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Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering (geldt in geval van 
niet-digitaal procederen) 
Geldend van 01-10-2019 t/m heden 

Artikel 19 

1. De rechter stelt partijen over en weer in de gelegenheid hun standpunten naar voren te brengen 
en toe te lichten en zich uit te laten over elkaars standpunten en over alle bescheiden en andere 
gegevens die in de procedure ter kennis van de rechter zijn gebracht, een en ander tenzij uit de 
wet anders voortvloeit. Bij zijn beslissing baseert de rechter zijn oordeel, ten nadele van een der 
partijen, niet op bescheiden of andere gegevens waarover die partij zich niet voldoende heeft 
kunnen uitlaten. 

2. De rechter neemt ambtshalve of op verlangen van een van de partijen alle beslissingen die nodig 
zijn voor een goed verloop van de procedure. 
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Instantie Hoge Raad

Datum uitspraak 08-07-2016

Datum publicatie 12-07-2016

Zaaknummer 15/05396

Formele relaties Conclusie: ECLI:NL:PHR:2016:240, Gevolgd 
In cassatie op : ECLI:NL:GHSHE:2015:3271, (Gedeeltelijke) vernietiging met
verwijzen 
In cassatie op : ECLI:NL:GHSHE:2015:2824, (Gedeeltelijke) vernietiging met
verwijzen 
Procedure voortgezet met: ECLI:NL:GHARL:2017:11134 

Rechtsgebieden Personen- en familierecht

Bijzondere kenmerken Cassatie

Inhoudsindicatie
Personen- en familierecht. Omgangsregeling. Hoor en wederhoor (art. 19 Rv).

Vindplaatsen Rechtspraak.nl 
JWB 2016/289 
RvdW 2016/830 
NJB 2016/1488 
FJR 2018/43.6 
PFR-Updates.nl 2016-0243 
PFR-Updates.nl 2016-0191 

Uitspraak

8 juli 2016

Eerste Kamer

15/05396

RM/LZ

Hoge Raad der Nederlanden

Beschikking

in de zaak van:

[de man],
wonende te [woonplaats],

VERZOEKER tot cassatie,

advocaat: mr. H.J.W. Alt,

ECLI:NL:HR:2016:1510
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3.1

t e g e n

[de vrouw],
wonend op een geheim adres in Nederland,

VERWEERSTER in cassatie,

niet verschenen.

Partijen zullen hierna ook worden aangeduid als de man en de vrouw.

Voor het verloop van het geding in feitelijke instanties verwijst de Hoge Raad naar de navolgende
stukken:

a. de beschikkingen in de zaak C/02/276004 FA RK 14-334 van de rechtbank Zeeland-West-Brabant
van 23 april 2014 en 17 februari 2015;

b. de beschikkingen in de zaak F 200.168.603/01 van het gerechtshof 's-Hertogenbosch van 18 juni
2015, 23 juli 2015 en 20 augustus 2015.

De beschikkingen van het hof van 23 juli 2015 en 20 augustus 2015 zijn aan deze beschikking
gehecht.

Tegen laatstgenoemde beschikkingen van het hof heeft de man beroep in cassatie ingesteld. 
Het cassatierekest is aan deze beschikking gehecht en maakt daarvan deel uit.

De vrouw heeft geen verweerschrift ingediend.

De conclusie van de Advocaat-Generaal F.F. Langemeijer strekt tot verwerping van het beroep, voor
zover gericht tegen de tussenbeschikking van 23 juli 2015, tot vernietiging van de beschikking van 20
augustus 2015 en tot verwijzing van de zaak naar het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden ter verdere
afdoening.

De advocaat van de man heeft bij brief van 19 april 2016 op die conclusie gereageerd.

In cassatie kan van het volgende worden uitgegaan.

(i) De man en de vrouw hebben tot medio 2012 een affectieve relatie met elkaar gehad.

(ii) Uit hun relatie is op [geboortedatum] 2011 een dochter, [kind 1], geboren. De man heeft [kind
1] erkend. Zij woont bij de man. De man en de vrouw oefenen samen het gezag over haar uit.

(iii) Uit een eerdere relatie van de vrouw is op [geboortedatum] 2003 een dochter, [kind 2],
geboren. [kind 2] woont bij de vrouw. De vrouw oefent alleen het gezag over haar uit.

1 Het geding in feitelijke instanties

2 Het geding in cassatie

3 Beoordeling van het middel
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3.2.1

3.2.2

3.2.3

11.3.

11.4.

11.5.

3.3.1

3.3.2

3.3.3

11.7.

De vrouw heeft de rechtbank verzocht, voor zover thans van belang, de man het recht op
omgang met [kind 2] te ontzeggen. De rechtbank heeft dit verzoek toegewezen.

Het hof heeft in zijn tussenbeschikking van 23 juli 2015 onder meer bepaald dat de man en
[kind 2] in het kader van het project Intensieve Omgangsbegeleiding gerechtigd zijn tot
contact dan wel omgang met elkaar, en dat de verdere invulling zal geschieden op basis van
de instructies van Stichting Combinatie Jeugdzorg (hierna: SCJ). Het hof heeft SCJ verzocht
over het verloop van de begeleide omgang dan wel het begeleid contact aan het hof rapport
uit te brengen, en heeft overwogen dat partijen vervolgens door het hof in de gelegenheid
zullen worden gesteld binnen twee weken schriftelijk te reageren op de inhoud van dat
rapport (rov. 7.6).

In zijn eindbeschikking heeft het hof onder meer het volgende vastgesteld:

“11.2. [SCJ] heeft het hof een verslag, gedateerd 31 juli 2015, met bijlagen doen toekomen.

De advocaat van de man heeft het hof bij V 6 formulier van 31 juli 2015 een reactie, met
bijlagen, doen toekomen op het traject bij [SCJ] vanaf 25 juli 2015.

Het hof heeft de overige belanghebbenden in de gelegenheid gesteld te reageren op het
verslag van [SCJ] en aangekondigd beschikking te zullen wijzen.

De advocaat van de vrouw heeft het hof haar visie doen toekomen bij brief d.d. 6 augustus
2015.

(…)

Het hof heeft (nadere) reacties bij brieven, met bijlagen, van de advocaat van de man van 12 en
14 augustus 2015 buiten beschouwing gelaten.”

Het hof heeft vervolgens, voor zover thans van belang, overwogen (rov. 12.4) dat het de
beslissing van de rechtbank, inhoudende dat de man het recht op omgang met [kind 2] wordt
ontzegd, bekrachtigt, op de grond, kort gezegd, dat de man niet heeft meegewerkt aan het in de
tussenbeschikking van 23 juli 2015 vastgelegde traject.

Onderdeel 2.1 is gericht tegen de feitenvaststelling in de rov. 7.2 tot en met 7.7 van de
tussenbeschikking. De in het onderdeel aangevoerde klachten kunnen niet tot cassatie
leiden. Dit behoeft, gezien art. 81 lid 1 RO, geen nadere motivering nu de klachten niet
nopen tot beantwoording van rechtsvragen in het belang van de rechtseenheid of de
rechtsontwikkeling.

Onderdeel 2.2 komt op tegen de beslissing van het hof in rov. 12.4 van de eindbeschikking
(hiervoor in 3.2.3 kort weergegeven) met de klacht dat de man zich niet behoorlijk heeft
kunnen uitlaten over het op 31 juli 2015 door SCJ aan het hof toegezonden verslag.

De klacht is gegrond.

De hiervoor in 3.2.3 genoemde reactie van de advocaat van de man van 31 juli 2015 houdt in
dat de man teleurgesteld is over de invulling die SCJ wilde geven aan hetgeen het hof in zijn
tussenbeschikking van 23 juli 2015 had bepaald. De gedingstukken laten geen andere uitleg
toe dan dat het hof de brief van de advocaat van de man van 31 juli 2015 ten onrechte heeft
aangemerkt als een reactie van de man op het verslag van SCJ van 31 juli 2015. Het hof
heeft voorts brieven van de advocaat van de man van 12 en 14 augustus 2015 buiten
beschouwing gelaten (zie hiervoor in 3.2.3). Blijkens de beschikking heeft het hof zijn
oordeel dat de man het recht op omgang met [kind 2] moet worden ontzegd, mede
gebaseerd op de inhoud van het verslag van SCJ. De beslissing van het hof berust derhalve
mede op bescheiden en gegevens waarover de man – de partij ten nadele van wie de
beschikking is gegeven – zich niet heeft kunnen uitlaten. Aldus heeft het hof het in art. 19 Rv
neergelegde beginsel van hoor en wederhoor geschonden.
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3.4 Het hiervoor overwogene brengt mee dat de eindbeschikking niet in stand kan blijven en dat de
overige klachten geen behandeling behoeven.

