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lands recht van toepassing is op vorderingen die de Nederlandse
vennootschap heeft op zijn afnemers, aangezien de Nederlandse
vennootschap de kenmerkende prestatie zal leveren in het gros
van de overeenkomsten die hij heeft met zijn afnemers. Op
grond van art. 4 lid 2 EVO is het recht van de woonplaats van de
kenmerkende prestant van toepassing: Nederlands recht.
Daarnaast komt het ook vaak voor dat een vennootschap in zijn
overeenkomsten met zijn afnemers een rechtskeuze zal opnemen
voor het eigen recht, in casu Nederlands recht.
In de bovenstaande situatie bepaalt Nederlands recht of de vor-
deringen in het vermogen van de cessionaris vallen en of de fidu-
ciaire cessie werking erga omnes heeft. Over het algemeen vindt
er b') een fiduciaire cessie geen mededeling plaats aan de schul-
denaar. Dit is echter naar Nederlands goederenrecht een consti-
tutief vereiste voor de overdracht van vorderingen (art. 3:94 lid
l BW). Ondanks de naar Duits recht geldige titel, is er naar Ne-
derlands recht niet geldig geleverd en is de Duitse bank geen
rechthebbende van de vordering geworden. De Duitse bank kan
derhalve de fiduciaire cessie niet aan de curator of vierden tegen-
werpen.

7. Conclusie

Gezien het bovenstaande meen ik dat de Nederlandse goederen-
rechtelijke verwijzingsregel voor de cessie als volgt dient te lui-
den:
De (lees: alle) goederenrechtelijke aspecten van de overdracht en
bezwaring van een vordering worden aangeknoopt bij het goede-
renrecht van het land welks verbintenissenrecht van toepassing
is op de over te dragen c.q. te bezwaren vordering.

KRONIEK BOEK 6 TITELS l EN 2

/. Inleiding

Dit is de eerste Kroniek in dit blad over
titels l en 2 van Boek 6. Alleen aan afde-
ling 10 van titel l werd eerder door
W.J.H.T. Dupont een kroniek gewijd
(de laatste werd gepubliceerd in NTBR
1992, blz. 99-101). De twee titels bevat-
ten niet minder dan 161 artikelen. Dit
aantal dwingt tot beperking in tijd en
qua volledigheid. De beperking in de vol-
ledigheid is hierin gezocht dat van de
rechtspraak vrijwel uitsluitend die van de
Hoge Raad en van de literatuur alleen
een selektie is verwerkt. Niet verwerkt
zijn de vele aankondigingen en korte be-
sprekingen in nieuwsbrieven, berichten,
updaters en dergelijke. De beperking in
de tijd bestaat er in dat de kroniek aan-
vangt met het in werking treden van
Boek 6 op l januari 1992 en is afgesloten
per l januari 1995. Oudere rechtspraak
is niet opgenomen. Rechtspraak van na l
januari 1992 over het oude BW in begin-
sel evenmin. Ten slotte wordt, wederom
vanuit overwegingen van plaatsruimte,
niet aan rechtsvergelijking gedaan.

2. Hand- en studieboeken

Algemene beschouwingen over de hier
besproken titels vindt men bij Asser-
Hartkamp, Verbintenissenrecht, deel I,
De verbintenis in het algemeen (negende
druk, Zwolle 1992) en bij J.M. van Dun-
ne, Verbintenissenrecht, deel 2, Contrac-
tenrecht, 2e gedeelte, Onrechtmatige
daad, Overige verbintenissen (tweede
druk, Deventer 1993). Laatstgemelde
uitgave wordt kritisch besproken door
A.R. Bloembergen, RM Themis 1995,
blz. 15-18. Gedurende de verslagperiode
verschenen voorts de losbladige uitgaven
Schadevergoeding (Deventer 1991) onder
redactie van A.R. Bloembergen en Ver-
bintenissenrecht (Deventet 1991) onder
redactie van C.J.H. Brunner en uw kro-
niekschrijver. Van Tekst ejr Commentaar
verscheen in 1994 een tweede druk; de ti-
tels 6.1 en 6.2 zijn hierin bewerkt door
W.G. Huijgen, T.J. Mellema-Kranen-
burg, M.M. Olthof, W.J.G. Oosterveen,
W.A.K. Rank en W.L. Valk. Van het 'los-
delige handboek' Monografieën Nieuw
BW verschenen in de verslagperiode ver-
scheidene delen, die hieronder bij de be-
trokken afdelingen zullen worden
vermeld.

Algemeen van optiek is ten slotte de duo-
grafie Verzekering en aansprakelijkheid
(Deventer 1994) van T. Hartliefen
R.P.J.L. Tjittes.
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3. Algemene bepalingen (art. 6:1-5)

Bron van verbintenissen - art. 6: l
Art. 6: l beoogt het attest Quint/Te Poel
(HR 31 januari 1959, NJ 1959, 548) te co-
dificeten, ook al blijkt dat niet ditect uit
de tekst. Maat evenmin als vóót 1992
toont de rechtet zieh thans etg geneigd
om een vetbintenis aan te nemen die past
in het stelsel van de wet en aansluit bij
wél in de wet geregelde gevallen. Geen
vetbintenis wetd bijvootbeeld aangeno-
men doot Hof Amsterdam 7 mei 1992,
NJ 1993, 723, toen een ongehuwde aan-
staande moedet een deel van de kosten
van de komende gebootte op de vader
van het kind wilde vethalen.

Redelijkheid en billijkheid - art. 6:2
(rechtspraak)
Het nieuwe kernartikel 6:2 komt aan de
orde in een groot aantal arresten. Op
deze bepaling wordt al gewezen door HR
28 juni 1991, NJ 1992, 787 (t|HB) inza-
ke Verkerk/mr Van der Veen qq, over
het regres van een aannemer op een kop-
pelbaas tet zake van sociale premies. De
vraag was of in geval van een verboden
overeenkomst degene die ovettreding van
het verbod heeft beoogd, de verrichte
prestaties als onverschuldigd kan terug-
vorderen — zie hierover Hugo J. van Koo-
ten, Artikel 6:211 BW en de Engelse law
of restitution, AA 1994, blz. 47, 49. Dit
kan in de omstandigheden van het geval
naar maatstaven van redelijkheid en bil-
lijkheid onaanvaardbaar zijn. Maar om-
dat het middel geen beroep doet op de
omstandigheden van het geval, werkt de
Hoge Raad deze gedachte verder niet uit.
HR 18 decembet 1992, NJ 1993, 152 in-
zake De Moel/Scherpenzeel, bevestigt dat
enkel tijdsverloop onvoldoende is om
rechtsverwerking aan te nemen. Bijko-
mende omstandigheden kunnen een an-
dere slotsom wettigen. Of sptake is van
dergelijke omstandigheden is een feitelij-
ke kwestie. Een juiste maatstaf was vol-
gens HR 25 februari 1994, NJ 1994, 450
inzake Harsema/Verpleeghuis De Twaalf
Hoven, door de rechtbank toegepast toen
bij een functie-indeling in de gezond-
heidszorg enige werknemers pas na zes
maanden tegen hun indeling hadden ge-
klaagd. De rechtbank had rechtsverwer-
king aangenomen, gelet enerzijds op het
bijzonder karakter van de functiewaarde-
ring met haar korte termijnen en nauwe
betrokkenheid van de werknemers in de
procedure en anderzijds op het in de ge-
zondheidszorg gehanteerde systeem van
budgettering.
Art. 6:2 brengt volgens HR 22 januari
1993, NJ 1993, 598 (HJS) inzake Rupako
Winkelbedrijven/Karsten, mee dat een
schuldeiser een vonnis tegen de schulde-
naar niet ten uitvoer mag brengen, voor
zover dat naar eisen van redelijkheid en
billijkheid onaanvaardbaar zou zijn. Dit

