomend 
vorderingsrecht in gevaar zou worden gebracht; 

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

Artikel 8 

1. Subrogatie overeenkomstig artikel 7 vindt niet plaats voor zover de 
schuld de derde aangaat in zijn verhouding tot de schuldenaar. 

2. De rechten van de schuldeiser jegens borgen en personen die geen 
schuldenaar zijn, gaan slechts op de derde over tot ten hoogste de bedragen, 
waarvoor de schuld ieder van hen aangaat in hun verhouding tot de schulde-
naar. 

Artikel 9 

1. Blijkt verhaal krachtens subrogatie overeenkomstig artikel 7 geheel of 
gedeeltelijk onmogelijk, dan wordt het onvoldaan gebleven deel over de ge-
subrogeerde en andere in lid 2 van het vorige artikel genoemde derden omge-
slagen naar evenredigheid van de bedragen waarvoor ieder op het tijdstip 
van de voldoening jegens de schuldeiser aansprakelijk was. 

2. De gesubrogeerde kan van geen der andere bij de omslag betrokken 
derden een groter bedrag vorderen dan de oorspronkelijke schuldeiser op 
het tijdstip van de voldoening op deze had kunnen verhalen. 

3. leder der in de omslag betrokkenen blijft gerechtigd het bijgedragene 
alsnog van hem die geen verhaal bood, terug te vorderen. 

Artikel 9a 

In het geval van subrogatie in de hoofdvordering verkrijgt de gesubro-
geerde het recht op bedongen rente slechts voor zover deze betrekking heeft 
op het tijdvak na de overgang. 

Artikel 9b 

De schuldeiser is jegens degene die, zo hij de vordering voldoet, zal wor-
den gesubrogeerd, verplicht zich te onthouden van elke gedraging die ten 
koste van deze afbreuk doet aan de rechten waarin hij mag verwachten 
krachtens de subrogatie te zullen treden. 

Afdeling 3 

Schuld- en contractsoverneming 

Artikel 10 

Een schuld gaat van de schuldenaar over op een derde, indien deze haar 
van de schuldenaar overneemt. De schuldoverneming heeft pas werking je-
gens de schuldeiser, indien deze zijn toestemming geeft nadat partijen hem 
van de overneming kennis hebben gegeven. 

Artikel 11 

1. Heeft de schuldeiser bij voorbaat zijn toestemming tot een schuldover-
neming gegeven, dan vindt de overgang plaats, zodra de schuldenaar tot 
overeenstemming is gekomen met de derde en partijen de schuldeiser 
schriftelijk van de overneming kennis hebben gegeven. 
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2. De schuldeiser kan een bij voorbaat gegeven toes temming niet herroe-
pen, tenzij hij zich de bevoegdheid daartoe bij de toes temming heeft voorbe-
houden. 

Artikel 12 

1. De bij de vorder ing behorende nevenrechten worden na het t i jdst ip van 
de overgang tegen de nieuwe in plaats van tegen de oude schuldenaar uit-
geoefend. 

2. Tot zekerheid van de overgegane schuld strekkende rechten van pand 
en hypotheek op een aan een der parti jen toebehorend goed bl i jven be-
staan; die op een niet aan parti jen toebehorend goed en rechten uit borg-
tocht gaan door de overgang teniet, tenzij de pand- of hypotheekgever of 
borg tevoren in handhaving heeft toegestemd. 

3. Voorrechten op bepaalde goederen waarop de schuldeiser niet tevens 
een verhaalsrecht jegens derden heeft, gaan door de overgang teniet, tenzij 
de schuldoverneming plaatsvindt ter u i tvoer ing van de overdracht van een 
algemeenheid van goederen waar in ook het goed waarop het voorrecht 
rust, begrepen is. Voorrechten op het vermogen van de schuldenaar gelden 
na de overgang als voorrechten op het vermogen van de nieuwe schulde-
naar. 

4. Bedongen renten en boeten, alsmede dwangsommen die vóór de over-
gang aan de schuldenaar werden opgelegd, worden door de nieuwe in 
plaats van door de oude schuldenaar verschuld igd, voor zover zij na het t i jd-
stip van de overgang zijn opeisbaar geworden of verbeurd. 

Artikel 13 

Indien de rechtsverhouding tussen de vor ige en de nieuwe schuldenaar 
op g rond waarvan de schuld is overgenomen, niet ig, verniet igd of on tbon-
den is, kan de schuldeiser de schuld weer op de vor ige schuldenaar doen 
overgaan door daartoe strekkende kennisgevingen aan de beide betrokken 
part i jen; elk van hen kan de schuldeiser daartoe een redelijke te rmi jn stel len. 

Artikel 14 

1. Een parti j bi j een overeenkomst kan haar rechtsverhouding tot de we-
derpart i j met medewerk ing van deze laatste overdragen aan een derde bij 
een tussen haar en de derde opgemaakte akte. 

2. Hierdoor gaan alle rechten en verpl icht ingen over op de derde, voor zo-
ver niet ten aanzien van bi jkomstige of reeds opeisbaar geworden rechten of 
verpl icht ingen anders is bepaald. 

3. Artikel 11 en de leden 1-3 van artikel 12 zijn van overeenkomst ige toe-
passing. 

Afdeling 4 

Afstand en vermenging 

Artikel 14a 

1. Een verbintenis gaat teniet door een overeenkomst van de schuldeiser 
met de schuldenaar, waarbi j hij van zijn vorder ingsrecht afstand doet. 

2. Een door de schuldeiser tot de schuldenaar gericht aanbod tot afstand 
om niet geldt als aanvaard, wanneer de schuldenaar van het aanbod heeft 
kennisgenomen en het niet onverwi j ld heeft afgewezen. 

3. De leden 1 en 2 van artikel 6.1.6.17 zijn van overeenkomst ige toepas-
sing. 
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6.3.1 Artikel 14b 

1. Een verbintenis gaat teniet door vermenging, wanneer door overgang 
van de vordering of de schuld de hoedanigheid van schuldeiser en die van 
schuldenaar zich in één persoon verenigen. 

2. Het vorige lid is niet van toepassing: 
a. zolang de vordering en de schuld in van elkaar gescheiden vermogens 

vallen; 
b. in geval van overdracht overeenkomstig artikel 3.4.2.6 van een vorde-

ring aan toonder of order; 
c. indien de voormelde vereniging van hoedanigheden het gevolg is van 

een rechtshandeling onder ontbindende voorwaarde, zolang niet vaststaat 
dat de voorwaarde niet meer in vervulling kan gaan. 