De Hoge Raad:

verwerpt het beroep tegen de tussenbeschikking van het gerechtshof ’s-Hertogenbosch van 23 juli
2015;

vernietigt de beschikking van dat hof van 20 augustus 2015;

verwijst het geding naar het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden ter verdere behandeling en beslissing.

Deze beschikking is gegeven door de raadsheren A.M.J. van Buchem-Spapens, als voorzitter, A.H.T.
Heisterkamp en C.E. du Perron, en in het openbaar uitgesproken door de raadsheer G. de Groot op 8
juli 2016.

4 Beslissing
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Instantie Hoge Raad

Datum uitspraak 13-10-2017

Datum publicatie 13-10-2017

Zaaknummer 16/04911

Formele relaties Conclusie: ECLI:NL:PHR:2017:650 

Rechtsgebieden Personen- en familierecht

Bijzondere kenmerken Cassatie
Beschikking 

Inhoudsindicatie
Personen- en familierecht. Procesrecht. Ondercuratelestelling; vervanging curator.
Toereikende procesvolmacht advocaat? Schending hoor en wederhoor.
‘Samenhang’ in zin art. 223 Rv. Belang bij cassatieklachten. Verwijzing naar HR 6
oktober 2017, ECLI:NL:HR:2017:2562.

Vindplaatsen Rechtspraak.nl 
RBP 2018/4 
RFR 2018/14 
NJB 2017/2040 
RvdW 2017/1098 
NJ 2017/397 
PFR-Updates.nl 2017-0287 

Uitspraak

13 oktober 2017

Eerste Kamer

16/04911

TT/EE

Hoge Raad der Nederlanden

Beschikking

in de zaak van:

[betrokkene] ,
wonende te [woonplaats] ,

VERZOEKSTER tot cassatie, verweerster in het incidenteel cassatieberoep,

advocaat: mr. H.J.W. Alt,

ECLI:NL:HR:2017:2624

10



t e g e n

1. [verweerster 1] ,
wonende te [woonplaats] ,

VERWEERSTER in cassatie,

niet verschenen,

e n

2. [verweerster 2] ,
wonende te [woonplaats] ,

VERWEERSTER in cassatie, verzoekster in het incidenteel cassatieberoep,

advocaat mr. K. Aantjes,

e n

3. [verweerster 3] ,
wonende te [woonplaats] ,

4. [verweerster 4] ,
wonende te [woonplaats] ,

5. [verweerster 5] ,
wonende te [woonplaats] ,

VERWEERSTERS in cassatie,

niet verschenen,

e n

6. [verweerster 6] handelend onder de naam [A] , in haar hoedanigheid van curator als bedoeld in art.
1:378 BW,
kantoorhoudende te [plaats] ,

VERWEERSTER in cassatie, verweerster in het incidenteel cassatieberoep,

advocaat: mr. C.G.A. van Stratum.

Verzoekster zal hierna ook worden aangeduid als betrokkene, verweerders zullen hierna afzonderlijk
worden aangeduid als [verweerster 1] , [verweerster 2] , [verweerster 3] , [verweerster 4] ,
[verweerster 5] en [verweerster 6] .

Voor het verloop van het geding in feitelijke instanties verwijst de Hoge Raad naar de navolgende
stukken:

a. de beschikking in de zaak 4604448 EB VERZ 15-18333 van de kantonrechter te Amsterdam van 28
januari 2016;

b. de beschikking in de zaak 200.187.347/01 van het gerechtshof Amsterdam van 5 juli 2016.

De beschikking van het hof is aan deze beschikking gehecht.

1 Het geding in feitelijke instanties
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3.1

Tegen de beschikking van het hof heeft betrokkene beroep in cassatie ingesteld.

[verweerster 2] heeft geconcludeerd tot vernietiging en heeft incidenteel cassatieberoep ingesteld.

[verweerster 6] heeft primair geconcludeerd tot niet-ontvankelijkverklaring van betrokkene in haar
cassatieberoep, en heeft zich subsidiair gerefereerd aan het oordeel van de Hoge Raad; in het in het
incidenteel cassatieberoep heeft [verweerster 6] geconcludeerd tot niet-ontvankelijkverklaring van
[verweerster 2] , althans tot ongegrondverklaring.

Betrokkene heeft in het ontvankelijkheidsincident geconcludeerd tot ontvankelijkverklaring van haar
cassatieberoep.

Het cassatierekest en de vermelde verweerschriften zijn aan deze beschikking gehecht en maken
daarvan deel uit.

[verweerster 1] , [verweerster 3] , [verweerster 4] en [verweerster 5] hebben geen verweerschriften
ingediend.

De conclusie van de Advocaat-Generaal L.A.D. Keus strekt in het principale cassatieberoep tot
vernietiging van de beschikking van 5 juli 2016 en tot verwijzing, en in het incidentele cassatieberoep
tot niet-ontvankelijkverklaring van [verweerster 2] voor zover haar klachten zijn gericht tegen de
bestreden beschikking van 14 april 2016 en tot verwerping van haar beroep voor het overige.

De advocaat van [verweerster 6] heeft bij brief van 13 juli 2017 op die conclusie gereageerd. De
advocaat van [verweerster 2] heeft dat gedaan bij brief van 14 juli 2017.

In cassatie kan van het volgende worden uitgegaan.

(i) Betrokkene, geboren in 1930, heeft vier dochters, [verweerster 1] , [verweerster 2] ,
[verweerster 3] en [verweerster 4] en een in deze procedure mede betrokken kleindochter,
[verweerster 5] , een dochter van [verweerster 1] .

(ii) Bij beschikking van 8 december 2014 is [verweerster 6] tot mentor en bewindvoerder van
betrokkene benoemd.

(iii) Betrokkene is tot en met maart 2015 opgenomen geweest in verpleeghuis Anton de Kom. In
april 2015 is betrokkene ingetrokken bij [verweerster 1] en [verweerster 5] .

(iv) Bij beschikking van 7 mei 2015 is betrokkene op verzoek van [verweerster 6] onder curatele
gesteld wegens een geestelijke stoornis met benoeming van [verweerster 6] tot curator. Deze
beschikking is in hoger beroep, op dezelfde dag als de in cassatie bestreden beschikking is
gegeven, bekrachtigd.

(v) Bij vonnis van de voorzieningenrechter van 17 juli 2015 is een vordering van [verweerster 1]
afgewezen om [verweerster 6] te gebieden om te gehengen en te gedogen dat betrokkene bij
haar, [verweerster 1] , blijft en om [verweerster 6] te verbieden enige handeling te verrichten die
voornoemd verblijf verhindert.

(vi) Bij vonnis van de voorzieningenrechter van 14 oktober 2015 is [verweerster 1] veroordeeld om
betrokkene over te brengen naar een door [verweerster 6] te bepalen plaats en is bepaald dat
[verweerster 6] aan deze veroordeling geen rechten kan ontlenen als [verweerster 1] aan de in
dat vonnis vermelde voorwaarden zou voldoen, welke voorwaarden – kort gezegd – neerkomen
op het toelaten van [verweerster 6] tot betrokkene. Tegen dat vonnis hebben betrokkene en
[verweerster 1] hoger beroep ingesteld.

(vii) Bij brief van 12 februari 2016 heeft [verweerster 6] mr. Kramer (advocaat van betrokkene in de
feitelijke instanties) verboden contact met betrokkene op te nemen.

2 Het geding in cassatie

3 Uitgangspunten in cassatie
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3.2

3.3

4.1

4.2

(viii) Bij vonnis in kort geding van 16 maart 2016 is de vordering van betrokkene afgewezen om
[verweerster 6] te verbieden enige handeling te (doen) verrichten die ertoe strekt dat betrokkene
zonder schriftelijke toestemming van mr. Kramer wordt overgebracht naar een andere
verblijfplaats dan haar huidige, zulks behoudens in het geval dat een machtiging tot opname van
betrokkene in een verpleeginstelling op grond van de Wet Bopz zal zijn verleend.

