
artikelen van afdeling 6.3.2. Van een afzonderlijke aansprakelijkheidsgrond 
uit hoofde van rechtmatige daad, als in artikel 5.1.2 neergelegd, is hier der-
halve geen sprake. Wel zal het feit dat volgens artikel 6.3.1.5b onrechtmatig-
heid niet steeds een verbod tot gevolg behoeft te hebben, ertoe kunnen lei-
den dat de rechter eerder tot onrechtmatigheid zal besluiten, met name in-
dien hij schadevergoeding wèl op haar plaats acht. 

Artikel 6.3.1.5b blijft aldus ook dichter bij het huidige recht dan artikel 5.1.2 
deed. Het valt daarmee evenwel niet geheel samen. Het gaat immers - an-
ders dan H.R. 19 december 1952, N.J. 1953, 642 - niet uit van de enigszins 
gekunstelde en dan ook niet onbestreden gebleven gedachte van een onvol-
ledige rechtvaardigingsgrond die door het aanbieden of betalen van schade-
vergoeding kan worden voltooid, maar van een bevoegdheid van de rechter 
om in het lid 1 bedoelde geval de vordering tot een verbod af te wijzen. Het 
resultaat verschilt echter niet wezenlijk van dat van het huidige recht. Zo 
mag men verwachten dat de rechter bij zijn beslissing of hij van deze be-
voegdheid gebruik wil maken, grote betekenis zal toekennen aan de vraag of 
de aangesprokene bereid en in staat is de schade voor zijn rekening te ne-
men. Wordt het verbod inderdaad afgewezen, maar de aangesprokene wèl 
veroordeeld tot schadevergoeding of tot het stellen van zekerheid daarvoor, 
dan kan aan de hand van lid 3 dat overeenstemt met artikel 5.1.2 lid 4, wor-
den bereikt dat de schadevergoeding inderdaad wordt voldaan. Het is wen-
selijk deze in het huidige recht niet geregelde waarborg te behouden. 

Waar artikel 5.1.2 sprak van het algemeen belang, spreekt het hier voorge-
stelde artikel 6.3.1.5b van «zwaarwegende maatschappelijke belangen». De-
ze meer specifieke term verdient de voorkeur enerzijds om duidelijker aan te 
geven dat het hier om uiteenlopende belangen van maatschappelijke aard 
kan gaan, die te zamen met bij het geval betrokken persoonlijke belangen in 
de afweging zullen moeten worden betrokken, anderzijds om te bevorderen 
dat de rechter er zich rekenschap van geeft en in zijn uitspraak tot uiting 
brengt welke concrete belangen hij in het gegeven geval doorslaggevend 
heeft geacht. Verwezen moge voorts worden naar het eindverslag, blz. 5, 
eerste alinea. 

Het tweede lid van het voorgestelde artikel is ontleend aan artikel 5.1.2 lid 
3, tweede zin. Het door bepaalde behoort ook hier te gelden. Verwezen mo-
ge worden naar de memorie van antwoord betreffende Boek 5, vijfde alinea 
bij het derde lid van artikel 5.1.2 (blz. 12). 

Ook het toepassingsgebied van artikel 6.3.1,5b zal voornamelijk op het ter-
rein van de onrechtmatige hinder liggen. Zo het verbod wordt afgewezen, 
zal een verplichting tot zich onthouden van hinder, als bijv. neergelegd in de 
artikelen 5.4.0, 2 en 3, haar sanctie uitsluitend vinden in het verschuldigd 
worden van schadevergoeding. 

Ten slotte verdient nog aandacht dat het artikel er niet aan in de weg staat 
om op andere grond aan te nemen dat een verbodsvordering niet, maar een 
vordering tot schadevergoeding wèl toewijsbaar is. Zo is niet uitgesloten dat 
een benadeelde die op grond van artikel 6.3.1.1 aanspraak op schadevergoe-
ding kan maken, het recht op een verbod te vorderen heeft verwerkt (artikel 
6.1.1.2 lid 2). 

De Gaaij Fortman 
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De ondergetekende stelt het volgende amendement voor: 

Aan artikel 6.5.3.12, tweede lid, wordt een volzin toegevoegd, luidende: 

De termijn geldt niet, voor zover de strijd met het algemeen belang hierin 
bestaat dat het beding een beletsel vormt voor verwerkelijking van een gel-
dend bestemmingsplan. 

De Gaaij Fortman 
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