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Inleiding 

De bijzondere commissie voor de herziening van het Burgerlijk Wetboek' 
heeft de behandel ing van Boek 6 van het Nieuw Burgerli jk Wetboek als volgt 
voorbereid. De commissie heeft een aantal schriftelijke vragen geformu-
leerd. De regeringscommissaris heeft deze, eveneens schriftelijk, beant-
woord . De commissie was met de Minister van Justit ie overeengekomen dat 
zij mondel ing overleg met hem zou plegen op 12 december 1979. Doordat 
de Minister op die dag plotseling een vergadering van de Ministerraad 
moest b i jwonen, was het hem onmogel i jk aan een mondel ing overleg op de-
zelfde dag deel te nemen. Met instemming van de Minister heeft de commis-
sie daarop besloten het mondel ing overleg met de regeringscommissaris 
mr. W. Snijders te voeren. Deze was daarbij vergezeld van de heren mr. A. S. 
Hartkamp en mr. P. Neleman van de Stafafdeling Wetgeving Nieuw Burger-
lijk Wetboek van het Ministerie van Justit ie. Na kennisneming van het ver-
slag van dit overleg heeft de Minister de commissie doen weten dat hij zich 
daarmee kon verenigen. 

In het hierna volgende verslag van de commissie is art ikelsgewijs weerge-
geven de vraag van de commissie en het desbetreffende antwoord van de 
regeringscommissaris, alsmede hetgeen ti jdens het mondel ing overleg 
dienaangaande te berde is gebracht. 

Algemeen 

Vraag 1 

Is reeds een beslissing genomen omtrent handhaving dan wel afschaffing 
van da Inleidende 77fe/van het nieuw Burgerli jk Wetboek? 

Antwoord 

Het voornemen bestaat het wetsontwerp 3 766 betreffende de Inleidende 
titel in te trekken in dier voege dat de artikelen 1-6 geheel vervallen en dat de 
artikelen 7-9 in gewijzigde vorm een plaats in de eerste afdeling van Boek 3 

' Samens te l l i ng : Mevr. Van der Meer (PvdA), 

W. F. de Gaay Fortman (CDA), Voute (VVD) 

(voorzi t ter) B. de Gaay For tman (PPR), Umkers 

(CPN), Meu leman (SGP), Van der Jagt (GPV), 

Vogt (PSP), M a r i s ( - ) . 
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zullen v inden. Zoals in de memor ie van an twoord betreffende Boek 6 aan de 
Tweede Kamer, blz. 3, eerste alinea, word t gezegd, is het raadzaam geoor-
deeld met een beslissing op dit punt te wachten totdat het nieuwe vermo-
gensrecht zijn defini t ieve vo rm heeft gekregen, hetgeen inmiddels gezegd 
kan worden het geval te zi jn. 

Ter gelegenheid van de invoer ingswetgeving betreffende de Boeken 3-6 
zal aan het voornemen gevolg worden gegeven en ook artikel voor artikel 
worden toegel icht dat de voormelde schrapping dan wel overbrenging naar 
Boek 3 op zijn plaats is. Te dezer plaatse, waar slechts het verband met Boek 
6 aan de orde is, kan met de vo lgende opmerk ingen worden volstaan. 

Wat de artikelen 1-6 van de Inleidende titel betreft, moet worden voorop-
gesteld dat in de groene boeken en par lementaire stukken betreffende Boek 
6 geen verwi jz ingen naar deze artikelen voorkomen, behoudens die in de 
toel icht ing van het dr iemanschap op blz. 462, laatste alinea, blz. 645, noot 4, 
blz. 736, vi j fde alinea, blz. 739, derde en vierde alinea, blz. 760, derde alinea, 
en 761, tweede alinea. Naar mede uit deze passages bli jkt, zijn de artikelen 
1-6 voor Boek 6 in feite alleen van belang, omdat daaruit zou kunnen wor-
den afgeleid in welke vo lgorde wet, gewoonte en (redeli jkheid en) bi l l i jkheid 
in aanmerking behoren te worden genomen bij het vaststellen van de in-
houd van een overeenkomst, met name aan de hand van artikel 6.5.3.1 lid 1. 

Voor dit doel kunnen de artikelen 1-6 echter niet alleen zonder bezwaar 
worden gemist , maar hun toepassel i jkheid zou bovendien niet steeds tot 
wenseli jke resultaten leiden. Dit is mede een gevolg van het feit dat een aan-
tal van de vragen, waarop deze artikelen an twoord beogen te geven, inmid-
dels in rechtspraak en l i teratuur op andere wijze zijn beantwoord, terwi j l er 
geen reden is op deze ontwikkel ing terug te komen. 

Daarbij dient te worden vooropgesteld dat voor de praktijk de belangrijk-
ste vraag is welke de verhouding is tussen enerzijds dwingende of aanvul-
lende wetsbepal ingen of gewoonte en anderzijds redeli jkheid en bi l l i jkheid. 
Juist op deze vraag is echter in het geru ime t i jd na de Inleidende titel ver-
schenen Boek 6 een an twoord te v inden, nl . in de artikelen 6.1.1.2 l id 2 en 
6.5.3.1 lid 2, waar in een maatstaf is geformuleerd die aangeeft in welke geval-
len redeli jkheid en bi l l i jkheid onder meer wet of gewoonte kunnen verdr in-
gen. Zoals in het an twoord opv raag 2 ad artikelen 6.1.1.2,6.5.3.1 en 6.5.3.11 
nog zal worden toegel icht, kan die verdr ing ing eventueel ook een regel van 
dwingend recht betreffen en is er geen reden o m dit uit te slui ten, zoals uit 
toepassel i jkheid van de artikelen 1 en 3 van de Inleidende titel zou voort -
vloeien. 

Ook mag als verouderd worden beschouwd de stell ing dat een dwingende 
wet n immer door een gewoonte kan worden opzijgezet, zoals de artikelen 1 
en 2 van de Inleidende titel voorschr i jven. Inmiddels heeft immers HR 3 
maart 1972, NJ 1972, 339 duidel i jk gemaakt dat het voorkomt dat zelfs de 
wetgever zich op het standpunt stelt dat een zodanige bepaling «in onbruik» 
is geraakt. Ook in de l i teratuur word t thans algemeen aangenomen dat in ex-
t reme omstandigheden de gewoonte dwingend recht opzij kan zetten; men 
zie Scholten, A lgemeen Deel, blz. 112 e.v., Veegens, slot noot onder HR 19 
januari 1951, NJ 1952, 37; W. F. de Gaay Fortman, Landelijk congres ont-
werp BW, 1961, blz. 50; Pabbruwe, Gebruik en gebruikel i jk beding, diss. 
1961, blz. 158-168 en 180-182; Hardenberg in 2000 weken rechtspraak, blz. 
3-6, en Hofmann-Abas, blz. 181-182. 

Omgekeerd zal een gewoonte wel vaak geacht kunnen worden boven aan-
vul lend recht te gaan - men denke vooral aan het terrein van de handels-
koop - , maar ook hier moet men voorzicht ig zijn met het formuleren van al-
gemene regels. Wat bij een handelskoop, waar beide parti jen geacht kunnen 
worden de voor toepassing in aanmerking komende gewoonten te kunnen 
overzien, redelijk is, behoeft het nog niet te zijn bij een koopovereenkomst 
met een particulier (bij voorbeeld consumentenkoop). 

Dit alles leidt tot de s lotsom dat de vraag hoe wet , gewoonte en redelijk-
heid en bil l i jkheid zich in een gegeven geval tot elkaar verhouden, beter aan 
de rechter kan worden overgelaten. Ook in het huidige recht word t ten aan-
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zien van de desbetreffende opsomming van artikel 1375 BW door de schrij-
vers geen vaste volgorde meer verdedigd, hetgeen vaak wordt uitgedrukt 
door te zeggen dat deze volgorde wordt bepaald door redeli jkheid en billijk-
heid; men zie Asser- rut ten II, biz. 221 ; Pitlo III, 1, biz. 254, en Hofmann-Abas, 
biz. 175. Het ligt voor de hand dat de zowel in artikel 1375 als in artikel 
6.5.3.1 uitdrukkelijk vermelde aard van de overeenkomst in dit verband een 
belangri jke rol zal spelen. 

Ook de artikelen 5 en 6 lid 1 kunnen voor wat betreft Boek 6 worden ge-
mist. Artikel 5 bevat in zijn eerste lid een vanzelfsprekende bepaling over het 
begrip «wet» in de Inleidende t i tel zelf, terwi j l het tweede lid ziet op de be-
voegdheid van de cassatierechter, zoals deze vóór de WEt van 20 juni 1963, 
Stb. 272, bestond. Art ikel 6 lid 1 bevat een regel die reeds in het huidige 
recht algemeen word t aanvaard. Men zie Asser-Rutten II, biz. 218, en ook 
reeds HR 16 december 1924, NJ 1925, 294 (gebruik tussen verzekerings-
maatschappij en agenten ter beurze). 

Wat de artikelen 7-9 van de Inleidende titel betreft, hun voorgenomen ver-
plaatsing naar Boek 3 maakt voor hun verhouding tot Boek 6 geen verschil. 
De artikelen 8 en 9 zijn t rouwens in hoofdzaak van belang voor het zaken-
recht, en derhalve niet voor het onderhavige boek, terwi j l artikel 7 slechts 
enige aanwijzingen bevat waarop bij de vaststel l ing van wat de bil l i jkheid 
eist, dient te worden gelet. 

Vraag 2 

Zou het overweging verdienen de afdelingen 9A en 10 van de eerste titel 
te plaatsen tussen afdeling 5; Voorwaardel i jke verbintenissen, en afdeling 6: 
Nakoming van verbintenissen? Het lijkt overzichteli jker de verschil lende 
soorten van verbintenissen, waarvan die tot betaling van een geldsom één 
van de belangrijkste is, onmiddel l i jk na elkaar in het wetboek te plaatsen. 
Well icht kan dan tevens worden overwogen de artikelen 6.1.6.14 en 
6.1.6.15a in deze afdeling op te nemen. 

Verrekening hangt zo nauw samen met de betaling van een geldsom, dat 
het juist lijkt deze afdeling onmiddel l i jk na die betreffende de verbintenissen 
tot betaling van een geldsom te laten staan. 

Antwoord 

Het voorstel berust op de gedachte dat eerst de afdel ingen worden opge-
nomen betreffende afzonderli jke soorten van verbintenissen en daarna die 
betreffende nakoming, opschort ingsrechten, schuldeisersverzuim en niet-
nakoming. Wat betreft de verbintenis tot betaling van een geldsom is deze 
volgorde minder gelukkig. De daarop betrekking hebbende afdeling 6.1.9A 
bevat immers vr i jwel uitsluitend bepalingen die bijzondere regels vormen 
ten opzichte van de algemene regeling betreffende nakoming en niet-nako-
ming die in de afdel ingen 6.1.6 en 6.1.8 zijn opgenomen, alsook in een enkel 
geval ten opzichte van de regels van afdeling 6.1.9 betreffende schadever-
goeding. Het komt de overzichteli jkheid niet ten goede deze bijzondere re-
gels aan de algemene te doen voorafgaan. De in de vraag voorgestane inde-
ling houdt de gedachte waarop zij berust, ook niet consequent vol , nu ook af-
del ing 6.1.9 betreffende wettel i jke verpl icht ingen tot schadevergoeding een 
regeling van een bepaalde soort van verbintenis bevat. 

Het voorstel houdt verder in dat ook afdeling 6.1.10 betreffende verreke-
ning meer naar voren zou worden geplaatst en dan vóór afdeling 6.1.6 be-
treffende nakoming terecht zou komen. Ook dat is minder gelukkig, nu verre-
kening mede tot nakoming van de schuld van degene die verrekent leidt, en 
afdeling 6.1.10 daarom in een aantal opzichten op de algemene regels van 
afdeling 6.1.6 is afgestemd. 

Artikel 6.1.6.14 betreft inderdaad slechts geldschulden, maar is in afdeling 
6.1.6 gehandhaafd wegens het nauwe verband met artikel 6.1.6.13 dat niet 
alleen op geldschulden van toepassing is. Artikel 6.1.6.15a hoort niet in de 
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afdeling betreffende geldschulden thuis, nu het mede betrekking heeft op 
vorderingen tot levering van zaken waarvoor een ceel of cognossement is 
afgegeven; men zie de memorie van antwoord betreffende Boek 6 aan de 
Tweede Kamer, blz. 42, tweede alinea. 

Vraag 3 

Naar de mening van de meerderheid van de commissie dient in Boek 6, 
evenals in de Boeken 3 en 5, als hoofdregel te gelden dat voor boedelrech-
ter» worde gelezen «kantonrechter». 

Antwoord 

Met deze mening wordt ingestemd. 

Vraag 4 

Geeft het door Van Mourik gepubliceerde opstel in WPNR 5401 en het 
daarop door anderen gegeven commentaar nog aanleiding meer duidelijk 
heid te brengen in de wijze van waardebepaling die dient te worden gehan-
teerd op de verschillende terreinen van het recht, zoals bij de scheiding en 
deling van gemeenschappen, bij artikel 6.4.2.8, enz.? 

Antwoord 

Vooropgesteld moet worden dat de waardebepaling van goederen in het 
kader van vele uiteenlopende bepalingen van belang kan zijn. In Boek 6 valt 
in de eerste plaats te denken aan de begroting van schade overeenkomstig 
afdeling 6.1.9, in het geval dat deze schade is ontstaan door verloren gaan of 
beschadiging van zaken. Daarnaast zijn er enkele bepalingen waarin wordt 
gesproken van vergoeding van de waarde van een prestatie die naar haar 
aard niet ongedaan gemaakt kan worden, met name de artikelen 6.4.2.8 en 
6.5.4.15. In beide groepen van gevallen moet worden gedacht aan de waar-
de die de zaak of de prestatie heeft in het economische verkeer. Voor wat be-
treft de artikelen 6.4.2.8 en 6.5.4.15 wordt dit uitdrukkelijk gezegd in de toe-
lichting van het driemanschap, blz. 725, derde alinea. Voor wat de schadever-
goeding van afdeling 6.1.9 betreft, volgt hetzelfde uit de omstandigheid dat 
hier in beginsel slechts de vermogensvermindering van de benadeelde voor 
vergoeding in aanmerking komt. Voor beide groepen van gevallen valt ove-
rigens te bedenken dat ook met andere factoren dan alleen de waarde reke-
ning gehouden moet worden. Men zie de woorden «voor zover dit redelijk 
is» in artikel 6.4.2.8 en de bepaling van het tweede lid van artikel 6.5.4.15. 
Voor de schadevergoedingsgevallen denke men aan bijkomende schade-
posten als vertragingsschade en bedrijfsschade en aan correcties op grond 
van voordeelstoerekening. 

Het opstel van Van Mourik ziet op de situatie dat zich in een huwelijksge-
meenschap die door echtscheiding wordt ontbonden, ook de echtelijke wo-
ning bevindt. Redelijkheid en billijkheid kunnen dan meebrengen dat deze 
aan de vrouw wordt toegedeeld, opdat deze daar met de kinderen kan blij-
ven wonen. De vraag rijst dan of de waarde van het huis moet worden be-
paald naar de waarde bij verkoop in onbewoonde staat, dan wel op een la-
ger bedrag in de verwachting dat een zodanige verkoop voorlopig niet zal 
kunnen plaatsvinden. 

Deze kwestie is voor de voormelde bepalingen uit Boek 6 niet van belang. 
Zij kan zich slechts voordoen bij de toepassing van titel 3.7 op een door echt-
scheiding ontbonden huwelijksgemeenschap. 

Geen strijd bestaat erover dat ook bij de verdeling van een gemeenschap -
in het Nieuw BW zo goed als in het huidige recht - het uitgangspunt moet 
zijn de waarde die de goederen van de gemeenschap - ten tijde van de ver-
deling - in het economisch verkeer hebben; zie de tweede alinea van de me-
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morie van antwoord bij artikel 3.7.1.14. In het geval van goederen die zich 
voor een normale wijze van verkoop lenen komt dat neer op de verkoop 
waarde (de prijs die bij aanbieding ten verkoop op de voor een zodanig goed 
meest geschikte wijze na een behoorl i jke voorbere id ing door de meest bie-
dende gegadigde vermoedel i jk zou zijn betaald). Dit u i tgangspunt geldt -
naar mede in artikel 3.7.1.7 lid 1, tweede zin, l igt opgesloten - in beginsel 
ook als een goed aan een deelgenoot word t toegedeeld, omdat zij voor hem 
een bijzondere waarde heeft. Zo zal, indien een onroerende zaak is verhuurd 
of verpacht, ook met de waardedrukkende inv loed van het recht van de 
huurder of pachter rekening gehouden moeten worden , in het geval dat de 
zaak voor de deelgenoot die haar ontvangt een bijzondere waarde heeft, o m -
dat hijzelf de huurder of pachter is; zo ook voor het huidige recht HR 20 juni 
1975, NJ 1976,414. 

Het voormelde ui tgangspunt geldt eveneens voor het door Van Mourik 
aan de orde gestelde geval van toedel ing aan de v rouw van de echtelijke wo-
ning. In beginsel zal ook hier dus de verkoopwaarde beslissend zijn, waarbi j , 
bij gebreke van een zelfstandig recht op het huis van de v rouw zoals het 
recht van een huurder of pachter, ui tgegaan zal moeten worden van verkoop 
in onbewoonde toestand. Dit is dan ook beslist door HR 11 maart 1977, NJ 
1978, 98, en in de l i teratuur niet bestreden. 

Wel is door Van Mourik - en door anderen zoals E.A.A.L. in zijn noot onder 
het arrest - verdedigd dat de eisen van redeli jkheid en bil l i jkheid naar gelang 
van de omstandigheden kunnen meebrengen dat de waarde van het huis in 
verband met de hier bedoelde bewoonde staat op een lager bedrag moet 
worden gesteld, een kwestie die in het voormelde arrest niet aan de orde is 
geweest. 

Titel 3.7 sluit een oplossing in deze trant niet uit. Zowel de eisen van rede-
l i jkhe iden bi l l i jkheid waarnaar word t verwezen in artikel 3.7.1.1 lid 3 als de 
bi l l i jkheid, vermeld in artikel 3.7.1.14 lid 1, geven immers ruimte om bij een 
verdel ing van een ontbonden huwel i jksgemeenschap ook aan factoren als 
hier bedoeld betekenis toe te kennen. Wel moet daarbij in het oog worden 
gehouden dat de vraag welke oplossing in verband met de belangen van 
beide parti jen de voorkeur verdient, niet los van de omstandigheden van het 
geval beantwoord kan worden . Titel 3.7 biedt dan ook tevens ruimte voor 
andere oplossingen zoals a. toedel ing aan de v rouw voor de vol le verkoop-
waarde, af te betalen in aan haar inkomen aangepaste termi jnen (artikel 
3.7.1.14 lid 3), b. toedel ing aan de v rouw voor een lager bedrag dan de ver-
koopwaarde met beding dat bij latere verkoop door de v rouw de helft van 
het verschil tussen dit lagere bedrag en de koopsom aan de man verschul-
digd zal zi jn, eventueel versterkt met een te zijnen behoeve op het huis te 
vestigen hypotheek, c. toedel ing aan de v rouw van het vruchtgebruik van 
het huis en aan de man van de blote e igendom in dier voege dat het vrucht-
gebruik eindigt, zodra zij het huis voorgoed verlaat of geacht kan worden te 
kunnen verlaten. Deze oplossingen, die artikel 3.7.1.14 niet alle noemt maar 
wel toelaat, kunnen voorkomen dat de man op een op zichzelf redelijke toe-
deling van het (gebruik van het) huis aan de v rouw uiteindeli jk te kort komt. 

Ten slotte kan nog worden opgemerkt dat in het Nieuw BW nog vele ande-
re bepal ingen zijn aan te wi jzen, voor de toepassing waarvan bepaling van 
de waarde van goederen van belang is. Te denken valt bij voorbeeld aan de 
artikelen 136, 141, 142, 143 en 144 van Boek 1 betreffende het wettel i jk deel-
genootschap, artikel 195 lid 5 van Boek 2 betreffende een blokkeringsrege-
ling ten aanzien van de aandelen in een B.V., de artikelen 311 e.v. van Boek 2 
betreffende de waarder ing van de activa en passiva van een jaarrekening, de 
artikelen 4.3.3.1 e.v. betreffende de legit ieme, de artikelen 4.5.4.3 e.v. betref-
fende de inbreng van giften bij de verdel ing van een nalatenschap, artikel 
5.7.1.10a l id 2 betreffende vergoeding van de waarde van een tenietgaande 
erfpacht door de grondeigenaar, artikel 7.1.11.17 betreffende vergoeding 
van de waarde van een in huurkoop gegeven zaak na ontb inding van de 
overeenkomst, artikel 7.2.2.3 betreffende vergoeding van de waarde van 
verbruikte roerende zaken die in verbruikleen waren gegeven, de artikelen 
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7.5.10.3 e.v. betreffende het voorkeursrecht van de pachter, de artikelen 
7.17.2.13 e.v. betreffende schadeverzekering, en de artikelen 8.10.2.12, 
8.13.2.14 en 8.13.4.11 betreffende de aansprakeli jkheid van de vervoerder 
per binnenschip of over de weg , respectievelijk de verhuizer ten aanzien van . 
hun toevert rouwde zaken. 

In deze gevallen zal, evenals in de reeds besproken geval len, vr i jwel 
steeds als ui tgangspunt of belangrijkste oriëntat iepunt de waarde in het eco-
nomisch verkeer moeten worden beschouwd. Daarbij dient echter in het oog 
te worden gehouden dat het hier onderl ing sterk uiteenlopende wetsbepa-
l ingen betreft en dat de waardebepal ing niet losgemaakt kan worden van de 
aard van het goed, noch van de aard van het voorschri f t met het oog waarop 
zij geschiedt. Zo zullen bij het wettel i jk deelgenootschap van de artikelen 
136, 141 etc. van Boek 1 de eisen van redeli jkheid en bil l i jkheid dezelfde in-
v loed hebben als bij de verdel ing van een gemeenschap volgens titel 3.7; 
men zie artikel 137 lid 2. Bij artikel 195 van Boek 2 zal de methode van waar-
debepal ing worden beïnvloed door de moei l i jkheid dat de aandelen juist we-
gens de blokkeringsregel ing niet vri j verkocht kunnen worden en voorts ook 
door de maatstaven die de statuten voor de waarder ing van de aandelen, 
bedoeld in artikel 195 l id 5, wel l icht bevatten. Bij de waarder ing van de acti-
va en passiva, opgenomen in een jaarrekening, moet rekening worden ge-
houden met de in artikel 311 lid 1 van Boek 2 bedoelde normen en voorts 
met een bijzondere regel als die van artikel 317, die een afwi jking van de 
waarde in het economisch verkeer inhoudt. Bij de bepal ing van de waarde 
van een verzekerde zaak met het oog op de uitkering van een verzekerings-
overeenkomst zal het in de eerste plaats de aard en de inhoud van die over-
eenkomst zijn, die bepaalt aan welke waarde moet worden gedacht; men 
denke aan de vervangingswaarde van artikel 7.17.2.13, de nieuwwaarde, de 
herbouwwaarde etc. 

Uit dit alles vloeit voort dat het niet mogeli jk is om in de wet tot een strak-
ker stelsel omtrent de waarder ing van goederen te komen. Er dient de nodi-
ge vr i jheid te bestaan om aan de hand van de bij ieder voorschrif t in aanmer-
king te nemen factoren en omstandigheden tot een redelijke, bij de strekking 
van het voorschrif t passende bepaling van de waarde te komen. De door 
Van Mourik aan de orde gestelde problematiek, die typisch is voor de verde-
ling van een gemeenschap als bedoeld in t itel 3.7, geeft dan ook geen aanlei-
ding om verdere verduidel i jk ingen voor te stellen. 

TITEL 1 

Artikel 6.1.1.1 

Vraag 

Dient artikel 6.1.1.1, gezien de in de nieuwe Grondwet opgenomen grond-
rechten, niet te worden aangevuld met de woorden : «of indien en voor zover 
de rechter horizontale werk ing aan een grondrecht toekent»? 

Antwoord 

De voorgestelde aanvul l ing zou niet op haar plaats zijn. In de eerste plaats 
is, in het algemeen gesproken, onder de term «wet» reeds de Grondwet be-
grepen. In de tweede plaats zal horizontale werking van een grondrecht, 
naar mag worden aangenomen, wel nooit rechtstreeks een bron van verbin-
ten issen in de zin van artikel 6.1.1.1 vormen. Wèl zal deze werking kunnen 
leiden tot onrechtmat igheid van bepaalde gedragingen, waaruit een verbin-
tenis tot schadevergoeding kan voortv loeien die dan berust op onrechtmati-
ge daad. Ook kan die werk ing juist de onrechtmat igheid van een gedraging 
wegnemen, bij voorbeeld omdat een beroep erop een rechtvaardigings-
grond oplevert in de zin van artikel 6.3.1.1 lid 2. Verder is mogel i jk dat een 
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rechtshandel ing met een grondrecht in stri jd komt en om die reden nietig is; 
men zie artikel 3.2.7. Maar dit een en ander is voor artikel 6.1.1.1 zonder be-
lang. 