zal het geval zi jn indien de schuldenaar
bij het voldoen aan een vonnis onvol-
doende inspanning en zorgvuldigheid
heeft betracht. Deze beslissing komt over-
een met art. 61 ld Rv.
Volgens HR 22 januari 1993, N| 1993,
597 (HJS) inzake The Windward Islands
Bank/Jongsma, staat het partijen vri j bij
overeenkomst in afwijking van de wette-
lijke regeling te bedingen dat in geval van
een procedure de in het ongelijk gestelde
partij alle proceskosten van de wederpar-
tij zal betalen. Maar de Hoge Raad voegt
eraan toe dat de rechter de gevorderde
proceskosten kan matigen op grond van
art. 6:2. HR 16 april 1993, NJ 1993, 367
inzake Amaya/Aruba Hotel Enterprises,
bepaalt dat van rechtsverwerking in dit
geval slechts sprake zou kunnen z i j n ,
indien de desbetreffende aanspraak op
salarisaanpassing naar maatstaven van re-
delijkheid en billijkheid onaanvaardbaar
zou zijn.
Redelijkheid en billijkheid komen voorts
aan de orde bij aanvechting van een bin-
dend advies doof de in het ongelijk gestel-
de partij. HR 18 juni 1993, N| 1993, 615
inzake Gruythuysen/Centraal Zieken-
fonds, bevestigt de bekende regel van het
Huize Lydia-arrest (HR 29 januari 1931,
NJ 1931, 1317) dat deze partij niet elke
onjuistheid in het advies kan inroepen
teneinde de bindende kracht daarvan te
bestrijden. Zij kan die bestrijding slechts
hierop gronden dat het advies uit hoofde
van zijn inhoud of wijze van totstandko-
ming zo zeer indruist tegen redelijkheid
en billijkheid, dat het naar de uit de goe-
de trouw voortvloeiende maatstaven on-
aanvaardbaar zou zijn dat zij aan dit
advies zou kunnen worden gehouden.
Voor een uitvoerige beschouwing over de
praktijk van het bindend-adviesrecht ver-
wijs ik naar mijn beschouwing in W. ten
Gate en anderen (red.), Vademecum arbi-
trage en bindend advies (Arnhem 1994).
Andere procedures waarin redelijkheid
en billijkheid aan de orde kwamen, zi jn
HR 31 januari 1992, NJ 1992, 686 (pvs)
inzake Van der Hoeven/Comtu (na geho-
mologeerd dwangakkoord) en HR 18 fe-
bruari 1994, N] 1994, 463 en 29 april
1994, RVWD 1994, 109 (tussen echtgeno-
ten).
Ook in de arbitrale uitspraken wordt al
met art. 6:2 gewerkt; zo werd 'het niet
deelgenoot maken van ervaring [met de
aanleg van zwembaden; EH]' in strijd met
redelijkheid en billijkheid geoordeeld
door de RvA voor de bouwbedrijven 28
april 1994, BR 1994, 874 (H.O. Thunnis-
sen).
Niet altijd is het goed om met redelijk-
heid en billijkheid te werken, met name
niet indien er een wettelijke regeling
voorhanden is. HR 12 november 1993,
NI 1994, 155 (PAS) is er volgens de anno-
tator een goed voorbeeld van dat men in
geval van ondeugdelijke nakoming beter

met de wettelijke regeling van de ingebre-
kestelling kan werken dan met de nood-
klep van redelijkheid en bil l i jkheid.
Ten slotte bedenke men dat de redelijk-
heid en biilijkheid ook via art. 6:248 in
het overeenkomstenrecht een grote rol
speelt. Op de rechtspraak over deze bepa-
ling wordt hier, ter voorkoming van over-
lap met andere kronieken, niet ingegaan.

Redelijkheid en billijkheid - art. 6:2
(literatuur)
Indien men rechtsverwerking als een uit-
vloeisel van redelijkheid en bi l l i jkheid
ziet - de dadelijk te noemen Valk denkt
daar op blz. 91-94 anders over -, is er
alle aanleiding om bij art. 6:2 de Leidse
dissertatie van W. L. Valk, Rechtsverwer-
king in drievoud, Deventer 1993, te ver-
melden. De auteur komt op (mij) niet
geheel overtuigende gronden tot een drie-
deling: rechtsverwerking op grond van
opgewekt vertrouwen, rechtsverwerking
wegens onrechtmatige benadeling en
rechtsverwerking op grond van tijdsver-
loop, aan welke driedeling hij vergaande
conseqenties verbindt.
Evenmin overtuigend, maar wel boeiend
om te lezen is de Tilburgse dissertatie van
J.M. Barendrecht, Recht als model van
rechtvaardigheid/Beschouwingen over vage
en scherpe normen, over binding aan het
recht en over rechtsvorming, Devenrer
1992. De schrijver trekt ten strijde tegen
het euvel van de vage normen. Een
schijngevecht, zo wordt vri j algemeen ge-
oordeeld in de recensies van dit proef-
schrift door M. W. Hesselink, WPNR
6109, G.C.G.J. van Roermund, NJB
1993, blz. 1142-1146, W. Snijders, NJB
1993, blz. 1149-1151, en W.L. Valk,
NTBR 1994/6, blz. 130.
Over redelijkheid en bil l i jkheid handelt
ten slotte de gelijknamige NBW-monogra-
fie van G.J. Rijken (deel A-5, Deventer
1994) alsmede de NBW-monografie van
R.P.J.L. Tjittcs, Rechtsverwerking (deel
A-6b, Deventer 1992) en over redelijk-
heid en billijkheid in het arbeidscontract
de bijdrage van P.F. van der Heijden in
Te PAS (P.A. Stein-bundel), Deven-
ter/Zwolle 1992, blz. 97-103.

Natuurlijke verbintenis - art. 6:3
In deze tijd van prijzenfestivals, loterijen,
toto's en lotto's is het even wennen aan
de gedachte dat een schuld uit spel en
weddenschap krachtens art. 7A:1825
slechts een natuurli jke verbintenis ople-
vert. Dat wordt niet anders als partijen
naderhand verklaren dat het om een geld-
lening zou gaan, zo besliste Rb. Rotter-
dam 6 november 1992, NI 1993, 482.
Het feit dat de omzetting van een natuur-
lijke verbintenis naar nieuw recht niet
meer bij testament kan geschieden,
wordt besproken door C.A. Kraan, WPNR
6039 (1992) met naschrift in WPNR
6078.
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4. Pluraliteit; alternatieve verbintenissen
(art. 6:6-6:20)

De afdelingen 6. l .2-4 lijken niet tot de
meest dynamische leerstukken van het
verbintenissenrecht te behoren. Toch ge-
ven zij aanleiding tot juridische proble-
men. Dat blijkt bijvoorbeeld uit HR 14
januari 1994, NJ 1994, 334, waarin werd
beslist dat de keuze tussen periodieke be-
dragen of een bedrag ineens niet mag
worden overgelaten aan het verhalend li-
chaam, maar wel aan de schuldenaar. In
HR 14 oktober 1994, RVWD 1994, 205
inzake Sonortape/Stemra, speelt het pro-
bleem van de hoofdelijkheid.