3. Tenietgaan van een verbintenis door vermenging laat de op de vorde-
ring rustende rechten van derden onverlet. 

TITEL 3 

ONRECHTMATIGE DAAD 

Afdeling 1 

Algemene bepalingen 

Artikel 1 

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

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

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

Artikel 2 

Geen verplichting tot schadevergoeding bestaat, wanneer de geschonden 
norm niet strekt tot bescherming tegen de schade zoals de benadeelde die 
heeft geleden. 

Artikel 2a 

Een gedraging van een kind dat de leeftijd van veertien jaren nog niet heeft 
bereikt, kan aan hem niet als een onrechtmatige daad worden toegerekend. 

Artikel 2b 

1. De omstandigheid dat een gedraging van een persoon van veertien ja-
ren of ouder verricht is onder invloed van een geestelijke of lichamelijke te-
kortkoming, is geen beletsel haar als een onrechtmatige daad aan de dader 
toe te rekenen. 

2. Is jegens de benadeelde tevens een derde wegens onvoldoende toe-
zicht aansprakelijk, dan is deze derde jegens de dader verplicht tot bijdragen 
in de schadevergoeding voor het gehele bedrag van zijn aansprakelijkheid 
jegens de benadeelde. 
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Artikel 5 

1. Indien één van tot een groep behorende personen onrechtmat ig scha-
de toebrengt en de kans op het aldus toebrengen van schade deze personen 
had behoren te weerhouden van hun gedragingen in groepsverband, zijn zij 
hoofdel i jk aansprakeli jk indien deze gedragingen hun kunnen worden toege-
rekend. 

2. Zij moeten onder l ing voor geli jke delen in de schadevergoeding bijdra-
gen, tenzij in de omstandigheden van het geval de bi l l i jkheid een andere ver-
del ing vordert . 

Artikel 5a 

1. Wanneer iemand krachtens deze t i tel jegens een ander aansprakelijk is 
ter zake van een onjuiste of door onvol led igheid misleidende publicatie van 
gegevens van feitel i jke aard, kan de rechter hem op vorder ing van die ander 
veroordelen tot openbaarmaking van een rectificatie op een door de rechter 
aan te geven wi jze. 

2. Hetzelfde geldt, indien aansprakel i jkheid ontbreekt, omdat de publica-
tie aan de dader wegens diens onbekendheid met de onjuistheid of onvol le-
digheid niet als een onrechtmat ige daad is toe te rekenen. 

3. In het geval van l id 2 kan de rechter die de vorder ing toewi js t , bepalen 
dat de door hem vast te stellen kosten van het geding en van de openbaar-
making van de rectificatie geheel of gedeeltel i jk worden gedragen door de-
gene die de vorder ing heeft ingesteld. 

Artikel 5b 

1. De rechter kan een vorder ing, strekkende tot verbod van een onrecht-
matige gedraging, afwijzen op de grond dat deze gedraging op grond van 
zwaarwegende maatschappeli jke belangen behoort te worden geduld. De 
benadeelde behoudt zijn recht op vergoeding van de schade overeenkom-
stig de onderhavige t i tel . 

2. In het geval van artikel 6.3.2.2 is de ondergeschikte voor deze schade 
niet aansprakeli jk. 

3. Word t aan een veroordel ing tot schadevergoeding of tot het stellen van 
zekerheid daarvoor niet voldaan, dan kan de rechter alsnog een verbod van 
de gedraging op leggen. 

Afdeling 2 

Aansprakelijkheid voor personen en zaken 

Artikel 1 

1. Voor schade, aan een derde toegebracht door een gedraging van een 
kind dat nog niet de leeftijd van veert ien jaren heeft bereikt en aan wie deze 
gedraging derhalve krachtens artikel 6.3.1.2a niet kan worden toegerekend, is 
degene die de ouderl i jke macht of voogdi j over het kind uitoefent, aansprakelijk. 

2. Voor schade, aan een derde toegebracht door een fout van een kind dat 
de leeft i jd van veertien jaren al wel maar die van zestien jaren nog niet heeft 
bereikt, is degene die de ouderl i jke macht of de voogdi j over het kind uitoe-
fent, aansprakeli jk, tenzij hem niet kan worden verweten dat hij de gedra-
g ing van het kind niet heeft belet. 

Artikel 2 

1. Voor schade, aan een derde toegebracht door een fout van een onder-
geschikte, is degene in wiens dienst de ondergeschikte zijn taak vervult aan-
sprakeli jk, indien de kans op de fout door de opdracht tot het verr ichten van 
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deze taak is vergroot en degene in wiens dienst hij stond, uit hoofde van hun 
desbetreffende rechtsbetrekking zeggenschap had over de gedragingen 
waarin de fout was gelegen. 

2. Stond de ondergeschikte in dienst van een natuurlijke persoon en was 
hij niet werkzaam voor een beroep of bedrijf van deze persoon, dan is deze 
slechts aansprakelijk, indien de ondergeschikte bij het begaan van de fout 
handelde ter vervulling van de hem opgedragen taak. 

3. Zijn de ondergeschikte en degene in wiens dienst hij stond, beiden 
voor de schade aansprakelijk, dan behoeft de ondergeschikte in hun onder-
linge verhouding niet in de schadevergoeding bij te dragen, tenzij de schade 
een gevolg is van zijn opzet of bewuste roekeloosheid of, mede gelet op de 
aard van hun verhouding, uit de omstandigheden van het geval anders 
voortvloeit. 

Artikel 3 

Indien een niet ondergeschikte die in opdracht van een ander werkzaanv 
heden ter uitoefening van diens bedrijf verricht, jegens een derde aanspra-
kelijk is voor een bij die werkzaamheden begane fout, is ook die ander je-
gens de derde aansprakelijk. 

Artikel 4 

Indien een gedraging van een vertegenwoordiger ter uitoefening van de 
hem als zodanig toekomende bevoegdheden een fout jegens een derde in-
houdt, is ook de vertegenwoordigde jegens de derde aansprakelijk. 

Artikel 5 

1. De bezitter van een zaak waarvan bekend is dat zij, zo zij niet voldoet 
aan de eisen die men in de gegeven omstandigheden aan een zodanige zaak 
mag stellen, een bijzonder gevaar voor personen of zaken oplevert, is, wan-
neer dit gevaar zich verwezenlijkt, aansprakelijk, tenzij ook indien hij dit ge-
vaar op het tijdstip van het ontstaan ervan zou hebben gekend, aansprakelijk-
heid op grond van de vorige afdeling zou hebben ontbroken. 