Artikelen 6.1.1.2, 6.5.3.1 en 6.5.3.11 

Vraag 1 

Wat is het oordeel van de regeringscommissaris over de betekenis en de 
onderl inge verhouding van de termen «redel i jkheid-zorgvuldigheid», «re-
deli jkheid en bil l i jkheid» en «bil l i jkheid» in Boek 6? 

Antwoord 

Aangenomen mag worden dat bij de woorden «redel i jkheid-zorgvuldig-
heid» is gedacht aan de zorgvuldigheid die het betaamt in het maatschappe-
lijk verkeer jegens een ander in acht te nemen, en derhalve op het onge-
schreven recht, bedoeld in artikel 6.3.1.1 lid 2. Daarvan uitgaande kan de 
vraag als volgt beantwoord worden. 

Tussen part i jen bij een verbintenis of een overeenkomst gelden de eisen 
van redeli jkheid en bi l l i jkheid, bedoeld in de artikelen 6.1.1.2 en 6.5.3.1. De 
woorden «redeli jkheid en bil l i jkheid» vormen één geheel en derhalve een 
hendiadys. In deze term zijn opgegaan zowel de bi l l i jkheid, bedoeld in het 
huidige artikel 1375 BW, als de goede t rouw bedoeld in artikel 1374 lid 3 
BW, door de huidige rechtspraak vaak nader omschreven met gebruik van 
de term «eisen van redeli jkheid en bil l i jkheid». Evenals de goede t rouw van 
het huidige artikel 1374 lid 3, dat naar de letter slechts op overeenkomsten 
van toepassing is, gelden de eisen van redeli jkheid en bil l i jkheid ook nog 
voor andere rechtsverhoudingen, zulks naar gelang van hun aard. Dit vloeit 
voort , voor wat betreft meerzijdige rechtshandelingen van vermogensrech-
telijke aard, uit artikel 6.5.1.6 en voor wat betreft de onderl inge verhouding 
tussen deelgenoten in een gemeenschap, hoofdeli jke schuldenaren en bor-
gen uit achtereenvolgens de artikelen 3.7.1.1 lid 3, 6.1.2.2a en 7.14.3.1. Voor 
de verhouding tussen een rechtspersoon, haar leden, aandeelhouders of 
cert i f icaathouders en de personen die deel uitmaken van haar organen geldt 
hetzelfde op grond van artikel 7 van Boek 2. Voor wat betreft de verhouding 
tussen bloot eigenaar en beperkt zakelijk gerechtigde kan - behalve op de 
voormelde werking van artikel 6.5.1.6 - worden gewezen op de artikelen 
5.6.8 onder a, 5.6.8b en 5.7.1.8a. 

Buiten het terrein van verbintenissen, overeenkomsten en andere rechts-
verhoudingen als boven bedoeld, gelden in beginsel niet de eisen van rede-
l i jkheid en bi l l i jkheid, maar de betameli jkheid van artikel 6.3.1.1 lid 2. Voor 
wat betreft de rechtsgevolgen zal het overigens weinig verschil maken of 
van iemand een bepaald gedrag kan worden geëist op grond van redelijk-
heid en bi l l i jkheid of op grond van de betameli jkheid van artikel 6.3.1.1. In 
beide gevallen gaat het immers om de concrete omstandigheden van het 
geval, terwi j l voor de vraag wat redelijk en billi jk, respectievelijk betameli jk 
is, steeds grote betekenis zal toekomen aan de (rechts)verhouding waar in 
parti jen tot elkaar staan. Zo zal het voor de beoordel ing van een precontrac-
tuele verhoud ing , als waarop de vraag ad Afd. 6.5.2 betrekking heeft, wein ig 
ui tmaken of men het gedrag van de onderhandelende part i jen toetst aan de 
eisen van redeli jkheid en bi l l i jkheid of aan de maatstaf van artikel 6.3.1.1. In 
beide geval len zal het gaan om het gedrag dat van parti jen in het licht van hun 
onderhandel ingsposi t ie en de verdere omstandigheden van het geval ge-
vergd kan worden. 

Uit de artikelen 6.1.1.2 lid 2, 6.5.3.1 l id 2 en 6.5.3.11 volgt dat redeli jkheid 
en bi l l i jkheid niet alleen een aanvullende werk ing hebben, maar in extreme 
omstandigheden ook een beperkende werking in die zin dat zij het toepas-
singsgebied van tussen parti jen in beginsel geldende regels nader kunnen 
bepalen dan wel tot een ontb ind ing of wi jz iging van de gevolgen van een 
overeenkomst kunnen leiden. 
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Daarnaast komt in het nieuwe wetboek ook de term «bill i jkheid» voor. 
Wanneer - zoals bij het antwoord op vraag 1 A lgemeen is aangekondigd - de 
artikelen 1-6 van de Inleidende titel verval len, zullen dat ui tslui tend meer inci-
dentele regels z i jn; men zie b i j voorbee ld de artikelen 3.7.1.2, 3.7.1.14, 
6.1.8.18,6.1.9.6,6.1.9.11 en 6.3.1.5. Deze term past in deze gevallen beter in 
het z insverband, vaak mede omdat de betreffende bepaling niet zozeer ziet op 
«eisen» die aan het gedrag van part i jen mogen worden gesteld, alswel op een 
oordeel van de rechter omtrent wat moet worden beslist. Uit bij voorbeeld 
artikel 6.1.8.18 blijkt dat de wet soms ook aan de bi l l i jkheid beperkende wer-
king toekent. 

Mondeling overleg 

Mede naar aanleiding van het an twoord op vraag 1 word t vanuit de com-
missie naar voren gebracht dat zich thans o p g r o n d van artikel 1375 een ze-
kere rangorde laat verdedigen van de factoren die de inhoud van de over-
eenkomst bepalen. Zou het niet ter voorkoming van verwarr ing voor de 
praktijk gewenst zijn een dergeli jke hiërarchie te behouden, waarbi j de bil-
l i jkheid, evenals thans, op de laatste plaats komt? 

De reger ingscommissar is antwoordt dat men aanvankelijk voor de aan-
vul lende bronnen voor de inhoud van de overeenkomst, bedoeld in artikel 
1375, inderdaad wel een vaste volgorde heeft verdedigd. Dit is evenwel in de 
praktijk niet houdbaar gebleken. Zo heeft Scholten reeds in zijn Algemeen 
Deel verdedigd dat onder omstandigheden zelfs een gebruik boven dwin-
gend recht kan gaan. Dit is bevestigd door HR 3 maart 1972, NJ 1972, 339, 
voor welke beslissing een aanknopingspunt gevonden kan worden in de 
wetsgeschiedenis van de Pachtwet. Een ander voorbeeld is dat ook redelijk-
heid en bi l l i jkheid boven de wet kunnen gaan; op dit punt bestond aanvan-
kelijk rechtspraak van de Hoge Raad in andere zin, maar die is van het begin 
af omstreden geweest en thans reeds vele jaren achterhaald. In de l i teratuur 
is men dan ook tot de opvat t ing gekomen dat men met een vaste volgorde 
niet ui tkomt. 

Een en ander betekent, aldus de reger ingscommissar is, dat voldoende is 
dat de wet een regel geeft voor de situaties waar het hier in de praktijk vooral 
op aankomt, nl. waar het gaat om de verhouding van redeli jkheid en billi jk-
heid tegenover wettel i jke regels van dwingend en aanvul lend recht. De con-
clusie moet dan zijn dat de vraag uiteindeli jk word t overgelaten aan de rech-
ter. Een maatstaf daarvoor is neergelegd in de artikelen 6.1.1.2 lid 2 en 
6.5.3.1 l id 2. Daargelaten of met artikel 1375 B w o o i t een vaste rangorde is 
bedoeld, word t hiermede in elk geval de ontwikkel ing van het huidige recht 
doorgetrokken. 

In antwoord op een vanuit de commiss ie gestelde vraag of redeli jkheid 
hetzelfde is als bi l l i jkheid merkt de regeringscommissaris op dat het gevaar-
lijk is over de betekenis van deze termen als abstracte begrippen te f i losofe-
ren; ze kunnen niet los van hun context worden gezien. Redelijkheid en bil-
l i jkheid zijn in wezen één begrip. Men moet er ook niet te veel achter zoeken 
wanneer alleen redeli jkheid ofwel alleen bi l l i jkheid word t gebruikt. Dit kan 
louter een kwestie van elegantie van de wetstekst zijn. 

Vraag 2 

Gaat het niet te ver, dat de derogerende werk ing alle tussen parti jen gel-
dende regels betreft, dus ook wettel i jke bepalingen van dwingend recht (zie 
Hartkamp, Compend ium van het n ieuwe vermogensrecht, blz. 165) of van 
openbare orde? 

Antwoord 

Zoals bij het an twoord op vraag 1 onder Algemeen reeds is aangestipt, be-
hoort niet uitgesloten te zijn dat redeli jkheid en bil l i jkheid ook een dwingen-
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de rechtsregel kunnen corrigeren. Dit is in het bijzonder van belang voor de 
figuur van de rechtsverwerking die immers in het huidige recht een toepas-
sing is van de goede trouw van artikel 1374 lid 3 en in het Nieuw BW steunt 
op de eisen van redelijkheid en billijkheid. Een uitsluiting als voormeld zou 
een breuk met het huidige recht betekenen, waar de rechtspraak zich reeds 
lang in deze richting heeft ontwikkeld; men zie bij voorbeeld laatstelijk HR 26 
november 1976, NJ 1978, 54, noot A.R.B., waarin verdere rechtspraak wordt 
aangehaald. Wel kan de vraag of de regel die wordt teruggedrongen dwin-
gend is, een rol spelen bij de eisen die men voor deze terugdringing in het 
gegeven geval moet stellen; men zie HR 1 juli 1977, NJ 1978, 74 ad het twee 
de principale middel. 

Mondeling overleg 

De commissie zegt nog steeds moeite te hebben met het aanvaarden van 
de mogelijkheid dat dwingend recht, bij voorbeeld het arbeidsrecht, opzijge-
zet wordt door redelijkheid en billijkheid. Een zelfde aarzeling bestaat ten 
aanzien van standaardvoorwaarden; in dit verband wordt erop gewezen dat 
bij voorbeeld verschepingsbedingen heilig zijn: als overeengekomen is ver-
scheping in mei, moet niet in juni met een snellere boot die eerder in de ha-
ven van bestemming zal zijn, verscheept kunnen worden. 

De regeringscommissaris antwoordt dat in het gegeven voorbeeld van het 
arbeidsrecht een grote terughoudendheid past. Dit is begrijpelijk: het gaat 
hier om een terrein dat de voortdurende aandacht van de wetgever heeft, en 
het arbeidsrecht is het resultaat van een maatschappelijke afweging. Naar-
mate de redelijkheid en billijkheid geacht kunnen worden in de regeling te 
zijn verdisconteerd, zal men terughoudender moeten zijn; in zeer extreme 
omstandigheden zal echter wel een beroep op de redelijkheid en billijkheid 
gedaan kunnen worden, waarbij te denken valt aan gevallen van rechtsver-
werking. Een recent arrest van de Hoge Raad (30 november 1979, R.v.d.W. 
1979, nr. 142) illustreert dit. Daarin wordt enerzijds de stelling dat een op ar-
tikel 1638d BW steunende loonvordering nimmer met een beroep op de goe-
de trouw kan worden afgewezen in haar algemeenheid verworpen, maar an-
derzijds het in dat geval gedane beroep op de goede trouw onjuist geacht, 
omdat wat door de feitelijke rechter als eis van redelijkheid en billijkheid was 
gezien, niet strookte met het stelsel van de wet. 

Met betrekking tot verschepingsbedingen geldt hetzelfde. Men kan in het 
algemeen wel zeggen, zoals vanuit de commissie terecht naar voren wordt 
gebracht, dat juist de redelijkheid en billijkheid meebrengen dat men zich 
aan overeengekomen termijnen houdt, omdat anders de handel in de 
bedrijfstak niet meer zou functioneren, dit neemt niet weg dat in een con-
creet geval op grond van de houding van partijen, zoals die bij voorbeeld uit 
een briefwisseling blijkt, soms anders geoordeeld moet worden. 

Vraag 3 

De commissie is van mening dat de redactie van de tweede leden van de 
artikelen 6.1.1.2 en 6.5.3.1 aan innerlijke tegenstrijdigheid lijdt: wat geldig is, 
is ipso facto van toepassing; een bepaling welker toepassing is uitgesloten, 
is daarmee voor het beschouwde geval niet meer geldig. Voorgesteld wordt 
de redactie: «Een aan wet, gewoonte of rechtshandeling ontleende regel is 
tussen hen (resp....tussen partijen) niet van toepassing, voor zover...» (ver-
der ongewijzigd). 

Antwoord 

Van tegenstrijdigheid is in wezen geen sprake. De artikelen 6.1.1.2 lid 2 
en 6.5.3.1 lid 2 beperken het toepassingsgebied van de daar bedoelde re-
gels, waarvan men kan zeggen dat zij - afgezien van het geval waarin de re-
gel buiten toepassing blijft - tussen partijen «gelden». 
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Mondeling overleg 

Vanuit de commissie word t naar voren gebracht dat het schrifteli jke ant-
woo rd niet de indruk heeft kunnen wegnemen dat in de art ikelen 6.1.1.2 lid 
2 en 6.5.3.1 lid 1 sprake is van een logische tegenstr i jd igheid. Door te spre-
ken van «een tussen hen (partijen) geldende regel» suggereren deze be-
palingen dat die regel in het beschouwde geval van toepassing is, terwi j l het 
blijkens het vervolg mogel i jk is dat die regel juist niet van toepassing is. Het 
is ook niet nodig te zeggen dat de regel tussen hen (parti jen) geldt, zodat een 
redactie waarin de aangehaalde zinswending niet zou voorkomen de voor-
keur zou verdienen. 

De regeringscommissaris antwoordt dat het hier gaat o m een afbakening: 
waar ligt de grens van het toepassingsgebied van een regel die zich in het 
gegeven geval als toepasselijk aandient. Als de regel toch al niet geldt, be-
staat er immers geen probleem. Zou men het element «tussen hen (parti jen) 
geldende» weglaten, dan zou de bepaling abstracter gesteld zijn dan nodig 
is. 

In dit verband word t vanuit de commissie nog gewezen op de beschou-
wingen van Schoordi jk omtrent de onderhavige bepalingen (Het algemeen 
gedeelte van het verbintenissenrecht naar het nieuw Burgerl i jk Wetboek, 
blz. 32e.v.) 

De regeringscommissaris merkt dienaangaande op dat Schoordi jk de op-
lossing zoekt in de uit leg van de overeenkomst: in deze gedachtengang 
komt men aan beperkende werk ing van ongeschreven recht niet toe, maar 
word t het gewenste resultaat reeds bereikt door beperkende ui t leg, zulks 
eveneens aan de hand van redeli jkheid en bil l i jkheid. Het gaat hier in de eer-
ste plaats om een kwestie van rechtstheorie, nu het resultaat niet uiteen-
loopt. Maar er is toch ook een niet onbelangri jk praktisch verschi l . Een 
belangrijk argument voor het in de tekst voorgestelde stelsel is gelegen in 
controleerbaarheid van het rechterlijke oordeel, vooral van belang voor de 
toetsing in cassatie. Schoordi jk (blz. 38) wi l het zoeken in het stellen van ho-
ge eisen aan de mot iver ing van de uitleg van de overeenkomst. In cassatie 
kan men dan het rechterli jk oordeel met motiver ingsklachten aanvallen. 
Maar juist het ui tgangspunt - een grote mate van vr i jheid van de fei tenrech-
ter bij de uit leg van overeenkomsten - zal de kans op slagen van dergeli jke 
klachten uiterst gering maken, ook in de door het ontwerp niet verworpen 
zienswijze dat bij die uit leg normatieve aspecten aan de orde komen. In het 
stelsel van het ontwerp zijn de toetsingsmogel i jkheden groter: de rechter 
moet rekenschap afleggen omtrent de toepassing en het toepassingsgebied 
van rechtsregels. Dat de omstandigheden van het geval daarbi j een belang-
rijke rol zullen spelen, neemt niet weg dat de rechter in beginsel de moge-
Iijkheid van toetsing aan die regels heeft en dat hij ook de mogel i jkheid heeft 
uit de eisen van redeli jkheid en bi l l i jkheid verdere «deelregels» te ontwikke-
len. 

De Hoge Raad volgt een stelsel als dat van het ontwerp en kent aan de ei-
sen van redeli jkheid en bi l l i jkheid in het kader van de goede t rouw beperken-
de werking toe. Schoordi jk leest deze arresten anders, maar moet toegeven 
(blz. 39, noot 100) dat hij daarin alleen staat. Ook daarom verdient het stelsel 
van het ontwerp de voorkeur: het trekt de lijn van het huidige recht door. 

Vraag 4 

De Wolf heeft als voorzitter van de Commissie Boek 6 Nieuw BW van de 
Nederlandse Maatschappij voor Ni jverheid en Handel in Maatschappi jbelan-
gen, nrs. februari en maart 1978, beschouwingen gewi jd aan deze artikelen, 
waar in hij zich onder meer afvraagt in hoeverre in het gewi jz igd on twerp 
het standpunt van het dr iemanschap is gehandhaafd, dat met toetsing van 
de overeenkomst aan redeli jkheid en bil l i jkheid grote voorzicht igheid moet 
worden betracht. Ook bij de commissie is deze vraag gerezen. 
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Antwoord 

I nde beschouwingen van De Wolf (blz. 113, onderaan) wordt terecht waar-
de gehecht aan een passage uit de toel icht ing van het dr iemanschap die er 
op neerkomt dat een opvatt ing die uitgaat van onbeperkte toetsing van over-
eenkomsten aan redeli jkheid en bi l l i jkheid «de eis van rechtszekerheid en 
het beginsel van t rouw aan het gegeven w o o r d (zou) miskennen en een bron 
van onwensel i jke procedures (zou) vormen». De Wol f trekt echter op blz. 115 
en op blz. 211 in twi j fe l of de hier uitgesproken gedachte na het gewi jz igd 
on twerp van Boek 6 nog wel door de regering word t gedeeld. Dit laatste is 
inderdaad het geval. Dezelfde gedachte komt tot uit ing in de aansporing tot 
te rughoudendheid , die de maatstaf van de artikelen 6.1.1.2 lid 2 en 6.5.3.1 
lid 2 bli jkens de memor ie van antwoord , blz. 9, onderaan, aan de rechter 
met het oog op de toepassing van die artikelen beoogt te geven. Ook artikel 
6.5.3.11 komt met deze gedachte niet in str i jd, nu deze bepal ing, zoals de 
memor ie van antwoord, blz. 288, laatste zin, het uitdrukt, moet worden ge-
zien als een middel tot aanpassing van de overeenkomst aan de gewijzigde 
omstandigheden, zoveel mogelijk in aansluiting op hetgeen partijen reeds 
aan rechtsgevolgen hebben geregeld of in de overeenkomst opgesloten lag. 

Artikel 6.1.2.3 lid 2 

Vraag 

De commissie vreest dat in artikel 6.1.2.3 lid 2 de term «voorzover blijkt 
(van) de bedoeling...» in de praktijk een bron van chicanes zal worden . 

Antwoord 

De bedoelde woorden beogen juist chicanes uit te sluiten, die hierin be-
staan dat een schuldenaar zich beroept op een uitstel van betal ing, dat aan 
zijn medeschuldenaar is ver leend. Afdel ing 6.1.2 is op aanzienlijk meer ge-
vallen van toepassing dan die worden beheerst door de regels betreffende 
hoofdel i jkheid van het huidige recht, met name ook op het geval dat meer 
personen aansprakelijk zijn voor éénzelfde schade. De schuldeiser zal hier 
vaak één der schuldenaren uitkiezen om zijn vorder ing op te verhalen, het-
geen gemakkeli jk kan leiden tot een uitstel van betaling aan een andere 
schuldenaar. Het gevaar dat de aangesproken schuldenaar zich op dit uitstel 
gaat beroepen, dient te worden afgesneden. Al leen wanneer blijkt dat de 
schuldeiser bedoeld heeft ook hem uitstel van betaling te geven, zal hij aan 
dit uitstel een verweer kunnen ont lenen. Dat het hier bedoelde gevaar niet 
denkbeeldig is, moge blijken uit HR 17 december 1954, NJ 1955, 68; zie met 
name ook de noot van L.E.H.R. 

Mondeling overleg 

De commissie acht deze bepaling gevaarli jk voor de praktijk. Het zou de 
voorkeur verdienen ervan uit te gaan dat een aan één van de schuldenaren 
verleend uitstel van betaling niet werkt ten aanzien van de andere schulde-
naren. 

De regeringscommissaris wi jst erop dat het ui tgangspunt is geweest, dat 
een uitstel verleend aan een van de schuldenaren ook voor de anderen kan 
gelden. Daarbij dient bedacht te worden dat in het ontwerp vele uiteenlo-
pende gevallen van hoofdel i jkheid voorkomen. Bij bij voorbeeld de aanspra-
keli jkheid op grond van onrechtmat ige daad lijkt het voorstel van de com-
missie wel denkbaar, maar het ligt anders bij voorbeeld in de gevallen dat 
het gaat om hoofdeli jke medeaansprakeli jkheid van de bestuurders van een 
rechtspersoon voor door deze aangegane verbintenissen (zie de artt. 29 lid 4, 
30 lid 2,69 lid 2,180 lid 2 en 289 lid 4 van Boek 2). Hier ligt het erg voor 
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de hand dat een schuldeiser die bedoelt de gezamenli jke schuldenaren uit-
stel van betaling te geven, dit doet door een bericht aan de rechtspersoon en 
niet nog eens aan de bestuurders persoonli jk. Om echter chicanes te voor-
komen is bepaald dat de bewijslast dat dit inderdaad bedoeld is, op de schul-
denaren rust. 

Artikel 6.1.4.3 lid 2 

Vraag 

Is het niet duidel i jker artikel 6.1.4.3 lid 2te lezen als vo lg t : «Debevoegd-
heid om te kiezen gaat echter niet op de andere partij over voordat de vorde-
ring opeisbaar is»? 

Antwoord 

De huidige terminologie sluit aan bij die van de artikelen 6.1.6.9 en 9a. De 
voorgestelde redactie houdt geen rekening met het geval dat de schuldeiser 
bevoegd is tot kiezen. Deze bevoegdheid behoort de schuldenaar niet door 
toepassing van het eerste lid van artikel 6.1.4.3 op zich te kunnen doen over-
gaan, voordat hij het recht heeft de vorder ing te voldoen. Het gebruik van de 
term «opeisbaar» drukt dit niet uit. 

Mondeling overleg 

De regeringscommissaris zet desgevraagd nader uiteen dat bij het slot 
van het tweede lid gedacht is aan de situatie dat de schuld wel opeisbaar is, 
maar de schuldenaar nog niet mag voldoen, bij voorbeeld omdat de schuld-
eiser de prestatie nog niet kan gebruiken. Dit is in feite niet anders dan de 
niet-aflosbaarheid die bij voorbeeld bij een hypothecaire vorder ing bedon-
gen kan zijn. Bij wijze van voorbeeld noemt hij het geval dat iemand voor 
een pand in aanbouw een ornament , bij voorbeeld een bijzonder soort vaste 
spiegel, op het oog heeft. Hij kan thans nog niet overzien welke van de twee 
exemplaren die de handelaar heeft, het beste zal passen. Partijen kunnen 
hun verhouding nu aldus regelen dat de handelaar een alternatieve verbin-
tenis op zich neemt om hetzij de ene, hetzij de andere spiegel, ter keuze van 
de koper, te leveren en dat de handelaar pas mag leveren als de bouw zover 
gevorderd is dat de spiegel kan worden geplaatst. In dit geval behoeft de ko-
per niet eerder te kiezen, zodat de handelaar hem ook geen termi jn kan stel-
len voor het doen van een keuze. 

Vanuit de commissie word t opgemerkt dat het slot van artikel 6.1.4.3 dus 
zo moet worden begrepen dat de bevoegdheid tot kiezen niet op de schulde-
naar overgaat, voordat hij het recht heeft zich te bevri jden. De regerings-
commissar is beaamt dit. 

Artikel 6.1.4.4 lid 2 

Vraag 

Het verdient de voorkeur lid 2 van artikel 6.1.4.4 te schappen en, indien 
zich het hier beschreven geval voordoet, dit te beslissen aan de hand van ar-
tikel 6.1.1.2. 

Antwoord 

Schrapping van artikel 6.1.4.4 l id 2 zou de hoofdregel van het eerste l id 
van dat artikel onwenseli jk maken voor het geval dat de schuldenaar moet 
kiezen, welk geval bli jkens artikel 6.1.4.1 lid 2 in de onderhavige afdel ing 
voorop wordt gesteld. Het artikel betekent in elk geval een belangrijke ver-
eenvoudiging ten opzichte van de huidige artikelen 1311-1313 BW die bo-
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vendien andere, minder wenseli jke oplossingen aandragen. Voorkomen 
moet worden dat deze als ongeschreven recht zouden bl i jven voort leven. 
Ook daarom dient artikel 6.1.4.4 l id 2 te worden gehandhaafd. 