5. Voorwaardelijke verbintenissen
(art. 6:21-26)

Afdeling 6.1.5 heeft evenmin aanleiding
gegeven tot veel commotie. Een uitzonde-
ring moet worden gemaakt voor HR 6
maart 1992, NJ 1992, 509, AA 1993, blz.
828 (J. Riphagen), dat in de arbeidsrech-
telijke vakpers veel aandacht heeft gekre-
gen - zie onder meer D. Christe, Hoge
Raad billijkt ontbindende voorwaarde in
het ontslagrecht. Tijdschrift voor Sociaal
Recht 1992, blz. 342-348, E.W. de
Groot, Hoe open is het ontslagrecht, NJB
1992, blz. 1225-1232, en S.W. Kuip, De
arbeidsovereenkomst onder ontbindende
voorwaarde: onzekerheid troef, SMA 1993,
blz. 163-178. Het gaat over de vraag of
een ontbindende voorwaarde in een ar-
beidsovereenkomst toelaatbaar is. Be-
toogd was dat een dergelijke voorwaarde
zich in het algemeen niet verdraagt met
het gesloten stelsel van regels inzake de
beëindiging van de arbeidsovereenkomst.
De HR kon zich niet met dit betoog vere-
nigen. Van geval tot geval zal moeten
worden bezien in hoeverre de strekking
van de ontslagregels inzake de arbeids-
overeenkomst tot nietigheid van de ont-
bindende voorwaarde leidt.

Van een opschortende voorwaarde is
geen sprake in geval van affinanciering
van een pensioen - HR 12 november
1993, NJ 1994,229.

Over het onderwerp voorwaardelijke ver-
bintenissen verscheen een studiepocket
van J.D.A. den Tonkelaar, Opschortende
en ontbindende voorwaarden, tweede
druk, Zwolle 1994.

6. Nakoming (art. 6:27-51)

Betaling te goeder trouw - art. 6:34
Een klassieke 6:34-casus is de uitbetaling
aan een niet-gerechtigde op grond van
onvoldoende onderzoek: een Spaarbank
had met de haar ter beschikking staande
handtekeningkaart op eenvoudige wijze
kunnen vaststellen dat de handtekening
volstrekt afweek — Hof Amsterdam 12

november 1992, NJ 1994, 513. HR 25
maart 1994, RVWD 1994, 82, AA 1994,
blz. 752 (R.D. Vriesendorp) inzake
HBU/De Leeuw is van belang omdat de
Hoge Raad aan de schuldenaar die te goe-
der trouw betaalt, ook bescherming ver-
leent jegens een beslaglegger.

Twijfel aan wie betaald moet worden -
art. 6:37
HR 15 april 1994, RVWD 1994, 93, had
betrekking op de volgende kwestie. On-
der een derde wordt beslag gelegd. De
vordering waarvan de beslaglegger be-
toogt dat zij door het beslag is getroffen,
komt in werkelijkheid aan een ander toe.
Uit art. 6:37 vloeit nu volgens de Hoge
Raad voort dat de derde bevoegd is ook
jegens deze ander de nakoming van zijn
verbintenis op te schorten, indien hij op
redelijke gronden twijfelt of deze ander
degene is aan wie hij moet betalen.

Vergissing bij girale betaling
Over 'Vergissing van de bank bij uitvoe-
ring van een opdracht tot girale betaling'
schrijft C. van Ravenhorst in WPNR 6070.

7. Opschortingsrechten (art. 6:52-57)

HR 15 januari 1993, NJ 1993, 193 inzake
Oosterhuis/Buitenhuis, had betrekking
op de reparatie van een 25 jaar oude
Rolls Royce. De opdrachtgever had de
factuur voldaan met een bankgiroformu-
lier. Maar toen hij bij het rijden consta-
teerde dat de reparatie niet goed was
uitgevoerd, blokkeerde hij het bankgiro-
formulier. Terecht, naar in alle instanties
werd geoordeeld.
Wellicht vraagt zich men na lezing van
art. 6:54 af wanneer van het daarin be-
doelde geval sprake zal zijn. Een antwoord
is te vinden in HR 16 september 1994, NJ
1995, 8: vader mag niet opschorten, nu
hij de verplichting tot medewerking aan
de toescheiding niet nakwam en zo in
schuldeisersverzuim kwam.

Bij de hier genoemde rechtspraak leze
men tevens de uitspraken over de excep-
tio non adimpleti contractus.

Het onderwerp opschortingsrechten
wordt voorts besproken door J. Linssen
in B.W.M. Niekens-Isphording en ande-
ren, Van nieuw BW naar BW, Zwolle
1993, blz. 167-182.

8. Schuldeisersverzuim (art. 6:58-73)

Over schuldeisersverzuim handelt het zo-
juist genoemde HR 16 september 1994,
NJ 1995,8.

9. Niet-nakoming (art. 6:74-94)

Literatuur
Over niet-nakoming verscheen een NBW-
monografie van G.T. de Jong (B-33, De-
venter 1993). Het onderwerp wordt
voorts besproken door J. Linssen in
B.W.M. Niekens-Isphording en anderen,
Van nieuw BW naar BW, Zwolle 1993,
blz. 183-202. De vraag of het zinvol is
om in geval van toerekenbare tekortko-
ming (wanprestatie) te onderscheiden
tussen inspannings- en resultaatsverbinte-
nissen, wordt besproken door M.A.M.C.
van den Berg, Resultaat naar werk, Quod
licet (Kleijn-bundel), Deventer 1992,
blz. 1-17.
In de Brunner-bundel CJHB (Deventer
1994) zijn twee opstellen gewijd aan het
begrip Verkeersopvatting'. De titel van
het opstel 'Artikel 6:75: een merkwaardige
bepaling'(bh. 197-207) van G.T. de
Jong geeft meteen haar conclusie weer.
Bij de vraag of sprake is van overmacht
vormen de verkeersopvattingen volgens
de auteur zelden een bruikbaar criterium.
HJ. Rössel (blz. 335-344) komt tot een
zelfde conclusie ten aanzien van het be-
grip 'verkeersopvatting' in het algemeen.
Als een schuldenaar eenmaal in verzuim
is, kan hij naar nieuw recht toch nog na-
komen, zoals blijkt uit art. 6:86. Wat is
in zo'n geval het exacte moment waarop
het verzuim eindigt? A.J. Feenstra be-
veelt, nog steeds in de Brunner-bundel,
aan bij de beantwoording van deze vraag
Duits recht als wegwijzer te hanteren
(blz. 79-91).

Ingebrekestelling - art. 6:83
HR 12 november 1993, NJ 1994, 155
(PAS), is er volgens de annotator een goed
voorbeeld van dat men in geval van on-
deugdelijke nakoming beter met de wet-
telijke regeling van de ingebrekestelling
kan werken dan met de noodklep van re-
delijkheid en billijkheid.

Klachttermijn - art. 6:89
Ten onrechte spreekt de wetgever in art.
6:89 volgens R.P.J.L. Tjittes, Rechtsver-
werking, NBW-monografïe A-6b, Deven-
ter 1992, blz. 24, van 'vervaltermijnen' -
het zou 'rechtsverwerkingstermijnen'
moeten zijn.