2. Het eerste lid is niet van toepassing op opstallen, dieren, motorrijtui-
gen, schepen en vliegtuigen. 

Artikel 6 

1. De bezitter van een stof waarvan bekend is dat zij zodanige eigenschap-
pen heeft, dat zij een bijzonder gevaar voor personen of zaken oplevert, dat 
niet door de gebruikelijke voorzorgsmaatregelen wordt opgeheven, is, wan-
neer dit gevaar zich verwezenlijkt, aansprakelijk, tenzij de schade zijn oorzaak 
vindt in het gebruik van de stof en in de gegeven omstandigheden ook op een 
bewust gevaarlijk gebruik geen aansprakelijkheid op grond van de vorige af-
deling zou kunnen worden gegrond. 

2. Bevindt de stof zich in de macht van een bewaarder die er zijn bedrijf 
van maakt zodanige stoffen te bewaren, dan rust de aansprakelijkheid uit het 
eerste lid op deze. 

3. Een stof wordt geacht aan de omschrijving van het eerste lid te vol-
doen, wanneer zij bij algemene maatregel van bestuur als zodanig is aange-
wezen. 

Artikel 7 

1. De bezitter van een opstal die niet voldoet aan de eisen die men daar-
aan in de gegeven omstandigheden mag stellen, en daardoor gevaar voor 
personen of zaken oplevert, is, wanneer dit gevaar zich verwezenlijkt, aan-
sprakelijk, tenzij ook indien hij dit gevaar op het tijdstip van het ontstaan er-
van zou hebben gekend, aansprakelijkheid op grond van de vorige afdeling 
zou hebben ontbroken. 
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2. Bij erfpacht rust de aansprakel i jkheid op de bezitter van het erf pachts-
recht. Bij openbare wegen rust zij op het overheids l ichaam dat moet zorgen 
dat de weg in goede staat verkeert, bij leidingen op de le idingbeheerder, be-
halve voor zover de leiding zich bevindt in een gebouw of werk en strekt tot 
toevoer of afvoer ten behoeve van dat gebouw of werk. 

3. Onder opstal in dit artikel worden verstaan gebouwen en werken, die 
duurzaam met de g rond zijn verenigd, hetzij rechtstreeks, hetzij door vereni-
g ing met andere gebouwen of werken. 

4. Degene die in de openbare registers als eigenaar van de opstal of van 
de grond staat ingeschreven, word t vermoed de bezitter van de opstal te 
zijn. 

Artikel 8 

De bezitter van een dier is aansprakeli jk voor de door het dier aangerichte 
schade, tenzij ook indien hij de gedragingen van het dier, waardoor de scha-
de werd toegebracht, in zijn macht zou hebben gehad, aansprakel i jkheid op 
g rond van de vor ige afdeli ng zou hebben ontbroken. 

Artikel 9 

1. In de gevallen van de artikelen 5-8 zijn medebezit ters hoofdel i jk aan-
sprakeli jk. 

2. In geval van overdracht van een zaak onder opschor tende voorwaarde 
van vo ldoen ing van een tegenprestat ie rust de aansprakel i jkheid uit de arti-
kelen 5-8 vanaf het t i jdst ip van deze overdracht op de verkr i jger. 

Artikel 10 

1. Worden de in de art ikelen 5-8 bedoelde zaken, stof fen, opstal len of 
dieren gebruikt in de u i toefening van een bedrijf, dan rust de aansprakeli jk-
heid uit de artikelen 5 l id 1, 6 l id 1, 7 lid 1 en lid 2, eerste zin, en 8 op degene di 
dit bedrijf ui toefent, tenzij het een opstal betreft en het ontstaan van de scha-
de niet met de ui toefening van het bedrijf in verband staat. 

2. Worden de zaken, stof fen, opstal len of dieren in de ui toefening van een 
bedrijf gebruikt door ze ter beschikking te stellen voor gebruik in de uitoefe-
n ing van het bedrijf van een ander, dan word t die ander als de uit hoofde van 
het vor ige lid aansprakeli jke persoon aangemerkt. 

Artikel 11 

1. Terzake van aansprakel i jkheid op grond van deze afdel ing kan deaan-
gesprokene geen beroep doen op zijn jeugdige leeft i jd of geesteli jke of licha-
meli jke tekor tkomingen. 

2. Degene die de ouder l i jke macht of voogdi j ui toefent over een kind dat 
nog niet de leefti jd van veert ien jaren heeft bereikt, is in zijn plaats uit de art i-
kelen 5, 6 en 8 voor de daar bedoelde zaken, stoffen en dieren aansprakeli jk, 
tenzij deze worden gebruikt in de ui toefening van een bedri j f . 

Artikel 12 

Teneinde een aansprakel i jkheid op g rond van de artikelen 1-11 te beper-
ken tot hetgeen redeli jkerwijze door verzekering kan worden gedekt, kunnen 
bij a lgemene maatregel van bestuur bedragen worden vastgesteld waarbo-
ven de aansprakel i jkheid zich niet uitstrekt. 

Afdeling 3 

Produktenaansprakelijkheid 
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TITEL 4 

VERBINTENISSEN UIT ANDERE BRON DAN ONRECHTMATIGE DAAD OF 
OVEREENKOMST 

Afdeling 1 

Zaakwaarneming 

Artikel 1 

Zaakwaarneming is het zich wi l lens en wetens en op redeli jke g rond inla-
ten met de behart ig ing van eens anders belang, zonder de bevoegdheid daar-
toe aan een rechtshandel ing of een elders in de wet geregelde rechtsverhou-
ding te ont lenen. 

Artikel 2 

1. De zaakwaarnemer is verpl icht bij de waarneming de nodige zorg te be-
trachten en, voor zover dit redeli jkerwijze van hem kan worden ver langd, de 
begonnen waarneming voort te zetten. 

2. De zaakwaarnemer doet, zodra dit redeli jkerwijze mogel i jk is, aan de 
belanghebbende verantwoord ing van hetgeen hij heeft verr icht. Heeft hij 
voor de belanghebbende gelden uitgegeven of ontvangen, dan doet hij 
daarvan rekening. 

Artikel 3 

1. De belanghebbende is, voor zover zijn belang naar behoren isbehar-
t igd, gehouden de zaakwaarnemer de schade te vergoeden, die deze als ge-
volg van de waarneming heeft geleden. 

2. Heeft de zaakwaarnemer in de ui toefening van een beroep of bedrijf ge-
handeld, dan heeft hi j , voor zover dit redelijk is, bovendien recht op een ver-
goeding voor zijn verr icht ingen, met inachtneming van de prijzen die daar-
voor ten t i jde van de zaakwaarneming gewoonl i jk werden berekend. 

Artikel 4 

Een zaakwaarnemer is bevoegd rechtshandelingen te verr ichten in naam 
van de belanghebbende, voor zover diens belang daardoor naar behoren 
wordt behart igd. 