Artikel 6.1.5.3 

Vraag 

Hofmann-Van Opstall (9e druk, blz. 383) oefent tweeledige kritiek op artikel 

6.1.5.3, kort samengevat: 
a. «heeft belet» en «heeft teweeggebracht» suggereren dat de «belang-

hebbende» partij opzet gehad moet hebben. Dit zou een onjuiste beperking 
zi jn; 

b. beslissend moet niet zijn of de zogenaamde belanghebbende partij be-
lang heeft bij het al dan niet vervul len van de voorwaarde, maar of zijn te-
genpart i j word t benadeeld (een en ander conform de toel icht ing op artikel 
6.1.5.3 op blz. 504). 

Deze kritiek word t in hoofdl i jnen door de commissie onderschreven. 

'Antwoord 

Artikel 6.1.5.3 beoogt niet meer dan enige aanwijzingen te geven voor wat 
uit de eisen van redeli jkheid en bil l i jkheid kan voortv loeien, op dezelfde w i j -
ze als de huidige rechtspraak het huidige artikel 1296 BW opvat. Deze aan-
wi jz ing is beperkt tot het geval van «teweegbrengen» of «beletten» van de 
vervul l ing van de voorwaarde. Deze termen beogen niet een scherpe grens 
te trekken, wat in verband met het slot van elk van de leden («indien redelijk-
heid en bil l i jkheid dit verlangen») ook niet nodig is. Wél brengt het artikel tot 
ui tdrukking dat, zelfs in gevallen van opzet, toch steeds redeli jkheid en bil-
l i jkheid beslissend zijn, waarover eertijds in verband met de letter van artikel 
1296 wel anders is gedacht. Niet door het artikel bestreken gevallen bli jven 
geheel aan de eisen van redeli jkheid en bil l i jkheid van artikel 6.5.3.1 en aldus 
aan het oordeel van de rechter overgelaten. 

Het voorstel van Van Opstall houdt tegen deze achtergrond tweeërlei in. 
Hij wi l in de eerste plaats de regels van artikel 6.1.5.3 scherper afgrenzen 
door ze u i t t e breiden tot alle gevallen waar in de vervul l ing van de voorwaar-
den dan wel de verhinder ing daarvan het voorzienbaar gevolg van het ge-
drag van een partij waren (hetgeen nog verder schi jn t te gaan dan schuld). 
Voorts wi l hij als extra-eis stellen dat de wederpart i j ten gevolge van die ver-
vul l ing of verhindering «nadeel» zou l i jden. Geen van beide voorstel len 
vormt een verbetering. 

Wat het eerste voorstel betreft, denke men aan het veel voorkomende ge-
val van koop van een woonhuis onder ontbindende voorwaarde dat het niet 
lukt binnen een bepaalde termi jn een woonvergunn ing te verkr i jgen. Het 
verdient geen aanbeveling te suggereren dat de koper hier gebonden zou 
zijn aan de koop van een huis waar hij niet in kan wonen op de grond dat hij 
bij het aanvragen van de woonvergunn ing iets verkeerds heeft gedaan, 
waarvan was te voorzien dat het tot weiger ing van die vergunning zou lei-
den. Ook behoort jegens degene, aan wie door een verwant een schenking is 
gedaan onder de opschortende voorwaarde dat hij de schenker overleeft, 
niet een beroep op artikel 6.1.5.3 lid 2 te kunnen worden gedaan, als de 
schenker overl i jdt ten gevolge van een auto-ongeval, waaraan de begift igde 
well icht schuld had. 

Het door Van Opstall in dit verband gebruikte voorbeeld van een verzeke-
r ingsmaatschappij die een te late premiebetal ing uitlokt door bij vergissing 
niet t i jd ig een nota te zenden, heeft met artikel 6.1.5.3 niet van doen. Het ligt 
overigens voldoende voor de hand dat de verzekeraar, door in een zodanig 
geval uitkering van de schade te weigeren wegens te late premiebetal ing, in 
strijd met de eisen van redeli jkheid en bil l i jkheid kan komen, hetgeen 
overigens van de omstandigheden van het geval zal afhangen. 
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Wat het tweede voorstel betreft, hier zijn de voorbeelden van Van Opstall 
ont leend aan de toepassing van artikel 276 Wetboek van Koophandel. Inder-
daad zal er daar in geval van schuld van de verzekerde alti jd schade van de 
verzekeraar zi jn. Maar het gaat niet aan dit voor alle gevallen te eisen. Dege-
ne die een partij goederen gekocht heeft onder opschortende voorwaarde 
dat hij een invoervergunning verkri jgt en opzetteli jk deze vergunning niet 
aanvraagt, behoort niet, als de verkoper de kooppri js van hem vordert, aan 
deze te kunnen tegenwerpen dat hij geen schade heeft geleden. Voorts ver-
liest Van Opstall uit het oog dat met de in artikel 6.1.5.3 gebezigde term «be-
lang» bedoeld is het belang bij de prestatie waarop de betreffende verbinte-
nis betrekking heeft. Of dit belang door verder weg l iggende voor- en nade-
len weer word t opgeheven is irrelevant. Zo is in zijn voorbeeld van een ver-
zekerde die een onderverzekerd huis in brand steekt, diens belang dat de 
verzekeraar uitkeert voldoende. Irrelevant is of hij wel l icht beter af was ge-
weest als hij het huis niet in brand had gestoken. 

Artikel 6.1.6.2 

Vraag 

Wat moet, in artikel 6.1.6.2, worden verstaan onder «middelmaat», is dat 
op de helft tussen goed en slecht? Zo ja, dan is deze bepaling onaanvaard-
baar voor de goederenhandel. Een debiteur moet leveren op basis van de 
gangbare marktkwal i tei t , eventueel met een rafactie naar boven, resp. naar 
beneden. Zou het niet beter zijn de formuler ing van dit artikel te laten aan-
sluiten bij die van de artikelen 7.1.2.7 en 7.2.2.2, ont leend aan de Eenvormi-
ge wet internationale koopovereenkomsten, dan bij die van een Beneluxont-
werpr1 

Antwoord 

Art ikel 6.1.6.2 bevat dezelfde regel als de huidige artikelen 1016 en 1428 
BW, zoals deze worden uitgelegd door de rechtspraak; zie HR 2 april 1925, 
NJ 1925, 653. Dit brengt mee dat niet mag worden geleverd een kwaliteit be-
neden de «middelmaat» in de zin van «normaal». Deze bepaling is van rege-
lend recht en wi jkt dus voor een desbetreffend beding of gebruik. Bij han-
delskoop zal uit dien hoofde inderdaad vaak gangbare marktkwaliteit met de 
overeengekomen rafacties beslissend zijn. Het onderhavige artikel staat 
daaraan niet in de weg. 

De artikelen 7.1.2.7 en 7.2.2.2 geven geen antwoord op de vraag, waarom 
het hier gaat. Die artikelen houden slechts in dat de zaak aan de (koop)over-
eenkomst moet beantwoorden. Hier gaat het om de vraag wanneer dat het 
geval is, als een zaak gekocht is, die alleen naar de soort bepaald is, terwi j l 
noch de overeenkomst, noch gebruik op dit punt nadere aanwijzingen ge-
ven. 

Mondeling overleg 

De commissie blijft bezwaar maken tegen de in dit artikel neergelegde 
maatstaf. Taalkundig betekent «middelmaat» het middelste tussen twee 
uitersten, en aldus gelezen is de bepaling niet juist. 

De reger ingscommissar is stelt voorop dat er geen verschil bestaat tussen 
«middelmaat» en «gemiddelde». «Middelmaat» moet niet geassocieerd 
worden met midde lmat ig ; dit is hier niet bedoeld. Ook bij de handelskoop 
komen bedingen voor die met deze bepaling overeenstemmen, met name 
het beding FAQ (fair average quality). Tegen de door de commissie gesug-
gereerde alternatieven bestaan bezwaren. Tegen het hanteren van «normale 
kwaliteit» is het bezwaar dat dit een norm veronderstelt. Het gaat erom dat 
de wet een oplossing geeft voor de vraag hoe te handelen binnen de marge 
die de omschr i jv ing van de soort - en mogeli jk zelfs de omschr i jv ing van de 
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kwaliteit - openlaat. Vaak zal het gaan om levering van een zaak uit een be-
paalde partij of van een hoeveelheid zaken uit een bepaalde part i j , bij voor-
beeld stammetjes uit een partij hout. Die stammetjes zullen niet alle precies 
gelijk van kwaliteit zijn. Er moeten dan door elkaar goede en slechte geleverd 
worden. De koper mag er niet alleen goede uitpikken en hoeft geen genoegen 
te nemen met alleen slechte. Het totaal mag niet beneden de middelmaat ko-
men. Ook de maatstaf «gangbare marktkwali tei t» zou niet vo ldoen; daarmee 
zou men het probleem verdoezelen. 

De regeringscommissaris verklaart zich, gelet op de bedenkingen van de 
commissie, bereid de gebezigde redactie en de door de commissie naar vo-
ren gebrachte suggesties nog nader te bezien. 

Artikel 6.1.6.9a lid 2 

Vraag 

Kan de betal ing, genoemd in artikel 6.1.6.9a lid 2 worden geweigerd? 

Antwoord 

Is de termi jn overeengekomen in het belang van de schuldenaar - wat 
krachtens artikel 6.1.6.9a vermoed wordt het geval te zijn - , dan kan de 
schuldenaar betaling vóór de vervaldag weigeren; maar de schuldeiser kan 
niet weigeren de betaling te aanvaarden zonder krachtens artikel 6.1.7.1 in 
schuldeisersverzuim te komen. Is de termi jn - mede of uitsluitend - over-
eengekomen in het belang van de schuldeiser, dan kan deze wèl weigeren de 
betaling te aanvaarden. De strekking van de termi jn is dan immers dat de 
schuld niet aflosbaar is. 

Artikel 6.1.6.14 lid 1 

Vraag 

Is het niet beter in artikel 6.1.6.14 lid 1 slot de lopende rente vóór de 
hoofdsom te plaatsen? (Anders de toel icht ing blzz. 516/51 7). 

Antwoord 

De lopende rente is naar haar aard nog niet opeisbaar. Het ligt niet voor de 
hand een betaling op een niet-opeisbare schuld toe te rekenen. Het komt dus 
ook niet redelijk voor dat de schuldeiser de betaling zou kunnen weigeren, 
omdat niet eerst de lopende rente betaald wordt , waarvan hij geen betaling 
zou kunnen afdwingen. 

Artikel 6.1.6.15a 

Vraag 1 

Dient in de tekst niet ook te worden vermeld de betaling anders dan door 
overgave van een papier, bij voorbeeld betaling via het computerscherm, 
waarbi j de koper op het scherm het saldo van zijn bankrekening toont alsme-
de de afschrijving van het verschuldigde bedrag op de rekening van zijn cre-
diteur? 

Antwoord 

Denkbaar is dat er nog andere betal ingswijzen zijn of zich zullen ontwikke-
len dan die waarop artikel 6.1.6.15a ziet. Vooralsnog mag worden aangeno-
men dat aan wetteli jke regels daaromtrent geen behoefte bestaat. 
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Mondeling overleg 

Desgevraagd merkt de reger ingscommissar is op dat deze bepaling toe-
komst ige ontwikkel ingen niet afsni jdt. In dit verband wi jst hij erop dat ook 
andere wi jzen van betaling in gebruik zijn gekomen, zoals betal ing met be-
hulp van credit-cards. In beginsel kan artikel 6.1,6.15a hierop van toepassing 
geacht w o r d e n ; zie Schoordi jk, Het algemeen gedeelte van het verbintenissen-
recht naar het n ieuw Burgerl i jk Wetboek, blz. 136 en De Rooy, NJB 1979, blz. 
829. Dat neemt niet weg dat de contractuele relatie tussen de kaarthouder, 
de leverancier en de uitgever van de credit-card, die niet bij alle credit-cards 
gelijk is, prevaleert. Daarom verdient het de voorkeur de ontwikkel ingen af 
te wachten en ten t i jde van de invoer ingswetgev ing te bezien of hiervoor en 
voor het door de commissie bedoelde geval van betal ing via een computer-
scherm nadere voorzieningen behoren te worden getrof fen. 

Vraag 2 

Betekent «goede af loop», dat het betaalbewijs te allen t i jde gedekt moet 
bl i jven tot de verzi lvering plaatsvindt? Zo ja, dan is dit niet terecht. Of kan uit 
de memor ie van antwoord blz. 4 1 , op twee na laatste alinea, het tegendeel 
worden afgeleid? 

Antwoord 

De woorden «onder voorbehoud van goede afloop» brengen mee dat als 
verzi lver ing van het papier niet mogel i jk blijkt, de schuldenaar niet bevri jd is 
en alsnog voor de betal ing zal hebben zorg te dragen. Vaak zal voor die ver-
zi lvering nodig zijn dat de rekening bij de instel l ing waarop het papier ge-
trokken is, voldoende saldo ver toont , maar niet al t i jd, met name niet in geval 
van een gegarandeerde betaalcheque of girobetaalkaart (al zal de cliënt, 
als van de garantie gebruik gemaakt moet worden , wel intern moei l i jkheden 
met de bank of giro- instel l ing kunnen kri jgen). Ook kan het zijn dat degene 
die het papier afgeeft, bevoegd is zijn rekening bij die instel l ing tot een be-
paald bedrag te overtrekken. Maar afgezien van deze geval len zal degene die 
niet genoodzaakt wi l zijn gedurende langere t i jd vo ldoende saldo op zijn re-
kening te handhaven, aan het papier - in de praktijk vaak een cheque - een 
beperkte loopt i jd moeten geven, zoals in de praktijk ook gebruikel i jk is. 

Ook wanneer de verzi lvering spaak loopt door een oorzaak die aan de zijde 
van de schuldeiser ligt (wegmaken van het papier, te late of, in geval er geen 
loopt i jd is, onredeli jk late aanbieding bij de bank), moet de schuldenaar als-
nog voor de betaling zorg dragen. Maar de schuldeiser zal zich er dan niet op 
kunnen beroepen dat de betal ing te laat geschiedt. De oorzaak van de vertra-
g ing is dan immers niet aan de schuldenaar toe te rekenen in de zin van de 
artikelen 6.1.8.1 en 6.1.8.6. 

Artikel 6.1.6.16 lid 2 

Vraag 

Zijn de in artikel 6.1.6.16 lid 2 genoemde kostenvan een kwitant ie niet 
van zo ger ing belang, dat deze bepal ing kan vervallen? 

Antwoord 

Artikel 6.1.6.16 l id 2 moet worden gezien in verband met artikel 6.1.6.17 
lid 1, dat de schuldeiser tot het afgeven van een kwitant ie verpl icht. In geval 
van girale betaling zal de kwitant ie in de regel per brief moeten worden ver-
zonden. In de bedrijfssfeer brengt dit kosten mee, die niet zonder meer ver-
waar loosd mogen worden. Te bedenken valt dat een kwitant ie meer bete-
kent dan de afrekening van de giro- instel l ing, dat slechts het enkele feit van 
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de betal ing kan bewijzen, niet ook dat de schuldeiser het bedrag heeft 
aanvaard en de schuld door dat bedrag gekweten acht. In de praktijk zal 
de kwestie vooral voor grote bedragen van belang zijn. 

Mondeling overleg 

Naar aanleiding van de opmerk ing van de zijde van de commissie dat arti-
kel 6.1.16 l id 2 als overbodig is te beschouwen, wi jst de reger ingscom-
missaris erop dat het nieuwe Burgerli jk Wetboek een oplossing dient te ge-
ven voor de in het huidige recht bestaande onzekerheid of de kosten van de 
kwitantie vallen onder de in artikel 1431 BW bedoelde kosten van betal ing. 
Voorts merkt hij op dat men voorzicht ig moet zijn met de gedachte dat de 
kosten van een kwitantie te verwaarlozen zi jn; uit gesprekken met deskundi-
gen uit het bedri j fsleven over andere onderwerpen is naar voren gekomen 
dat bedri j fseconomisch de kosten van een eenvoudig briefje van f 10 tot f 50 
gesteld kunnen worden. In elk geval zal het afgeven van kwitanties, als het 
om grote aantallen gaat, een niet te onderschatten kostenfactor zijn. 

Artikel 6.1.17 lid 2 

Vraag 

Kan aan artikel 6.1.17lid 2 worden toegevoegd dat de schuldenaar in 
elk geval recht heeft op een afschrift van het bewijsstuk? 

Antwoord 

De toevoeging zou niet bij de strekking van het artikel passen. De bedoe-
ling is niet dat de schuldenaar een bewijsstuk van de schuld krijgt, maar dat 
het bewijs van de schuld, die teniet is gegaan, aan de schuldeiser ontnomen 
wordt , zodat hij of zijn erfgenamen niet nog eens nakoming zouden kunnen 
verlangen. Dit kan mede worden bereikt door de in deze bepalingtaedoelde 
aantekening op het stuk. Uit de bepal ing vloeit voort dat de schuldenaar die 
dit verlangt, zich van het plaatsen van de aantekening moet kunnen vergewis-
sen. De schuldeiser kan aan dit verlangen eventueel voldoen door hem een 
fotocopie van het deel van het stuk waarop de aantekening staat, te zenden, 
maar er is geen reden waarom niet voldoende zou zijn dat de aantekening in 
bijzijn van de schuldenaar word t aangebracht. 

Te bedenken valt verder dat de schuldenaar juist bij het deel van het be-
wijsstuk dat de schuldeiser nog nodig heeft, vaak geen belang zal hebben en 
daar vaak ook niets mee te maken zal hebben. Men denke bij voorbeeld aan 
een testament met verschil lende legaten en erfstel l ingen. 

Heeft de schuldenaar wèl belang bij het bewijsstuk, omdat hij ten gevolge 
van de betaling in de vorder ing word t gesubrogeerd, dan kan hij daarvan 
een afschrift of uittreksel krijgen krachtens artikel 6.2.1.2. Heeft de schulde-
naar er uit anderen hoofde belang bij te kunnen aantonen welke schuld hij 
precies heeft voldaan, dan zal een soortgeli jk recht kunnen voortv loeien uit 
de eisen van redeli jkheid en bi l l i jkheid; men zie ook artikel 843a Rv. voorge-
steld in het ontwerp bewijsrecht (wetsontwerp nr. 10377). 

Afdeling 6.1.6A 

Vraag 

a. De commissie is van mening dat de in het voor lopig verslag (blz. 7 r.k.) 
geopperde bezwaren door de gewijz igde redactie (memorie van antwoord 
blz. 43 e.v.) nog niet geheel zijn weggenomen. Het gaat hierbij immers om 
twee parti jen, die elk zowel schuldeiser als schuldenaar van de ander zijn, 
maar het antwoord op de vraag wie van hen, in het geval van artikel 1, het 
eerst moet betalen of, in het geval van artikel 4, zekerheid stel len, word t in de 
wet niet (althansniet duideli jk) gegeven. 
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b. Moet in lid 1 van artikel 1 voor «schuldenaar» worden gelezen «ge-
daagde in conventie»? 

c. De commiss ie neemt aan dat artikel 5 niet geldt als de vorder ing op de 
wederpar t i j aan een verval termi jn onderhevig was. Betekent deze bepaling 
dat in feite de ver jar ingstermi jn van de vorder ing op de wederpart i j wordt 
verlengd? 

Antwoord 

a. De artikelen 6.1.6A.1 l id 1 en 6.5.4.2 onthouden zich we loverwogen 
van een an twoord op de vraag wie van beide parti jen het eerst moet preste-
ren. Dit hangt af van hun onderl inge rechtsverhouding - in de regel een 
overeenkomst - zoals tot ui t ing is gebracht in de memor ie van antwoord aan 
de Tweede Kamer, blz. 48, eerste alinea, en ook bij de uitvoerige discussie 
over dit onderwerp in het verslag van het monde l ing over leg, tevens eind-
verslag, zitt ing 1976-1977-7729 , stuk nr. 18, blz. 2-3. 

Zoals daar word t gezegd, behoeft ook in de gevallen van «gelijk overste-
ken» niet voor een impasse te worden gevreesd, omdat in de praktijk de par-
tij die niet wenst na te komen, dit door woo rd of handel ing zal duideli jk ma-
ken. Wie geen geld bij zich heeft, krijgt het gerepareerde hor loge niet mee. 
Verklaart een verkoper niet te zullen leveren, dan zal de koper vooralsnog 
niet behoeven te betalen; verklaart een koper niet te zullen betalen, dan be-
hoeft de verkoper vooralsnog n iet te leveren. Dergelijke verklar ingen zullen in 
de regel een uitvloeisel zijn van een door de betreffende parti j gevoerd ver-
weer, bij voorbeeld een beroep op het overschri jden van een overeengeko-
men te rmi jn , ondeugdel i jkheid van de aangeboden prestatie of ontkenning 
dat de koopovereenkomst werkeli jk is tot stand gekomen. 

Dit een en ander geldt ook als de betal ing giraal d ien t te geschieden, wat 
bli jkens HR 8 december 1978, NJ 1979, 361, niet aan het contante karakter 
van de betal ing in de weg hoeft te staan. 

Is de behoefte aan opschort ing ui tslui tend hierin gelegen dat parti jen el-
kaar over en weer onvoldoende ver t rouwen en wi l len zij daarom werkeli jk 
gelijk oversteken, dan zal de betal ing moeten plaatsvinden in chartaal geld 
(zoals op de markt) of door middel van een (eventueel gegarandeerde) che-
que die op het t i jdst ip van de aflevering van de zaken word t overhandigd. 
Ook komt het voor dat het geld word t gegireerd op een rekening van een 
neutrale derde, zoals bij de koop van onroerende zaken de notaris. In de in-
ternat ionale handel kan men afwikkelen via een documentai r krediet, waar-
bij - kort gezegd - een voor de koper optredende bank zich jegens de verko-
per verb indt het bedrag van de kooppri js te betalen tegen afgifte van de do-
cumenten die recht op de zaak geven (cognossement). Verwacht mag wor-
den dat dit alles evenmin moei l i jkheden zal geven als in het huidige recht. 

Zekerheidstel l ing zal eerst te pas komen, als iemand zich terecht op een 
opschort ingsrecht beroept. De vraag wie het eerst moet presteren, zal in dat 
s tadium in de regel reeds beantwoord zijn. 

b. In artikel 6.1.6A.1 lid 1 moet niet «gedaagde in conventie» worden ge-
lezen. De vraag of iemand bevoegd is de nakoming van zijn verbintenis op te 
schorten is in de praktijk vooral van belang voor de vraag of hi j , door niet 
na te komen, gevaar loopt in verzuim te raken met alle onaangename gevol-
gen die dat krachtens de artikelen 6.1.8.6. e.v. voor hem kan meebrengen. 
Voor de bevoegdheid tot opschorten is geen proces nodig. Komt er wel l icht 
een proces, dan behoeft er ook geen sprake te zijn van vorder ingen in con-
ventie en in reconventie. Berust het verweer van de tot betaling aangespro-
kene bij voorbeeld op de bewering dat de hem aangeboden prestatie on-
deugdel i jk was, dan zal hij vaak de wederpart i j niet meer in de gelegenheid 
wi l len stellen om dit verzuim goed te maken, omdat hij deze prestatie inmid-
dels reeds van een ander betrokken heeft. 
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c. In geval van een verval termi jn is artikel 5 niet van toepassing. Met de 
vorder ing vervalt ook de bevoegdheid van de schuldeiser de nakoming van 
zijn schuld op te schorten. 

Wat het geval van verjaring betreft, bevat artikel 6.1.6A.5 een tussenoplos-
sing. Het artikel staat niet aan verjaring van de rechtsvorder ing in de weg. 
Na het verstri jken van de termi jn kan de schuldeiser derhalve geen nako-
ming meer vorderen. Maar hij behoudt wèl zijn opschort ingsrecht. Dit bete-
kent dat hij zich in elk geval tegen de vorder ing van de wederpart i j kan bli j-
ven verweren, en ook dat hi j , als het opschort ingsrecht de afgifte van een 
zaak betreft en dus krachtens artikel 6.1.6A.6 in verb ind ing met artikel 
3.10.4A.1 een retentierecht oplevert, zich op die zaak kan bli jven verhalen 
overeenkomst ig artikel 3.10.4A.4. 

Deze oplossing berust op de gedachte dat iemand die een aan de weder-
parti j verschuldigde prestatie onder zich kan houden tot zijn vorder ing vol -
daan is, geneigd zal zijn hierop te ver t rouwen als op een zekerheidsrecht en 
er niet aan zal denken de verjaring te stuiten. De bepal ing loopt dan ook in de 
pas met artikel 3.11.200 lid 2 dat een soortgel i jke regel voor vuistpand be-
vat. 

Van ver lenging van de verjaring als bedoeld in artikel 3.11.20 is derhalve 
geen sprake. 

Mondeling overleg 

a. Naar aanleiding van het bezwaar van de commiss ie dat deze bepaling 
niet aangeeft w ie van beiden het eerst moet presteren, merkt de regerings-
commissar is op dat, indien parti jen op elkaar mogen wachten - nl. ingeval 
uit hun onderl inge rechtsverhouding niet voor tv loei t wie het eerst moet 
presteren - dit er in feite op neerkomt dat zij gelijk moeten oversteken. 