Boetebeding - art. 6:94
Naar oud recht kan naast de boete volle-
dige schadevergoeding worden gevor-
derd, zo oordeelde HR 25 februari 1994,
NJ 1994, 378 inzake Houtman/NAAI. En
zelfs indien de boete strekt tot schadever-
goeding, kan een beroep op het boetebe-
ding door de schuldenaar in strijd zijn
met redelijkheid en billijkheid - HR 24 ja-
nuari 1992, NJ 1992, 230 inzake Boha-
ma/Techni Caribe. In dit geval eiste een
aanbesteder ruim NA ƒ 100 000, terwijl
de aannemer stelde dat voor de te late op-
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levering ingevolge het boetebeding
slechts NA ƒ 23 000 verschuldigd was.

10. Schadevergoeding (art. 6:95-110)

Literatuur
Over schadevergoeding verschenen in de
verslagperiode NBW-monografieën van
R.A. Salomons over zaakschade (B-38,
Deventer 1992) en J. Spier over art.
6:101-105 (B-36, Deventer 1992). Kort
voorafgaande aan de verslagperiode ver-
scheen van de hand van H.A. Bouman
en A.J.O. van Wassenaer van Catwijck
deel B-37 over personenschade (Deven-
ter 1991), waarin hoofdzakelijk art.
6:106-109 worden behandeld. 'Een
rechtsvergelijkend onderzoek naar het
Amerikaanse recht inzake schadevergoeding
bij letsel en overlijden' is de ondertitel
van de monografie Loterij of rechtspraak
van de hand van A.T. Bolt (Deventer
1992).
Op l april 1993 trad de zgn. Wet-Ter-
wee in een tweetal proef-arrondissemen-
ten in werking. Deze wet beoogt de
positie van de beledigde partij in het straf-
proces te versterken. De wet is het voor-
werp van beschouwing van onder meer
W.H.M. Reehuis, Schadevergoeding in het
strafrecht, oratie Groningen, Deventer
1992, waartegen J.J.M, van Dijk en M.S.
Groenhuijsen, NJB 1993, blz. 163-167
(met naschrift van Reehuis), en Th. van
Veen, RM Themis 1992, blz. 449.

M.A.B. Chao-Duivis stelt in Groninger
Opmerkingen en Mededelingen 1993,
blz. 1-28, dat het Nederlandse recht eni-
ge ruimte biedt voor punitive damages.
Dat is ook het oordeel van A.T. Bolt en
J.A.W. Lensing in hun preadvies Privaat-
rechtelijke boete (Deventer 1993) voor de
Nederlandse Vereniging voor Rechtsver-
gelijking.

Vermogensschade - art. 6:96
HR 3 april 1992, NJ 1992, 396 inzake Be-
lastingadviseurs/Van Ess, ziet op de bere-
kening van vermogensschade in geval van
een onjuist advies door een belastingadvi-

Behalve externe kosten, komen ook inter-
ne bedrijfskosten uit hoofde van art. 6:96
voor vergoeding in aanmerking, aldus HR
l juli 1993, RVWD 1993, 160 inzake
Staat/NCB. Het ging hier onder meer om
de kosten door tijdsbeslag van eigen me-
dewerkers met fiscale know-how. Deze
kosten behoren volgens de Hoge Raad
tot de nadelige gevolgen van een onrecht-
matige daad en kunnen, voor zover zij
redelijk zijn, voor vergoeding in aanmer-
king komen behoudens de beperkingen
van art. 56 e.v. Rv.
Indien kosten voortvloeiend uit een
klaagschrifprocedure niet als redelijk in
de zin van art. 6:96 kunnen worden aan-

gemerkt, komen zij niet voor vergoeding
in aanmerking, aldus HR 7 mei 1993, NJ
1993, 657 inzake Bakker/Staat.
Een voorbeeld van matiging van de gevor-
derde buitengerechtelijke kosten (ƒ 2800
bij een gestelde vordering van ƒ 3000)
geeft HR 9 december 1994, NJ 1994, 273
inzake Smit/De Moor.

Schadebegroting - art. 6:97
Het maakt nog wel eens verschil of men
de schade aan een woning berekent door
van de marktwaarde dan wel van de her-
stelkosten uit te gaan. Een illustratie hier-
van is HR l juli 1993, NJ 1995, 43 (CJHB)
inzake gemeente Den Haag/Van Schra-
vendijk. Als gevolg van de aanleg van het
Paleis van Justitie en de Utrechtse Baan
waren vier huizen van Van Schravendijk
beschadigd door zetting en verzakking.
De waardevermindering van de panden
werd begroot op ƒ 440 000, de herstel-
kosten op ƒ 880 000. De rechtbank wees
eerstgenoemd bedrag toe; het hof echter
wees de herstelkosten toe. De Hoge Raad
verwerpt het hiertegen gerichte middel.
In beginsel kan de eigenaar, zoals ook in
enkele eerder gewezen arresten is beslist,
aanspraak maken op de herstelkosten.
Dit herstel, overweegt de Hoge Raad,
kan ook verantwoord zijn indien de kos-
ten hoger uitvallen dan de waardevermin-
dering. Of het verantwoord is, hangt af
van de omstandigheden van het geval,
waaronder de functie van de zaak voor de
eigenaar, de mogelijkheid om elders een
gelijkwaardige zaak te verwerven en de
mate waarin de herstelkosten de waarde-
vermindering overtreffen.

Causaal verband — art. 6:98
Notarissen krijgen het de laatste jaren
steeds zwaarder te verduren. Een goede
illustratie hiervan is HR 18 december
1992, NJ 1994, 91 (EAAL) inzake
Franken/notaris H. Een boerderij te
Nunspeet wisselde op een en dezelfde
dag tweemaal van eigenaar, eenmaal
voor ƒ 490.000 en eenmaal voor
ƒ l. 150.000. Later bleek dat de verko-
per, een boer die naar Canada wilde emi-
greren, was opgelicht door de koper, die
hem in Canada nog ƒ 575 000 zou beta-
len. De notaris had dit niet mogen laten
passeren, aldus de Kamer van Toezicht,
die verscheidene verdachte omstandighe-
den signaleerde. Niettemin strandde de
vordering tot schadevergoeding tegen de
notaris bij het hof, dat onvoldoende cau-
saal verband aanwezig achtte tussen het
optreden van de notaris en de schade. De
Hoge Raad vernietigde deze uitspraak: de
hier geleden schade zal in beginsel aan de
notaris als gevolg van de niet-nakoming
van zijn verplichting kunnen worden toe-
gerekend. Ook in HR 31 december 1993,
NJ 1994, 275 inzake KI ABN Amro Bank,
strandde het causaliteitsverweer van de
notaris.