(ix) Op 23 februari 2016 heeft het Centrum indicatiestelling zorg het besluit genomen dat het
noodzakelijk is dat betrokkene wordt opgenomen in een Wet Bopz aangemerkte instelling.
Betrokkene verblijft sinds 15 maart 2016 in verpleeghuis De Venser te Amsterdam.

(x) In een tussenvonnis van de voorzieningenrechter van 17 maart 2016 – in een kort geding
waarin door betrokkene, kort gezegd, werd gevorderd [verweerster 6] te veroordelen om mr.
Kramer toegang tot betrokkene te verlenen – is [verweerster 6] verzocht om huisarts [de huisarts]
een schriftelijke verklaring te laten afleggen over de huidige (geestelijke) gezondheidstoestand
van betrokkene. Die verklaring heeft de huisarts bij brief van 18 maart 2016 gegeven.

Betrokkene verzoekt in deze procedure primair ontslag van [verweerster 6] als curator en
benoeming van [verweerster 5] tot opvolgend curator, en subsidiair tijdelijke benoeming van een
tweede curator, met bepaling dat de curatoren slechts gezamenlijk bevoegd zullen zijn tot
uitvoering van de curatele.

De kantonrechter heeft het verzoek afgewezen. Het hof heeft de beschikking van de
kantonrechter bekrachtigd. Daartoe heeft het onder meer als volgt overwogen.

Art. 1:385 lid 1 onder d BW bepaalt dat een curator te allen tijde door de kantonrechter kan
worden ontslagen wegens gewichtige redenen of omdat hij niet meer voldoet aan de eisen om
curator te worden (rov. 4.7).

Het betoog dat [verweerster 6] niet aan de aan een curator te stellen eisen voldoet, gaat niet op.
Uit de brief van de rechtbank Amsterdam van 12 april 2016 aan mr. Van Bentem (die [verweerster
1] in deze procedure bijstaat) volgt niet dat [verweerster 6] op dat moment niet voldeed aan de
aan haar als curator te stellen kwaliteitseisen. Verder is het hof ambtshalve gebleken dat de
rechtbank bij e-mail van 14 juni 2016 aan mr. Van Bentem heeft bericht dat [verweerster 6] aan de
kwaliteitseisen voldoet. Bij gebreke van andersluidende stukken gaat het hof ervan uit dat dit
bericht tot stand is gekomen na toetsing van [verweerster 6] aan het Besluit kwaliteitseisen
curatoren, beschermingsbewindvoerders en mentoren. In het licht daarvan is het namens
betrokkene gevoerde primaire betoog onvoldoende onderbouwd en wordt niet toegekomen aan
het bewijsaanbod. (rov. 4.9)

Van gewichtige redenen die zouden moeten leiden tot het ontslag van de curator is evenmin
sprake. (rov. 4.10)

[verweerster 6] heeft verzocht om betrokkene niet-ontvankelijk te verklaren in haar
cassatieberoep. Daartoe heeft zij aangevoerd dat het beroep niet in opdracht van betrokkene is
ingesteld. In dit verband heeft zij erop gewezen dat de advocaat in cassatie de opdracht tot
instellen van het beroep heeft gekregen van mr. Kramer, de advocaat van betrokkene in de
feitelijke instanties, en dat uit een beslissing van de Raad van Discipline te Amsterdam volgt dat
mr. Kramer op 1 februari 2016 voor het laatst contact heeft gehad met betrokkene en al geen
opdracht van betrokkene had tot het instellen van het hoger beroep. Voorts wijst [verweerster 6]
erop dat vaststaat dat de huisarts reeds op 18 maart 2016 heeft verklaard dat bij betrokkene
sprake is van een vrij gevorderde vorm van dementie en dat betrokkene op 15 maart 2016 met
toepassing van een Bopz-indicatie in een verpleegtehuis is geplaatst.

[verweerster 6] heeft in hoger beroep hetzelfde verweer gevoerd met betrekking tot de
ontvankelijkheid van betrokkene in haar hoger beroep. Het hof heeft terzake in rov. 4.1 onder
meer overwogen:

4 Beoordeling van de ontvankelijkheid van het beroep
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4.3

4.4

5.1.1

5.1.2

5.2.1

5.2.2

5.3

6.1.1

“Ingevolge het bepaalde in artikel 1:381 lid 6 van het Burgerlijk Wetboek (BW) is in zaken van
curatele degene wiens curatele het betreft bekwaam in rechte op te treden en tegen een
uitspraak beroep in te stellen. Daaruit volgt dat de procesbevoegdheid van betrokkene in de
onderhavige procedure in beginsel wordt verondersteld. Mr. Kramer heeft verklaard dat
betrokkene haar in september 2015 de opdracht heeft gegeven al het nodige te doen om opname
in een verpleegtehuis te voorkomen en dat zij op 1 februari 2016 heeft bevestigd dat zij door mr.
Kramer wil worden bijgestaan. Het hof heeft geen reden aan de juistheid van die verklaring te
twijfelen. In het licht daarvan gaat het hof voorbij aan het betoog van [verweerster 6] dat
betrokkene niet in haar hoger beroep kan worden ontvangen.”

Zoals het hof terecht heeft overwogen, is een onder curatele gestelde op grond van art. 1:381 lid
6 BW bekwaam om in een procedure als de onderhavige in rechte op te treden en tegen
uitspraken beroep in te stellen. De hiervoor in 4.2 aangehaalde overweging van het hof komt erop
neer dat betrokkene laatstelijk op 1 februari 2016, toen zij voldoende in staat was haar wil te
bepalen, mr. Kramer heeft aangesteld als haar advocaat, voor het voeren van (onder meer) de
onderhavige procedure. Die aanstelling is door [verweerster 6] niet bestreden. Zij heeft evenmin
aangevoerd dat deze is herroepen. Daaruit volgt dat mr. Kramer op grond van de in die aanstelling
besloten liggende volmacht ook bevoegd was om namens betrokkene een cassatieadvocaat last
te geven tot het instellen van cassatieberoep.

Het hiervoor in 4.1 genoemde verweer van [verweerster 6] is dus ongegrond.

De onderdelen 2.1.1 en 2.1.2 klagen onder meer dat het hof heeft beslist op basis van een stuk
waarover partijen zich niet hebben kunnen uitlaten, door zich bij zijn hiervoor in de derde alinea
van 3.3 weergegeven oordeel in rov. 4.9 te baseren op het hem ambtshalve gebleken feit dat de
rechtbank bij e-mail van 14 juni 2016 aan mr. Van Bentem heeft bericht dat [verweerster 6] aan de
aan haar te stellen kwaliteitseisen voldoet.

Deze klacht is gegrond. De door het hof genoemde e-mail dateert van na de mondelinge
behandeling van het hoger beroep (op 14 april 2016) en behoorde niet tot de stukken van het
geding. Het hof kon dit stuk derhalve niet aan zijn beslissing ten grondslag leggen zonder partijen
in de gelegenheid te stellen zich daarover uit te laten. Het hof heeft mitsdien gehandeld in strijd
met het beginsel van hoor en wederhoor (art. 19 Rv).

Onderdeel 2.3 klaagt dat het hof betrokkene heeft gehoord buiten aanwezigheid van haar
advocaat.

Nu betrokkene, blijkens het daarvan opgemaakte proces-verbaal, door het hof slechts is
gehoord in verband met de ontvankelijkheid van het door haar ingestelde hoger beroep en zij
door het hof in dat beroep ontvankelijk is verklaard, kan deze klacht bij gebrek aan belang niet tot
cassatie leiden.

De overige klachten van het middel kunnen niet tot cassatie leiden. Dit behoeft, gezien art. 81 lid 1
RO, geen nadere motivering nu die klachten niet nopen tot beantwoording van rechtsvragen in het
belang van de rechtseenheid of de rechtsontwikkeling.