Met deze uit leg toont de commissie zich tevreden gesteld. 

c. Desgevraagd zet de reger ingscommissar is nader uiteen dat de omstan-
digheid dat men als gevolg van verjaring zijn vorder ing niet meer geldend kan 
maken, niet betekent dat men ook zijn verweermiddelen tegen de vorder ing 
van de wederpart i j kwijt is. Dit stemt overeen met de zwakke werk ing van de 
verjaring in het nieuw BW; door de verjaring gaat we l de rechtsvordering 
maar niet de vorder ing zelf teniet. Men vergeli jke artikel 6.1.10.8 lid 1 inge-
volge welke bepaling de bevoegdheid tot verrekening evenmin door verja-
r ing eindigt. Bij dit alles valt nog te overwegen dat het gedrag van de weder-
parti j tot op zekere hoogte bedenkelijk is: deze heeft door stil te zitten zekere 
verwacht ingen gewekt en behoort van het feit dat zij niet meer aangespro-
ken kan worden , geen gebru ik te kunnen maken om haar eigen vorder ing 
ongehinderd te innen. 

Van de zijde van de commissie word t hier tegenover gesteld dat men het 
accent ook andersom kan leggen. Ook degene die het opschort ingsrecht 
had, heeft immers al die t i jd sti lgezeten. 

Artikel 6.1.7.8 

Vraag 

De praktijk eist dat aan de eerste zin van artikel 6.1.7.8 word t toegevoegd: 
«of heeft aangewezen de plaats waar de soortzaken waarmee de verbintenis 
zal worden nagekomen, zich bevinden». Men zie de VINIP-OVEIP-clausule, 
lu idende: 

«Aanzegging van plaats 

(1) Voor zover de verkoper zulks bij zijn offerte niet reeds heeft gedaan, 
heeft hij tot uiterli jk acht dagen vóór het verstri jken van de overeengekomen 
afscheeptermijn de bevoegdheid aan de koper per telegraaf of luchtmai l , ter 
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keuze van de verkoper, de plaats of plaatsen aan te zeggen, waar zich de 
voorraad of voorraden bevindt of bevinden, uit dewelke de in hoofde dezes 
aangeduide goederen zullen worden geleverd. Is zodanige aanzegging hetzij 
bij offerte hetzij daarna binnen de voormelde termi jn gedaan, dan word t -
met inachtneming van het sub 2 bepaalde in onderstaande overmachtsclau-
sule - nakoming van dit contract voor de verkoper voor onmogel i jk gehou-
den, indien nakoming door levering uit voorraad of voorraden, welke zich ten 
ti jde van de aanzegging op de aangezegde plaats(en) bevindt of bevinden, 
onmogel i jk is door overmacht in de zin van dit contract. 

(2) Aanzegging van een plaats, alwaar op het t i jdst ip der aanzegging een 
voorraad verloren was gegaan of beschadigd, is zonder gevolg, tenzij de 
verkoper aannemeli jk maakt, dat hem dat verloren gaan of die beschadiging 
niet bekend was. 

(3) Indien de voorraad, hetzij ter plaatse(n) van aanzegging, hetzij op 
transport vandaar naar scheepsboord, ten dele teniet is gegaan en het over-
schietende deel niet voldoende is om aan alle contracten te vo ldoen, is ver-
koper slechts gehouden de contracten uit te voeren in volgorde van aanzeg-
ging. 

Overmacht 
(1) Ingeval nakoming van dit contract binnen de daarin bedongen termi jn 

voor de verkoper onmogel i jk is door overmacht, waaronder te verstaan vi j -
andel i jkheden, regeringsmaatregelen, aanhouding, onlusten, p lunder ing, 
brandst icht ing, stakingen, ontbreken van scheepsruimte of verschepingsgele-
genheid en in het algemeen alle de verkoper niet toerekenbare oorzaken, 
moet de verkoper daarvan ten spoedigste aan de koper mededel ing doen. 

(2) De bedongen termi jn word t alsdan met 60 dagen verlengd (indien de 
goederen op de aangezegde plaats(en) geheel teniet zijn gegaan vindt geen 
ver lenging van de termi jn plaats), na ver loop waarvan (of indien geen ver-
lenging heeft plaatsgevonden), het contract zal zijn vervallen voor zover het 
door overmacht als hierboven omschreven niet is nagekomen, zonder dat 
de verkoper te dier zake tot enigerlei schadevergoeding gehouden zal zijn. 

(3) Indien gedurende de aldus ver lengde termi jn nakoming voor de verko-
per onmogel i jk blijft of wordt door overmacht in bovenbedoelde zin, word t 
de termi jn niet andermaal ver lengd». 

Antwoord 

Artikel 6.1.7.8 bevat een regel die van belang is voor de overgang van het 
risico ter zake van te leveren zaken, die bij alle verbintenissen tot levering 
van naar de soort bepaalde zaken van toepassing is. De regel komt erop neer 
dat de schuldenaar de schuldeiser in verzuim kan brengen door bepaalde za-
ken voor de aflevering aan te wijzen en de schuldeiser van die aanwijzing te 
verwi t t igen. Deze regel is van aanvul lend recht en staat er niet aan in de weg 
om, bij voorbeeld in een koopovereenkomst, met het oog op de overgang 
van voormeld risico andere of nadere regels op te nemen. In de VINIP-
OVEIP-clausule waarvan een tekst bij de vraag is gevoegd, is een zodanige 
afwijkende regeling neergelegd. Deze kan aldus worden samengevat dat, als 
de verkoper aan de koper aanzegt waar zich de voorraad of voorraden bevin-
den waarui t de zaken zullen worden geleverd, nakoming voor de verko-
per voor onmogel i jk zal worden gehouden, indien nakoming uit die voor-
raad of voorraden onmogel i jk blijkt door overmacht. 

Bij handelskoop zijn, afhankelijk van de soort van zaken waarop zij betrek-
king heeft, meer clausules van deze of soortgeli jke aard in zwang. Zoals de 
vraag suggereert, is denkbaar dat dergeli jke clausules zo regelmatig worden 
gebruikt en zo sterk met elkaar overeenstemmen, dat zij de vraag oproepen 
of de wet niet een regel van aanvul lend recht behoort te geven die ertoe leidt 
dat de betreffende regel ook zonder uitdrukkeli jk beding geldt, tenzij daarvan 
zou zijn afgeweken. 
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Met een dergeli jk overnemen van clausules in deze trant in de wet dient 
echter grote voorzicht igheid te worden betracht. De clausules waarom het 
gaat, hebben veelal slechts betrekking op bepaalde zaken en bepaalde 
takken van handel. Zij bevatten vaak - zoals ook de VINIP-OVEIP-clausule -
ui tgewerkte regels die op elkaar en op de bi jzondere eisen van de betreffen-
de tak van handel zijn afgestemd. Door daaruit een meer algemene regel te 
dist i l leren en deze zonder zodanige ui twerkingen in de wet op te nemen, ont-
staat het gevaar dat de regel tot allerlei onzekerheden gaat leiden of in de 
praktijk onhanteerbaar blijkt. 

Het ligt dan ook voor de hand dat een regel als die van de VINIP-OVEIP-
clausule, die is on tworpen voor een bepaalde tak van internationale handel, 
terwi j l niet aannemeli jk is dat zij ook in andere gevallen steeds tot wenseli jke 
resultaten leidt, zich niet tot een vera lgemening in de wet leent. Als argu-
ment hiervoor kan mede gelden dat ook het Haagse Koopverdrag niet een 
dergeli jke regel bevat en men bli jkens de meer beperkte regel van artikel 98 
lid 3 op dit punt niet verder heeft wi l len gaan dan daar is bepaald. 

Mondeling overleg 

Omtrent de van de zijde van de commissie nader ter sprake gebrachte 
VINIP-OVEIP-clausule merkt de reger ingscommissar is op dat tegen derge-
lijke clausules in beginsel geen bezwaar bestaat. Het zou echter te ver gaan 
in de wet de daarin voorkomende regel over te nemen, die inhoudt dat, in-
dien de verkoper aan de koper heeft aangezegd waar de voorraad zich be-
vindt waarui t geleverd moet worden, er overmacht voor de verkoper is inge-
val hij niet uit die voorraad kan leveren. Dergeli jke clausules, waaraan in be-
paalde takken van handel behoefte bestaat, kunnen alleen goed funct ione-
ren als ze vo ldoende zijn gepreciseerd. Partijen zelf kunnen dit overzien, 
maar de wetgever niet. 

Met deze uiteenzett ing toont de commissie zich bevredigd. 

Artikel 6.1.7.13a 

Vraag 

Zou het geen aanbevel ing verdienen de in het wetsontwerp Consignatie 
van gelden genoemde termi jn van tien jaar eveneens in artikel 6.1.7.13a op 
te nemen? (zie nota van wi jz ig ingen, 7729, nr. 9, blz. 4). 

Antwoord 

Artikel 10 van het wetsontwerp 13 618 betreffende de consignatie van gel-
den betreft de verjaring van de vorder ing tegen de Staat tot uitkering van de 
geconsigneerde gelden. Deze verjaring is vo l too id tien jaren na de bekend-
making, bedoeld in artikel 7 van dat wetsontwerp. Deze bekendmaking v indt 
plaats vijf jaren na het einde van het jaar waar in de consignatie plaatsvond. 
De bedoel ing van artikel 6.1.7.13a, dat de verjaring betreft van de vorder ing 
van de schuldeiser op de schuldenaar die de gelden consigneerde, is dat, als 
de voormelde vorder ing tegen de Staat is verjaard, de schuldeiser ook niet 
langer nakoming van de schuldenaar moet kunnen vorderen. 

Er is geen reden om de vorder ing op de schuldenaar in geval van consig-
natie aan een zelfstandige verjaring van tien jaren te onderwerpen. Een der-
gelijke bepal ing zou niet aansluiten bij het voorgestelde artikel 10 Wet be-
treffende consignatie van gelden, waarvan de termi jn in verband met het 
aanvangsti jdst ip in feite niet t ien maar vi j f t ien jaren bedraagt. Bovendien 
verdient het geen aanbeveling om een kortere verjar ingstermijn te verlen-
gen en een langere verjar ingstermijn te bekorten tot t ien jaren, alleen omdat 
de schuldenaar tot consignering van het verschuldigde is overgegaan. 
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Artikel 6.1.8.6 

Vraag 

Is in artikel 6.1.8.6de zinsnede beginnend met: «behalve voorzover....» 
niet overbodig? 

Antwoord 

Deze woorden zijn niet overbodig, maar essentieel. Als de vertraging niet 
aan de schuldenaar kan worden toegerekend of de nakoming reeds blijvend 
onmogelijk is, is er geen verzuim en is de tweede paragraaf van afdeling 
6.1.8 niet van toepassing. 

Artikelen 6.1.8.18 en 6.1.9.2 lid 2 

Vraag 

Zoals blijkt uit het verslag OCV van 4 maart 1977, blz. 536 e.v. betreffende 
het amendement-De Gaay Fortman is de kwestie van de ambtshalve mati-
ging van bedingen betreffende boete, kosten ter vaststelling van schade en 
aansprakelijkheid, en buitengerechtelijke kosten als bedoeld in de artikelen 
6.1.8.18 en 6.1.9.2 lid 2 sub b en c nog niet geregeld. Met deze kwestie heeft 
overigens niet alleen de kantonrechter te maken; ook tussen enkelvoudige 
kamer der rechtbank en bij voorbeeld financieringsmaatschappijen is nogal 
eens sprake van touwtrekken om bepaalde bedragen al of niet ten laste van 
de niet verschenen gedaagde te brengen. De Hoge Raad (28 oktober 1977, 
NJ 1978, 196) heeft beslist dat het oordeel van de kantonrechter, die hetsala-
ris van de gemachtigde begrepen achtte in de gevorderde buitengerechtelij-
ke kosten, niet als onjuist kan worden bestreden. Ook de commissie is van 
mening dat de rechter een ruime mogelijkheid tot matiging van een bedon-
gen boete of gefixeerde schadevergoeding behoort te hebben en dat, anders 
dan in de memorie van antwoord blz. 89/90 vermeld, onder de in artikel 
6.1.9.2 lid 2 sub b, genoemde kosten niet behoort te vallen de declaratie 
van de advocaat van eiser, althans voor zover deze de geliquideerde proces-
kosten te boven gaat. In dit verband wijst de commissie erop dat art. 1287 
BW, dat de rechter ook een mogelijkheid tot matiging van bovenmatige vor-
deringen bood, in het nieuw BW niet meer wordt opgenomen. 

Antwoord 

Het is de bedoeling de onderhavige kwestie ter gelegenheid van de lnvoe-
ringswet opnieuw onder ogen te zien. Het in de vraag aangehaalde arrest 
heeft nog eens het verband tussen de kosten van artikel 6.1.9.2 lid 2 onder b 
en c, en de bepalingen betreffende proceskosten in het Wetboek van Burger-
lijke Rechtsvordering in het licht gesteld. Overwogen wordt nu in dat wet-
boek een bepaling op te nemen die ambtshalve een zekere matiging moge-
lijk maakt van de bedragen die geacht kunnen worden ter zake van proces-
kosten en/of de kosten van artikel 6.1.9.2 lid 2 onder b en c te zijn bedon-
gen. 

Mondeling overleg 

De regeringscommissaris deelt mede dat een regeling in de trant als ver-
meld in het schriftelijk antwoord inmiddels is besproken met kringen uit de 
praktijk, en thans in het eerste stuk van de Invoeringswet kan worden opge-
nomen. 
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Artikel 6.1.9.5 

Vraag 

Door de Tweede Kamer werd de vraag gesteld of bij de toepassing van arti-
kei 6.1.9.5 een uitkering uit een sommenverzeker ing (bij voorbeeld een on-
gevallenverzekering) als aftrekbaar voordeel in aanmerking diende te wor-
den genomen. Deze vraag werd door de Minister (memorie van antwoord, 
blz. 93/94) in beginsel ontkennend beantwoord. Daarbij werd echter de mo-
geli jkheid niet uitgesloten om met een dergeli jke uitkering rekening te nou-
den bij de vraag of mat ig ing krachtens artikel 6.1.9.12a op haar plaats is. Ook 
zou zo'n uitkering een rol kunnen spelen bij de bepaling van de omvang van 
de krachtens artikel 6.1.9.12 verschuldigde schadevergoeding. Aldus de me-
morie van antwoord. A. R. Bloembergen, in een tot de commissie gerichte 
brief, is met deze passage in de memor ie van antwoord wein ig gelukkig. Hij 
is van mening dat in bepaalde gevallen voor die toerekening veel te zeggen 
valt, met name wanneer de ongevallenverzekering is gesloten en gefinan-
cierd door de aansprakelijke persoon, bij voorbeeld een door een bestuurder 
van een auto gesloten ongevallen-inzittenden-verzekering of een door een 
werkgever ten behoeve van zijn werknemers gesloten collectieve ongeval-
lenverzekering. Het matigingsrecht van artikel 6.1.9.12a zal zijns inziens van 
weinig invloed kunnen zijn, aangezien de schadevergoeding bijna alti jd 
wordt betaald door een WA-verzekeraar, in welk geval ingevolge lid 2 van dit 
artikel mat ig ing is uitgesloten. De commissie sluit zich bij dit betoog aan. 

Antwoord 

Artikel 6.1.9.5 laat de hier aangesneden kwestie aan de rechter over, even-
als het huidige recht dat doet. De strekking van de aangehaalde passage van 
de memor ie van antwoord is dat de huidige rechtspraak ook onder het toe-
komstige recht zijn waarde zal behouden. Dat betekent evenweln ie t dat de 
rechtspraak onder het nieuwe recht niet vri j zou zijn zich in een andere rich-
t ing te ontwikkelen en met nieuwe maatschappeli jke inzichten omtrent aan-
sprakeli jkheid en schadeverdeling rekening te houden. De memor ie van ant-
woord die slechts spreekt van wat «in het algemeen» mag worden aangeno-
men, gaat er bij haar voorbeelden van uit dat het slachtoffer zelf de premies 
voor de ongevallenverzekering betaald heeft. Het in deze vraag vermelde ge-
val dat het de dader is, die de premies voor zijn rekening nam, zal door de 
rechter anders beoordeeld kunnen worden. 

Artikel 6.1.9.8 lid 2 

Vraag 

De commissie is, in het voetspoor van Bloembergen (noot onder 
HR 21 januari 1977, NJ 1977, 386, zie ook Onrechtmatige Daad, Bloember-
gen, I nr. 357 en 370), evenals A. J . O. van Wassenaer van Catwijck (WPNR 
5361 sub 5) van mening dat de regeling van artikel 6.1.9.8lid2 nog nadere 
overdenking verdient. 

Antwoord 

Van Wassenaer zet in zijn aangehaalde, in 1976 verschenen, artikel met 
juistheid uiteen dat voor de vraag die in artikel 6.1.9.8 lid 2 wordt beant-
woord , een reeks oplossingen denkbaar is, die alle verdedigers hebben ge-
vonden en voor ieder waarvan argumenten zijn aan te voeren. Deze knoop is 
in het ontwerp weloverwogen doorgehakt en de wijze waarop dat is gebeurd 
is inmiddels in het aangehaalde arrest van de Hoge Raad gevolgd. Waar 
sindsdien geen nieuwe argumenten zijn aangevoerd, bestaat geen aanlei-
ding dezelfde knoop opnieuw, maar nu anders, door te hakken. 
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Mondeling overleg 

Vanuit de commiss ie word t als bezwaar tegen deze bepal ing in het bi jzon-
der aangevoerd dat zij ertoe noopt achtereenvolgens verschi l lende tegen-
parti jen aan te spreken. 

De reger ingscommissar is stelt daartegenover dat het bezwaar van alle an-
dere stelsels juist is, dat zij alleen goed werken als de benadeelde alle andere 
part i jen, die mogel i jkerwi js aansprakelijk zi jn, in het geding kan betrekken. 
Dit zal niet alt i jd mogel i jk zijn en, als dit wel het geval zou zijn, loopt de eiser 
nodeloos procesrisico, nl. indien hij niet kan waar maken dat alle gedaagden 
voor een gedeelte aansprakeli jk zijn. 

In dit verband merkt hij nog op dat het Bundesgerichtshof (BGHZ 54, 283, 
1970), anders dan Bloembergen in zijn door de commissie aangehaalde an-
notatie aanneemt, niet gedeelteli jk is teruggekomen op zijn vroegere leer, 
waar ook artikel 6.1.9.8. lid 1, eerste zin, op is gebaseerd. Het g ing in dit ar-
rest om de vo lgende vraag. De benadeelde was in het donker tegen een sti l-
staande aanhangwagen gereden. De fouten aan de kant van de aanhangwa-
gen en die aan de kant van de benadeelde wogen tegen elkaar op. Het arrest 
heeft betrekking op de vraag of men de fouten aan de kant van de aanhang-
wagen mag spl i tsen, zodat men bij voorbeeld kan bereiken dat de chauffeur, 
diens werkgever en de benadeelde ieder een derde deel van de schade moe-
ten dragen («Gesamtschau»), wat een voordeelt je voor de benadeelde zou 
opleveren. Het BGH wees deze opvatt ing af. Voor het ontwerp-BW moet het-
zelfde worden aangenomen. Het gaat hier om de vraag of wat er aan de zijde 
van de aanhangwagen is gebeurd aan ieder der aansprakelijke personen in 
zijn verhouding tot de benadeelde in zijn geheel kan worden toegerekend in 
de zin van artikel 6.1.9.6. Op die vraag heeft artikel 6.1.9.8 lid 2 geen betrek-
king. 

Naar aanleiding van de tweede zin van artikel 6.1.9.8 lid 2 word t vanui t de 
commissie het geval gesteld dat een benadeelde tegenover drie mededa-
ders staat, waarbi j allen gelijkeli jk, dus ieder voor 1M, schuld hebben. Als nu 
een van de daders insolvent is, lijkt het onredeli jk dat ook het slachtoffer in 
het tekort moet meedragen. 

De reger ingscommissar is deelt dit oordeel niet: de benadeelde heeft zelf 
ook schuld en behoort dus ook mee te dragen. Er behoort onder degenen die 
medeschuld hebben wat betreft de draagplicht geen onderscheid gemaakt 
te worden tussen hen die wel en die geen schade hebben geleden. Onder 
omstandigheden zou de naar voren gebrachte gedachte ertoe kunnen leiden 
dat, indien een van een aantal mededaders insolvent blijkt te zijn, het tekort 
geheel op een van de anderen, nl. degene die toeval l ig als enige zelf geen 
schade heeft geleden, word t afgewenteld. 

Een deel van de commiss ie onderschri j f t deze zienswijze. 

Artikel 6.1.9.9 

Vraag 

In de l i teratuur over het ontwerp is de vraag naar voren gekomen of artikel 
6.1.9.9 niet moet inhouden dat de rechter behalve op vorder ing van de 
schuldeiser ook op ver langen van de schuldenaarXoX toekenning van scha-
devergoeding in natura moet kunnen overgaan; zie Van Wassenaer van Cat-
wijck, WPNR 5361, sub 7, blz. 557, de dissertatie van Croes, laatste hoofd-
stuk, VanOpsta l l i n R M T h e m i s 1978, blz. 70/71, en De Wolf in Maatschappi j -
belangen 1978, blz. 219-220. De memor ie van antwoord bij artikel 6.1.9.9 
geeft op deze vraag geen duideli jk an twoord . 

Antwoord 

Inderdaad word t deze kwestie in de memor ie van antwoord enigszins 
st iefmoederl i jk behandeld. Zij ligt, kort samengevat, als volgt . 
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Men moet twee vragen ui teenhouden. In de eerste plaats is er de vraag of 
een schuldenaar die een redelijk aanbod tot schadevergoeding in natura 
doet, niettemin tot schadevergoeding in geld kan worden veroordeeld. Men 
denke aan een door een bepaald bedrijf toegebrachte schade die niemand 
beter dan juist dat (gespecialiseerde) bedrijf kan herstellen. Hier is aan een 
bijzondere regel geen behoefte - evenmin als in het huidige recht - omdat 
weiger ing van een zodanig aanbod kan meebrengen dat de schuldeiser niet 
het nodige doet om zijn schade te beperken. De schuldenaar zal zich dan 
kunnen beroepen op artikel 6.1.9.6: de oorzaak van de (geld)schade is toe te 
rekenen aan de schuldeiser die de kans zijn schade kosteloos hersteld te krij-
gen zonder rechtvaardiging verloren laat gaan. 

De tweede van de boven bedoelde beide vragen is of een schuldenaar 
eventueel een schuldeiser kan dwingen eraan mee te werken dat de schade 
metterdaad in natura wordt hersteld. Hij kan daarbij belang hebben wegens 
het gevaar dat bij uitstel van de reparatie verdere schade, eventueel voor 
derden ontstaat, waarvoor hij eveneens aansprakelijk zou zijn. Te denken 
valt bij voorbeeld aan een serie auto's die met een bepaald gebrek geleverd 
zijn en bij niet-herstel een gevaar bli jven opleveren, of aan verspreiding van 
een gift ige stof die snel opgeru imd moet worden , wi l zij niet verdere slacht-
offers maken. In sprekende gevallen zal het beletten van het herstel een on-
rechtmatige daad, ook jegens de schadetoebrenger, opleveren of in stri jd 
komen met b i jkomende verpl icht ingen op grond van redeli jkheid en billijk-
heid, bedoeld in de artikelen 6.1.1.2 en 6.5.3.1, telkens eerste l id. Dit geeft 
ook de nodige ruimte om hier behoedzaam te werk te gaan, hetgeen nodig 
kan zijn omdat de belangen van de schuldeiser van geval tot geval kunnen 
verschil len. Is bij voorbeeld een kwekerij met een gift ige stof als voormeld 
besmet geraakt, dan zal de kweker well icht goed doen het herstel niet door 
het bedrijf waarvan de stof afkomstig is te doen verr ichten, maar door een 
ander die meer gespecialiseerd is in de gekweekte gewassen. 

Artikel 6.1.9.11 

Vraag 

Naar aanleiding van artikel 6.1.9.11 wijst de commissie op de beschouwin-
gen van R. Overeem, Smartegeld, 1979, blz. 49 e.v. In hoeverre dient aan de 
daar uitgeoefende kritiek te worden tegemoetgekomen? 

Antwoord 

1. Overeem betoont zich in zijn boek een voorstander van de zienswijze 
dat tussen vergoeding van vermogensschade en van ideële schade geen 
principieel verschil bestaat, omdat ook deze laatste schade, zij het ook indi-
rect, in geld kan worden gecompenseerd. Uitgaande van deze opvat t ing, die 
in de loop van de negentiende eeuw in verschil lende Europese landen, in de 
eerste plaats Frankrijk, de overhand heeft gekregen, maar ook daar nog alti jd 
min of meer omstreden is, komt hij tot een vr i jwel onbeperkte aansprakelijk-
heid voor ideële schade. 

Het is duideli jk dat hij aldus in botsing komt met de grondgedachte van ar-
tikel 6.1.9.11, dat een excessieve ontwikkel ing van vergoeding voor ander 
nadeel dan vermogensschade beoogt te voorkomen door deze te beperken 
tot de gevallen waar zij niet gemist kan worden en door de omvang ervan te 
koppelen aan factoren die toekenning van excessieve bedragen kunnen be-
letten. Er bestaat geen aanleiding deze grondgedachte thans te laten varen. 