Wij kennen een groot aantal arresten over
de vereisten voor causaal verband. Wan-
neer het gevaar dat zich verwezenlijkt
niet in de lijn van de verwachtingen lag,
hangt het af van de aard van de overtre-
den norm of al dan niet aansprakelijheid
wordt aangenomen. Bij verkeersovertre-
dingen zal die aansprakelijkheid gemakke-
lijk worden aangenomen. Dat was vroeger
al uitgemaakt in gevallen van dood en let-
sel. HR 20 maart 1992, NJ 1993, 547,
NTBR 1993/2, blz. 47 (J- Spier), VR
1992, 113 (bussluis), breidt dit uit tot ge-
vallen van zaaksbeschadiging. Ook bij de
schending van veiligheidsmaatregelen
wordt causaal verband gemakkelijk aange-
nomen, zoals blijkt uit HR 25 juni 1993,
NJ 1993, 686 (PAS), AA 1994, blz. 109
(Jac. Hijma), NTBR 1993/8, blz. 209 (L.
Bier), inzake Cijsouw/De Schelde.
Er bestaat veel jurisprudentie over causaal
verband en predispositie, maar meestal
gaat het daarbij om aansprakelijkheid uit
onrechtmatige daad. Van aansprakelijk-
heid uit (arbeids)overeenkomst is sprake in
HR l juli 1993, NJ 1993, 667 (PAS): de
onjuiste gedraging van de werkgever
heeft het gevaar dat de labiele psychische
gesteldheid van de werknemer tot het
voortduren en verergeren van diens
arbeidsongeschiktheid zou leiden, ver-
hoogd. Causaal verband wegens verhoogd
gevaar werd niet aangenomen in H R 29
oktober 1993, NJ 1994, 108 (Vara/Blok).
Bij rijden onder invloed van alcohol is
het causaal verband tussen deze invloed
en een ten tijde daarvan voorgevallen on-
geval in beginsel gegeven, aldus HR 21 ok-
tober, RVWD 1994, 210.
HR 8 juli 1993, RVWD 1993, 162, NTBR
1994/1, blz. 15 (P. Clausing) inzake Ho-
genboom/Unigarant, herinnert ons eraan
dat art. 98 uitsluitend geldt voor de wet-
telijke verplichting tot schadevergoeding.
Bij een contractuele verplichting tot scha-
devergoeding uit hoofde van verzekering
is beslissend wat de inhoud van de over-
eenkomst hieromtrent bepaalt. J.G.A.
Linssen en J.B.M. Vranken, WPNR 6111,
vermelden een soortgelijke beslissing in
HR l juli 1993, rolnr 14 954, niet gepu-
bliceerd.

Alternatieve causaliteit - art. 6:99
Een van de meest geruchtmakende uit-
spraken van de verslagperiode betrof de
aansprakelijkheid van farmaceutische pro-
ducenten voor een generiek geneesmid-
del - HR 9 oktober 1992, NJ 1994, 535.
Van 1953-1967 werd in ons land onder
de soortnaam 'diethylstilbestrol' een
slaapmiddel in de handel gebracht. Het
middel werd gebruikt tegen miskramen,
maar bleek achteraf niet het gewenste ef-
fect te hebben. Integendeel, een ernstige
bijwerking was dat dochters — en naar in-
middels is gebleken: ook kleindochters -
van vrouwen die DES hadden gebruikt,
een bijzondere vorm van kanker in het
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uro-genitale stelsel ontwikkelden. Nadat
de Verenigde Staten ons hierin waren
voorgegaan, werd ook in ons land een
procedure tegen de fabrikanten van DES
begonnen. In deze procedure vinden eise-
ressen tal van horden op hun weg. De
eerste horde had betrekking op de vraag
of men succes kan hebben met een vorde-
ring indien men niet met zekerheid weet
wie de schade heeft toegebracht. Juridisch
uitgedrukt: is voldaan aan het vereiste
van causaal verband tussen de normover-
treding en de geleden schade. In eerste in-
stantie l i jkt dat niet het geval. Het is ook
strijdig met ons rechtsgevoel. Als vast-
staat dat bij een ongeval in Vlagtwedde
een niet nader geïdentificeerde grijze Vol-
vo 474 betrokken is geweest, maakt dit
toch niet alle bezitters van een dergelijke
Volvo aansprakelijk. Toch zullen wij on-
der omstandigheden uitzonderingen op
de zojuist geformuleerde regel erkennen.
Als in Vlagtwedde ten tijde van het onge-
val een rally plaatsvond waaraan uitslui-
tend Volvo's deelnemen, ligt het voor de
hand om de casus te vergelijken met het
beroemde geval van de twee jagers die
van een en hetzelfde gezelschap deel uit-
maakten en van wie er één het dodelijke
schot loste (NJ 1933, 753). Een compli-
catie in deze zaak is nog dat niet alle pro-
ducenten waren gedagvaard, maar slechts
tien van hen.
Rechtbank en Hof achten hier niet een
van de genoemde uitzonderingsgronden
aanwezig. A-G Hartkamp verwerpt op
wetshistorische gronden het in cassatie-
aangehaalde art. 6:99. Wel ziet hij een
mogelijkheid op basis van het in de Vere-
nigde Staten ontwikkelde leerstuk van de
marktaandeelaansprakelijkheid. Dit leer-
stuk houdt in dat elk bedrijf proportio-
neel zi jn aandeel in de totale schade
draagt. Het is met name de staat Califor-
nie, waar dit leerstuk wordt toegepast:
Sindell v Abbott Laboratories, 607 P2d
924, en de verdere jurisprudentie geci-
teerd door J. Knottenbelt, Hoofdstukken
produktenaansprakelijkheid, Zwolle 1991,
blz. 109-124. In de VS is inmiddels zelfs
jurisprudentie inzake de derde generatie
slachtoffers, de DRS-kleindochters, ont-
staan.
Ook de Hoge Raad komt tot een slacht-
offer-vriendelijke oplossing. Maar anders
dan de A-G zoekt de Hoge Raad de oplos-
sing niet in een marktaandeelaansprake-
lijkheid. De Hoge Raad gaat verder en
acht de producenten, in navolging van
J.H. Nieuwenhuis, Alternatieve causaliteit
en aansprakelijkheid naar marktaandeel,
preadvies Vereniging voor burgerlijk
recht, Lelystad 1987, blz. 16, in beginsel
hoofdelijk aansprakelijk. De basis daar-
voor is art. 6:99. Weliswaar gold het
nieuw BW nog niet in de periode 1953-
1967 en evenmin in de periode waarin
zich het letsel van de DES-dochters open-
baarde, maar art. 6:99 vormt slechts de

neerslag van reeds in die perioden gelden-
de rechtsopvattingen.
Bij de uitleg van deze bepaling slaat de
Hoge Raad acht op de tekst, de strekking
en de parlementaire geschiedenis. De si-
tuatie die zich hier voordoet, valt volgens
de Hoge Raad onder de tekst. Toepas-
sing in een situatie als de onderhavige
strookt ook met de bedoeling. Ten slofte
vermeldt de parlementaire geschiedenis
deze situatie niet, maar dat betekent te-
vens dat zij toepassing hier niet verwerpt.
Na toetsing aan deze drie uitlegbeginse-
len, komt nog een extra toetsingsmo-
ment: het standpunt van het hof leidde
tot een onaanvaardbaar resultaat. Met
Van Wassenaer in VR 1993, 19, ben ik
het eens dat dit een fraaie redenering is.
De Hoge Raad rekent af met de mening
dat de eiseresscn alle aansprakelijke perso-
nen hadden moeten dagvaarden. Dit zou
leiden tot een onredelijk resultaat, omdat
het in feite vrijwel onmogelijk zal zijn.
De Hoge Raad geeft voorts aan hoe de
bewijslast in dezen moet worden ver-
deeld. Ten slotte geeft de Hoge Raad aan
wat te doen, indien een deel van de pro-
ducenten niet onrechtmatig zou hebben
gehandeld. De overige producenten blij-
ven dan aansprakelijk voor het geheel,
tenzij dit naar maatstaven van redelijk-
heid en bil l i jkheid onaanvaardbaar zou
zi jn .
De werking van het arrest wordt door de
Hoge Raad op een aantal punten be-
perkt. In de eerste plaats laat de Hoge
Raad uitdrukkelijk in het midden of de
overwegingen ook gelden voor de nieuwe
regeling van de produktenaansprakelijk-
heid in art. 6:185-193 BW. Voorts geeft
de Hoge Raad geen regeling voor het on-
derling regres tussen de bedrijven onder-
ling. Ten slotte behoefde de Hoge Raad
geen uitspraak te doen over de geenszins
denkbeeldige complicatie dat ook buiten-
landse producenten erbij betrokken zijn —
zie A.E. Driessen, Juridisch Up to date
1982/20, blz. 6.
Ook door de feiten is het arrest beperkt.
Het gaat hier om een generiek geneesmid-
del dat door iedere producent in de handel
mag worden gebracht. Mijn vergelijking
met de grijze Volvo 474 is ook enigszins
misleidend. Zij zou alleen op gaan, in-
dien alle Volvo-rijders onrechtmatig
handelden door bijvoorbeeld bij aanwe-
zigheid van risico-aansprakelijkheid in
een defecte auto rond te rijden. In haar
annotatie in M en R 1992, blz. 668, voor-
spelt P.A. Kottenhagen-Edzes dan ook
slechts een geringe betekenis van dit ar-
rest voor milieu-aansprakelijkheid. Het
effect van de bom bl i j f t mitsdien beperkt.
Met deze horde zijn eiseressen er nog
niet. Verschillende van de hierboven op
basis van de weergave van de feiten veron-
derstelde gegevens zullen nog moeten
worden bewezen. Voorts is er nog een
aantal lastige juridische vragen. In de pro-