Onderdeel 2 van het middel in het (alleen) door [verweerster 2] ingestelde incidentele beroep,
richt zich tegen de afwijzing door het hof van de door betrokkene in hoger beroep verzochte

5 Beoordeling van het principale cassatieberoep

6 Beoordeling van het incidentele cassatieberoep
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6.1.2

6.1.3

6.2

6.3

voorlopige voorziening om mr. Kramer onbeperkt toegang tot haar te geven. Het hof heeft dit
verzoek in zijn tussenbeschikking van 14 april 2016 afgewezen omdat naar zijn oordeel de
vereiste samenhang tussen dat verzoek en de verzoeken in de hoofdprocedure ontbreekt (rov.
4.3).

Art. 223 Rv, dat van overeenkomstige toepassing is op verzoekschriftprocedures (HR 5 december
2014, ECLI:NL:HR:2014:3533, NJ 2016/261), houdt in dat tijdens een aanhangig geding iedere
partij kan vorderen dat de rechter een voorlopige voorziening zal treffen voor de duur van het
geding. Ingevolge art. 223 lid 2 Rv moet de voorziening samenhangen met de hoofdvorderingen
(in de verzoekschriftprocedure: het verzoek in de hoofdzaak). Nadere eisen worden niet gesteld.
Door te oordelen dat de vereiste samenhang in dit geval ontbreekt, heeft het hof hetzij blijk
gegeven van een te beperkte opvatting omtrent de reikwijdte van het begrip samenhang in art.
223 lid Rv, hetzij zijn oordeel onvoldoende gemotiveerd. De hierop gerichte klacht van het
onderdeel is daarom gegrond.

De klacht kan evenwel niet tot cassatie leiden, omdat het onderhavige verzoek om een
voorlopige voorziening is gedaan door betrokkene en niet blijkt dat [verweerster 2] daarbij zelf
belang heeft.

Onderdeel 3 dat, evenals onderdeel 2.3 in het principaal beroep, zich keert tegen het feit dat het
hof betrokkene heeft gehoord buiten aanwezigheid van haar advocaat, kan evenmin tot cassatie
leiden, nu niet blijkt dat [verweerster 2] belang heeft bij de klacht ervan.

Ook de overige klachten van het middel kunnen niet tot cassatie leiden. Dit behoeft, gezien art. 81
lid 1 RO, geen nadere motivering nu die klachten niet nopen tot beantwoording van rechtsvragen
in het belang van de rechtseenheid of de rechtsontwikkeling (vgl. met betrekking onderdeel 4 het
arrest van de Hoge Raad van 6 oktober 2017, ECLI:NL:HR:2017:2562).

De Hoge Raad:

in het principale beroep:

vernietigt de beschikking van het gerechtshof Amsterdam van 5 juli 2016;

verwijst het geding naar het gerechtshof Den Haag ter verdere behandeling en beslissing;

in het incidentele beroep:

verwerpt het beroep.

Deze beschikking is gegeven door de vice-president E.J. Numann als voorzitter en de raadsheren
A.H.T. Heisterkamp, G. Snijders, T.H. Tanja-van den Broek en C.E. du Perron, en in het openbaar
uitgesproken door de raadsheer T.H. Tanja-van den Broek op 13 oktober 2017.

4 Beslissing

15



 

Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering (geldt in geval van 
niet-digitaal procederen) 
Geldend van 01-10-2019 t/m heden 

Negende afdeling. Bewijs 

§ 1. Algemene bepalingen van bewijsrecht 

Artikel 149 

1. Tenzij uit de wet anders voortvloeit, mag de rechter slechts die feiten of rechten aan zijn beslissing 
ten grondslag leggen, die in het geding aan hem ter kennis zijn gekomen of zijn gesteld en die 
overeenkomstig de voorschriften van deze afdeling zijn komen vast te staan. Feiten of rechten die 
door de ene partij zijn gesteld en door de wederpartij niet of niet voldoende zijn betwist, moet de 
rechter als vaststaand beschouwen, behoudens zijn bevoegdheid bewijs te verlangen, zo vaak 
aanvaarding van de stellingen zou leiden tot een rechtsgevolg dat niet ter vrije bepaling van 
partijen staat. 

2. Feiten of omstandigheden van algemene bekendheid, alsmede algemene ervaringsregels mogen 
door de rechter aan zijn beslissing ten grondslag worden gelegd, ongeacht of zij zijn gesteld, en 
behoeven geen bewijs. 

Artikel 150 

De partij die zich beroept op rechtsgevolgen van door haar gestelde feiten of rechten, draagt de 
bewijslast van die feiten of rechten, tenzij uit enige bijzondere regel of uit de eisen van redelijkheid en 
billijkheid een andere verdeling van de bewijslast voortvloeit. 

Artikel 151 

1. Dwingend bewijs houdt in dat de rechter verplicht is de inhoud van bepaalde bewijsmiddelen als 
waar aan te nemen dan wel verplicht is de bewijskracht te erkennen die de wet aan bepaalde 
gegevens verbindt. 

2. Tegenbewijs, ook tegen dwingend bewijs, staat vrij, tenzij de wet het uitsluit. 

Artikel 152 

1. Bewijs kan worden geleverd door alle middelen, tenzij de wet anders bepaalt. 

2. De waardering van het bewijs is aan het oordeel van de rechter overgelaten, tenzij de wet anders 
bepaalt. 

Artikel 153 

Overeenkomsten waarbij van het wettelijke bewijsrecht wordt afgeweken, blijven buiten toepassing, 
wanneer zij betrekking hebben op het bewijs van feiten waaraan het recht gevolgen verbindt, die niet 
ter vrije bepaling van partijen staan, zulks onverminderd de gronden waarop zij krachtens het 
Burgerlijk Wetboek buiten toepassing blijven. 

Artikel 154 

1. Een gerechtelijke erkentenis is het in een aanhangig geding door een partij uitdrukkelijk erkennen 
van de waarheid van een of meer stellingen van de wederpartij. 

2. Een gerechtelijke erkentenis kan slechts worden herroepen, indien aannemelijk is dat zij door een 
dwaling of niet in vrijheid is afgelegd. 
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Artikel 155 

1. De rechter ten overstaan van wie in een zaak bewijs is bijgebracht, zal daarin zoveel als mogelijk 
het eindvonnis wijzen of medewijzen. 

2. Van een afwijking van deze regel en de oorzaak daarvan wordt in het vonnis melding gemaakt. 
Tegen de afwijking staat geen voorziening open. 

§ 2. Akten en vonnissen 

Artikel 156 

1. Akten zijn ondertekende geschriften, bestemd om tot bewijs te dienen. 

2. Authentieke akten zijn akten in de vereiste vorm en bevoegdelijk opgemaakt door ambtenaren, 
aan wie bij of krachtens de wet is opgedragen op die wijze te doen blijken van door hen gedane 
waarnemingen of verrichtingen. Als authentieke akten worden tevens beschouwd de akten, 
waarvan het opmaken aan ambtenaren is voorbehouden, doch waarvan de wet het opmaken in 
bepaalde gevallen aan anderen dan ambtenaren opdraagt. 

3. Onderhandse akten zijn alle akten die niet authentieke akten zijn. 

Artikel 156a 

1. Onderhandse akten kunnen op een andere wijze dan bij geschrift worden opgemaakt op zodanige 
wijze dat het degene ten behoeve van wie de akte bewijs oplevert, in staat stelt om de inhoud van 
de akte op te slaan op een wijze die deze inhoud toegankelijk maakt voor toekomstig gebruik 
gedurende een periode die is afgestemd op het doel waarvoor de akte bestemd is te dienen, en 
die een ongewijzigde reproductie van de inhoud van de akte mogelijk maakt. 

2. Aan een wettelijke verplichting tot het verschaffen van een onderhandse akte kan alleen op een 
andere wijze dan bij geschrift worden voldaan met uitdrukkelijke instemming van degene aan wie 
de akte moet worden verschaft. Een instemming ziet, zolang zij niet is herroepen, eveneens op het 
verschaffen van een gewijzigde onderhandse akte. Het in de eerste zin van dit lid bepaalde lijdt 
uitzondering indien de akte eveneens is ondertekend door degene aan wie de akte op grond van 
de wet moet worden verschaft. 

Artikel 157 

1. Authentieke akten leveren tegen een ieder dwingend bewijs op van hetgeen de ambtenaar binnen 
de kring van zijn bevoegdheid omtrent zijn waarnemingen en verrichtingen heeft verklaard. 