2. Overeem stelt tegenover de door hem aangehangen «compensatie-
theorie» een andere theorie, volgens welke de vergoeding van ideële schade 
is gegrond op «genoegdoening», door hem opgevat als een soort aan de da-
der opgelegde straf. Zijn kritiek op artikel 6.1.9.11 komt mede voort uit zijn 
mening dat daarin eenzijdig voor deze laatste opvatt ing zou worden geko-
zen. Dit is niet juist. 
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In de memor ie van antwoord , blz. 101, onderaan, wordt ter toel icht ing van 
het hoogst persoonl i jk karakter van de vorder ing wel gesproken van een ge-
noegdoening in de relatie tussen aansprakelijke en benadeelde, maar daar-
mee wordt slechts bedoeld dat het artikel - mede - steunt op de gedachte 
van goedmaking van het onrecht dat de getroffene heeft ondergaan of - zo-
als de toel icht ing van het dr iemanschap, blz. 570, het uitdrukt - ter bevredi-
ging van zijn rechtsgevoel. Deze gedachte - die voor het huidige recht is 
overgenomen in Asser-Rutten I, blz. 192, en aansluit bij het Zwitserse artikel 
47 OR en een binnenkort te verwachten aanvul l ing op dit punt van par. 847 
BGB - past vooral goed bij de gevallen van aantasting van de persoon, waar-
op in artikel 6.1.9.11 dan ook sterk de nadruk ligt. De goedmaking geschiedt 
niet door het opleggen van een maatregel van poenale aard, maar door het 
toekennen van een naar bi l l i jkheid vast te stellen schadevergoeding, zoals 
de aanhef van het artikel uitdrukkeli jk zegt. 

In dit laatste ligt een tweede functie van het artikel besloten: het toeken-
nen van schadevergoeding voor het geleden «nadeel», bij voorbeeld pi jn of 
gederfde levensvreugde. Daarmee wordt - behalve dat afdeling 6.1.9 in be-
ginsel ook op deze schadevergoeding van toepassing is - ook uitgedrukt dat 
tussen het bedrag van de vergoeding en de omvang van het nadeel evenre-
digheid dient te bestaan. Dit is echter een evenredigheid van geheel andere 
orde dan dient te bestaan tussen schadevergoeding voor vermogensschade 
en de vermogensverminder ing waarvoor zij wordt toegekend. Een vermo-
gensverminder ing kan immers in beginsel in geld worden uitgedrukt, terwi j l 
dit bij andere nadelen, zoals leed, nu juist niet het geval is. 

De taak van de rechter bestaat hier derhalve in een afweging van meer fac-
toren dan bij de vaststel l ing van vermogensschade een rol spelen. Daarbij 
verdient aandacht dat de factoren die van belang zijn voor de voormelde 
evenredigheid en die welke van belang zijn voor de voormelde genoegdoe-
ning van de getroffene, niet scherp zijn te scheiden. Artikel 6.1.9.11 onder-
scheidt hiertussen dan ook niet en bepaalt dat de schadevergoeding moet 
worden vastgesteld «naar bi l l i jkheid», hetgeen impliceert dat de rechter re-
kening moet houden met alle omstandigheden van het geval, derhalve ook 
met de schuldgraad en wederzi jdse economische omstandigheden, waarui t 
een mat iging van de schadevergoeding zal kunnen voor tv loe ien; men zie de 
toel icht ing van het dr iemanschap, blz. 570, derde alinea ad artikel 6.1.9.11, 
en de memor ie van antwoord, blz. 101, bovenaan, alsook artikel 7 van de In-
leidende ti tel. De door Overeem, blz. 51 onder 1, gesignaleerde onduidel i jk-
heid bestaat derhalve niet. 

3. Het bovenstaande brengt niet mee dat het artikel geen andere, meer 
ondergeschikte functies kan hebben. Zo zal van de mogel i jkheid van schade-
vergoeding een preventieve werk ing kunnen uitgaan ter zake van de aantas-
t ing van eer en goede naam of van persoonli jke privacy, die langs andere 
weg moeil i jk zou zijn te verkr i jgen. Ook zal artikel 6.1.9.11 er soms toe kun-
nen leiden in gevallen dat vermogensschade moeil i jk aan te tonen valt, toch 
tot een redelijke vergoeding te komen; men zie het eindverslag betreffende 
Boek 6 van de vaste Commissie voor Justit ie uit de Tweede Kamer, stuk nr. 
18, blz. 9-10. 

4. Overeem heeft voorts kritiek op het feit dat het ontwerp geen vergoe-
ding mogeli jk maakt voor verdriet om dood of verwonding van anderen. Hij 
voert voor dit standpunt geen nieuwe argumenten aan. Het is niet alleen in 
Nederland een str i jdpunt, maar ook in Engeland en Duitsland, waar deze 
mogel i jkheid thans niet bestaat, en in Frankrijk, waar deze mogel i jkheid 
thans wèl bestaat. De belangri jkste argumenten tegen een zodanige vergoe-
ding laten zich als volgt samenvat ten: 

a. Hoe schri jnender het leed waarom het gaat, hoe groter de weerstand 
tegen de gedachte dat men dit op enigerlei wijze met geld zou kunnen ver-
goeden. Dit spreekt het sterkst juist in de gevallen van verdriet om anderen. 
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b. Hier vergoeding toekennen leidt tot «commercialisering» van verdriet; 
het kan moeilijk anders dan om hoge bedragen gaan, tegen aansprakelijk-
heid waarvoor men zich zal moeten verzekeren, wat weer verhoging van de 
vergoeding in de hand pleegt te werken en aldus ook de instelling van partij-
en kan beïnvloeden. Zo zal de weduwe die als eiseres optreedt, haar verdriet 
gedurende de procedure «op peil» moeten houden - en niet bij voorbeeld 
een nieuwe relatie opbouwen - om de toewijzing van haar vordering niet in 
gevaarte brengen. 

c. De ervaring in landen die deze vergoeding toelaten, leert dat zij tot on-
smakelijke procespraktijken leidt. De gedaagde heeft er belang bij alles op 
tafel te brengen - ook intimiteiten - , wat aannemelijk kan maken dat bij 
voorbeeld het huwelijk van de eisende partij minder goed was dan zij het 
doet voorkomen. Deze zal harerzijds gedwongen worden evenzeer op derge-
lijke details in te gaan. Te denken valt daarbij ook aan andere relaties dan hu-
welijk. 

5. Anders dan Overeem, blz. 52, suggereert, valt onder artikel 6.1.9.11 lid 
1 onder b ook aantasting van de persoon door het toebrengen van psychi-
sche storingen, mits deze ernstig genoeg zijn om van «aantasting» van de 

.persoon te spreken. Hier zal overigens ook artikel 6.1.9.2 lid 2 onder a vaak 
van belang zijn. Redelijke kosten ter voorkoming of beperking van schade, 
waaronder ook ideële schade valt, komen als vermogensschade voor ver-
goeding in aanmerking; zie de memorie van antwoord aan de Tweede Ka-
mer, blz. 87. Men denke aan de kosten van een vakantieverblijf om psychisch 
tot rustte komen. 

Onder aantasting van de persoon valt niet ook de aantasting van zaken 
waarvoor de benadeelde een bijzondere affectie voelt. Voor vergoeding van 
ideële schade naast de materiële is hier in beginsel geen plaats. Het zou ech-
ter wel erg ver gaan dit ook uit te sluiten voor het geval de dader bij de ver-
nieling van de zaak nu juist het oogmerk had de benadeelde in deze affectie 
te treffen, bij voorbeeld bij wijze van wraakneming. Artikel 6.1.9.11 lid 1 on-
der a maakt daarom voor dergelijke gevallen een uitzondering. Met Over-
eem kan worden ingestemd dat dit voor de praktijk van gering belang zal 
zijn. 

6. Het tweede lid past bij de gedachte van «genoegdoening». Het is aan 
de getroffene om te beslissen of hij deze op haar plaats acht. Overeem komt 
vanuit de door hem aangehangen theorie tot een andere uitkomst, maar 
voert geen praktische redenen aan waarom aanspraken op smartegeld, ook 
voordat deze beslissing is genomen, vrij behoren te kunnen vererven en te r 

worden verhandeld en dat zij ook door schuldeisers of de faillissementscura-
tor geldend behoren te worden gemaakt. Ten slotte ziet hij over het hoofd 
dat onder «overgang» ook overgang door cessie is begrepen. Dat de aan-
spraak op ideële schadevergoeding niet in de huwelijkse gemeenschap valt, 
volgt uit artikel 94 lid 3 van Boek 1. 

Artikel 6 1.9.12 

Vraag 

Afgezien van lid 1 sub d wordt in artikel6.1.9.12 het behoeftigheidsver-
eiste niet meer gesteld. Toch is het blijkens de memorie van antwoord, blz. 
94, eerste hele alinea, de bedoeling dat ten opzichte van het huidig recht niet 
veel verandert in dit opzicht. In een tot de commissie gerichte brief vraagt 
Bloembergen zich af of het niet beter is dit vereiste uitdrukkelijk in de wet 
neer te leggen. Hierdoor zou buiten twijfel komen te staan dat de rechter met 
eventueel aan de nabestaanden als zodanig toekomende uitkeringen reke-
ning moet houden, zodat procedures hierover kunnen worden voorkomen. 
De commissie zou hierover gaarne het oordeel van de Minister vernemen. 
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Antwoord 

Artikel 6.1.9.12 l id 1, aanhef, spreekt van het derven van levensonder-
houd. Daarin ligt opgesloten dat rekening gehouden moet worden zowel 
met de draagkracht die de overledene, ware hij bl i jven leven, in de toekomst 
vermoedel i jk zou hebben gehad, als met de behoeften van de nabestaan-
den, zoals deze zich na het overl i jden verder ontwikkelen en zoals deze mede 
door alle hun toekomende baten zullen worden bepaald. Daaronder vallen 
ook de uitkeringen waarop de nabestaanden recht hebben als gevolg van 
het overl i jden zelf. Deze mogen immers geacht worden mede te voorzien in 
de behoefte van de nabestaanden aan levensonderhoud, dat derhalve in zo-
verre niet is gederfd; men zie ook de memor ie van an twoord , blz. 94 eerste 
alinea, en blz. 104, alinea 0. 

Bij de groep nabestaanden onder e ligt het anders. Hier gaat het om kos-
ten van vervangende hulp die bepaald zullen worden door de behoefte aan 
een zodanige hulp. 

Artikel 6.1.9A.3 lid 1 

Vraag 

Kan in artikel 6.1.9A.3 lid 1 het woord «geldig» niet worden gemist (Ver-
gelijk vraag 3 bij de artikelen 6.1.1.2,6.5.3.1 en 6.5.3.11). 

Antwoord 

Het woord «geldig» kan niet worden gemist. De suggestie dient te worden 
vermeden dat de schuldeiser alti jd (eenzijdig) betaling op zijn rekening zou 
kunnen uitsluiten. Uit overeenkomst of andere rechtsverhouding kan voort-
vloeien dat girale betal ing niet door de schuldeiser geweigerd kan worden. 
Men denke aan de ambtenarensalar issen. Ook met toekomst ige wetgeving 
moet rekening worden gehouden. 

Artikel 6.1.10.6 

Vraag 

De door de Koninkli jke Notariële Broederschap geuite kritiek op artikel 
6.1.10.6 (o.a. in WPNR 5388, blz. 266) word t door de commissie gedeeld; het 
ter aangehaalde plaatse vermelde an twoord overtu igt niet. Niet valt in te 
zien dat het ooit bil l i jk zou zijn dat bij verrekening één partij over een langere 
periode rente zou betalen dan de andere, omdat slechts die andere partij de 
terugwerkende kracht van de verrekening tot zijn voordeel kan aanwenden. 
Wat is overigens het nut van deze terugwerkende kracht? Is het niet beter de 
verrekening te laten werken met ingang van de datum van de verrekenings-
verklaring? Daarmee zou ook het renteprobleem opgelost zijn. 

Antwoord 

De bepaling van het tweede lid klopt inderdaad niet. Tot op het t i jdst ip van 
de laatste rentebetal ing dient over en weer hetzelfde te gelden, doordat be-
taalde rente niet teruggevorderd kan worden en verschenen, maar nog niet 
betaalde rente verschuldigd blijft. Dat was ook de bedoel ing van het drie-
manschap, dat de bepal ing als volgt had geredigeerd: «Indien echter bij een 
verrekening een rentedragende vorder ing betrokken is, werkt de verreke-
ning niet verder terug dan tot het einde van de laatste termi jn , waarover de 
rente is voldaan». Zie ook de toel icht ing van het dr iemanschap, blz. 586, 
voorlaatste alinea. Ter gelegenheid van het gewijzigd ontwerp is getracht 
deze redactie te verduidel i jken en heeft een ontspor ing plaatsgevonden die 
bij het geciteerde antwoord aan de notarissen nog heeft doorgewerkt. 
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Het voornemen bestaat om ter gelegenheid van de Invoeringswet naar de 
oorspronkelijke opzet terug te keren. 

De terugwerkende kracht van het eerste lid kan niet worden gemist in een 
stelsel waarin de verrekening door een verklaring tot stand komt. Ook in een 
zodanig stelsel zullen partijen er in de praktijk immers vaak van uitgaan dat 
de vorderingen zonder meer tegen elkaar zijn weggevallen. Het zou daarom 
een bron van onzekerheid zijn, wanneer een verrekening, tot stand gekomen 
na het tijdstip waarop betaald had moeten worden, aan het uitblijven van 
betaling niet meer het karakter van wanprestatie zou kunnen ontnemen. De 
wederpartij zou immers bevoegd blijven om bij voorbeeld de overeenkomst 
te ontbinden of wettelijke rente tot op het tijdstip van de verrekeningsverkla-
ring te eisen, hetgeen voor de wederpartij een onverwachte meevaller en 
voor degene die verrekent een onaangename verrassing zou zijn. Deze 
moeilijkheid wordt in het huidige recht vermeden door aan te nemen dat 
compensatie van rechtswege werkt, waartoe men zich beroept op artikel 
1462 BW («Vergelijking heeft van rechtswege plaats, zelfs buiten weten der 
schuldenaren»), een stelsel dat overigens weer andere moeilijkheden ople-
vert die men tracht te vermijden door aan te nemen dat voor compensatie 
.een handeling nodig is, waartoe men zich beroept op de artikelen 1466 e.v. 
(die spreken van een schuld «in vergelijking brengen»). Het ontwerp combi-
neert beide stelsels door enerzijds een verklaring te eisen en deze anderzijds 
te laten terugwerken tot het tijdstip van het ontstaan van de bevoegheid tot 
verrekening; men zie ook de memorie van antwoord, blz. 130-131. 

TITEL 2 

Vraag 7 

Hammerstein (diss. Nijmegen 1977, blz. 71 e.v.) acht het mogelijk de rege-
ling van de subrogatiete vereenvoudigen. De commissie is van mening dat 
zijn voorstellen geen verbetering inhouden, mede gelet op de uiteenzetting 
in de memorie van antwoord, blz 146 e.v., maar wil volledigheidshalve niet 
nalaten het oordeel van de Minister hieromtrent te vragen. 

Antwoord 

Het voorstel van Hammerstein laat zich aldus kort samenvatten dat artikel 
6.2.2.7 onder d (subrogatie door een overeenkomst tussen betaler en schul-
denaar) zou worden gehandhaafd en dat alle andere vormen van subrogatie 
tot één regel zouden worden teruggebracht, volgens welke subrogatie van 
rechtswege plaatsvindt in alle gevallen dat de betaler de schuld van een an-
der in zijn eigen belang voldoet. Bij dit belang wordt gedacht aan eigen «ge-
houdenheid» of «vermogensrechtelijke gebondenheid» ter zake van de 
schuld, hetgeen dan verder zou moeten worden uitgewerkt door de rechter. 

Inderdaad verdient dit stelsel geen aanbeveling. De vraag of een vorde-
ring met zakelijke zekerheden, borgtocht, voorrechten en andere bevoegd-
hedenopdebetalerovergaat-inwezeneenvraagvan zakenrechtelijke aard -
behoort niet met een onnodig vage maatstaf aan het oordeel van de recht-
ter te worden overgelaten. Hammerstein meent dat zijn maatstaf ruimer is 
dan uit de artikelen 6.2.2.7a-czou voortvloeien. Maar reeds dit valt te betwij-
felen. Met name het geval onder c laat zich moeilijk omschrijven als een ge-
val van «vermogensrechtelijke gebondenheid». Toch is het redelijk dat de-
gene die een vordering waarvan hij geen schuldenaar is, betaalt om uitwin-
ning te voorkomen van een machine die hij gekocht, maar nog niet geleverd 
gekregen heeft, in de vordering van de schuldeiser wordt gesubrogeerd. 

Ook verdient het geen aanbeveling de subrogatie van artikel 6.1.2.7 en die 
van artikel 6.2.2.7 onder één noemer te brengen. Het geval dat één van meer 
hoofdelijke schuldenaren een vordering voldoet, kan niet worden gelijkge-
steld met het geval dat een buitenstaander de schuldeiser voldoet en daar-
door krachtens artikel 6.2.2.7 wordt gesubrogeerd in diens rechten tegen alle 
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hoofdel i jke schuldenaren tezamen. In het eerste geval behoort de betaler 
slechts gesubrogeerd te worden overeenkomst ig de interne draagplicht van 
zijn hoofdel i jke medeschuldenaren, aangezien anders ter zake van het on-
derl inge verhaal een vicieuze cirkel zou ontstaan. In het tweede geval be-
hoort subrogat ie mee te brengen dat de hoofdel i jke schuldenaren ook je-
gens de betaler hoofdel i jk gebonden zijn. 

Vraag 2 

De commiss ie wi l de Minister gaarne herinneren aan zijn belofte (memor ie 
van an twoord blz. 148, eerste alinea) nog terug te zullen komen op het onder-
werp verhaalsrechten van sociale verzekeraars en part icul iere ongeval len-
verzekeraars. 

Antwoord 

Zoals in de memor ie van an twoord , blz 148, is opgemerkt , ligt het prakti-
sche belang van de vraag of de verhaalsrechten van sociale verzekeraars en 
part icul iere verzekeraars dienen te worden afgeschaft, voornamel i jk op het 
gebied van de verkeersongeval len. In dit verband kan het volgende worden 
medegedeeld. De Studiegroep Verkeersaansprakeli jkheid heeft in het in 1978 
verschenen eerste deel van haar rapport, dat gewi jd is aan de vergoeding 
van schade door dood en letsel als gevolg van verkeersongeval len, voorge-
steld de verhaalsrechten van sociale verzekeraars op grond van enkele soci-
ale verzekeringswetten en van particul iere verzekeraars op grond van artikel 
284 Wetboek van Koophandel af te schaffen (zie blz 26 e.v. van het rapport). 
Over dit voorstel en de consequenties daarvan is thans interdepartementaal 
overleg gaande tussen de betrokken Minister ies, nl . die van Justi t ie, van Fi-
nanciën, van Verkeer en Waterstaat, van Economische Zaken, van Sociale 
Zaken en van Volksgezondheid en Mi l ieuhygiëne. Het over leg, dat dient ter 
voorbere id ing van een reger ingsstandpunt over de in het rapport neergeleg-
de voorste l len, is nog niet afgerond. Er kunnen derhalve thans nog geen na-
dere uitspraken over de afschaff ing van deze verhaalsrechten worden ge-
daan. 

TITEL 3 

Vraag 

Kan de Minister al mededel ingen doen betreffende de resultaten van het 
onderzoek door de Studiegroep Verkeersaansprakeli jkheid met betrekking 
tot de vraag of aansprakeli jkheid voor (verkeers-)ongevallen dient te worden 
afgeschaft (memor ie van an twoord , blz. 157)? 

Antwoord 

Zoals in het an twoord op de vor ige vraag is medegedeeld, is in 1978 het 
eerste deel van het rapport van de Studiegroep Verkeersaansprakeli jkheid, 
dat betrekking heeft op schade door dood en letsel, verschenen. Naar hieruit 
blijkt is de Studiegroep geen voorstandster van afschaff ing van aansprakeli jk-
heid voor verkeersongeval len, zoals verdedigd door A. R. B loembergen; zie 
blz. 19 e.v. van het rapport. De Studiegroep heeft ter verbeter ing van de po-
sitie van verkeersslachtoffers twee alternatieve voorstel len gedaan en in voor-
ontwerpen ui tgewerkt, te weten een systeem van risico-aansprakeli jkheid en 
een systeem van verkeersverzekering. Voor nadere bi jzonderheden van een 
en ander zij verwezen naar het rapport. 

De Studiegroep houdt zich thans bezig met het vraagstuk van de vergoe-
ding van zaakschade. Naar verwacht ing zal zij haar studie van dit onderwerp 
binnenkort kunnen afronden. 
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Artikelen 6.3.1.1 en 6.1.9.4 

Vraag 

De stroom literatuur met betrekking tot de artikelen 6.3.1.1 en 6.1.9.4 is 
nog niet opgedroogd, zie bi jvoorbeeld H. J . van Eikema Hommes in NJB 
1978, biz. 269 e.v., met commentaar van G. J. Scholten op biz. 275 van hetzelfde 
blad, M. J. P. Verburgh in RM Themis 1978, biz.353, G. H. A. Schut in RM The-
mis 1978, biz. 380 e.v., en het door deze schri jvers geciteerde. Well icht zou de 
reger ingscommissar is nogmaals een uiteenzett ing kunnen geven over de be-
gr ippen toerekening van de onrechtmat ige daad aan de pleger ervan (artikel 
6.3.1.1, schuld- en risico-aansprakeli jkheid), en toerekening van de schade 
aan de schuldenaar (artikel 6.1.9.4, causaliteit) zoals in het Nieuw BW gehan-
teerd? Zou het de duidel i jkheid kunnen bevorderen, indien niet in beide arti-
kelen het woord «toegerekend» word t gebruikt, maar in het eerste (artikel 
6.3.1.1) dit woord word t vervangen door «aangerekend»? Naar de commis-
sie meent, word t immers met toerekening van de daad aan de dader iets an-
ders uitgedrukt dan met toerekening van de schade. 

Antwoord 

De term «toerekenen» of «toerekening» komt in het Nieuw BW in vele uit-
eenlopende bepal ingen voor. Zij word t daar gebezigd, waar het erom gaat 
dat iets voor rekening of ten laste gebracht word t van iemand of van iets 
anders. Zo word t in de artikelen 3.7.1.13 en 4.5.4.2 een schuld op een aan-
deel toegerekend en in artikel 4.3.3.8 een gift op een legit ieme portie. In de 
artikelen 6.1.6.13, 6.1.6.14 en 6.1.10.15 is voorts sprake van toerekening van 
een betaling op een verbintenis. 

Daarnaast zijn er tal van gevallen waar in het gaat om het toerekenen aan 
een schuldenaar van een tekor tkoming in de nakoming van zijn verbintenis. 
Een zodanige toerekening heeft tot gevolg dat hij de gevolgen van deze wan-
prestatie moet dragen (schadevergoeding, verzwaring van aansprakelijk-
heid voor ten ie t gaan van de prestatie, ontb ind ing, enz.). In dit verband 
wordt de term in de eerste plaats gebezigd in afdeling 6.1.8, en voorts bij 
voorbeeld in de artikelen 3.6.1.7, 6.1.7.7, 6.4.2.3, 6.4.3.1 leden 2 en 3, 
6.5.4.20 en vele bepalingen van Boek 7. 

In artikel 6.1.7.1 gaat het om nog weer iets anders, nl. om toerekening van 
een oorzaak van verhinder ing aan de schuldeiser, nodig voor het ontstaan 
van schuldeisersverzuim. In vergeli jkbaar verband word t de term gebezigd 
in artikel 7.10.3.8 (het huidige artikel 1638dBW). 

Wat artikel 6.3.1.1 betreft, dit heeft betrekking op de toerekening van een 
onrechtmatige daad aan degene die deze daad gepleegd heeft. Het gevolg 
van een zodanige toerekening is dat de dader voor eventuele schade aan-
sprakelijk is. Die toerekening kan geschieden omdat de dader verwi j t treft 
(schuld) of omdat de daad op een andere grond voor zijn rekening komt. 
Voor de belangrijkste gevallen waaraan men hier kan denken, zijn nadere re-
gels opgenomen in de artikelen 6.3.1.2a, 6.3.1.2ben 6.3.1.5 betreffende res-
pectievelijk kinderen, daders met een geestelijke of l ichameli jke tekortko-
ming en groepsgedragingen. Voor zover deze toerekening niet op schuld be-
rust, kan men spreken van een vorm van risico-aansprakeli jkheid. In het oog 
dient echter te worden gehouden, dat de belangri jkste gevallen van risico-
aansprakelijkheid buiten overeenkomst zijn geregeld in afdeling 6.3.2, waar 
de term «toerekenen» niet word t gebezigd. 

In artikel 6.1.9.4 ten slotte, word t de term «toerekenen» gebezigd met het 
oog op het causaal verband tussen schade en de gebeurtenis waarop de 
aansprakeli jkheid berust. Het gaat daarbij om de vraag in hoeverre de gevor-
derde schade als een gevolg van die gebeurtenis ten laste van de schulde-
naar behoort te komen. In een verwante context komt de term voor in de ar-
tikelen 6.1.9.6 en 6.1.9.8 lid 2. 

Van al deze gevallen kan worden gezegd dat deze terminologie aansluit bij 
die van het huidige recht. Dat geldt ook voor artikel 6.1.9.4 betreffende het 
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causaal verband, dat aansluit bij de bekende recente ontwikkel ing van de 
rechtspraak die zich na het verschi jnen van het gewijzigd ontwerp van Boek 
6 waarbi j het artikel zijn huidige vorm heeft gekregen, heeft voortgezet en 
waarvan verwacht mag worden dat zij zich nog verder zal voortzetten. 