Artikel 5 

Heeft iemand die is opgetreden ter behart ig ing van eens anders belang, 
zich zonder redelijke grond daarmede ingelaten of dit belang niet naar beho-
ren behart igd, dan kan de belanghebbende door goedkeur ing van het optre-
den zijn bevoegdheid pri jsgeven jegens hem het gebrek in te roepen. Aan de 
belanghebbende kan door hem een redelijke termi jn voor de goedkeur ing 
worden gesteld. 

Afdeling 2 

Onverschuldigde betaling 

Artikel 1 

1. Degene die een ander zonder rechtsgrond een goed heeft gegeven, is 
gerecht igd dit van de ontvanger als onverschuldigd betaald terug te vorde-
ren. 
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2. Betreft de onverschuld igde betal ing een geldsom, dan strekt de vorde-
ring tot teruggave van een gelijk bedrag. 

3. Degene die zonder rechtsgrond een prestatie van andere aard heeft 
verr icht, heeft eveneens jegens de ontvanger recht op ongedaanmaking 
daarvan. 

Artikel 3 

Heeft de ontvanger in een periode waar in hij redeli jkerwijze met een ver-
pl icht ing tot teruggave van het goed geen rekening behoefde te houden, niet 
als een zorgvuldig schuldenaar voor het goed zorg gedragen, dan word t hem 
dit niet toegerekend. 

Artikel 4 

Heeft de ontvanger het goed te kwader t rouw aangenomen, dan is hij zon-
der ingebrekestel l ing in verzuim. 

Artikel 5 

De artikelen 3.5.14,15,15b en 16 zijn van overeenkomst ige toepassing met 
betrekking tot hetgeen daarin is bepaald omtrent de afgifte van vruchten en 
de vergoeding van kosten en schade. 

Artikel 6 

De ontvanger heeft, tenzij hij het goed te kwader t rouw heeft aangeno-
men, binnen de grenzen van de redeli jkheid ook recht op vergoeding van de 
kosten van het ontvangen en teruggeven van het goed, alsmede van uitga-
ven in de in artikel 3 bedoelde periode die zouden zijn uitgebleven als hij het 
goed niet had ontvangen. 

Artikel 6a 

De ontvanger verl iest zijn recht op de i n d e beide vor ige artikelen bedoelde 
vergoedingen, indien de wederpart i j afstand doet van haar recht op terugvor-
der ing en, voor zover nod ig , het onverschuld igd betaalde ter bevr i jd ing van 
deze vergoedingen op haar kosten aan de ontvanger overdraagt. De ontvan-
ger is verpl icht aan een zodanige overdracht mede te werken. 

Artikel 7 

Op de onbekwame die een onverschuldigde betal ing heeft ontvangen, 
rusten de in deze afdel ing omschreven verpl icht ingen slechts, voor zover het 
ontvangene hem tot werkel i jk voordeel heeft gestrekt of in de macht van zijn 
wettel i jke ver tegenwoordiger is gekomen. 

Artikel 8 

1. Op de ongedaanmaking van prestaties die niet in het geven van een 
goed hebben bestaan, zijn de artikelen 3-7 van overeenkomst ige toe-
passing. 

2. Sluit de aard van de prestatie uit dat zij ongedaan word t gemaakt, dan 
treedt, voorzover dit redelijk is, vergoeding van de waarde van de prestatie 
op het ogenbl ik van ontvangst daarvoor in de plaats, indien de ontvanger 
door de prestatie is verr i jkt, indien het aan hem is toe te rekenen dat de pres-
tatie is verr icht, of indien hij erin had toegestemd een tegenprestatie te ver-
r ichten. 
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Artikel 9 

1. Kan een prestatie die op g rond van een niet ige overeenkomst is ver-
richt, naar haar aard niet ongedaan worden gemaakt en behoort zij ook niet 
in rechte op geld te wo rden gewaardeerd, dan is een tot ongedaanmaking 
van een tegenprestat ie of tot vergoeding van de waarde daarvan strekkende 
vorder ing, voor zover deze deswege in str i jd met redeli jkheid en bill i jk-
heid zou zi jn, eveneens ui tgesloten. 

2. Is ingevolge het vor ige lid terugvorder ing van een overgedragen goed 
uitgesloten, dan brengt de niet igheid van de overeenkomst niet de niet ig-
heid van de overdracht mede. 

Afdeling 3 

Ongerechtvaardigde verrijking 

Artikel 1 

1. Hij die ongerechtvaardigd is verri jkt ten koste van een ander, is ver-
plicht, voor zover di t redeli jk is, diens schade te vergoeden tot het bedrag 
van zijn verr i jk ing. 

2. Voor zover de verr i jk ing is verminderd als gevolg van een omstand ig-
heid die niet aan de verr i jkte kan worden toegerekend, bli jft zij buiten be-
schouwing. 

3. Is de verr i jk ing verminderd in de periode waar in de verri jkte redelijker-
wijze met een verp l icht ing tot vergoeding van de schade geen rekening be-
hoefde te houden, dan word t hem dit niet toegerekend. Bij de vaststel l ing van 
deze verminder ing word t mede rekening gehouden met ui tgaven die zonder 
de verr i jk ing zouden zijn ui tgebleven. 

TITEL 5 

OVEREENKOMSTEN IN HET ALGEMEEN 

Afdeling 1 

Algemene bepalingen 

Artikel 1 

1, Een overeenkomst in de zin van deze titel is een meerzi jdige rechtshan-
del ing, waarbi j een of meer parti jen jegens een of meer andere een verbinte-
nis aangaan. 

2. Op overeenkomsten tussen meer dan twee parti jen zijn de wettel i jke 
bepalingen betreffende overeenkomsten niet toepasseli jk, voor zover de 
strekking van de betrokken bepalingen in verband met de aard van de over-
eenkomst zich daartegen verzet. 

Artikel 2 

1. Een overeenkomst, door een der parti jen gesloten in de ui toefening 
van haar bedrijf, is behalve aan de wettel i jke bepal ingen ook onderworpen 
aan een standaardregel ing, wanneer voor de bedrijfstak waartoe het bedrijf 
behoort, ten aanzien van zodanige overeenkomst een standaardregel ing 
geldt. De bi jzondere soorten van overeenkomsten waarvoor standaardrege-
lingen kunnen worden vastgesteld en de tak van bedrijf waarvoor elk dezer 
regelingen bestemd is te gelden, worden bij a lgemene maatregel van be-
stuur aangewezen. 

2. Een standaardregel ing word t vastgesteld, gewi jz igd en ingetrokken 
door een daartoe door Onze Minister van Justi t ie te benoemen commissie. 
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Bij de wet worden nadere regelen gesteld omtrent de wi jze van samenstel-
l ing en de werkwi jze van de commissies. 