cedure moet nog worden aangetoond dat
sprake is van onrechtmatigheid. Daar-
naast zal het moeilijk zijn voor iedere ei-
seres om haar schade aan te tonen.

De schrijvers raken over het DES-arrest
niet uitgepraat. Positief zijn J.M. van
Dunne, TMA 1993, blz. 20, Jac. Hijma,
AA 1993, blz. 123, P. Ingelse, N|B 1992,
blz. 1403-1412, G.J. Rijken en J.G.J.
Rinkes, TvC 1992, blz. 325, en uw kro-
niekschrijver, TGR 1993, blz. 382. Kri-
tisch zijn L. Bergkamp, NJB 1993, blz.
100-101, L. Dommering-van Rongen,
WPNR 6089, A.S. Hartkamp, in: Kabaal
in //»//«W(Asscher-bundel), Arnhem
1993, blz. 76-78, C.J.M. Klaassen en
A.A. van Rossum, RM Themis 1994, blz.
4-22, J. Spier, NTBR 1992/8, blz. 193-
198, en Nieuwsbrief Bb 1992, 207-209,
en A.J.O. van Wassenaer van Catwijck,
VR 1993, nr 19, en Nieuwsbrief Bb
1992, blz. 209-210. Zie voorts over de
verzekeringsaspecten T. Hartlief, TVVS
1992, blz. 312, en J.H. Wansink, A&V
1993, blz. 6-12.

Voordeelstoerekening — art. 6:100
Moet bij de vaststelling van schade reke-
ning worden gehouden met de aanspra-
ken die de verzekerde krachtens de
Ziekenfondswet heeft? Nee, oordeelde
HR 16 september 1994, RVWD 1994, 176
inzake Nationale-Nederlanden/Woud-
send. Deze wet kent slechts een regeling
die ertoe strekt dat de voordelen die de
verzekerde aan zijn aanspraken krachtens
de in de wet bedoelde verzekering ont-
leent, in rekening worden gebracht bij de
vaststelling van de schadevergoeding
waarvoor naar burgerlijk recht jegens de
verzekerde aansprakelijkheid bestaat. Het
strookt niet met deze strekking dat mede
aanspraken in rekening zouden worden
gebracht, die niet tot verstrekkingen of
vergoedingen ingevolge de verplichte ver-
zekering hebben geleid, behoudens voor
zover dit in rekening brengen niettemin
redelijk is.

Eigen schuld - art. 6:101
Over het leerstuk eigen schuld verscheen
in de verslagperiode veel rechtspraak. In
de eerste plaats is er de afrekening met
het leerstuk van de risico-aanvaarding.
Vervolgens is met betrekking tot de ver-
keersaansprakelijkheid sprake van een in-
teressante ontwikkeling. En ten slotte
heeft het leerstuk ook de onrechtmatige
overheidsdaad beïnvloed.

Allereerst de afrekening met het leerstuk
van de risico-aanvaarding. HR 24 januari
1992, NJ 1992, 302 inzake Kortekaas/
Bethlehem, bevestigt de l i jn ingezet met
HR 28 jun i 1991, N] 1992, 622 (CJHB) in-
zake natrappen: een opheffing van de
aansprakelijkheid op grond van een risi-
co-aanvaarding zoals aangenomen door
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het hof vindt geen steun in het recht.
Wél kan sprake zijn van omstandigheden
die aan de een zijn toe te rekenen en die
de aansprakelijkheid van de ander ver-
minderen. Ook HR 11 december 1992,
NJ 1993, 175 inzake Winterthur/Zieken-
fonds, kent schadevergoeding toe aan een
inzittende; een beroep op risico-aanvaar-
ding en medeschuld wordt afgewezen.

De billijkheid kan krachtens lid l wegens
de uiteenlopende ernst van de gemaakte
fouten of andere omstandigheden een an-
dere verdeling eisen. Hiervan wordt -
structureel - gebruik gemaakt op het ge-
bied van de verkeersaansprakelijkheid.
Naast de groep van kinderen beneden de
14 jaar, die in eerdere jurisprudentie een
beschermde positie kregen toebedeeld,
wordt thans ook aan niet gemotoriseerde
verkeersdeelnemers in het algemeen een
dergelijke positie toegekend. Deze ont-
wikkeling is ingezet met HR 28 februari
1992, RVWD 1992, 72, AA 1992, blz. 497
(Jac. Hijma), VR 1992, 132 (VWVC) inza-
ke IZA/Vrerink, waarover E.H. Hulst,
NJB 1992, blz. 693-700, en P. Jordaans,
Adv.bl. 1992, blz. 277. Wanneer de eige-
naar van een motorrijtuig in beginsel
krachtens art. 31 WVW aansprakelijk is,
omdat hij niet overmacht aannemelijk
heeft gemaakt, doch er wel een fout van
de fietser of voetganger is, zonder dat
sprake is van opzet of daaraan grenzende
roekeloosheid, eist volgens dit arrest de
billijkheid bij de verdeling van deze scha-
de over de betrokkenen dat ten minste
50% van de schade ten laste van het mo-
torrijtuig wordt gebracht wegens de ver-
wezenlijking van het daaraan verbonden
gevaar. Dit geldt niet indien de schade
door (sociale) verzekering wordt gedekt.
Na IZA/Vrerink was er onduidelijkheid
met betrekking tot de vraag of de 50%
een drempel- dan wel een aftrekfranchise
was. Deze is weggenomen door HR 24 de-
cember 1993, RVWD 1994, 11, AA 1994,
blz. 445 (Jac. Hijma), VR 1994, 52
(VWVC) inzake Anja Kellenaers, waarover
T. Hartlief, NJB 1994, blz. 353-356: de
voetganger/wielrijder krijgt ten minste
50%. Hij krijgt meer dan deze 50%, in-
dien de gemotoriseerde voor meer dan
50% aan de schade heeft bijgedragen dan
wel indien de billijkheid dit verlangt.
Met betrekking tot de verdeling van de
bewijslast of de bestuurder een verwijt
kan worden gemaakt, moet een onder-
scheid worden gemaakt tussen art. 31
WVW en art. 6:162. In het eerste geval
rust de bewijslast op de bestuurder - HR
22 mei 1992, NJ 1992, 527 inzake
ABP/Winterthur. In geval van afwikkeling
op basis van art. 6:162 heeft de benadeel-
de de bewijslast - HR 15 januari 1993, NJ
1993, 568 inzake Puts/Ceha.