Het verdient geen aanbevel ing in deze termino log ie thans verandering te 
brengen. Met name zou het ook geen verbeter ing zijn om in artikel 6.3.1.1 
van «aanrekenen» te spreken, welk spraakgebruik dan ook in de artikelen 
6.3.1.2a, 6.3.1.2b en 6.3.1.5 gevolgd zou moeten worden. «Aanrekenen» 
word t in het gewone spraakgebruik immers meestal gebezigd in de zin van 
(ernstig) kwali jk nemen. Maar dat word t hier nu juist niet bedoeld. 

Besloten moge worden met de opmerk ing dat bli jkens het voorgaande de 
term «toerekenen» in het jur idisch spraakgebruik geen vaste, autonome be-
tekenis heeft, zodat het de aard is van de regel waar in de term voorkomt die 
de precieze betekenis ervan bepaalt. Vaak is in de betreffende bepaling zelf 
ook aangegeven op welke factoren bij de toerekening in het bijzonder moet 
worden gelet; men zie b i j voorbee ld de artikelen 6.1.8.2-3a, 6.3.1.1 lid 3 en, 
wat artikel 6.1.9.4 betreft, de woorden «mede gezien de aard van de aanspra-
keli jkheid en van de schade». Rechtspraak betreffende toerekenen in de zin 
van de ene bepal ing zal veelal voor de uit leg van andere bepalingen waar in 
dit w o o r d voorkomt , wein ig betekenis hebben. 

Mondeling overleg 

Naar aanleiding van een nadere opmerk ing uit de commissie merkt de re-
ger ingscommissar is nog op dat hij ook daarom geen voorstander zou zijn 
van de vervanging van «toerekenen» door «aanrekenen» in artikel 6.3.1.1 l id 
1, omdat dit de indruk zou kunnen wekken dat het Nieuw BW op dit punt het 
geldende recht zou wi l len wi jz igen. Dit is immers niet het geval. Bedacht 
moet voorts worden dat de term «toerekening» in het onderhavige verband 
van aansprakeli jkheid (al dan niet krachtens schuld) voor een onrechtma-
tige daad in de rechtspraak en de doctr ine reeds gebruikeli jk was lang voor-
dat de rechtspraak die term ook in het kader van het causale verband ging 
hanteren. Het ligt derhalve niet voor de hand dat dit laatste zou moeten lei-
den tot een wi jz ig ing van het begrippenstelsel dat bij de onrechtmat ige 
daad gebruikel i jk is. 

De commiss ie stemt met deze aanvul lende argumentat ie in. 

Artikel 6.3.1.5a 

Vraag 

Op artikel 6.3.1.5a is van verschi l lende zijden commentaar geleverd. Aller-
eerst door P. Mout in zijn preadvies voor de Ned. Jur. Vereniging, Handelin-
gen 1978, 1, eerste stuk, blz. 81 e.v., met name blz. 114 e.v. Voorts door M. J. 
P. Verburgh in NJB 1978, blz. 418 e.v., en de sprekers ter vergader ing van de 
NJV (waaronder mr. W. Snijders), (zie Handelingen 1978 deel 2, blz. 64 e.v.). 
Ook J. J . J . C. van Nispen (Het rechterli jk verbod en bevel, diss. Leiden 1978 
nrs. 69 e.v.) oefent kritiek op dit artikel, stellende dat het enerzijds te ruim is 
geredigeerd, anderzi jds te nauw. Te ru im acht hij het waar van ieder die 
krachtens titel 6.3. aansprakelijk is voor een onjuiste publikatie ook in rechte 
rectificatie geëist kan worden. Slechts degene die de publikatie in feite ge-
daan heeft (meestal de journal ist) is in staat deze te verdedigen; hij heeft 
daar ook het meeste belang bi j . Van de werkgever kan hoogstens gevergd 
worden de rectif icatie niet te verh inderen. 

Anderzi jds is te nauw de beperking tot «een onjuiste of door onvol ledig-
heid misleidende publikatie van gegevens van feiteli jke aard». De parallel 
met artikel 38 Omroepwet is onjuist. (Uit het derde lid daarvan blijkt ook dui-
delijk dat het geen regel van privaatrecht is). Ook de publikatie van ware ge-
gevens kan onrechtmat ig zi jn. 
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Wie door een publikatie in een ongunst ig dagl icht word t gesteld, behoort 
(persrechteli jk) de gelegenheid te hebben zich voor hetzelfde fo rum te ver-
weren door zijn voorstel l ing van zaken te plaatsen tegenover de oorspron-
kelijke publikatie. Wie door mededel ingen een ander schade doet, is uit 
hoofde van de zorgvuld igheidsnorm verpl icht aan die situatie een eind te 
maken. Aansprakel i jkheid voor schade en recht op weerwoord moeten ge-
scheiden behandeld worden. 

Gezien het bovenstaande meent de commiss ie dat de in artikel 6.3.1.5a ge-
regelde materie nadere overweging verdient. 

Antwoord 

Voor een goed begrip van de discussie rond dit artikel dient te worden 
vooropgeste ld dat het slechts ziet op een veroordel ing tot rectificatie en dat 
dit iets geheel anders is dan een recht op wederwoord , waarvan bovendien 
verschi l lende vormen denkbaar zi jn. Het recht op wederwoord houdt slechts 
in dat degene die daarvan gebruik maakt zijn voorstel l ing van zaken mag 
stellen tegenover die welke in de publikatie werd gegeven. Het oordeel wie 
gelijk heeft, is aan het publiek overgelaten. De rectificatie daarentegen be-
rust op een beslissing van de rechter, waar in deze vaststelt dat de gepubl i -
ceerde mededel ing onjuist was of in welk opzicht zij misleidend was. Een 
rectificatie laat zich - zoals het woo rd al zegt - daarom moeil i jk anders den-
ken dan in geval len dat er behoefte is aan rechtzetting van feiteli jke gege-
vens. Duideli jk is tevens dat een rectificatie in beginsel een voor de eiser 
sterker en voor de wederpart i j ingr i jpender middel is dan een wederwoord , 
waarvan de overtuigende kracht geheel van de inhoud en van de omstandig-
heden zal afhangen. Het ligt daarom voor de hand met de rectif icatievorde-
ring enige terughoudendheid te betrachten en deze met name te beperken 
tot het geval dat de oorspronkeli jke publikatie jegens de eiser onrechtmat ig 
was. 

Een vo lgend aspect dat aandacht verdient is dat rectificatie bij iedere 
openbaarmaking van een onjuiste of misleidende mededel ing te pas kan ko-
men (dus ook in boekvorm, direct mai l , aanplakbi l jet ten, e tc ) , terwi j l men bij 
het recht op wederwoord - afgezien van de materie van de Omroepwet - al-
leen aan de pers pleegt te denken. De verdedigers van deze laatste f iguur 
plegen dan ook niet aan een regel ing in het Nieuw BW te denken, maar aan 
een bi jzondere wet in de trant van de buitenlandse wetgev ing die op dit punt 
bestaat. Dit l igt ook hierom voor de hand omdat deze f iguur niet berust op 
de gedachte dat de oorspronkeli jke publikatie onrechtmat ig was of zelfs 
maar achterwege had moeten bl i jven. 

Tegen deze achtergrond kan naar aanleiding van de onderhavige vraag 
het vo lgende opgemerkt worden. 

Volgens artikel 6.3.1.5a kan niet alleen van ieder die krachtens titel 6.3 
voor de publikatie aansprakelijk is, rectificatie worden gevorderd, maar ook 
van hen die - zoals vaak met het med ium waar in de publikatie plaatsvond 
het geval zal zijn - niet aansprakelijk zi jn, omdat zij aan de publikatie geen 
schuld hebben. Het in de eerste alinea van de vraag bedoelde bezwaar van 
Van Nispen richt zich tegen deze laatste groep van geval len en bestaat hierin 
dat, in geval van een publikatie in de pers, in de eerste plaats de journal ist en 
niet het med ium aangesproken behoort te worden . Dit laatste kan worden 
onderschreven, maar een rect i f icat ievordering tegen het med ium kan niette-
min niet worden gemist, zulks zowel met het oog op de gevallen dat de 
schrijver onbekend of onbereikbaar is of wegens insolventie zelfs niet door 
middel van een dwangsom tot rectificatie bewogen kan worden, als met het 
oog op een eventuele weiger ing van het med ium aan rectificatie mee te wer-
ken. 

Wel is een rem nodig om te voorkomen dat het aantrekkelijk word t om 
zonder goede reden uitsluitend het med ium aan te spreken. Deze rem is ge-
legen in het derde lid van artikel 6.3.1.5a dat de rechter de mogel i jkheid geeft 
de kosten van het proces en van de rectif icatie voor rekening van de eiser te 
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ten ingeval de gedaagde - kort samengevat - geen verwi j t treft. Wi l de eiser 
er zeker van zijn deze kosten voor rekening van zijn wederpart i j te kunnen 
brengen, dan zal hij derhalve goed doen degene van wie de mededel ing af-
komst ig is - de journal ist of diens zegsman - mede in het geding te betrek-
ken. Men vergeli jke ook de discussie betreffende artikel 1416c lid 3 van het 
wetsontwerp Misleidende reclame, dat in hoofdzaak met artikel 6.3.1.5a l id 
3 overeenstemt (Zitt ing 1978-1979 — 13 611, Eindverslag, stuk nr. 9, blz. 3-4, 
Nota naar aanleiding van het eindverslag, stuk nr. 10, blz. 5-7, en het amen-
dement-Van Dis, stuk nr. 14). 

Wat de tweede alinea van de vraag betreft, verdient in de eerste plaats op-
merking dat artikel 6.3.1.5a een regeling van een recht op wederwoord met 
betrekking tot perspublikaties niet uitsluit ; zie aldus reeds de toel icht ing van 
het dr iemanschap blz. 707, laatste alinea. Boven werd er reeds de aandacht 
op gevestigd dat een zodanige regeling volgens de verdedigers ervan, onder 
wie Van Nispen, niet in het BW zou thuishoren. 

In de tweede plaats verdient aandacht de stel l ing van Van Nispen dat wie 
een ander door mededel ingen schade doet, uit hoofde van de zorgvuldig-
heidsverpl icht ing zonder meer gehouden zou zijn door een rectificatie aan 
die situatie een einde te maken. Deze stell ing hangt samen met zijn zienswij-
ze dat een rect i f icat ievordering niet moet worden gezien als een vorder ing 
tot schadevergoeding in natura, zoals door sommigen is verdedigd, maar 
als een vorder ing tot opheffen van een onrechtmat ige toestand. Deze vraag 
van constructie heeft zin in het huidige recht waar de bevoegdheid tot een 
veroordel ing tot rectificatie niet geregeld is en dus moet worden afgeleid 
uit de algemene regels betreffende onrechtmat ige daad. Vanuit een oogpunt 
van wetgev ing is dit van minder belang, en staat voorop de vraag of in geval 
van een onjuiste of misleidende publikatie een rectificatie, gelet op de belan-
gen van zowel de eiser als de gedaagde(n), steeds een passende oplossing 
is. Artikel 6.3.1.5a gaat ervan uit dat dit niet het geval is en dat de rechter hier 
daarom de nodige vr i jheid moet hebben. Dit hangt in de eerste plaats samen 
met het belang van de vr i jheid van meningsui t ing waar de rectificatie, die ie-
mand.tot een bepaalde mededel ing dwingt, een niet onbelangri jke inbreuk 
op vormt . Voorts moet hier worden bedacht dat rectificatie soms niet moge-
lijk is zonder neveneffecten die vermeden behoren te worden (vergelijk het 
klassieke voorbeeld van de advertentie «Banden van Goodyear klappen 
nooit» te rectif iceren in : «Banden van Goodyear klappen wel eens»). Ten 
slotte kan het zijn dat een werkeli jk belang bij rectificatie ontbreekt, omdat 
het med ium reeds een wederwoord , bij voorbeeld een ingezonden brief, 
heeft opgenomen, en de rechter meent dat hiermee het negatieve effect van 
de publikatie reeds voldoende is opgeheven. 

Mondeling overleg 

Op een vraag uit de commiss ie deelt de regeringscommissaris mede dat 
het de bedoel ing is dat de bepalingen inzake misleidende reclame (wets-
ontwerp 13 611) te zijner t i jd in Boek 6 zullen worden geïncorporeerd. 

Artikel 6.3.1.5b 

Vraag 

In zijn bovenvermelde dissertatie, no. 171, stelt Van Nispen dat het in arti-
kel 6.3.1.5b in wezen gaat om een geval van misbruik van recht. Is de Minis-
ter het hiermee eens? 

Antwoord 

Artikel 6.3.1.50 is geen geval van misbruik van recht. Bij misbruik van 
recht - het Nieuw BW spreekt van misbruik van bevoegdheid - kan de be-
treffende bevoegdheid niet worden uitgeoefend om redenen die verband 
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houden met het doel van deze bevoegdheid zelf en met de belangen van 
part i jen; men zie de maatstaf van artikel 8 Inleidende ti tel. Art ikel 6.3.1.5b 
berust op een andere gedachte, nl. deze dat zwaarwegende maatschappeli j-
ke belangen, dat wi l zeggen belangen van meer dan alleen persoonli jke 
aard, zich tegen toewi jz ing van het verbod verzetten. Het gaat hier derhalve 
om een afweging van andere aard dan bij misbruik van bevoegdheid op 
haar plaats is. Deze afweging geschiedt in het kader van de bevoegdheid 
(geen verpl icht ing) van de rechter om de vorder ing op grond van zwaarwe-
gende maatschappeli jke belangen af te wi jzen. 

Mondeling overleg 

Naar aanleiding van een vraag uit de commissie over de term «misbruik 
van bevoegdheid» wi jst de regeringscommissaris erop dat daaronder het 
misbruik van recht is begrepen. De voormelde term omvat derhalve mede 
bij voorbeeld het uitoefenen van het eigendomsrecht op een wijze die, kort 
gezegd, wi l lekeur oplevert ; men zie artikel 8 lid 2 (derde geval) Inleidende 
Titel. Immers, het gaat dan toch ook om het op wi l lekeurige wijze hanteren 
van bevoegdheden die uit het eigendomsrecht voortv loeien. Voor alle rech-
ten en bevoegheden geldt derhalve dat het gebruik ervan aan artikel 8 kan 
worden getoetst, tenzij het gaat om bevoegdheden waarvan het gebruik ge-
heel is overgelaten aan het oordeel van hem aan wie zij toekomen (lid 3); 
men denke in dit verband aan bevoegdheden als die om een onwet t ig kind 
te erkennen, een testament te maken of om een erfenis te aanvaarden. 

Artikel 6.3.2.1 

Vraag 

Aangaande de aansprakeli jkheid voor kinderen van artikel 6.3.2.1 in ver-
band met het verzekeringsaspect wi l de commissie gaarne verwijzen naar 
hetgeen hieromtrent is vermeld in de Handelingen 1977, blz. 4008, en de 
suggestie van de regeringscommissaris (op blz. 4018) deze kwestie opnieuw 
te bezien (vergelijke ook vraag 2 bij titel 6.2). 

Antwoord 

De bedoelde passage heeft betrekking op het volgende. Hetgeen in de me-
morie van antwoord bij artikel 6.3.2.1 wordt gezegd over de verzekering van 
de daar bedoelde aansprakeli jkheid, is uiteraard gebaseerd op informat ie, 
verkregen ten ti jde van de voorbereid ing van het gewijzigd ontwerp. Vanuit 
de kring van de verzekeraars is toen gewaarschuwd dat deze informat ie op 
het t i jdst ip van de invoering van het artikel niet meer juist behoeft te zijn. Het 
is daarom wenseli jk dit bij de voorbereid ing van de Invoeringswet na te 
gaan. Dat betekent niet dat het de bedoeling is om, ook los daarvan, het hele 
artikel opn ieuw in overweging te nemen. Wel zullen de details die blijkens 
de in de vraag aangehaalde uit ingen in de Tweede Kamer ter sprake kwa-
men, alsnog worden bezien. 

Mondeling overleg 

De regeringscommissaris deelt mede dat het de bedoeling is dat de ver-
melde punten in een zo laat mogel i jk stadium van voorbereid ing van de ln-
voer ingswet zullen worden bezien. Hij kan derhalve thans geen verdere in-
l ichtingen verstrekken. Wel wi l hij nog opmerken dat het belangrijkste punt 
de leefti jdsgrens van artikel 6.3.2.1 zal zijn. 
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Artikel 6.3.2.3 

Vraag 

a. Het is niet duidel i jk waarom deze bepaling wel geldt voor een over-
heidsbedri j f , maar niet voor werkzaamheden ter uitoefening van de over-
heidstaak (zie memor ie van antwoord blz. 170). 

b. Het lijkt billijk een bepaling toe te voegen in de zin van artikel 6.1,8.3a 
(aansprakeli jkheid voor schade ontstaan door gebruik van ongeschikte za-
ken, tenzij dit naar verkeersopvatt ingen en de overige omstandigheden van 
het geval onredeli jk zou zijn). 

Antwoord 

a. Art ikel 6.3.2.3 berust op de gedachte dat de eenheid die een onderne-
ming naar buiten vormt , behoort mee te brengen dat een buitenstaander die 
schade l i jdt en voor wie niet is te onderkennen of deze schade is te wi j ten 
aan een fout van een ondergeschikte of van een ander die ter ui toefening 
van het betreffende bedrijf werkzaamheden verricht, zich aan die onderne-
ming kan houden. Deze situatie kan zich met name voordoen, omdat de on-
dernemer werkzaamheden ter ui toefening van zijn bedrijf, zonder dat dit naar 
buiten kenbaar is, aan niet-ondergeschikte opdrachtnemers kan overlaten. 

Een vergeli jkbare f iguur kan zich bij de overheid met betrekking tot de 
overheidstaak als zodanig niet voordoen, nu deze taak zich niet op vergeli jk-
bare wijze aan particulieren laat overdragen. Ook overigens is de ui toefening 
van de overheidstaak in dit verband niet goed met de uitoefening van een 
bedrijf te vergeli jken. Wanneer iemand in zijn hoedanigheid ter ui toefening 
van een overheidstaak optreedt, zullen zijn gedragingen in het maatschap-
pelijk verkeer in het algemeen als gedragingen van het betreffende over-
heidsl ichaam hebben te gelden. Leveren deze gedragingen een onrechtma-
tige daad op, dan zal deze daarom in het algemeen als een onrechtmat ige 
daad van dat overheidsl ichaam moeten worden beschouwd; zie HR 6 april 
1979, NJ 1980, 34. Een vergeli jkbare aansprakeli jkheid van degene die een 
bedrijf ui toefent, kan slechts worden gegrond op een fout van een onderge-
schikte als bedoeld in artikel 6.3.2.2 of een niet-ondergeschikte als bedoeld 
in artikel 6.3.2.3, waarbi j van een onrechtmat ige daad van de ondernemer 
zelf geen sprake is. Ook daarom laat de gedachte van artikel 6.3.2.3 zich niet 
op de overheid als zodanig toepassen, terwi j l o m dezelfde reden aan een uit-
breiding van de aansprakeli jkheid van de overheid voor personen ook min -
der behoefte zal bestaan. 

b. Deze bepaling is er reeds. Men zie artikel 6.3.2.10 in verbinding met de 
artikelen 6.3.2.5-8. 

Mondeling overleg 

In de commissie word t de vraag gesteld of het geval dat een provinciaal 
water leidingbedri j f een kanaal laat graven door een particuliere aannemer, 
onder het artikel valt. De regeringscommissaris antwoordt dat dit niet het 
geval is, evenmin als wanneer het opdrachtgevende water le id ingbedr i j f 
geen overheidsbedri j f zou zijn geweest. Artikel 6.3.2.3 berust op de gedachte 
van de eenheid van onderneming. Daarbij gaat het vooral om gevallen als 
onderaanneming e tc , waar het trekken van de grens tussen ondergeschikten 
en zelfstandige opdrachtnemers voor de gelaedeerde die een schadever-
goedingsvorder ing wi l instel len, erg lastig is. 

Een f iguur als de eenheid van onderneming doet zich bij de overheid als 
zodanig niet voor. Een regel in die richting voor de overheid zou in het ont-
werp ook niet goed passen. In de eerste plaats moet worden bedacht dat in 
het ontwerp de materie van de onrechtmatige overheidsdaad ter zijde is ge-
laten zulks zowel in verband met de wet Arob als in overeenstemming met 
de conclusie op vraagpunt 13. In de tweede plaats draagt, zoals in het 

Eerste Kamer, zitt ing 1979-1980, 7 729, nr. 59 36 



schriftelijk antwoord al is aangegeven, de rechtspraak op het gebied van de 
uitoefening van de overheidstaak door niet-ongeschikten een bijzonder 
karakter. Aanvankeli jk zat dit in een zeer ru ime uit leg van het begrip orgaan; 
zie bij voorbeeld HR 6 januari 1921, NJ 1921, 310, over een schietende sol-
daat. Thans ligt het accent meer op wat naar maatschappeli jke opvatt ingen 
als gedragingen van de overheid heeft te ge lden; zie het in het schrifteli jk 
antwoord aangehaalde arrest betreffende de Zwolse wethouder. 

Artikel 6.3.2.3 is overigens wel op overheidsbednyVen van toepassing, 
maar daarbij moet dan wel de boven weergegeven begrenzing van het arti-
kel tot gevallen als die van onderaanneming in het oog worden gehouden. 

Artikel 6.3.2.7 lid 2 

Vraag 

H. Ph. J . A. M. Hennekens, De openbare weg en het privaatrecht, diss. 
1977, is van mening dat in artikel6.3.2.7lid2de term «het overheidsl i -
chaam dat moet zorgen dat de weg in goede staat verkeert» dient te worden 
gewijzigd in : «het overheidsl ichaam dat de weg in beheer heeft». Immers bij 
'openbare wegen kan sprake zijn van «beheer» en van «onderhoud», 
woorden die in het waterstaatsrecht een specifieke betekenis hebben. Het 
overheidsl ichaam dat een weg in beheer heeft kan, maar behoeft niet, de-
zelfde te zijn als degene die de weg onderhoudt (de onderhoudspl icht ige be-
hoeft zelf geen overheidsl ichaam te zijn). Zowel op de beheerder als op de 
onderhoudspl icht ige echter rust de taak te zorgen dat de weg in goede staat 
verkeert, zodat de thans in artikel 6.3.2.7 l id 2 gebezigde term dubbelzinnig 
is. Schrijver bepleit daarin duidel i jkheid te brengen, en wel in die zin da tdeaan -
sprakeli jkheid van dit artikel, nu het een risico-aansprakeli jkheid is, word t 
gelegd op de beheerder van de weg. Onder omstandigheden zal deze dan 
verhaal kunnen uitoefenen op de onderhoudspl icht ige van de weg. De com-
missie is het met schr. eens. Wat is het oordeel van de Minister? 

Antwoord 

De woorden «het overheidsl ichaam dat moet zorgen dat de weg in goede 
staat verkeert» sluiten aan bij de artikelen 16 en 17 van de Wegenwet, waar 
deze zelfde woorden worden gebezigd. Daaruit vloeit voort dat de hier be-
doelde aansprakeli jkheid rust op de gemeente binnen welker gebied de weg 
ligt, tenzij de weg door het Rijk of een provincie word t onderhouden of 
krachtens artikel 17 een waterschap «moet zorgen dat de weg in goede staat 
verkeert». Doet een van deze laatste drie mogel i jkheden zich voor, dan is 
respectievelijk het Rijk, de provincie of het waterschap aansprakelijk. Misver-
stand daaromtrent is moeili jk denkbaar. Het verdient voorshands de voor-
keur bij de reeds bestaande wetgeving aan te sluiten en niet bij het door 
Hennekens bedoelde ongeschreven waterschapsrecht, waar de term «be-
heer» wordt gebezigd in een betekenis die geheel afwijkt van de betekenis 
die aan deze term in het burgerl i jk recht pleegt te worden toegekend. Dat 
de termen «beheer» en «beheerder» in hun algemeenheid niet ondubbelzin-
nig zijn, komt ook tot uit ing in de beschouwingen van Hennekens zelf op 
blz. 20-24 van zijn proefschrif t ; zie ook De Goede, De Straat, blz. 80 e.v. 

Zoals uit de artikelen 16,17 en 18 van de Wegenwet blijkt, is denkbaar dat 
een gemeente of een waterschap «moet zorgen dat de weg in goede staat 
verkeert», terwi j l de weg door een ander - een particulier - wordt onderhou-
den. In dat geval kan degene die in dit onderhoud te kort schiet, eveneens 
aansprakelijk zijn, maar dan o p g r o n d van artikel 6:3.1.1. Is de gemeente 
door de benadeelde aangesproken, dan zal zij op grond van artikel 6.1.9.8 op 
degene die in het onderhoud te kort schoot, verhaal kunnen nemen. 
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Artikel 6.3.2.12 

Vraag 7 

De in artikel 6.3.2.12 neergelegde beperking van aansprakeli jkheid tot het-
geen redeli jkerwijs door verzekering kan worden gedekt, geldt alleen voor 
de risico-aansprakeli jkheid voor personen en zaken van afdel ing 6.3.2. In een 
tot de commissie gerichte brief vraagt A. R. Bloembergen zich af of deze mo-
geli jkheid van beperking tot een bepaalde grens niet eveneens kan worden 
geopend voor een aantal op schuld gebaseerde aansprakeli jkheden. Het on-
derscheid tussen risico-aansprakeli jkheid en bepaalde schuld-aansprakeli jk-
heden kan immers zeer ger ing zijn. Bovendien valt zijns inziens te vrezen dat 
benadeelden de voor risico-aansprakeli jkheid gestelde beperkingen zullen 
trachten te ont lopen via een schuld-aansprakeli jkheid. Gaarne verneemt de 
commissie het oordeel van de Minister hieromtrent. 