3. De vaststel l ing, wi jz ig ing of intrekking van een standaardregel ing 
wo rd t niet van kracht voordat zij door Ons is goedgekeurd en met Ons goed-
keuringsbeslui t in de Nederlandse Staatscourant is afgekondigd. 

4. Bij een standaardregel ing kan worden afgeweken van wettel i jke bepa-
l ingen, voor zover daarvan ook afwi jk ing bij overeenkomst, al of niet met in-
achtneming van een bepaalde v o r m , is toegelaten. De vor ige zin lijdt uitzon-
der ing, wanneer uit een wettel i jke bepal ing iets anders voortv loei t . 

5. Partijen kunnen in hun overeenkomst van een standaardregel ing af w i j -
ken. Een standaardregel ing kan echter voor afwi jk ing een bepaalde v o r m 
voorschr i jven. 

Artikel 3 

1. Degene die door ondertekening of op andere wijze heeft te kennen ge-
geven de inhoud van een geschrift of een verwi jz ing naar algemene voor-
waarden te aanvaarden, is daaraan ook dan gebonden, als bij het sluiten van 
de overeenkomst zijn wederpar t i j begreep of moest begri jpen dat hij de in-
houd daarvan niet kende. 

2. Niet temin is, onverminderd het in artikel 3.2.10 bepaalde, een beding 
verniet igbaar, indien de wederpart i j bij het sluiten van de overeenkomst be-
greep of moest begri jpen dat de ander, indien hij het beding had gekend, de-
ze overeenkomst niet zou hebben aangegaan. 

Artikel 4 

1. Voldoet een overeenkomst aan de omschr i jv ing van twee of meer door 
de wet geregelde bi jzondere soorten van overeenkomsten, dan zijn de voor 
elk van die soorten gegeven bepalingen naast elkaar op de overeenkomst 
van toepassing. 

2. Het vor ige lid v indt geen toepassing, voorzover bepaalde in aanmer-
king komende voorschr i f ten niet wel verenigbaar zi jn, of de strekking van de 
betrokken bepal ingen in verband met de aard van de overeenkomst zich 
daartegen verzet. 

Artikel 6 

Hetgeen in deze en de volgende twee afdel ingen is bepaald, v indt over-
eenkomst ige toepassing op andere meerzi jdige vermogensrechtel i jke 
rechtshandel ingen, voor zover de strekking van de betrokken bepalingen in 
verband met de aard van de rechtshandel ing zich daartegen niet verzet. 

Afdeling 2 

Het tot stand komen van overeenkomsten 

Artikel 1 

1. Een overeenkomst komt tot stand door een aanbod en de aanvaarding 
daarvan. 

2. De artikelen 2-8 zijn van toepassing, tenzij iets anders voortv loei t uit 
het aanbod, uit een andere rechtshandel ing of uit een gewoonte. 

Artikel 1a 

Een aanbod is geldig, nietig of verniet igbaar overeenkomst ig de regels 
voor meerzi jd ige rechtshandel ingen. 
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Artikel 2 

1. Een aanbod kan worden herroepen, tenzij het een termi jn v o o r d e aan-
vaarding inhoudt of de onherroepel i jkheid ervan op andere wijze uit het aan-
bod volgt . 

2. De herroeping kan slechts geschieden, zolang het aanbod niet is aan-
vaard en evenmin een mededel ing, houdende de aanvaarding is verzonden. 
Bevat het aanbod de mededel ing dat het vr i jb l i jvend word t gedaan, dan kan 
de herroeping nog onverwi j ld na de aanvaarding geschieden. 

3. Een beding waarbi j één der parti jen zich verbindt om, indien de weder-
parti j di t wenst, met haar een bepaalde overeenkomst te s lui ten, geldt als 
een onherroepel i jk aanbod. 

Artikel 3 

1. Een bij wijze van ui t lov ing voor een bepaalde t i jd gedaan aanbod kan 
wegens gewicht ige redenen worden herroepen of gewi jz igd. 

2. In geval van herroeping of wi jz ig ing van een ui t lov ing kan de rechter 
aan iemand die op grond van de u i t lov ing met de voorbere id ing van een ge-
vraagde prestatie is begonnen, een bil l i jke schadeloosstel l ing toekennen. 

Artikel 4 

1. Een mondel ing aanbod vervalt, wanneer het niet onmiddel l i jk word t 
aanvaard, een schrifteli jk aanbod, wanneer het niet binnen een redeli jke t i jd 
wordt aanvaard. 

2. Een aanbod vervalt, doordat het word t verworpen. 

Artikel 5 

Een aanbod vervalt niet door de dood of het verl ies van handel ingsbe-
kwaamheid van een der part i jen, noch doordat een der parti jen de bevoegd-
heid tot het sluiten van de overeenkomst verliest als gevolg van een bewind. 

Artikel 5a 

1. De aanbieder kan een te late aanvaarding toch als t i jd ig gedaan laten 
gelden, mits hij dit onverwi j ld aan de wederpart i j mededeelt. 

2. Indien een aanvaarding te laat plaatsvindt, maar de aanbieder begri jpt 
of behoort te begri jpen dat dit voor de wederpart i j niet duideli jk was, geldt 
de aanvaarding als t i jd ig gedaan, tenzij hij onverwi j ld aan de wederpar t i j 
mededeelt dat hij het aanbod als verval len beschouwt. 

Artikel 7 

Indien een aanvaarding de aanbieder niet of niet t i jd ig bereikt door een 
omstandigheid op grond waarvan zij krachtens artikel 3.2.4 lid 3, tweede zin, 
n iet temin haar werk ing heeft, word t de overeenkomst geacht tot stand te 
zijn gekomen op het t i jdst ip waarop zonder de storende omstandigheid de 
verklaring zou zijn ontvangen. 

Artikel 8 

1. Een aanvaarding die van het aanbod afwijkt, geldt als een n ieuw aan-
bod en als een verwerping van het oorspronkeli jke. 

2. Wijkt een tot aanvaarding strekkend antwoord op een aanbod daarvan 
slechts op ondergeschikte punten af, dan geldt dit an twoord als aanvaarding 
en komt de overeenkomst overeenkomst ig deze aanvaarding tot stand, ten-
zij de aanbieder onverwi j ld bezwaar maakt tegen de verschi l len. 
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3. Verwijzen aanbod en aanvaarding naar verschillende algemene voor-
waarden, dan komt aan de tweede verwijzing geen werking toe, wanneer 
daarbij niet tevens de toepasselijkheid van de in de eerste verwijzing aange-
geven algemene voorwaarden uitdrukkelijk van de hand wordt gewezen. 

Artikel 9 

Stelt de wet voor de totstandkoming van een overeenkomst een vormver-
eiste, dan is dit voorschrift van overeenkomstige toepassing opeen over-
eenkomst waarbij een partij in wier belang het strekt, zich tot het aangaan 
van een zodanige overeenkomst verbindt, tenzij uit de strekking van het 
voorschrift anders voortvloeit. 