2. Een authentieke of onderhandse akte levert ten aanzien van de verklaring van een partij omtrent 
hetgeen de akte bestemd is ten behoeve van de wederpartij te bewijzen, tussen partijen dwingend 
bewijs op van de waarheid van die verklaring, tenzij dit zou kunnen leiden tot een rechtsgevolg dat 
niet ter vrije bepaling van partijen staat. Onder partij wordt begrepen de rechtverkrijgende onder 
algemene of bijzondere titel, voor zover het desbetreffende recht is verkregen na het opmaken van 
de akte. 

Artikel 158 

1. Op een onderhandse akte waarin verbintenissen van slechts één partij zijn aangegaan of 
vastgelegd, is, voor zover die verbintenissen strekken tot voldoening van een geldsom, het tweede 
lid van artikel 157 niet van toepassing, tenzij deze partij de akte geheel met de hand heeft 
geschreven of heeft voorzien van een goedkeuring die de geldsom voluit in letters vermeldt. 

2. Het eerste lid is niet van toepassing op aandelen in een obligatielening en op verbintenissen door 
de schuldenaar in de uitoefening van zijn beroep of bedrijf aangegaan. 
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Artikel 159 

1. Een geschrift dat het uiterlijk heeft van een authentieke akte, geldt als zodanig behoudens bewijs 
van het tegendeel. 

2. Een onderhandse akte waarvan de ondertekening door de partij, tegen welke zij dwingend bewijs 
zou leveren, stellig wordt ontkend, levert geen bewijs op, zolang niet bewezen is van wie de 
ondertekening afkomstig is. Is degeen tegen wie de akte wordt ingeroepen een ander dan hij die 
haar ondertekend zou hebben, dan kan worden volstaan met de verklaring, dat men de echtheid 
van de ondertekening niet erkent. 

Artikel 160 

1. De kracht van het schriftelijke bewijs is in de oorspronkelijke akte gelegen. 

2. Grossen en gehele afschriften van een authentieke akte die volgens wettelijk voorschrift moet 
worden bewaard, leveren, wanneer zij zijn afgegeven door een daartoe bevoegde ambtenaar, 
hetzelfde bewijs op als de oorspronkelijke akte. 

Artikel 161 

Een in kracht van gewijsde gegaan, op tegenspraak gewezen vonnis waarbij de Nederlandse 
strafrechter bewezen heeft verklaard dat iemand een feit heeft begaan, levert dwingend bewijs op van 
dat feit. 

Artikel 161a 

Een onherroepelijk besluit houdende een inbreukbeslissing van de Autoriteit Consument en Markt 
levert onweerlegbaar bewijs op van de vastgestelde inbreuk in een procedure waarin 
schadevergoeding wordt gevorderd wegens een inbreuk op het mededingingsrecht als bedoeld in 
artikel 193k, onderdeel a, van Boek 6 van het Burgerlijk Wetboek. 
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in de zaak van:
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EISERES tot cassatie,
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VERWEERSTER in cassatie,

ECLI:NL:HR:2001:AD3997

19



niet verschenen.

1. Het geding in feitelijke instanties

Met een op 13 augustus 1996 ter griffie van het Gerecht in eerste aanleg van de Nederlandse Antillen,
zittingsplaats Sint Maarten, (hierna: het Gerecht) ingekomen verzoekschrift heeft verweerster in
cassatie - verder te noemen: de Stichting - zich gewend tot dat Gerecht en, na wijziging van eis,
verzocht eiseres tot cassatie - verder te noemen: Caribic - te veroordelen aan de Stichting te betalen
US$ 13.651,50 en vanaf juli 1996 door de Stichting vast te stellen periodieke bijdragen, en om voor
recht te verklaren dat Caribic bijdrageplichtig is ten opzichte van de Stichting, met
vanwaardeverklaring van een op 30 juli 1996 gelegd beslag.

Caribic heeft de vordering bestreden en in reconventie de opheffing van het door de Stichting gelegde
beslag gevorderd.

Het Gerecht heeft bij tussenvonnis van 26 augustus 1997 de Stichting toegelaten te bewijzen feiten
en omstandigheden waaruit kan blijken dat Caribic gebruik maakt van de door de Stichting geboden
voorzieningen van het Town House Villa Project, alsmede welke kosten daarmede voor de stichting
gemoeid zijn geweest en nog zijn. Na bewijslevering heeft het Gerecht bij eindvonnis van 3 november
1998 Caribic veroordeeld om aan de Stichting te betalen het bedrag van US$ 200,--, vermeerderd met
de wettelijke rente daarover vanaf 13 augustus 1996 tot aan de dag der betaling, voor recht
verklaard dat Caribic tot een bedrag van US$ 10,-- per maand bijdrageplichtig is ten opzichte van de
Stichting, en hetgeen de Stichting meer of anders heeft gevorderd afgewezen. In reconventie heeft
het Gerecht de vordering afgewezen.

Tegen het eindvonnis van het Gerecht heeft de Stichting hoger beroep ingesteld bij het
Gemeenschappelijk Hof van Justitie van de Nederlandse Antillen en Aruba (hierna: het Hof).

Bij tussenvonnis van 28 mei 1999 heeft het Hof een descente in het Town House Villa Complex
bevolen. Na descente heeft het Hof bij eindvonnis van 10 december 1999 de bestreden vonnissen
voor zover in conventie gewezen vernietigd en, opnieuw rechtdoende:

- Caribic veroordeeld om aan de Stichting te betalen de som van US$ 13.652,50, althans de
tegenwaarde van dat bedrag in Nederlands-Antilliaans courant, vermeerderd met de wettelijke rente
vanaf 13 augustus 1996 tot aan de dag van de voldoening;

- Caribic veroordeeld om aan de Stichting te betalen de door de Stichting vastgestelde maandelijkse
bijdragen, voor zover niet reeds begrepen in de veroordeling tot betaling van voormelde som van US$
13.652,50;

- dit vonnis uitvoerbaar bij voorraad verklaard;

- het op 1 augustus 1996 door de deurwaarder Th.W. Apon gelegde conservatoire beslag van waarde
verklaard.

Beide vonnissen van het Hof zijn aan dit arrest gehecht.

2. Het geding in cassatie

Tegen zowel het tussenvonnis als het eindvonnis van het Hof heeft Caribic beroep in cassatie
ingesteld. De cassatiedagvaarding is aan dit arrest gehecht en maakt daarvan deel uit.

De Stichting heeft geen verweerschrift ingediend.

De zaak is voor Caribic toegelicht door haar advocaat.

De conclusie van de Procureur-Generaal strekt tot verwerping van het beroep.

3. Beoordeling van het middel
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3.1In cassatie kan worden uitgegaan van de feiten die zijn vermeld in de conclusie van de Procureur-
Generaal onder 1.

3.2 Het geschil tussen partijen betreft de vraag of Caribic gehouden is tot betaling van een gedeelte
van de kosten die zijn verbonden aan de door de Stichting getroffen voorzieningen in het complex van
villa's waartoe de villa van Caribic behoort. In zijn tussenvonnis heeft het Gerecht geoordeeld dat
Caribic daartoe gehouden is indien en voor zover zij door toedoen van de werkzaamheden van de
Stichting ongerechtvaardigd wordt verrijkt. Dat kan, aldus het Gerecht, het geval zijn indien Caribic wel
het (niet opgedrongen) genot heeft van de weldaden van de Stichting, maar daar niets aan betaling
tegenover stelt. Na bewijsvoering heeft het Gerecht in zijn eindvonnis geoordeeld dat zulks alleen het
geval is met betrekking tot de septic-tank. De Stichting heeft tegen dit vonnis hoger beroep ingesteld
bij het Hof. Het Hof heeft in de tweede rov. 4.2 (die gelezen moet worden als 4.3) van zijn
tussenvonnis geoordeeld dat de eerste grief van de Stichting is gericht tegen het door het Gerecht
gehan-teerde criterium en heeft deze grief gegrond bevonden. Het Hof heeft vervolgens overwogen
dat de regels van de goede trouw onder meer meebrengen dat de kosten gemoeid met de
voorzieningen die redelijkerwijze noodzakelijk zijn om het villa-complex aan zijn woon- of
gebruiksbestemming te laten voldoen, in evenredigheid voor rekening van alle villa-eigenaren dienen
te komen. In zijn eindvonnis heeft het Hof, na onder meer te hebben overwogen dat het voorbijgaat
aan de bestrijding door Caribic van het door het Hof gekozen en zo-even vermelde uitgangspunt, de
vorderingen van de Stichting toegewezen als hiervoor onder 1 is weergegeven.