Antwoord 

Inderdaad zal de aangesprokene zich niet met een beroep op een beper-
king als bedoeld in artikel 6.3.2.12 kunnen verweren als hij persoonli jk een 
onrechtmat ige daad heeft begaan. Het argument dat de schade anders als 
gevolg van de ui tbreiding van de risico-aansprakeli jkheden van afdeling 
6.3.2 onverzekerbaar zou kunnen worden, ontbreekt hier. Overigens kan hier 
naar gelang van de omstandigheden wel mat iging van de verpl icht ing tot 
schadevergoeding plaatsvinden op grond van artikel 6.1.9.12a dat bij voor-
beeld in het geval van artikel 6.3.1.2b tot toepassing kan komen. 

Het is duideli jk dat dit betekent dat het aldus van belang kan zijn of de aan-
sprakeli jkheid op artikel 6.3.1.1, dan wel op afdeling 6.3.2 berust, met name 
in die gevallen dat de grens van wat verzekerbaar is, word t overschreden. 
Het is niet te verwachten dat dit zich vaak zal voordoen. 

Vraag 2 

Kan de Minister al iets naders meedelen betreffende de bedragen, genoemd 
in artikel 6.3.2.12, waarboven de aansprakeli jkheid zich niet kan uitstrekken? 
(Zie memor ie van antwoord , blz. 180). 

Antwoord 

Deze kwestie dient pas kort voor de invoering te worden beslist, ten einde 
zoveel mogeli jk aan te sluiten bij de dan bestaande stand van zaken. 

AFDELING 6.3.3 

Vraag 

Kan de Minister al nadere mededel ingen doen omtrent afdeling 6.3.3be-
treffende produktenaansprakeli jkheid? (Zie Handelingen april 1977, 
blz. 4018). 

Antwoord 

De inhoud die de regeling van de produktenaansprakel i jkheid in Boek 6 zal 
moeten kri jgen, hangt nauw samen met een in het kader van de Europese 
Gemeenschappen in voorbereid ing zijnde richtl i jn. De Europese Commissie 
heeft op 26 september 1979 een gewi jz igd voorstel voor een r ichtl i jn inzake 
de harmonisatie van de wettel i jke bepalingen van de lid-staten inzake de 
aansprakeli jkheid voor gebrekkige produkten ingediend bij de Raad van de 
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Gemeenschappen, nadat het Europees Parlement en het Sociaal-Economi-
sche Comité over het eerste voorstel van de Commissie adviezen hadden 
uitgebracht. Naar verwacht ing zal de behandel ing in de Raad spoedig een 
aanvang nemen. Deze richtl i jn zal overigens niet het gehele gebied van de 
produktenaansprakel i jkheid bestri jken, maar van toepassing zijn op schade 
door dood of letsel en waarschi jnl i jk ook op beschadiging en verlies van za-
ken die in de privé-sfeer worden gebruikt, met uitzondering van beschadi-
ging of verlies van het gebrekkige produkt zelf. Zaakschade die in de be-
roeps- of bedrijfssfeer wordt geleden, is in deze richtl i jn vooralsnog buiten 
beschouwing gelaten. 

Mondeling overleg 

Vanuit de commissie word t opgemerkt dat de in voorbereid ing zijnde 
r icht l i jn, wat de schade aan zaken betreft, niet mede op de schade in de be-
dri jfssfeer ziet. De regeringscommissaris bevestigt dit. Aanvul l ing van het 
nationale recht op dit punt is niet ui tgesloten, maar het gaat hier wel om een 
materie met zoveel internationale aspecten, dat een nationale wetgever zeer 
behoedzaam moet optreden. 

TITEL 4 

Artikel 6.4.3.1 

Vraag 

Het verdient aanbeveling in artikel 6.4.3.7 de woorden «voor zover dit re-
delijk is» te vervangen door «tenzij dit in str i jd is met inhoud of strekking van 
een andere wettel i jke regeling». 

De commissie onderschri j f t de in de memor ie van antwoord (blz. 194, 5de 
alinea) neergelegde stell ing dat een belangri jke functie van dit artikel is, als 
centrale plaats te dienen waarnaar op andere plaatsen kan worden verwe-
zen, zodat niet telkens afzonderli jke bepalingen (bij voorbeeld bij de artikelen 
3.5.15, 5.2.10/12) nodig zijn. Voor zover de vorder ing uit ongerechtvaardigde 
verr i jk ing echter een geheel eigen bestaan moet leiden, is de commissie van 
oordeel , in tegenstel l ing tot hetgeen in de memor ie van antwoord (t.a.p. 
midden) is vermeld , dat het mogeli jk, en ook zeer wenseli jk, is o m de maat-
staf van artikel 6.4.3.1 van een deugdeli jke beperking te voorzien zoals bo-
ven omschreven. De term «voorzover dit redelijk is» kan gevoegli jk worden 
gemist , gezien de uitwerking ervan in de nieuwe leden 2 en 3, en tevens ge-
let op artikel 6.1,9.12a. De term zou bovendien de - onjuiste - indruk kunnen 
wekken dat het «redelijk» zijn bedoeld is als een maatstaf voor toewi jz ing 
van de vorder ing in plaats van een beperking van de schadevergoeding (ver-
gelijk A. L. de Wolf in Maatschappi jbelangen 1978, blz. 219). 

Blijkens passages in de memor ie van antwoord (blz. 193 en 194) zoals: 
- «Wanneer de wet in bepaalde omstandigheden tot een vermogensver-

schuiving leidt, zal veelal aangenomen mogen worden dat dan ook de verr i j -
king die daarvan het gevolg is gerechtvaardigd is »; 

- «....een verri jking... niet ongerechtvaardigd is, omdat zij bli jkbaar door 
de wetgever na afweging van de over en weer bestaande belangen zonder 
bezwaar is geacht»; 

- «Het gaat.. . . om een zorgvuldige inpassing in de in een bepaald geval in 
aanmerking komende rechtsregels c.q. om de vaststell ing van de werkeli jke 
strekking daarvan»; 

is het betoog van de Minister (evenals t rouwens dat van de meeste schri j-
vers over dit onderwerp, van Bregstein tot en met de Commissie van de 
Ned. Mi j . voor Nijverheid en Handel, Nota van Advies blz. 10-12) gericht op 
het voorkómen van onjuiste, want te ruime, toepassing van deze rechtsvor-
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dering, waardoor een andere wettel i jke regeling (die van verjaring of verval, 
van bescherming van goede t rouw, van bui tengewone rechtsmiddelen, 
enz.) zou kunnen worden doorkruist of gefrustreerd. 

De commissie is van oordeel dat dit doel zou kunnen worden bereikt door 
invoeging van bovenvermelde woorden. Hiermee word t tevens aangegeven 
(als laatste overbli j fsel van subsidiariteit) dat bij stri jd tussen artikel 6.4.3.1 
en (de strekking van) een andere wetsbepal ing de laatste in beginsel voor-
rang heeft, hetgeen bij een nieuwe regel die zo lang omstreden was, voors-
hands verstandig lijkt. Voor de rechter heeft de nieuwe maatstaf het voor-
deel dat aan de hand hiervan, beter dan met een beroep op het al of niet ge-
rechtvaardigd zijn al léén, een duideli jke mot iver ing van zijn beslissing mo-
gelijk is, vooral indien zijn besl issing, zoals wel te verwachten valt bij deze 
bepaling met zijn faam van bi l l i jkheidsvorder ing, vaak afwijzend zal moeten 
lu iden_ 

Antwoord 

De voorgestelde wi jz ig ing verdient geen aanbevel ing, omdat zij de gren-
zen van de vorder ing wegens ongerechtvaardigde verr i jk ing te w i jd zou uit-
zetten. Dat bij de vraag of een verr i jking ongerechtvaardigd is, grote beteke-
nis toekomt aan het stelsel van de wet en dat, waar inhoud en strekking van 
een wetsbepal ing de verr i jk ing rechtvaardigen, geen vorder ing tot schade-
vergoeding op die verr i jk ing moet kunnen worden gegrond, ligt opgesloten 
in de term «ongerechtvaardigd» zelf. Zou men deze gedachte loslaten, en bij 
wijze van uitzonderingsregel toevoegen «tenzij dit in stri jd is met de inhoud 
of strekking van een andere wettel i jke regel», dan zou men de term «onge-
rechtvaardigd» van haar huidige betekenis ontdoen en de wetstoepasser 
suggereren dat deze term gelijk mag worden gesteld met een begrip als 
«onbil l i jk» en dat een verr i jk ing die door een wetsbepal ing gerechtvaardigd 
word t in beginsel toch «ongerechtvaardigd» in de zin van dit artikel zou kun-
nen zijn. Aldus zou men het ontstaan van een veel ruimer toepassingsgebied 
in de hand werken dan bedoeld is. 

Anderzi jds kunnen de woorden «voor zover dit redelijk is» niet worden ge-
mist. Vanouds is het als een belangri jk bezwaar tegen het toelaten van de 
vorder ing uit ongerechtvaardigde verr i jk ing gevoeld, dat in vele van de geval -
len waarop zij betrekking heeft, de verr i jk ing zonder medewerking van de 
verri jkte kan zijn ontstaan en aan deze aldus als het ware kan zijn «opgedron-
gen». De voormelde woorden hebben in de eerste plaats de strekking de 
rechter in deze gevallen in staat te stellen de vorder ing af te wi jzen; men zie 
de toel icht ing van het dr iemanschap, alinea over lopend van blz. 731 naar 
blz. 732. Daaraan doet niet af dat die woorden daarnaast onder meer ook de 
functie hebben die in het gewi jz igd ontwerp verder is ui tgewerkt in de leden 
2 en 3, zoals in de memor ie van antwoord , blz. 195, slot alinea 0, word t ge-
zegd. De voormelde «opdringing» word t niet reeds voldoende tegengegaan 
door het in de vraag aangehaalde artikel 6.1.9.12a dat op alle verbintenissen 
tot schadevergoeding van toepassing is en door zijn terughoudend gefor-
muleerde maatstaf op schri jnender gevallen dan het onderhavige is afge-
stemd. 

TITEL 5 

Artikel 6.5.1.2 

Vraag 

De commissie zou het op prijs stellen de mening van de Minister te verne-
men over enkele kritische kanttekeningen gemaakt door de commissie van 
de Maatschappij voor Ni jverheid en Handel, Nota van Advies blz. 9/10, zie 
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ook A. L. de Wolf in Maatschappi jbelangen 1978, blz. 221, en voorts over het-
geen E. H. Hondius schrijft in Handelingen 1979 der Ned. Juristen-Ver., deel 
1, eerste stuk, blz. 147-149 en 204, alsmede in zijn proefschrift, Standaard-
voorwaarden, Leiden 1978, blz. 515 e.v. en blz. 647. 

Antwoord 

1. In de nota van advies van de commissie, ingesteld door de Nederland-
se Maatschappij voor Ni jverheid en Handel, worden met betrekking tot arti-
kel 6.5.1.2 drie punten aan de orde gesteld. 

a. Het eerste punt betreft het vi j fde lid. De voormelde commissie meende 
dat dit lid de mogel i jkheid opent aan de standaardregel ing een dwingend ka-
rakter te geven en zou er daarom de voorkeur aan geven dat daarin zou wor-
den bepaald dat afwijkingen van een standaardregel ing mogeli jk zijn, mits 
schrifteli jk vastgelegd en door alle parti jen ondertekend. 

b. De nota bevat voorts de vraag of een standaardregel ing als een deel 
van wat partijen zijn overeengekomen moet worden beschouwd of als een 

.aanvul l ing van die overeenkomst. Men meende dat dit consequenties zou 
hebben voor artikel 6.5.3.11, dat slechts van wi jz iging of ontb inding van «de 
overeenkomst» spreekt. 

c. Ten slotte vroeg men zich af, of bij een standaardregeling van artikel 
6.5.3.11 zou kunnen worden afgeweken waarbi j men mede het oog had op 
thans wel gebezigde contractuele bedingen waar in een regeling voor het ge-
val van onvoorziene omstandigheden zou worden opgenomen. 

Naar aanleiding van deze drie punten kan het volgende worden opge-
merkt. 

Ad a. Het vi j fde lid opent de mogel i jkheid dat de standaardregeling zelf 
voor afwijkende bedingen een vormvereiste stelt. Of dit wenseli jk is, zal af-
hangen van de aard van de bepal ing en de materie waarop zij van toepas-
sing is. Daarom kan dit het beste worden overgelaten aan de commissie aan 
wie het opstellen van de standaardregel ing krachtens lid 2 is toever t rouwd 
en die, naar de bedoeling is, in belangrijke mate uit vertegenwoordigers van 
de betreffende bedrijfstak zal zijn samengesteld. Het verdient geen aanbeve-
ling in de wet zelf bijzondere eisen voor afwijkingen bij overeenkomst van 
een standaardregeling op te nemen. Anderzi jds kan het wenseli jk zijn dat 
voor afwi jkingen een zwaardere eis zal moeten worden gesteld, dan alleen 
geschrift. Men denke bij voorbeeld aan een standaardregeling op het gebied 
van registergoederen. Denkbaar is dan dat bepaald wordt dat alleen afwij-
king bij notariële akte mogeli jk is, opdat deze afwi jking in de openbare regis-
ters kan worden ingeschreven; men zie in dit verband artikel 6.5.3.4. Het ver-
dient geen aanbeveling deze mogel i jkheid bij voorbaat uit te sluiten. 

Ad b. Een standaardregeling moet worden gezien als aanvullend recht, 
dat krachtens delegatie tot stand wordt gebracht door een bijzondere wetge-
ver. Die regeling verkri jgt immers rechtskracht door goedkeuring bij Konink-
lijk Besluit. 

De in de nota uitgesproken mening dat dit voor de toepassing van artikel 
6.5.3.11 verschil zou maken is onjuist. Artikel 6.5.3.11 is immers van toepas-
sing op de gehele overeenkomst waarvan de inhoud krachtens artikel 
6.5.3.1 lid 1 mede word t bepaald door wet , gewoonte en de eisen van rede-
li jkheid en bil l i jkheid. Het voornemen bestaat overigens artikel 6.5.3.11 op 
dit punt nog te verduidel i jken; men zie bij het an twoord op de bij dat artikel 
gestelde vraag onder c. 

Ad c. In een standaardregeling kan niet worden afgeweken van bepal in-
gen waarvan niet bij overeenkomst afgeweken kan worden. Nu krachtens 
artikel 6.5.3.2a niet bij overeenkomst van artikel 6.5.3.11 kan worden afgewe-
ken, kan dit ook niet bij een standaardregel ing. Dit staat echter niet in de weg 
aan bedingen die een regeling voor onvoorziene omstandigheden bevatten. 

Eerste Kamer, zitt ing 1979-1980,7 729, nr. 59 41 



Een zodanig beding bepaalt mede wat parti jen in hun contract hebben voor-
zien en is dus van belang voor het toepassingsgebied van artikel 6.5.3.11 dat 
slechts ziet op omstandigheden die in de overeenkomst niet zijn voor-
zien. Het is echter niet toegestaan om in een overeenkomst of een standaard-
regeling te bepalen dat artikel 6.5.3.11 niet van toepassing zal zi jn, zodat 
part i jen onder alle omstandigheden vol ledig aan de gevolgen van de over-
eenkomst gebonden zouden bl i jven. 

2. In de aangehaalde passage uit de Handel ingen NJV 1979 merkt Hondi-
us op dat het aanbevel ing verdient in artikel 6.5.1.2 procedurele waarborgen 
te scheppen dat in de in lid 2 bedoelde commissie representanten uit het be-
dri j fs leven worden opgenomen, zodat de daar levende wensen niet ter zijde 
kunnen worden geschoven. Het is inderdaad de bedoel ing regels h ierom-
trent op te nemen in de ui tvoer ingswet, bedoeld in artikel 6.5.1.2 lid 2, twee-
de zin. 

3. Naar aanleiding van Hondius, Standaardvoorwaarden, diss. Leiden, nr. 
285, blz. 515-516, moet worden vooropgesteld dat de aard van de standaard-
regeling van artikel 6.5.1.2 (wet in materiële zin, afkomst ig van een bijzon-
dere lagere wetgever) meebrengt dat mogel i jk is in cassatie over schending 
daarvan te klagen. Het verdient echter geen aanbevel ing dit uit te breiden tot 
schending van algemene voorwaarden, zodat ook deze als rechtsregels zou-
den moeten worden beschouwd. Veeleer verdient het aanbeveling om alge-
mene voorwaarden zelf op de redeli jkheid van hun inhoud te toetsen. Dit is 
echter de materie van de wet, aangekondigd in het antwoord op vraag 1 bij ar-
tikel 6.5.1.3. 

4. In nr. 366 (blz. 647 e.v.) van de dissertatie van Hondius word t artikel 
6.5.1.2 - grotendeels met ins temming - besproken vanuit het gezichtspunt 
van de daar slechts zijdelings mee verband houdende materie van de alge-
mene voorwaarden, die evenwel onderwerp zal zijn van de zoeven vermelde 
wettel i jke regel ing. De door Hondius gewenste ui tbreiding van artikel 6.5.1.2 
tot bepaalde beroepen is achterwege gelaten, totdat is gebleken van een be-
hoefte daaraan. Dat deze thans zou bestaan, bij voorbeeld voor artsen, nota-
rissen, advocaten e.d., lijkt we in ig aannemeli jk. 

Mondeling overleg 

De vraag word t gesteld waarom artikel 6.5.1.2 beperkt is tot gevallen 
waar in een overeenkomst word t gesloten in de uitoefening van een bedrijf. 
De commiss ie meent dat het aanbevel ing verdient ook de in de ui toefening 
van een beroep gesloten overeenkomsten onder het toepassingsgebied van 
het artikel te brengen. De reger ingscommissar is merkt op dat de voormelde 
beperking berust op de veronderstel l ing dat men in de beroepssfeer met 
meer aarzeling tegenover de gedachte van een standaardregel ing zal staan 
dan in de bedrijfssfeer. Dat de commiss ie unaniem van mening is, dat een 
standaardregel ing ook in de beroepssfeer aan een bestaande behoefte kan 
vo ldoen, lijkt hem een belangri jk argument om 'net artikel in de door de com-
missie voorgestelde zin uit te breiden. 

Artikel 6.5.1.3 

Vraag 1 

Aangezien het wetsontwerp betreffende algemene voorwaarden vermoe-
delijk niet voor het in werk ing treden van Boek 6 geregeld zal zi jn, wi l de 
commissie de Minister herinneren aan zijn toezegging (memorie van ant-
woo rd blz. 196) de materie van artikel 6.5.1.3 thans ter hand te nemen. De in 
het voor lop ig verslag (zitting 1974-75,7729, nr. 5, blz. 17/18) gestelde vra-
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gen bleven nog onbeantwoord, en inmiddels is over dit ontwerp een en an-
der gepubliceerd zoals: het proefschrif t van E. H. Hondius (Leiden 1978), J . 
H. Nieuwenhuis: «Drie beginselen van contractenrecht», diss. Leiden 1979, 
blz. 133 e.v., N. J . van de Sande Bakhuyzen in WPNR (1979) nrs. 5478/9. Pre-
adviezen over het onderwerp zijn ui tgebracht door J. H. Dalhuisen en E. H. 
Hondius, zie Handelingen Ned. Jur. Ver. 1979 deel 1, eerste stuk. Mede gelet 
op de uitslag van de s temming over de vraagpunten ter vergadering (zie 
NJB 1979, blz. 541), en gezien de moei l i jkheden die in de praktijk zijn gerezen 
over algemene voorwaarden (vergelijk ook wat bij de artikelen 6.1.8.18 en 
6.1.9.2 lid 2 naar voren is gebracht) verdient het wel l icht aanbeveling deze 
materie geheel opnieuw in beschouwing te nemen. 

Antwoord 

Inmiddels is er schot gekomen in de materie van de algemene voorwaar-
den. Ten departemente is op basis van het in het voorjaar van 1978 versche-
nen SER-advies inzake het vraagstuk van de toepassing van standaardvoor-
waarden bij transacties met de consument (Uitgaven SER, 1978, nr. 7) een 
voorontwerp van wet opgesteld, dat binnenkort voorwerp van overleg met 
belanghebbenden zal ui tmaken. Bij de voorbereid ing van dit ontwerp is acht 
geslagen op alle in het vraagpunt vermelde l iteratuur. Zoals in de begrot ing 
voor het dienstjaar 1980 (Zitting 1979 -1980 -15 800, nr. 2, blz. 9) wordt mee-
gedeeld, wordt gestreefd naar indiening van het wetsontwerp in de tweede 
helft van 1980. Onder deze omstandigheden ligt het thans in de lijn der ver-
wacht ingen dat de materie van de algemene voorwaarden vóór, in elk geval 
niet later dan, het t i jdst ip van inwerkingtreding van Boek 6 zal zijn geregeld. 

Mondeling overleg 

De regeringscommissaris deelt op een vraag uit de commissie mee dat 
het voorontwerp van wet, dat in essentie is gebaseerd op het vermelde 
SER-advies, enkele lijsten met bedingen bevat die als onredelijk bezwarend 
voor de consument worden aangemerkt c.q. vermoed worden onredeli jk be-
zwarend te zijn. Met name over deze bedingen zal nog overleg met belang-
hebbenden worden gevoerd. Verwacht mag worden dat de regeling t i jdig in 
Boek 6 zal kunnen worden verwerkt. 

Vraag 2 

Wat het bestaande artikel 6.5.7.3 betreft, zijn in de commissie nog enige 
vragen gerezen, te weten: 

a. Hondius heeft in zijn voormelde dissertatie, blz. 550 e.v., de vrees geuit 
dat artikel 6.5.1.3 lid 1 zo zal worden opgevat dat steeds een enkele handte-
kening voor de toepasseli jkheid van algemene voorwaarden voldoende is, 
nu in de toel ichting noch naar de vertrouwensleer, noch naar de bepalingen 
over het tot stand komen van rechtshandelingen en overeenkomsten in het 
algemeen wordt verwezen. Is deze opvatt ing juist? 

b. Dalhuisen, preadvies NJV 1979, blz. 45, meent dat met artikel 6.5.1.3, 
lid 1 teruggekeerd word t tot de situatie van vóór HR 15 november 1957, NJ 
1958, 67 (Baris/Riezenkamp). Is dat juist? 

c. Bestaat er str i jdigheid tussen artikel 6.5.1.3 lid 1 en HR 9 december 
1977, NJ 1978,187 (Towell), zoals Dalhuisen (blz. 68-69) meent? 

Antwoord 

Artikel 6.5.1.3 zal opnieuw moeten worden bezien in het kader van het 
wetsontwerp, aangekondigd in het antwoord op vraag 1. Daarop voorui t lo-
pend kan naar aanleiding van Hondius, diss. blz. 550 e.v. en Dalhuisen, pre-
advies NJV, 1979, blz. 45 en 68-69, het volgende worden opgemerkt. 
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Artikel 6.5.1.3 is pas van toepassing als komt vast te staan dat de betref-
fende parti j inderdaad te kennen heeft gegeven, de inhoud van het geschrift 
of de verwi jz ing naar algemene voorwaarden te aanvaarden. Of dit het geval 
is moet worden beoordeeld aan de hand van de algemene regels betreffen-
de de to ts tandkoming van rechtshandel ingen, met name van de artikelen 
3.2.2 en 3. Op de vraag of van een zodanige aanvaarding sprake was had be-
trekking HR 9 december 1977, NJ 1978,187 (Towell). Art ikel 6.5.1.3 lid 1 
stelt voorts buiten twi j fe l dat aan toepasseli jkheid van de inhoud van het ge-
schrift of de algemene voorwaarden niet in de weg behoeft te staan, dat de-
gene die aanvaardt, naar beide part i jen wis ten, die inhoud niet kende. Ook 
dit stemt met het huidige recht overeen; zie voor een recent geval waar in de 
fo rmu ler ing van artikel 6.5.1.3 lid 1 werd gevo lgd HR 5 april 1977, NJ 1978, 
163. Men kan derhalve niet zeggen dat deze bepal ing en de huidige recht-
spraak met elkaar in stri jd komen. 

Vraag 3 

De commiss ie ondersteunt het voorstel van E. H. Hondius (Handelingen 
als bovenvermeld blz. 120 e.v. 168/9 en 202) om regels van interpretatie van 
algemene voorwaarden als bedoeld in artikel 6.5.1.3 in de wet op te nemen. 

Antwoord 

Of de wet op het stuk van algemene voorwaarden uit legregels zal moeten 
gaan bevatten, word t bezien in het kader van de voorbere id ing van het in het 
an twoord op vraag 1 bij dit artikel vermelde wetsontwerp . 

AFDELING 6.5.2 

Vraag 

Zou het geen aanbevel ing verdienen in afdeling 6.5.2een regeling op te 
nemen betreffende precontractuele verhoudingen? 