Artikel 10 

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

Artikel 11 

1. Een overeenkomst die is tot stand gekomen onder invloed van dwaling 
en bij een juiste voorstelling van zaken niet zou zijn gesloten, is vernietig-
baar: 

a. indien de dwaling te wijten is aan een inlichting van de wederpartij, 
tenzij deze mocht aannemen dat de overeenkomst ook zonder deze inlich-
ting zou worden gesloten; 

b. indien de wederpartij in verband met hetgeen zij omtrent de dwaling 
wist of behoorde te weten, de dwalende had behoren in te lichten; 

c. indien de wederpartij bij het sluiten van de overeenkomst van dezelfde 
onjuiste veronderstelling als de dwalende is uitgegaan, tenzij zij ook bij een 
juiste voorstelling van zaken niet had behoeven te begrijpen dat de dwalen-
de daardoor van het sluiten van de overeenkomst zou worden afgehouden. 

2. De vernietiging kan niet worden gegrond op een dwaling die een uit-
sluitend toekomstige omstandigheid betreft of die in verband met de aard 
van de overeenkomst, de in het verkeer geldende opvattingen of de omstan-
digheden van het geval voor rekening van de dwalende behoort te blijven. 

Artikel 12 

Een overeenkomst die de strekking heeft voort te bouwen op een reeds 
tussen partijen bestaande rechtsverhouding, is vernietigbaar, indien deze 
rechtsverhouding ontbreekt, tenzij dit in verband met de aard van de over-
eenkomst, de in het verkeer geldende opvattingen of de omstandigheden 
van het geval voor rekening van degene die zich op dit ontbreken beroept, 
behoort te blijven. 

Artikel 12a 

1. De bevoegdheid tot vernietiging op grond van de artikelen 11 en 12 ver-
valt, wanneer de wederpartij tijdig een wijziging van de gevolgen van de 
overeenkomst voorstelt, die het nadeel dat de tot vernietiging bevoegde bij 
instandhouding van de overeenkomst lijdt, op afdoende wijze opheft. 

2. Bovendien kan de rechter op verlangen van een der partijen, in plaats 
van de vernietiging uit te spreken, de gevolgen van de overeenkomst ter op-
heffing van dit nadeel wijzigen. 

Artikel 13 

Nog niet opengevallen nalatenschappen kunnen niet onderwerp van over-
eenkomst zijn. 
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Afdeling 3 

Rechtsgevolgen van overeenkomsten 

Artikel 1 

1. Een overeenkomst heeft niet alleen de door part i jen overeengekomen 
rechtsgevolgen, maar ook die welke, naar de aard van de overeenkomst, uit 
de wet , de gewoonte of de eisen van redeli jkheid en bi l l i jkheid voortv loeien. 

2. Een tussen parti jen als gevolg van de overeenkomst geldende regel is 
niet van toepassing, voor zover dit in de gegeven omstandigheden naar maat-
staven van redeli jkheid en bi l l i jkheid onaanvaardbaar zou zijn. 

Artikel 2 

De rechtsgevolgen van een overeenkomst gelden mede voor de rechtver-
kr i jgenden onder algemene t i te l , tenzij uit de overeenkomst iets anders voort-
vloeit . 

Artikel 2a 

Bij overeenkomst kan worden afgeweken van de volgende artikelen van 
deze afdel ing, met ui tzondering van de artikelen 3 lid 3, 4 lid 2 voor zover het 
de eis van een notariële akte betreft, en lid 3, 5 lid 1,8a, 11, 12 en 12a. 

Artikel 3 

1. Staat een uit een overeenkomst voor tv loe iend, voor overgang vatbaar 
recht in een zodanig verband met een aan de schuldeiser toebehorend goed, 
dat hi j bij dat recht slechts belang heeft, zolang hij het goed behoudt, dan 
gaat dat recht over op degene die dat goed onder bi jzondere titel verkri jgt. 

2. Is voor het recht een tegenprestat ie overeengekomen, dan gaat de ver-
pl icht ing tot het verr ichten van die tegenprestat ie mede over, voor zover de-
ze betrekking heeft op de periode na de overgang. De vervreemder blijft 
naast de verkri jger jegens de wederpar t i j aansprakelijk, behoudens voor zo-
ver deze zich na de overgang in geval van ui tbl i jven van de tegenprestatie 
van haar verbintenis kan bevri jden door ontb ind ing of beëindiging van de 
overeenkomst. 

3. Het in de vor ige leden bepaalde geldt niet, indien de verkri jger van het 
goed tot de wederpar t i j bij de overeenkomst een verklar ing richt dat hij de 
overgang van het recht niet aanvaardt. 

4. Uit de rechtshandel ing waarbi j het goed word t overgedragen, kan 
voortv loeien dat geen overgang plaatsvindt. 

Artikel 4 

1. Bij een overeenkomst kan worden bepaald dat de verpl icht ing van een 
der parti jen o m iets te dulden of n ie t te doen ten aanzien van een haartoebe-
horend registergoed, zal overgaan op degenen die het goed onder bi jzonde-
re titel zullen verkr i jgen, en dat mede gebonden zullen zijn degenen die van 
de rechthebbende een recht tot gebruik van het goed zullen verkr i jgen. 

2. Een beding als bedoeld in lid 1 kan worden ingeschreven in de openba-
re registers, mits het in een notariële akte is neergelegd. Elk van beide parti j-
en is verpl icht aan deze akte mede te werken. 

3. Een beding als bedoeld in lid 1 kan niet worden tegengeworpen: 
a. aan hen die op een ogenbl ik dat het beding nog niet ingeschreven was, 

onder bijzondere titel een recht op het goed of tot gebruik van het goed heb-
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ben verkregen of op het goed of een recht daarop beslag hebben gelegd, 
tenzij zij het beding kenden; 

b. aan hen die hun recht hebben verkregen van iemand die ingevolge het 
onder a bepaalde niet aan het beding was gebonden. 

4. Is voor de verp l icht ing een tegenprestat ie overeengekomen, dan gaat 
bij overgang van de verpl icht ing het recht op die tegenprestat ie mede over, 
voor zover deze betrekking heeft op de periode na de overgang. Bedingen 
omtrent deze tegenprestat ie kunnen mede worden ingeschreven in d e o p e n -
bare registers. 

5. Dit artikel is niet van toepassing op verpl icht ingen die een rechtheb-
bende beperken in zijn bevoegdheid het goed te vervreemden of te bezwa-
ren. 