Ten slotte signaleer ik enige arresten inza-
ke onrechtmatige overheidsdaad waarin

art. 6:101 aan de orde is. HR l oktober
1993, NJ 1993, 761, VR 1994, 56, be-
paalt dat de regel dat de vergoedings-
plicht wordt verminderd op grond van
aan de benadeelde toe te rekenen omstan-
digheden mede omvat het geheel verval-
len van de vergoedingsplicht, indien de
billijkheid dit eist vanwege de uiteenlo-
pende ernst van de gemaakte fouten of
andere omstandigheden van het geval.
Het opvallende in dit arrest is dat het de
particulier is die in ernstige mate was te
kort geschoten, terwijl aan de zijde van
de overheid slechts sprake was van lichte
schuld.
HR 29 april 1994, RVWD 1994, 107, be-
vat een waarschuwing aan het adres van
degenen die met bouwen beginnen voor-
dat definitiefis komen vast te staan dat
de verstrekte vergunning niet meer kan
worden vernietigd. Deze personen handelen
op eigen risico en kunnen niet naderhand
de gemeente aanspreken uit onrechtmati-
ge daad. Dit is slechts anders als de ge-
meente bij de vergunninghouders het
gerechtvaardigd vertrouwen heeft gewekt
dat een beroep of bezwaar niet tot vernie-
tiging zal leiden.
Ook in de veelbesproken 30 september
arresten van de Hoge Raad inzake 'oud
zeer' bij bodemverontreiniging kwam het
leerstuk van de eigen schuld zijdelings
aan de orde - zie HR 30 september 1994,
RVWD 1994, 185/187.

Schadevergoeding in natura — art. 6:103
Het ruime toepassingsbereik van art.
6:103 wordt geïllustreerd door HR 18
juni 1993, RVWD 1993, 136 (aids-test),
waarover Jenny E. Goldschmidt, NJB
1993, blz. 1539-1543: een verplichte
aids-test kan volgens de Hoge Raad een
passende vorm van schadevergoeding in
natura zijn. Volgens de tekst van art.
6:103 kan schadevergoeding in natura al-
leen op vordering van de benadeelde wor-
den toegekend. HR 10 september 1993,
RVWD 1993, 168 inzake Den Duik/Ei-
landgebied Curaçao, bevestigt dit, maar
voegt eraan toe dat het hof in het arrest a
qua 'geen omstandigheden heeft vastge-
steld waaruit volgt dat in het onderhavige
geval van deze regel mag worden afgewe-
ken'. Een uitnodiging tot creatieve advo-

Onrechtmatige winst — art. 6:104
Een van de bepalingen van het nieuwe
recht waarvan het nog moeilijk is de bete-
kenis te schatten, is art. 104. Uit HR 24
december 1993, RVWD 1994 17, NTBR
1994/4, blz. 89 (J. Spier) inzake Waeyen-
Scheers/Naus, kan worden afgeleid dat
deze betekenis wellicht niet zo groot zal
zijn. Een assistent-accountant had in
strijd met de arbeidsovereenkomst gedu-
rende zijn dienstverband bijgeklust. Zijn
werkgever eiste vergoeding van zijn scha-
de en berekende deze aan de hand van de

omzet van de assistent-accountant. De
Rechtbank achtte dit een geval dat zich
bij uitstek leende voor toepassing van art.
6:104. Zij bepaalde evenwel dat de werk-
gever het bewijs diende te leveren van het
causaal verband. De Hoge Raad achtte
deze beslissing juist en voegde er nog aan
toe dat de rechter voorts, zo hij dit in ver-
band met de aard van de gevorderde schade
redelijk acht, met het oog op de begro-
ting bewijs van nadere feiten kan eisen.
Het arrest heeft inmiddels tal van com-
mentaren uitgelokt. Zie J.P. Jordaans en
H.B. Krans, Winstafdracht, NJB 1994,
blz. 844-848, en vooral T.E. Deurvorst,
Schadevergoeding, voldoening van een rede-
lijke gebruiksvergoeding en winstafdracht
bij inbreuk op intellectuele eigendomsrech-
ten, diss. Utrecht, Deventer 1994, blz.
178-182 met verwijzing naar verdere lite-

Immateriële schade - art. 6:106
Smartegeld (immateriële schadevergoe-
ding) wordt zeer frequent toegekend. In
afwijking van de tot dusver gevolgde l i j n
vermeld ik enkele uitspraken van lagere
instanties. Die kennen bijvoorbeeld gere-
geld bedragen toe wegens schending van
de privacy, c.q. eer en goede naam - zie
bijvoorbeeld Hof Amsterdam 18 juni
1992, Mediaforum 1992, B67 (under-
cover journalistiek), Hof Amsterdam 14
januari 1993, Informatierecht/AMI 1993,
blz. 114, Mediaforum 1993, blz. 35
(bokskampioen), Pres. Rb. Amsterdam
18 februari 1993, Informatierecht/AMI
1993, blz. 110 (foto ontblote borst), Hof
Amsterdam 26 augustus 1993, Media-
forum 1993, B85 (beschuldiging van
roofmoord), Hof Amsterdam 4 novem-
ber 1993, Mediaforum 1994, B8(relatie
zanger-actrice), en Pres. Rb. Amsterdam
28 april 1994, KG 1994, 171 (incestzaak
Epe).
Een geheel andere rubriek smartegeld is
die wegens het aangaan van een sexuele
relatie door een hulpverlener — zie bij
voorbeeld Pres. Rb. Utrecht 31 mei
1994, KG 1994,252.
Het onderwerp schrikschade en affectie-
schade krijgt aandacht in de bijdragen
van A.T. Bolt, Shockschade, Brunner-
bundel, Deventer 1994, blz. 9-20, H.Th.
Bouma, Psychische schade, smartegeld en
verplichtingen tot schadebeperking, Van
Wassenaer-bundel (1993), blz. 151-160,
en H.J. Vetter, De aantasting in de per-
soon volgens art. 6:106/Welke persoon?, Te
PAS (P.A. Stein-bundel), Zwolle 1992,
blz. 147-152. Zie voorts J.G. Teeuwis-
sen, Smartegeld in de praktijk, Smarte-
geld, twaalfde druk, 's-Gravenhage 1994,
en de jaarlijkse smartegeld-overzichten
van Verkeersrecht, alsmede het computer-
programma DOLOR.
Opvallend is HR 8 jul i 1992, NJ 1992,
714, VR 1992, 133 (VWVG), waarin het
hof ƒ 300 000 aan immateriële schade ver-
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goeding had toegekend op grond van een
rechtsvergelijkend onderzoek van het Mo-
lengraafF Instituut voor Privaatrecht, dat
uitwees dat in de ons omringende landen
hogere maxima werden toegekend dan
hier te lande. Volgens de Hoge Raad be-
let geen rechtsregel de rechter mede acht
te slaan op de ontwikkelingen in andere
landen met betrekking tot de toegekende
bedragen, zij het dat deze ontwikkelin-
gen niet beslissend kunnen zijn voor de
in Nederland toe te kennen bedragen.
Merkwaardig is de beslissing van Hof
's-Gravenhage 9 september 1992, NJ
1993, 421: de vordering op het schade-
fonds geweldsmisdrijven ontstaat pas op
het moment dat de commissie een beslis-
sing tot toekenning van een uitkering
heeft genomen.
Niet iedere jurist realiseert zich dat uitke-
ringen van immateriële schade vaak aan
belastingheffing onderworpen zijn — zie
hierover R. Weber, Fiscaal beleid inzake
immateriële schadevergoedingen van werk-
gevers aan werknemers, AA 1992, blz. 393-
398.