3.3 Onderdeel 1a van het middel klaagt terecht dat het Hof een onbegrijpelijke uitlegging heeft
gegeven aan de eerste grief van de Stichting. Deze grief hield in dat het Gerecht zijn in het
tussenvonnis vermelde criterium (ongegronde verrijking) op onjuiste wijze heeft toegepast. In deze
grief en de daarop gegeven toelichting werd dit criterium als zodanig, anders dan het Hof heeft
geoordeeld, niet bestreden. In de toelichting op deze grief heeft de Stichting immers aangevoerd dat
het Gerecht "geheel terecht" heeft geoordeeld "dat Caribic ongerechtvaardigd wordt verrijkt wanneer
Caribic wel het genot heeft van weldaden van de Stichting, maar hier niets aan betaling tegenover
stelt". Het bezwaar van de Stichting richtte zich uitsluitend tegen het oordeel van het Gerecht dat
Caribic van de andere diensten dan de septic-tank geen profijt had.

3.4 Het Hof heeft op basis van deze, onbegrijpelijke, uitlegging van de grief van de Stichting, in plaats
van het door het Gerecht gehanteerde criterium een andere maatstaf aangelegd op grond waarvan
de vorderingen van de Stichting vervolgens zijn beoordeeld zonder dat partijen zich over deze
maatstaf en de eventuele gevolgen van de toepassing daarvan hadden uitgelaten. Aldus heeft het
Hof een oordeel gegeven waarop Caribic niet bedacht behoefde te zijn. Het Hof heeft vervolgens
nagelaten aan partijen, en in het bijzonder aan Caribic, de gelegenheid te geven zich (alsnog) uit te
laten over, of hun stellingen aan te passen aan, de door het Hof voor juist gehouden, doch door
partijen in hoger beroep niet besproken, maatstaf, welke voor de afloop van het geding beslissend
zou zijn. Het Hof is in rov. 7.3 van zijn eindvonnis immers voorbijgegaan aan hetgeen Caribic ter
bestrijding van de door het Hof in zijn tussenvonnis gekozen maatstaf had aangevoerd. Daarmee
heeft het Hof, ook als in aanmerking wordt genomen dat het Hof bij zijn beoordeling in hoger beroep
niet is gebonden aan de tegen de vonnissen van de eerste rechter aangevoerde grieven, gehandeld
in strijd met het fundamentele beginsel van procesrecht dat partijen over de wezenlijke elementen die
ten grondslag liggen aan de rechterlijke beslissing, voldoende moeten zijn gehoord en niet mogen
worden verrast met een beslissing van de rechter waarmee zij, gelet op het verloop van het
processuele debat, geen rekening behoefden te houden. De hierop gerichte klacht van onderdeel 1b
slaagt dus eveneens.

3.5 Nu onderdeel 1 van het middel doel treft, kunnen de vonnissen van het Hof niet in stand blijven.
De overige klachten behoeven geen behandeling.

4. Beslissing
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De Hoge Raad:

vernietigt de vonnissen van het Hof van Justitie van de Nederlandse Antillen en Aruba van 28 mei
1999 en 10 december 1999;

verwijst het geding naar dit Hof ter verdere behandeling en beslissing;

veroordeelt de Stichting in de kosten van het geding in cassatie, tot op deze uitspraak aan de zijde
van Caribic begroot op ƒ 850,-- aan verschotten en ƒ 3.500,-- voor salaris.

Dit arrest is gewezen door de vice-president G.G. van Erp Taalman Kip-Nieuwenkamp als voorzitter en
de raadsheren A.E.M. van der Putt-Lauwers, J.B. Fleers, A. Hammerstein en P.C. Kop, en in het
openbaar uitgesproken door de raadsheer A. Hammerstein op 21 december 2001.
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Wetingang
Rv art. 24, 149

Essentie

Wijziging (partner)alimentatie; kunnen gedingstukken echtscheidingsprocedure worden gerekend tot
gedingstukken wijzigingsprocedure?; art. 149 Rv; art. 24 Rv.
Ingevolge art. 149 lid 1 Rv — welke bepaling ook van toepassing is in verzoekschriftprocedures — mag de rechter
slechts die feiten aan zijn beslissing ten grondslag leggen die “in het geding” aan hem ter kennis zijn gekomen. Bij
de beantwoording van de vraag of het hof in deze wijzigingsprocedure mocht uitgaan van de inkomensgegevens
zoals vermeld in de in de echtscheidingsprocedure overgelegde draagkrachtberekening, is van belang dat de
wijzigingsprocedure een andere procedure is dan de echtscheidingsprocedure (vgl. HR 12 mei 2006, NJ 2006/293).
Met het oog op onder meer het beginsel van hoor en wederhoor dient voor de rechter en voor partijen duidelijk te
zijn welke stukken behoren tot de gedingstukken in de desbetreffende procedure. Dit brengt mee dat
processtukken die in de ene procedure zijn overgelegd, eerst dan kunnen worden gerekend tot de stukken van het
geding in de andere procedure, indien zij in laatstbedoelde procedure in het geding zijn gebracht. Nu in de
wijzigingsprocedure de draagkrachtberekening niet op deze wijze is gaan behoren tot de gedingstukken, terwijl de
daarin vermelde inkomensgegevens ook niet door een der partijen aan hun verzoek of verweer ten grondslag zijn
gelegd, heeft het hof art. 24 Rv en het beginsel van hoor en wederhoor geschonden door zijn beslissing te baseren
op de in die draagkrachtberekening vermelde inkomensgegevens.

Samenvatting

Partijen zijn gescheiden. Bij de echtscheidingsbeschikking is aan verweerster in cassatie (de vrouw) partneralimentatie

Link: http://deeplinking.kluwer.nl/?param=00B7D9F3&cpid=WKNL-LTR-Nav2
Alle (auteurs-)rechten op dit document berusten bij Wolters Kluwer Nederland B.V. of haar licentiegevers en worden uitdrukkelijk
voorbehouden. Dit document is gegenereerd op 27-10-2018. Kijk voor meer informatie over de diensten van Wolters Kluwer op www.w
olterskluwer.nl
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toegekend. Voorafgaande aan de echtscheidingsprocedure heeft tussen partijen een kortgedingprocedure plaatsgevonden
en na de echtscheidingsprocedure heeft verzoeker tot cassatie (de man) in een wijzigingsprocedure — de onderhavige
procedure — nihilstelling van de partneralimentatie verzocht, welk verzoek door het hof is afgewezen. Het hof heeft zijn
beslissing gebaseerd op de inkomensgegevens vermeld in de in de echtscheidingsprocedure overgelegde
draagkrachtberekening, welke inkomensgegevens ook in de kortgedingprocedure tot uitgangspunt zijn genomen. Het
middel klaagt dat het hof in strijd met art. 24 Rv en het beginsel van hoor en wederhoor is uitgegaan van gegevens die in de
wijzigingsprocedure niet door partijen zijn overgelegd.
Bij de beoordeling van de klacht moet worden vooropgesteld dat ingevolge art. 149 lid 1 Rv — welke bepaling ook van
toepassing is in verzoekschriftprocedures — de rechter slechts, voor zover thans van belang, die feiten aan zijn beslissing
ten grondslag mag leggen die “in het geding” aan hem ter kennis zijn gekomen. Bij beantwoording van de vraag of het hof
in de onderhavige wijzigingsprocedure mocht uitgaan van de inkomensgegevens zoals vermeld in de in de
echtscheidingsprocedure overgelegde draagkrachtberekening, is van belang dat de wijzigingsprocedure een andere
procedure is dan de echtscheidingsprocedure (vgl. HR 12 mei 2006, LJN AV8720, NJ 2006/293). Met het oog op onder
meer het beginsel van hoor en wederhoor dient voor de rechter en voor partijen duidelijk te zijn welke stukken behoren tot
de gedingstukken in de desbetreffende procedure. Dit brengt mee dat processtukken die in de ene procedure zijn
overgelegd, eerst dan kunnen worden gerekend tot de stukken van het geding in de andere procedure, indien zij in
laatstbedoelde procedure in het geding zijn gebracht. Nu in de onderhavige wijzigingsprocedure de draagkrachtberekening
niet op deze wijze is gaan behoren tot de gedingstukken, terwijl de daarin vermelde inkomensgegevens ook niet door een
der partijen aan hun verzoek of verweer ten grondslag zijn gelegd, heeft het hof art. 24 Rv en het beginsel van hoor en
wederhoor geschonden door zijn beslissing te baseren op de in die draagkrachtberekening vermelde inkomensgegevens.