Artikel 5 

1. Een overeenkomst schept voor een derde het recht een prestatie van 
een der part i jen te vorderen, indien de overeenkomst een beding van die 
strekking inhoudt en de derde dit beding aanvaardt. 

2. Tot de aanvaarding kan het beding door degene die het heeft gemaakt, 
worden herroepen. 

3. Een aanvaarding of herroeping van het beding geschiedt door een ver-
klar ing, gericht tot een van de beide andere betrokkenen. 

4. Is het beding onherroepel i jk en jegens de derde o m niet gemaakt, dan 
geldt het als aanvaard, indien het ter kennis van de derde is gekomen en 
door deze niet onverwi j ld is afgewezen. 

Artikel 5a 

1. Nadat de derde het beding heeft aanvaard, geldt hij als parti j bij de 
overeenkomst. 

2. Hij kan, indien dit met de strekking van het beding in overeenstemming 
is, daaraan ook rechten ont lenen over de periode vóór de aanvaarding. 

Artikel 6 

1. Heeft een beding ten behoeve van een derde ten opzichte van die derde 
geen gevo lg , dan kan degene die het beding heeft gemaakt, hetzij zichzelf, 
hetzij een andere derde als rechthebbende aanwi jzen. 

2. Hij word t geacht zichzelf als rechthebbende te hebben aangewezen, 
wanneer hem door degene van wie de prestatie is bedongen, een redelijke 
termi jn voor de aanwijzing is gesteld en hij b innen deze termi jn geen aanwij-
zing heeft ui tgebracht. 

Artikel 7 

De partij die een beding ten behoeve van een derde heeft gemaakt, kan na-
koming jegens de derde vorderen, tenzij deze zich daartegen verzet. 

Artikel 8a 

Kan een parti j bij een overeenkomst ter afwer ing van haar aansprakelijk-
heid voor een gedraging van een aan haar ondergeschikte aan de overeen-
komst een verweermiddel jegens haar wederpar t i j ont lenen, dan kan ook de 
ondergeschikte, indien hij op grond van deze gedraging door de wederpart i j 
word t aangesproken, dit verweermiddel inroepen, als ware hijzelf bij de 
overeenkomst part i j . 

Artikel 11 

1. De rechter kan op vorder ing van een der part i jen een overeenkomst 
wi jzigen of geheel of gedeeltel i jk ontbinden op grond van onvoorziene om-
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standigheden welke van dien aard zijn dat de wederpartij naar maatstaven 
van redelijkheid en billijkheid ongewijzigde instandhouding van de overeen-
komst niet mag verwachten. Aan de wijziging of ontbinding kan terugwer-
kende kracht worden verleend. 

2. Een vordering als in lid 1 bedoeld wordt afgewezen, voorzover de om-
standigheden waarop de eiser zich beroept, krachtens de aard van de over-
eenkomst of de in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komen. 

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

Artikel 12 

1. Indien een overeenkomst ertoe strekt een rechthebbende op of een ge-
bruikervan een registergoed als zodanig te verplichten tot een prestatie die 
niet bestaat in of gepaard gaat met het dulden van voortdurend houder-
schap, kan de rechter op zijn vordering de overeenkomst wijzigen of geheel 
of gedeeltelijk ontbinden: 

a. indien ten minste tien jaren na het sluiten van de overeenkomst zijn 
verlopen en het ongewijzigd voortduren van de verplichting in strijd is met 
het algemeen belang; 

b. indien de schuldeiser bij de nakoming van de verplichting geen redelijk 
belang meer heeft en het niet aannemelijk is dat dit belang zal terugkeren. 

2. Voordetermijn vermeld in lid 1 onder a telt mee de gehele periode 
waarin rechthebbenden op of gebruikers van het goed aan een beding van 
dezelfde strekking gebonden zijn geweest. De termijn geldt niet, voor zover 
de strijd met het algemeen belang hierin bestaat dat het beding een beletsel 
vormt voor verwerkelijking van een geldend bestemmingsplan. 

Artikel 12a 

1. De rechter kan een vordering als bedoeld in de artikelen 11 en ^ t o e -
wijzen onder door hem te stellen voorwaarden. 

2. Indien hij op grond van die artikelen de overeenkomst wijzigt of gedeel-
telijk ontbindt, kan hij bepalen dat een of meer der partijen de overeenkomst 
binnen een bij de uitspraak vast te stellen termijn door een schriftelijke ver-
klaring geheel zal kunnen ontbinden. De wijziging of gedeeltelijke ontbin-
ding treedt niet in, voordat deze termijn is verstreken. 

3. Was de overeenkomst die op grond van de artikelen 11 en 12 wordt ge-
wijzigd of geheel of gedeeltelijk ontbonden, ingeschreven in de openbare re-
gisters, dan kan ook de uitspraak waarbij de wijziging of ontbinding plaats-
vond, daarin worden ingeschreven, mits deze uitspraak in kracht van gewijs-
de is gegaan of uitvoerbaar bij voorraad is. 

Afdeling 4 

Wederkerige overeenkomsten 

Artikel 1 

1. Een overeenkomst is wederkerig, indien elk van beide partijen een ver-
bintenis op zich neemt ter verkrijging van de prestatie waartoe de wederpar-
tij zich daartegenover jegens haar verbindt. 

2. De bepalingen omtrent wederkerige overeenkomsten zijn van overeen-
komstige toepassing op andere rechtsbetrekkingen die strekken tot het we-
derzijds verrichten van prestaties, voor zover de aard van die rechtsbetrek-
kingen zich daartegen niet verzet. 

Artikel 2 

1. Komt een der partijen haar verbintenis niet na, dan is de wederpartij 
bevoegd de nakoming van haar daartegenover staande verplichtingen op te 
schorten. 
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2. In geval van gedeelteli jke of niet behoorl i jke nakoming is opschort ing 
slechts toegelaten, voor zover de tekor tkoming haar rechtvaardigt. 

Artikel 4 

1. De parti j die verpl icht is het eerst te presteren, is n iet temin bevoegd de 
nakoming van haar verbintenis op te schorten, indien na het sluiten van de 
overeenkomst te harer kennis gekomen omstandigheden haar goede grond 
geven te vrezen dat de wederpart i j haar daartegenover staande verpl icht in-
gen niet zal nakomen. 

2. In geval er goede grond bestaat te vrezen dat slechts gedeeltel i jk of niet 
behoorl i jk zal worden nagekomen, is de opschort ing slechts toegelaten voor 
zover de tekor tkoming haar rechtvaardigt. 

Artikel 4a 

In geval van opschort ing op grond van de artikelen 2 en 4 zijn de artikelen 
6.1.6 A.3 onder b e n een 6.1.6 A.4 niet van toepassing. 