Matiging - art. 6:109
Van de hand van P. Abas verscheen in de
serie NBW-monografieën een tweede,
sterk gewijzigde druk van Rechterlijke ma-
tiging van schulden (A-16, Deventer
1992). In het bijzonder bij de risico-aan-
sprakelijkheden van de afdelingen 6.3.2
en 6.3.3 zal behoefte bestaan aan de nieu-
we rechterlijke matigingsbevoegdheid.
Het boek is een goede ontvangst ten deel
gevallen - zie C.H.W.M. Sterk, WPNR
6075.

11. Betaling van een geldsom
(art. 6:111-126)

Literatuur
Over de UNCITRAL-modelwet van 1992
inzake internationale girering en de im-
plicaties daarvan voor art. 6:114 en 119
schrijft J. de Boer in NJB 1992, blz. 1289-
1293.

Betaling via geldautomaat - art. 6:112
Betaling door middel van een gelduitgif-
te-automaat is, anders dan betaling door
middel van een betaalautomaat, geen
girale voldoening maar betaling in gang-
baar chartaal geld. Aldus Verbintenissen-
recht I (WAK. Rank), art. 112, aant.
15. Zie over de hierop toepasselijke Voor-
waarden gebruik geld- en betaalautomaten:
Ch.E. Knobbout-Bethlem, Konsument-
gericht elektronisch betalingsverkeer,
diss. Utrecht, Deventer 1992.

Wettelijke rente - art. 6:119
HR 16 september 1994, NJ 1995, 8, cas-
seert een arrest van het hof dat voor beta-
ling van wettelijke rente over een overna-
mesom geen grond zag. Ten onrechte,
omdat hier sprake is van een vordering

strekkende tot schadevergoeding wegens
vertraging in de voldoening van die som,
dus van wettelijke rente. Onder vigeur
van het oude recht gewezen, maar ook
van belang voor art. 6:119 is de vraag of
hieronder ook valt de schade bestaande
uit het hebben moeten betalen van socia-
le premies die niet verschuldigd zouden
zijn geweest als de bedrijfsvereniging niet
ten onrechte de uitkering zou hebben ver-
laagd. HR 12 juni 1992, NJ 1993, 113
oordeelt dat dit niet het geval is.
Op art. 6:119 wordt niet geanticipeerd:
HR 5 jun i 1992, NJ 1992, 565 inzake
Noord- en Zuidhollandse Lloyd/AEG-
Telefunken, HR 26 maart 1993, RVWD
1993, 82 inzake Roozen/gem. Blaricum,
en HR l jul i 1993, RVWD 1993, 158 inza-
ke gemeente Den Haag/Van Schraven-
dijk.

In WPNR 6075 nemen B.J. Broekema-En-
gelen en H.B. Krans stelling tegen de ge-
dachte dat, zo partijen een lagere dan de
wettelijke rente hebben afgesproken,
toch vanaf het moment van verzuim de
wettelijke rente geldt. Vanuit een ge-
zichtspunt van consumentenbescherming
bestaat aan deze conversie volgens hen geen
behoefte, omdat elders - in de regeling
van de consumentenkoop en die inzake
algemene voorwaarden — al voldoende be-
scherming is te vinden.

12. Verrekening (art. 6:127-141)

Dadelijke vereffenbaarheid — art. 6:127
Het nut van het laten vallen van de eis
van dadelijke vereffenbaarheid die het
oude art. 1463 stelde, blijkt uit HR 31 ja-
nuari 1992, NJ 1992, 686 (PvS) inzake
Van der Hoeven/Comtu (gehomolo-
geerd dwangakkoord), waarover R.H.
van Erp, WPNR 6079. Anticiperend op
art. 6:127 heeft HR 28 mei 1993, NJ
1994, 435 (HJS) inzake Henk Nieuw-
koop BV/Ontvanger, deze eis thans ook
voor het oude recht laten vallen.
Verrekening komt vaak aan de orde in
faillissement — zie bijvoorbeeld HR 29 ja-
nuari 1993, RVWD 1993, 42, AA 1993,
blz. 573 (J-L.P. Cahen) inzake Van
Schaik qq/ABN Amro. Deze problematiek
komt in de onderhavige kroniek echter
niet aan de orde.

Literatuur
De nieuwe regeling van de verrekening
heeft in de literatuur minder aandacht ge-
kregen dan men gegeven het belang van
het onderwerp mocht verwachten. Men
raadplege, naast de hierboven in nr 2 ge-
noemde hand- en studieboeken, J.F.M.
Jansen, Verrekening volgens het Nieuw
Burgerlijk Wetboek, WPNR 6056.

13. Overgang van vorderingen en schulden
(art. 6:142-161)

Over titel 2 van Boek 6 verscheen in de
verslagperiode nog weinig rechtspraak en
— buiten de in nr l genoemde handboe-
ken — literatuur die voor vermelding in
aanmerking komt.

Hoger beroep na overgang van
vordering — art. 6:142
Na overgang van een vordering kan een
eventueel hoger beroep door de nieuwe
schuldeiser worden ingesteld — HR 5 juni
1992, NJ 1993, 204 (HJS) - vergelijk art.
6:142.

Arbitraal beding na overgang van
vordering— art. 6:145
HR l jul i 1993, NJ 1994, 461 (HJS), be-
vestigt dat een arbitraal beding kan wor-
den tegengeworpen aan degeen aan wie
een vordering is overgedragen — vergelijk
art. 6:145.

Schuldoverneming- art. 6:155
Terecht werd door het hof voor het aan-
nemen van schuldoverneming toestem-
ming van de schuldeiser geëist, aldus HR
25 februari 1994, NJ 1994, 378 inzake
Houtman/NAAI.

Vermenging — art. 6:161
Het laatste van de hier besproken wetsbe-
palingen handelt over de vermenging als
wijze van tenietgaan van een verbintenis.
HR 11 september 1992, NJ 1992, 730,
heeft nog betrekking op de voorganger
van art. 6:161 (art. 1472 oud), maar aan-
gezien de nieuwe bepaling een codificatie
bevat van het oude recht op dit punt, is
er aanleiding hier toch bij stil te staan.
Weliswaar was in deze casus voldaan aan
het vereiste voor schuldvermenging dat
door overgang van vordering of schuld
de hoedanigheden van schuldeiser en
schuldenaar zich in één persoon verenig-
den, maar de Hoge Raad nam aan dat de
verbintenis niet in stand blijft wanneer
vordering en schuld na de overgang in
van elkaar gescheiden vermogens vallen.
Dit laatste was het geval, nu de overgang
plaatsvond door erfopvolging in een nala-
tenschap die onder bewind was gesteld.

Art. 6:161 krijgt voorts aandacht van
W. R. Meijer, Verwarring rond de vermen-
ging, Te PAS (P.A. Stein-bundel), Deven-
ter/Zwolle 1992, blz. 115, 117-119.

E.H. Hondius
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