Partij(en)

A., te B., verzoeker tot cassatie, adv.: mr. H.J.W. Alt,
tegen
X., te Y., verweerster in cassatie, adv.: mr. H.H.M. Meijroos.

Voorgaande uitspraak

Hof:

1. Het geding in hoger beroep

1.1.

Appellante en geïntimeerde worden hierna respectievelijk de vrouw en de man genoemd.

1.2.

De Hoge Raad der Nederlanden (hierna: de Hoge Raad) heeft bij beschikking van 24 september 2010 (zaaknummer
09/01596) een beschikking van het Hof 's-Gravenhage van 21 januari 2009 vernietigd en de zaak verwezen naar dit hof ter
verdere behandeling en beslissing.

1.3.

Voor het verloop van de procedure tot de beschikking van de Hoge Raad verwijst het hof naar rechtsoverweging 1 van
voormelde beschikking van de Hoge Raad.

1.4.

De man heeft op 10 januari 2011 nadere stukken ingediend.

1.5.

De zaak is op 20 januari 2011 ter terechtzitting behandeld.

1.6.

Ter terechtzitting zijn verschenen:
— de vrouw, bijgestaan door haar advocaat;
— de man, bijgestaan door zijn advocaat.

1.7.

Zoals afgesproken bij de behandeling ter zitting heeft de vrouw bij brief, ingekomen op 28 januari 2011, nog stukken aan het

Link: http://deeplinking.kluwer.nl/?param=00B7D9F3&cpid=WKNL-LTR-Nav2
Alle (auteurs-)rechten op dit document berusten bij Wolters Kluwer Nederland B.V. of haar licentiegevers en worden uitdrukkelijk
voorbehouden. Dit document is gegenereerd op 27-10-2018. Kijk voor meer informatie over de diensten van Wolters Kluwer op www.w
olterskluwer.nl
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hof toegezonden. De man heeft daarop bij brief, ingekomen op 11 februari 2011, schriftelijk gereageerd.

2. De feiten

2.1.

Partijen zijn [in] 1995 gehuwd. Partijen zijn medio 2003 feitelijk uiteengegaan. Hun huwelijk is op 25 mei 2004 ontbonden
door inschrijving van de echtscheidingsbeschikking van de Rechtbank Rotterdam van 22 maart 2004 in de registers van de
burgerlijke stand.

2.2.

Bij de echtscheidingsbeschikking is op het verzoek van de vrouw een door de man te betalen uitkering tot haar
levensonderhoud bepaald van € 2700 met ingang van de datum van inschrijving van deze beschikking in de registers van
de burgerlijke stand.

2.3.

Bij de bestreden beschikking van de Rechtbank Rotterdam van 25 januari 2008 met rekestnummer F2 RK 07 3326 en
zaaknummer 297937 is op het verzoek van de man, met dienovereenkomstige wijziging van de echtscheidingsbeschikking
van 22 maart 2004, de ten laste van hem aan de vrouw toegekende uitkering tot haar levensonderhoud met ingang van 1
januari 2006 op nihil gesteld.

2.4.

Bij beschikking van 21 januari 2009 heeft het Hof 's-Gravenhage de bestreden beschikking vernietigd en het inleidend
verzoek van de man tot wijziging van de echtscheidingsbeschikking van 22 maart 2004 afgewezen.

2.5.

De Hoge Raad heeft in zijn beschikking van 24 september 2010 geoordeeld dat het Hof 's-Gravenhage heeft miskend dat
de alimentatierechter, wanneer zich een wijzigingsgrond als bedoeld in artikel 1:401 Burgerlijk Wetboek (hierna: BW)
voordoet, de uitkering tot levensonderhoud opnieuw moet vaststellen, rekening houdende met alle ter zake dienende
omstandigheden. Het Hof 's-Gravenhage had, nu zich naar zijn — in cassatie niet bestreden — oordeel een wijziging van
omstandigheden heeft voorgedaan zodat de man ontvankelijk is in zijn wijzigingsverzoek, het verzoek niet mogen afwijzen
op de grond dat de man niet aannemelijk heeft gemaakt dat de rechtbank bij haar alimentatievaststelling in 2004 rekening
heeft gehouden met de WAZ-uitkering van de man. De Hoge Raad heeft de beschikking van het Hof 's-Gravenhage van 21
januari 2009 vernietigd en het geding naar dit hof verwezen ter verdere behandeling en beslissing.

2.6.

Ten aanzien van de vrouw is het volgende gebleken.
Zij is geboren [in] 1965. Zij is alleenstaand.
Zij is kapster van beroep en was tot 1 februari 2009 werkzaam in loondienst bij naam bedrijf te a. Met ingang van 1 februari
2009 is zij vier dagen per week werkzaam als zelfstandige zonder personeel (hierna: zzp'er). Blijkens haar aangifte
Inkomstenbelasting en Premie volksverzekeringen (hierna: IB aangifte) over 2008 bedroeg haar fiscaal loon in dat jaar
€ 14.772. Blijkens haar IB aangifte over 2009 bedroeg haar fiscaal loon in dat jaar € 1944. Het resultaat van die
eenmanszaak bedroeg in 2009 € 28.697 en in 2010 € 27.900.
In verband met de hypothecaire lening gevestigd op de door de haar bewoonde voormalig echtelijke woning betaalde zij tot
4 mei 2010 € 868 per maand aan rente en met ingang van 4 mei 2010 € 951 per maand. Zij heeft de gebruikelijke andere
eigenaars- en woonlasten. De WOZ-waarde is in 2008 vastgesteld op € 376.500 en in 2010 op € 306.500.
Aan premie voor een zorgverzekering betaalt zij € 127 per maand.

2.7.

Ten aanzien van de man is het volgende gebleken.
Hij is geboren [in] 1966. Hij is hertrouwd. Uit dit huwelijk zijn twee kinderen geboren. Hij vormt met zijn echtgenote, haar
kind en hun twee kinderen een gezin.
Hij exploiteert met ingang van 2 januari 2009 tezamen met twee andere vennoten een drietal sportcentra — te weten bedrijf
A, bedrijf B en bedrijf C — in de vorm van vennootschappen onder firma handelend onder de gemeenschappelijke naam X.
Volgens de IB aangifte over 2007 bedroeg het resultaat € 646.301, exclusief aftrekbeperkingen, investeringsaftrek,
desinvesteringsbijtelling, herinvesteringsreserve, MKB winstvrijstelling en zelfstandigenaftrek. Volgens de IB aangifte over
2008 bedroeg het resultaat € 182.359, exclusief aftrekbeperkingen, investeringsaftrek, MKB winstvrijstelling,
zelfstandigenaftrek en meewerkaftrek. Volgens de IB aangifte over 2009 bedroeg het resultaat € 55.851, exclusief
aftrekbeperkingen, investeringsaftrek, MKB winstvrijstelling en zelfstandigenaftrek.
In verband met de hypothecaire lening gevestigd op de door de hem en zijn echtgenote bewoonde woning bedraagt de
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rente in totaal € 3633 per maand. De premie voor de levensverzekering die verband houdt met de hypothecaire lening,
bedraagt € 674 per maand. Zij hebben de gebruikelijke andere eigenaars- en woonlasten. De WOZ-waarde is vastgesteld
op € 628.000.
De premie voor een zorgverzekering ten behoeve van het gezin bedraagt € 296 per maand.

3. Het geschil in hoger beroep na verwijzing door de Hoge Raad

3.1.

De vrouw heeft in hoger beroep verzocht, met vernietiging van de bestreden beschikking, de man alsnog niet ontvankelijk te
verklaren in zijn verzoek, althans het door hem verzochte af te wijzen, althans een zodanige beslissing te nemen als het hof
juist zal achten.