Artikel 6 

1. ledere tekor tkoming van een parti j in de nakoming van een van haar 
verbintenissen geeft aan de wederpart i j de bevoegdheid o m de overeen-
komst geheel of gedeelteli jk te ontb inden, tenzij de tekor tkoming, gezien 
haar bi jzondere aard of geringe betekenis, deze ontb ind ing met haar gevol-
gen niet rechtvaardigt. 

2. Voorzover nakoming niet bl i jvend of t i jdel i jk onmogel i jk is, ontstaat de 
bevoegdheid tot ontb ind ing pas, wanneer de schuldenaar in verzuim is. 

Artikel 7 

1. Geen ontb ind ing kan worden gegrond opeen tekor tkoming in de nako-
ming van een verbintenis ten aanzien waarvan de schuldeiser zelf in verzuim 
is. 

2. Wordt echter t i jdens het verzuim van de schuldeiser behoorl i jke nako-
ming geheel of gedeelteli jk onmogel i jk , dan kan de overeenkomst on tbon-
den worden , indien door schuld van de schuldenaar of zijn ondergeschik-
te is tekortgeschoten in de zorg die in de gegeven omstandigheden van hem 
mocht worden gevergd. 

Artikel 8 

1. De ontb ind ing v indt plaats door een schrifteli jke verklar ing van de daar-
toe gerechtigde. 

2. Zij kan ook op zijn vorder ing door de rechter worden ui tgesproken. 

Artikel 9 

De ontb ind ing heeft geen terugwerkende kracht, behoudens dat een aan-
bod tot nakoming, gedaan nadat de ontb ind ing is gevorderd, geen werk ing 
heeft, indien de ontb ind ing word t ui tgesproken. 

Artikel 10 

1. Een gedeeltel i jke ontb ind ing houdt een evenredige verminder ing in 
van de wederzi jdse prestaties in hoeveelheid of hoedanigheid. 

2. Is in geval van een prestatie met een tekor tkoming de tegenprestat ie 
niet voor evenredige verminder ing vatbaar of is de maatstaf waarnaar de 
verminder ing moet plaatsvinden, niet op eenvoudige wijze te bepalen, dan 
kan de ontb ind ing slechts uitgesproken worden door de rechter. 
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3. De rechter kan, zo een der prestaties niet voor evenredige verminde-
ring vatbaar is, in plaats van de vermindering aan een der partijen betaling 
van een evenredig geldsbedrag opleggen. 

Artikel 14 

Een ontbinding bevrijdt de partijen van de daardoor getroffen verbintenis-
sen. Voor zover deze verbintenissen reeds zijn uitgevoerd, zijn de partijen 
verplicht de reeds verrichte prestaties ongedaan te maken. 

Artikel 15 

1. Sluit de aard van de prestatie uit dat zij ongedaan wordt gemaakt, dan 
treedt daarvoor een vergoeding in de plaatsten belope van haar waarde op 
het tijdstip van de ontvangst. 

2. Heeft de prestatie niet aan de verbintenis beantwoord, dan wordt deze 
vergoeding beperkt tot het bedrag van de waarde die de prestatie voor de 
ontvanger op dit tijdstip in de gegeven omstandigheden werkelijk heeft ge-
had. 

Artikel 16 

Een partij die een prestatie heeft ontvangen, is vanaf het tijdstip dat zij re-
delijkerwijze met een ontbinding rekening moet houden, verplicht er als een 
zorgvuldig schuldenaar zorg voor te dragen dat de ingevolge die ontbinding 
verschuldigde ongedaanmaking van de prestatie mogelijk zal zijn, onver-
minderd haar aansprakelijkheid uit artikel 6.1.8.4. 

Artikel 17 

Heeft een partij in weerwil van een dreigende ontbinding te kwader trouw 
een prestatie ontvangen, dan wordt zij na de ontbinding geacht vanaf de 
ontvangst van de prestatie in verzuim geweest te zijn. 

Artikel 18 

De artikelen 3.5.14-16 zijn van overeenkomstige toepassing met betrek-
king tot hetgeen daarin is bepaald omtrent de afgifte van vruchten en de ver-
goeding van kosten en schade. 

Artikel 19 

Op de onbekwame die een prestatie heeft ontvangen, rusten de in deze af-
deling omschreven verplichtingen slechts, voor zover het ontvangene hem 
tot werkelijk voordeel heeft gestrekt of in de macht van zijn wettelijke verte-
genwoordiger is gekomen. 

Artikel 20 

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

2. Indien de tekortkoming niet aan de schuldenaar kan worden toegere-
kend, is het vorige lid slechts van toepassing binnen de grenzen van het in 
artikel 6.1.8.4 bepaalde. 

Artikel 21 

1. De partij die ontbinding kiest van een reeds uitgevoerde overeenkomst, 
nadat de verhouding in waarde tussen hetgeen wederzijds bij ongedaanma-
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king zou moeten worden verr icht, zich te haren gunste heeft gewi jz igd, is 
verpl icht door bi jbetal ing de oorspronkel i jke waardeverhoud ing te herstel-
len, indien aannemeli jk is dat zij zonder deze wi jz ig ing geen ontb ind ing zou 
hebben gekozen. 

2. Het vor ige lid is van overeenkomst ige toepassing ingeval de parti j te 
wier gunste de wi jz ig ing is ingetreden, op andere g rond dan ontb ind ing de 
stoot tot ongedaanmaking geeft en aannemeli jk is dat zij daartoe zonder 
deze wi jz ig ing niet zou zijn overgegaan. 

Artikel 22 

1. Op overeenkomsten waarui t tussen meer dan twee part i jen verbinte-
nissen voor tv loe ien, v inden de bepal ingen betreffende wederker ige over-
eenkomsten met inachtneming van de volgende leden overeenkomst ige 
toepassing, voor zover de aard van de overeenkomst zich daartegen niet 
verzet. 

2. De partij die een verbintenis op zich heeft genomen ter verkr i jg ing van 
een daartegenover van een of meer der andere part i jen bedongen prestatie, 
kan haar recht op ontb ind ing gronden op een tekor tkoming in de nakoming 
van de verbintenis jegens haarzelf. 

3. Schiet een partij met samenhangende rechten en verpl icht ingen zelf te-
kort in de nakoming van haar verbintenis, dan kunnen in ieder geval de ove-
rige part i jen gezamenli jk de overeenkomst ontb inden. 

ARTIKEL II 

De inwerk ingt red ing van deze wet word t nader bi j de wet geregeld. 

Lasten en bevelen, dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst, en dat 
alle Ministeriële Departementen, Autor i te i ten, Colleges en Ambtenaren, w ie 
zulks aangaat, aan de nauwkeur ige ui tvoer ing de hand zullen houden. 

Gegeven, 

De Min is te rvan Just i t ie, 
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