Antwoord 

Er is van afgezien een regeling van precontractuele verhoudingen in afde-
ling 6.5.2 op te nemen, omdat deze materie zich voora lsnog niet leent tot op-
stellen van min of meer gedetail leerde regels door de wetgever die voor alle 
overeenkomsten zouden gelden. Wel is in zoverre rekening gehouden met 
de moei l i jkheden die zich hier kunnen voordoen, dat in artikel 6.3.2.4 een re-
gel is opgenomen die mogel i jk maakt dat ook in het stadium van onderhan-
del ingen aansprakeli jkheid bestaat voor gedragingen van ver tegenwoordi -
gers; men zie de memor ie van antwoord aan de Tweede Kamer, blz. 200, 
tweede alinea. 

Niet is opgenomen een bepaling als in de l i teratuur wel voorgesteld (H. 
Dr ion, WPNR 4829), die in geval van het afspringen van onderhandel ingen 
de wederpart i j van degene die terugtrad, in beginsel of onder bepaalde om-
standigheden recht geeft op vergoeding van ter voorbere id ing van de over-
eenkomst reeds gemaakte kosten (offerte, bestek, informatie). Een dergeli jke 
bepal ing is niet wenseli jk. In het algemeen behoort voor een ieder de vr i j -
heid te bestaan aan een reeks mogel i jke gegadigden voor een opdracht om 
een ui tgewerkte offerte of om nadere informat ie te vragen zonder dat hij ge-
vaar loopt voor de kosten daarvan aangesproken te worden, als hij niet op 
de offerte ingaat. Dit behoort slechts anders te zi jn, als de wederpart i j zich 
uitdrukkeli jk niet dan tegen betal ing tot de offerte of de informatie bereid 
heeft verklaard. Een regeling in andere zin zou een ernstige inbreuk vormen 
op de bescherming van hen die niet in staat zijn om te beoordelen met welke 
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oplossing of met welke wederpartij zij het beste af zijn. Ook behoort men in 
het algemeen niet aansprakelijk te kunnen worden gesteld voor de kosten 
van verdere voorbereidingshandelingen, indien omtrent het verrichten 
daarvan niets was overeengekomen. Wel kan hier in bijzondere omstandig-
heden een aansprakelijkheid uit onrechtmatige daad bestaan. Men denke 
aan het geval dat de wederpartij het verrichten van de betreffende werk-
zaamheden zelf heeft uitgelokt ten einde zich kosteloos vast een deel van de 
prestatie te verschaffen, waar de afgesprongen overeenkomst recht op zou 
hebben gegeven. 

Mondeling overleg 

Op een vraag uit de commissie deelt de regeringscommissaris nog mede 
dat hij een regel die in beginsel een recht op vergoeding ter zake van het uit-
brengen van een - uiteindelijk niet geaccepteerde - offerte zou toekennen, in 
het bijzonder onwenselijk zou vinden uit het oogpunt van bescherming van 
consumenten. Met name voor hen geldt immers enerzijds dat zij er goed 
aan doen alvorens een belangrijke aankoop te doen of opdracht te geven 
zich een overzicht over de markt te verschaffen, en anderzijds, dat zij dat 
overzicht moeilijk anders dan door het vragen van verschillende offertes 
kunnen verkrijgen. Dergelijke offertes behoren kosteloos te zijn, tenzij uit-
drukkelijk anders is afgesproken. Voor bedrijfsmatig gevraagde offertes 
dient zijns inziens in beginsel hetzelfde te gelden; afspraken als voormeld 
zijn daar overigens niet ongebruikelijk. 

Artikel 6.5.2.8 lid 3 

Vraag 

Wat is het oordeel van de Minister omtrent de pennestrijd over artikel 
6.5.2.8 lid 3 tussen Hondius, diss. blz. 430 en Schoordijk, WPNR 5487? 

Antwoord 

Ingestemd wordt met de zienswijze van Schoordijk. Uit zijn polemiek met 
Hondius blijkt dat het aanbeveling verdient de onderhavige materie niet ge-
heel aan de rechter over te laten. Overigens waarschuwt hij terecht dat de 
rechter zich moet hoeden voor een te mechanische toepassing van de bepa-
ling. 

Artikel 6.5.2.13 

Hier verwijst de commissie naar het eindverslag betreffende Boek 3 bij titel 
2 (blz. 9). 

AFDELING 6.5.3 

Vraag 

In zijn noot onder HR 12 januari 1979, NJ 1979, 362 vraagt Bloembergen 
zich af, verwijzend naar de memorie van toelichting Boek 6 blz. 212/213, of er 
niet méér gevallen zijn dan thans worden geregeld.waarbij een beding in 
een overeenkomst ook jegens derden werking behoort te hebben (vergelijk 
ook de vraag bij artikel 6.5.3.8a). Hoe denkt de Minister hierover? 

Antwoord 

Met het toekennen van werking jegens derden aan overeenkomsten moet 
voorzichtigheid worden betracht. Een algemene regel daaromtrent dient al-
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leen dan te worden opgenomen, als voldoende inzicht in de redeli jkheid 
daarvan kan worden verkregen. Vooralsnog bestaat niet het voornemen om 
verdere regels op dit punt in Boek 6 op te nemen; men zie ook bij artikel 
6.5.3.8a. 

Mondeling overleg 

De vraag of de arresten van de Hoge Raad van 7 maart 1969, NJ 1969, 249 
(gegaste uien) en 12 januari 1979, NJ 1979, 362 (Securicor) niet voldoende 
houvast opleveren om in het nieuwe wetboek een regel op te nemen over de 
werk ing van overeenkomsten jegens derden, word t door de reger ingscom-
missaris ontkennend beantwoord. Het eerste arrest levert wein ig aankno-
p ingspunten op voor het opstel len van algemene regels, het tweede ligt op 
het terrein van het vervoersrecht en dus op het terrein van Boek 8. Afgezien 
van bi jzondere regels als daar en ook in artikel 6.5.3.8a zijn opgenomen, is 
het beter deze materie aan de rechtspraak over te laten, waartoe de schrap-
ping van artikel 1376 alle ruimte laat. 

Artikel 6.5.3.1 

Men zie bij artikelen 6.1.1.2, 6.5.3.1 en 6.5.3.7 7 alsook bi j : artikel 6.5.3.11 

Artikel 6.5.3.4. 

Vraag 

De commiss ie vraagt zich af, in navolging van M. Drielsma in A.A. 1979 
no. 5 blz. 239 e.v., of het niet wenseli jk is de zakelijke werk ing van artikel 
6.5.3.4 (eveneens) in boek 5 neer te leggen. 

Antwoord 

Boek 5 bevat geen regels omtrent zakelijke werk ing, doch slechts een re-
gel ing van een aantal afzonderli jke zakelijke rechten. Voor de zakelijke wer-
king, die de vraag op het oog heeft, is wèl Boek 3 van belang, met name afde-
l ing 3.1.2. Ook zonder uitdrukkeli jke verwi jz ing is dit voldoende duideli jk. 

Artikel 6.5.3.8a 

Vraag 

Is het gewenst de bepaling van artikel 6.5.3.8a zodanig uit te breiden, dat 
op de daar genoemde aansprakeli jkheidsbeperking niet alleen onderge-
schikten van de parti j die het beding heeft gemaakt, maar ook hulppersonen 
een beroep kunnen doen? S. C. J. J . Kortmann vraagt zich dit af in zijn disser-
tatie (1977, blz. 163-165 en 171 e.v.). De argumenten die de memor ie van 
an twoord geeft voor opneming van dit artikel, zoals: 

- een exonerat iebeding gemaakt door de werkgever moet niet tot gevolg 
hebben dat men zijn aanspraak richt tot de ondergeschikte, die een dergeli j-
ke aanspraak minder goed kan dragen; 

- een redelijke aansprakeli jkheidsregeling tussen parti jen moet niet kun-
nen worden doorkruist door de ondergeschikte aan te spreken, die dan op 
zijn beurt verhaal uitoefent op de werkgever, 

gelden volgens schrijver eveneens voor zelfstandige hulppersonen die wor-
den gebezigd bij de ui tvoer ing van de overeenkomst. Bovendien creëren de 
artikelen 6.1.8.3 voor verbintenissen en 6.3.2.3 voor onrechtmatige daad een 
vri j ver gaande aansprakeli jkheid voor gedragingen van niet-ondergeschikten 
die bij de uitoefening van het bedrijf zijn ingezet. Indien de maatschappeli jke 
eenheid van de onderneming een dergelijke aansprakeli jkheid rechtvaar-
digt, dan lijkt het schri jver consequent deze lijn ook na^ar de uitsluit ing van de 
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aansprakel i jkheid door te trekken. (In dezelfde zin de artikelen 28 jo. 3 CMR, 
40 jo. 39 CIM en 36 jo. 35 CIV). Voor wat betreft hulppersonen zou, anders 
dan voor ondergeschikten, de regeling niet van dwingend recht behoeven te 
zijn. De commiss ie onderschri j f t dit betoog. Is de Minister bereid het artikel 
in bovenomschreven zin te wijzigen? 

Antwoord 

Een van de argumenten die in de memor ie van antwoord aan de Tweede 
Kamer voor opneming van artikel 6.5.3.8a wo rd t gebezigd is, dat zonder de-
ze bepaling de aansprakeli jkheid door middel van exoneraties zou kunnen 
worden verlegd naar hen die haar minder goed kunnen dragen en voor wie 
het ook minder voor de hand ligt zich te dier zake te verzekeren. Dit belangri j -
ke gezichtspunt kan niet gezegd worden in beginsel ook voor zelfstandige 
opdrachtnemers te gelden. Het hangt hier geheel van de omstandigheden af 
of de opdrachtgever dan wel de opdrachtnemer de sterkste maatschappel i j -
ke positie heeft. In vele gevallen is sprake van gel i jkwaardige part i jen die 
zich in hun onder l inge overeenkomsten door middel van derdenbedingen 
en vr i jwaringsclausules kunnen bevei l igen en dat in de praktijk ook veetvul-
dig doen, terwi j l deze praktijk ook te vee lvormig is dan dat de wetgever hier 
een algemene kanalisering van aansprakeli jkheden zou kunnen opleggen. 
De regel van artikel 6.5.3.8a leent zich dan ook niet voor een ui tbreiding van 
de strekking als door Kortmann voorgestaan. Iets anders is dat een regel in de 
trant van artikel 6.5.3.8a voor niet-ondergeschikten soms bij bi jzondere over-
eenkomsten op haar plaats is. Met name in de verdragen die in de vraag zijn 
vermeld en ook in Boek 8 zijn dergeli jke bepal ingen opgenomen, die zich 
echter ook hier niet tot alle zelfstandige opdrachtnemers uitstrekken. Zo heb-
ben de regels die in Boek 8 zijn opgenomen, wèl betrekking op de verschi l-
lende schakels van de in de praktijk veel voorkomende keten van vervrach-
ters en vervoerders, maar niet ook op bij voorbeeld s tuwadoors; men zie de 
artikelen 8.5.1.4 en 5. Ook daarbij zou een algemene regel als door Kor tmann 
voorgestaan, niet passen. 

Opmerking verdient ten slotte dat Kor tmann voorstel t de regel niet van 
dwingend recht te maken. Daaruit blijkt dat hij bij het trekken van een paral-
lel met artikel 6.5.3.8a miskent dat dit artikel in de eerste plaats strekt ter be-
scherming van ondergeschikten-in verband met hun sociaal minder sterke 
posit ie. Dwingend recht is voor deze bescherming essentieel. 

Mondeling overleg 

De afwijzing van de door Kortmann bepleite ui tbreiding van artikel 
6.5.3.8atot zelfstandige opdrachtnemers, word t door de reger ingscommis-
saris geadstrueerd met het volgende voorbeeld . A besteedt een verbouwing 
van zijn huis aan. Hij kiest de hem bekende aannemer B die op condit ies 
werkt waar in hij voor fouten vri j tekent. A v indt dat acceptabel omdat hij erop 
meent te kunnen ver t rouwen dat B geen fouten maakt. B schakelt voor een 
onderdeel van het werk dat grote specialistische vaardigheid vraagt een 
groot bedrijf C in, dat evenwel een geheel onbekwame werknemer stuurt die 
grote schade veroorzaakt. Het lijkt vo lkomen redelijk dat C uit onrechtmat ige 
daad aansprakelijk is; er is geen enkele reden dit uit te sluiten. Veeleer kan, 
vanui t een oogpunt van consumentenbescherming, het omgekeerde wor-
den gezegd. A lgemene voorwaarden kunnen in zo'n geval een derdenbe-
ding ten tehoeve van de zelfstandige opdrachtnemer inhouden. Het lijkt de 
reger ingscommissar is de vraag of zo'n beding geldig behoort te zijn, met 
name als het gaat om een consumentenovereenkomst. Deze materie zal 
worden bezien bij de voorbereiding van het wetsontwerp , bedoeld in het 
an twoord op vraag 1 betreffende artikel 6.5.1.3. 
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Artikel 6.5.3.11 

Vraag 

a. Zie ook bij de artikelen 6.1.1.2, 6.5.3.1 en 6.5.3.17. 
b. De samenhang tussen artikel 6.5.3.11 en artikel 6.5.3.1 lid 2 (oor-

spronkeli jk 6.5.3.10) is van dien aard dat het aanbeveling zou verdienen arti-
kel 6.5.3.11 te plaatsen als artikel 6.5.3.1a (in gelijke zin: P. Abas, Onvoorzie-
ne omstandigheden. Een onderzoek naar de bruikbaarheid van artikel 
6.5.3.11 van het Nieuw BW, Tj. Wi l l ink 1978). Consequentie zou zijn dat arti-
kel 6.5.3.12 en artikel 6.5.3.12a meegeschoven moeten worden naar de posi-
ties 6.5.3.1 b e n 6.5.3.1c vanwege hun verband met 6.5.3.11. Daartegen lijkt 
geen bezwaar te bestaan; met name leidt de omwissel ing van volgorde met 
6.5.3.3 en 6.5.3.4 niet tot prob lemen. 

c. Het w o o r d «overeenkomst» kan op (ten minste) drie manieren worden 
u i tge legd: 1. de rechtshandel ing, combinat ie van aanbod en aanvaarding; 2. 
de bewoord ingen waar in deze is neergelegd (het geschreven contract c.q. 
de gemaakte afspraak); 3. de tussen parti jen bestaande rechtsverhouding. 
Het is duidel i jk dat 1 niet voor wi jz ig ing vatbaar is, daar het hier o m een 
historisch gegeven gaat. Gewijzigd kan de overeenkomst alleen worden in 
de betekenis 2 of 3. De vraag is in welke betekenis het woord in artikel 
6.5.3.11 dient te worden opgevat. Uitgaande van de gedachte dat een over-
eenkomst normatief moet worden uitgelegd (weliswaar is t i jdens de behan-
del ing in de Tweede Kamer de leer van de normatieve uitleg verworpen, zie 
7729 nr. 18, blz. 2, maar deze verwerp ing is nauweli jks gemot iveerd; het 
aangevoerde motief komt neer op een ad absurdum voeren van deze leer), 
zodat de u i teen contract voortv loeiende rechtsverhouding door de rechter 
dient te worden vastgesteld (declaratoir) mede op grond van redeli jkheid en 
bi l l i jkheid - dus niet gewi jz igd - , zou wel l icht de tweede betekenis de voor-
keur verdienen. Het zou dan wel l icht wenseli jk zijn dat dan ook (zowel hier 
als in de artikelen 12 en 12a) in de redactie tot uitdrukking te brengen door 
te laten u i tkomen dat het gaat o m een wi jz iging van de bewoordingen die 
strekt tot juiste weergave van de rechtsbetrekking zoals deze reeds was, c.q. 
(vergelijk bij de sub a genoemde artikelen) om een vaststel l ing van de inhoud 
van de overeenkomst, c.q. de gevolgen ervan, zo nodig in strijd met de letter-
lijke betekenis van de gebruikte bewoord ingen. 

d. Abas (l.c.) w i l de woorden «onvoorziene omstandigheden» in artikel 
6.5.3.11 vervangen zien door de term «verandering in de feiteli jke omstan-
digheden», aangezien het ui ts lui tend deze verandering is die kan mee-
brengen dat een contractsparti j naar maatstaven van redeli jkheid en billi jk-
heid ongewi jz igde instandhouding van de overeenkomst niet mag verwach-
ten. Niet van belang (en bovendien in de praktijk nog moeili jk vast te stellen 
ook) is, naar zijn mening, de vraag of parti jen deze verandering van omstan-
digheden al dan niet hebben voorzien. 

Anders dan Abas echter is A. L. de Wolf, «Veranderde omstandigheden», 
studiepocket privaatrecht, Tj. Wi l l ink 1979, met de regeling van artikel 
6.5.3.11 wel tevreden, nu hier part i jwi l en contractuele gebondenheid voor-
op staan. Hij heeft nog enige detailkrit iek (blz. 80 e.v.). 

Ook H. L. J. Roelvink (RM Themis 1979, 314) is van mening dat met artikel 
6.5.3.11 een redelijke middenweg word t bewandeld. Hij stelt nog voor de 
tekst van dit artikel nauwer te laten aansluiten bij die van de artikelen 6.1.1.2 
lid 2 en 6.5.3.1 lid 2. 

Gaarne zou de commissie het oordeel van de Minister over een en ander 
vernemen. 

Antwoord 

a. Behoeft geen beantwoord ing. 
b. Als bezwaar tegen het voorstel kan niet alleen de veranderde volgorde 

van de artikelen 6.5.3.4 en 6.5.3.12 worden genoemd, maar ook dat artikel 
6.5.3.2 niet meer onmiddel l i jk op artikel 6.5.3.1 zou volgen. Niet temin bestaat 
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niet het voornemen bij de voorbereid ing van de Invoeringswet een andere 
volgorde bij voorbaat uit te sluiten. 

c. Met overeenkomst is hier, zoals bijna steeds in het jur idisch spraakge-
bruik, bedoeld de overeenkomst zoals deze mede door de wet, gewoonte en 
redeli jkheid en bi l l i jkheid word t bepaald. Dit ligt, gezien de strekking van de 
bepal ing en het verband met artikel 6.5.3.1 lid 2 ook voor de hand. Intussen 
word t in andere bepal ingen, waar van een vergeli jkbare rechterli jke bevoegd-
heid sprake is, deze veelal betrokken op de gevolgen van de rechtshande-
l ing; men zie de artikelen 6.5.2.12a en 3.2.17c. Deze redactie sluit ook beter 

bij die van artikel 6.5.3.1 aan, waar eveneens de te rm «rechtsgevolgen» 
word t gebezigd. Het voornemen bestaat dan ook om artikel 6.5.3.11 in dier 
voege te verduidel i jken dat gelezen wordt : « de gevolgen van een over-
eenkomst wi jz igen of deze geheel of gedeeltelijk ontbinden » Aldus 
word t tevens tegemoet gekomen aan de kritiek op dit punt van De Wol f in 
zijn in deze vraag onder d geciteerde boekje (blz. 80), en bui ten twi j fe l gesteld 
dat niet juist is zijn op blz. 81 geuite veronderstel l ing dat de wi jz ig ing geen 
betrekking zou mogen hebben op gevolgen die een wetsbepal ing aan de 
overeenkomst verbindt. 

Bij het bovenstaande past overigens de waarschuwing dat men zich hoe-
de voor a contrar io redeneringen. Gebruik van het enkele woo rd «overeen-
komst» bedoelt noch in het nieuw BW, noch in het huidige recht de toepas-
seli jkheid uit te sluiten van wat op grond van de overeenkomst uit wet, ge-
woonte of redeli jkheid en bil l i jkheid voortvloeit . 

Opmerking verdient verder dat de vraag hoe een overeenkomst moet wor-
den uitgelegd is overgelaten aan de rechter en - voor wat de rechtstheoreti-
sche kant betreft - aan de doctr ine. Men zie het an twoord op de vraag over ar-
tikel 3.2.2 in het Eindverslag betreffende Boek 3. Ook de boven gesuggereerde 
wi jz ig ing word t aangebracht met het oog op de praktische gevolgen van de 
bepal ing, niet op grond van rechtstheoretische gezichtspunten omtrent ui t leg. 

d. Inderdaad kan met Roelvink worden gezegd dat met artikel 6.5.3.11 een 
redelijke middenweg word t bewandeld. Het verdient met name geen aanbe-
vel ing de verwi jz ing naar «onvoorziene omstandigheden» te laten val len, 
hetgeen moeil i jk anders zou kunnen worden opgevat dan als een ui tbreiding 
van het toepassingsgebied van het artikel en in zoverre het loslaten van de 
grondgedachte van de contractuele gebondenheid. Deze moet in beginsel 
tegen een «verandering van feitelijke omstandigheden», zoals Abas het wi l 
ui tdrukken, bestand zijn, met name voor zover deze omstandigheden in de 
overeenkomst zijn verdisconteerd. 

De door De Wolf geuite detailkritiek vond grotendeels beantwoording on-
der c. Hij stelt voorts de vraag aan de orde waar de grens ligt van de dw in -
gende werk ing van artikel 6.5.3.11. Hiervoor moge worden verwezen naar 
wat is opgemerkt naar aanleiding van artikel 6.5.1.2, antwoord 1 onder c. 

De in de vraag aangeduide suggestie van Roelvink om in de redactie van 
artikel 6.5.3.11 nauwer bij die van artikel 6.5.3.1 lid 2 aan te s lui ten, zal bij de 
Invoer ingswet worden bezien, zulks mede in verband met het onder b opge-
merkte. 

Bij dit alles verdient ten slotte nog aandacht dat de formuler ing van artikel 
6.5.3.11 inmiddels ook in de rechtspraak is gevo lgd; men zie HR 16 decem-
ber1977,NJ 1978,156. 

Mondeling overleg 

De vraag wordt gesteld of de wetgever in artikel 6.5.3.11 niet - ten onrech-
te - parti j kiest in een dogmatische meningsstr i jd, nu verschil lende schri j-
vers (o.m. Schoordi jk en Van Dunne) de aanpassing van de overeenkomst 
louter als een kwestie van uit leg zien. De regeringscommissaris is van oor-
deel dat van een dogmatische stel l ingname geen sprake is. Het on twerp 
kiest op praktische gronden voor rechterlijke tussenkomst. Het gaat hier im-
mers om ingewikkelde feiteli jke situaties, waarin de tussen part i jen bestaan-
de rechtsverhouding geheel of ten dele opnieuw vastgesteld moet worden. 
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Een dergeli jke vaststel l ing zal soms onmogel i jk zijn zonder de toepassing 
van de hu lpmiddelen van artikel 6.5.3.12a, bij voorbeeld het toekennen aan 
een der part i jen van een geldeli jke vergoeding. Het is gewenst dat dit een en 
ander tezamen door de rechter word t beslist, opdat part i jen maximale dui-
del i jkheid over hun rechten en verpl icht ingen verkr i jgen. Ook geeft een wet-
telijke ui twerking in deze trant meer mogel i jkheden tot toetsing in cassatie 
ten aanzien van de wi jze waarop de rechter die over de feiten oordeelt, de re-
gel van artikel 6.5.3.11 toepast. Men zie ook het mondel ing antwoord op 
vraag 3 bij de artikelen 6.1.1.2, 6.5.3.1 en 6.5.3.11. 

Artikel 6.5.3.12 

Vraag 

Wat is de mening van de Minister omtrent de suggesties die W. G. Belin-
fante, WPNR 5374, blz. 37, derde kolom, eerste alinea, heeft gedaan ten aan-
zien van artikel 6.5.3.12? 

Antwoord 

Naar aanleiding van het opstel van Belinfante, WPNR 5374, word t op het 
volgende gewezen. 

De termi jn van 10 jaar is een tussenoplossing. In het ontwerp van het drie-
manschap werd een termi jn van 20 jaren voorgesteld. In het voor lopig ver-
slag van de vaste Commissie voor Justit ie uit de Tweede Kamer werd aan-
gedrongen op sterke bekort ing, nl . tot 5 jaren. In het gewijzigd ontwerp is 
toen de termi jn op 10 jaren gesteld. Voor deze contractuele rechten geeft de-
ze tussenoplossing voldoende armslag, waarbi j valt te bedenken dat na om-
mekomst van de termi jn de rechter slechts bevoegd is tot ingri jpen als onge-
wi jz igd voor tduren van de verpl icht ing in str i jd is met het algemeen belang 
en hij zelfs dan nog niet verpl icht is in te gr i jpen. Wie meer zekerheid wenst 
zal een erfdienstbaarheid moeten bedingen; zie artikel 5.6.8 l id 1 onder b 
dat een termi jn van tw in t ig jaar kent. 

In het bovenstaande ligt tevens besloten dat de rechter die overweegt om 
van de bevoegdheid van artikel 6.5.3.12 lid 1 onder a gebru ik te maken de 
betrokken belangen tegen elkaar zal hebben af te wegen. 

Van het geval onder a moet het geval onder b worden onderscheiden. 
Heeft de schuldeiser geen enkel redelijk belang meer bij de verpl icht ing en 
is niet aannemeli jk dat dit belang zal terugkeren, dan is noch voor een ter-
m i jn , noch voor een verdere belangenafweging plaats. 

De commiss ie acht de openbare behandel ing van het wetsontwerp met 
het ui tbrengen van dit eindverslag voldoende voorbereid. 

De voorzit ter van de commiss ie, 
Voute 

De griff ier van de commiss ie , 
Biegman-Hartogh 
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