3.2.

De man heeft in hoger beroep verzocht het verzoek van de vrouw af te wijzen en de bestreden beschikking te bekrachtigen,
dan wel de door hem aan de vrouw verschuldigde alimentatie op een zodanig lager bedrag en met ingang van een
zodanige datum vast te stellen als het hof juist zal achten.

4. Beoordeling van het hoger beroep

4.1.

Thans staat onherroepelijk vast dat sprake is van een wijziging van omstandigheden als bedoeld in artikel 1:401 lid 1
Burgerlijk Wetboek (hierna: BW) en de man mitsdien ontvankelijk is in zijn verzoek tot wijziging van de
echtscheidingsbeschikking van 22 maart 2004.
Aan de orde is derhalve de vraag of voormelde beschikking, voor zover daarbij een door de man te betalen uitkering tot
levensonderhoud van de vrouw is bepaald van € 2700 per maand, door deze wijziging van omstandigheden nog aan de
wettelijke maatstaven voldoet, rekening houdende met alle ter zake dienende omstandigheden.

4.2.

Partijen zijn verdeeld over de behoefte van de vrouw aan voormelde uitkering tot haar levensonderhoud, de draagkracht
van de man en de door de rechtbank bepaalde ingangsdatum van de wijziging van de alimentatieverplichting.

4.3.

Het hof ziet aanleiding om eerst de bezwaren tegen de door de rechtbank vastgestelde ingangsdatum te beoordelen. Gelet
op de datum van indiening van het inleidend verzoekschrift van de man tot wijziging van de uitkering tot levensonderhoud
van de vrouw bepaalt het hof de ingangsdatum, anders dan de rechtbank, op 1 januari 2008. De vrouw kon immers eerst
met ingang van die datum redelijkerwijs rekening houden met een mogelijke verlaging van de uitkering tot haar
levensonderhoud.

Behoefte

4.4.

Uit hetgeen partijen — onder meer in hun hiervoor onder 1.7 vermelde brieven — over en weer hebben gesteld ter zake van
de behoefte van de vrouw aan een uitkering tot haar levensonderhoud, begrijpt het hof dat partijen eveneens verdeeld zijn
over de huwelijksgerelateerde behoefte van de vrouw, zodat het hof deze alsnog zal bepalen. Nu partijen medio 2003
feitelijk uiteen zijn gegaan, zal het netto besteedbaar gezinsinkomen worden vastgesteld op basis van het netto inkomen
van partijen in 2002. Hierbij zal het hof uitgaan van de inkomensgegevens zoals vermeld in de door de vrouw bij haar
echtscheidingsverzoek overgelegde draagkrachtberekening, welke inkomensgegevens tevens bij de beschikking van de
Rechtbank Rotterdam van 12 december 2003 tot uitgangspunt zijn genomen. Voor zover de man stelt dat het netto inkomen
van partijen in 2003 als uitgangspunt dient te worden genomen, gaat het hof, gelet op het vorenstaande en nu de man geen
stukken heeft overgelegd waaruit blijkt dat voormelde inkomensgegevens onjuist zijn, aan die stelling voorbij. Derhalve zal
het hof aan de zijde van de vrouw uitgaan van een fiscaal loon volgens jaaropgave van € 13.043 en een bedrijfsresultaat
van € 839, hetgeen neerkomt op een netto inkomen van € 986 per maand. Aan de zijde van de man wordt uitgegaan van
een fiscaal loon uit uitkeringen van € 20.591 en een bedrijfsresultaat van € 62.357, hetgeen neerkomt op een netto inkomen
van € 4369.
Voor zover de man betoogt dat bij de bepaling van de behoefte van de vrouw voormelde uitkeringen buiten beschouwing
dienen te worden gelaten omdat deze nadien — te weten bij besluit van de Raad van Bestuur van het Uitvoeringsinstituut
Werknemersverzekeringen (UWV) van 13 december 2005 — zijn teruggevorderd, faalt dit betoog. De door de man genoten
uitkeringen moeten worden geacht medebepalend te zijn geweest voor de welstand tijdens het huwelijk, zodat daarmee bij
de bepaling van de behoefte van de vrouw aan een uitkering tot haar levensonderhoud rekening dient te worden gehouden.
Voor zover die uitkeringen na het huwelijk van partijen zijn teruggevorderd, maakt dit het vorenstaande niet anders.
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Het hof zal derhalve een netto besteedbaar gezinsinkomen van € 5355 per maand in aanmerking nemen. De man heeft de
door de vrouw gestelde totale netto behoefte van € 3693 per maand gemotiveerd betwist. Ter onderbouwing van haar
stelling heeft de vrouw in hoger beroep een uitgavenlijst overgelegd, waarvan de inhoud door de man gemotiveerd is
weersproken. Het hof is van oordeel dat zonder nadere toelichting, welke ontbreekt, niet valt in te zien of en in hoeverre dit
uitgavenoverzicht in overeenstemming is met haar uit medio 2003 stammende huwelijksgerelateerde behoefte. Bij gebrek
aan andere gegevens zal het hof de totale netto behoefte van de vrouw ten tijde van het uiteengaan van partijen bepalen op
60% van voormeld netto gezinsinkomen. Het hof bepaalt deze aldus op € 3213 per maand.

4.5.

De man heeft de aanvullende behoefte van de vrouw aan de bij de echtscheidingsbeschikking bepaalde uitkering tot haar
levensonderhoud betwist op de grond dat de vrouw haar verdiencapaciteit niet volledig benut en over een aanmerkelijk
vermogen uit de boedelverdeling beschikt. Met het resterende deel van de aan haar betaalde overbedelingssom had de
vrouw haar hypothecaire schuld gedeeltelijk kunnen aflossen en aldus haar woonlasten aanzienlijk kunnen verlagen, aldus
de man. Voorts heeft de man naar aanleiding van de door de vrouw op 31 januari 2011 ingebrachte stukken gesteld dat het
inkomen van de vrouw in 2009 nagenoeg is verdubbeld. De vrouw heeft deze stellingen gemotiveerd betwist en zich op het
standpunt gesteld dat haar aanvullende behoefte niet is gewijzigd.
De man heeft daartegenover onvoldoende aannemelijk gemaakt dat de vrouw haar werkzaamheden bij [naam bedrijf] had
kunnen uitbreiden tot een fulltime dienstverband, dan wel haar huidige werkzaamheden als zzp-er zou kunnen uitbreiden tot
vijf dagen per week, zodat het hof ervan uitgaat dat de vrouw haar verdiencapaciteit maximaal heeft benut.
Uit voormelde door de vrouw ingebrachte stukken blijkt echter dat haar inkomen met ingang van 1 februari 2009 aanzienlijk
is toegenomen. Het hof zal daarom met ingang van die datum het gemiddelde van het in 2009 en 2010 behaalde resultaat
van haar eenmanszaak zoals hiervoor onder 2.6 vermeld, zijnde € 29.603, in aanmerking nemen.
Tussen partijen is niet in geschil dat de vrouw beschikt over resterend vermogen uit de overbedelingssom die de man aan
haar heeft voldaan in het kader van de verdeling van de huwelijksgoederengemeenschap welke in september 2009 heeft
plaatsgevonden. Blijkens de door de vrouw op 31 januari 2011 overgelegde stukken bedraagt dit vermogen thans — naar
door de man niet is betwist — in totaal € 26.357. Het hof zal het rendement over dit vermogen (van, als gebruikelijk en
redelijk, 4% per jaar), als inkomen in aanmerking nemen, nu in redelijkheid van de vrouw kan worden gevergd dat zij dit
aanwendt om in haar behoefte te voorzien.
Het hof volgt de man echter niet in zijn stelling dat de vrouw in een kleinere woning kan gaan wonen en van haar kan
worden gevergd dat zij de overwaarde van de in september 2009 aan haar toebedeelde voormalig echtelijke woning te
gelde maakt. Hierbij wordt in aanmerking genomen dat de vrouw ten tijde van het huwelijk van partijen in deze woning
woonde en daar is blijven wonen. Gelet hierop kan in redelijkheid niet van de vrouw worden gevergd dat zij inteert op dat
vermogen dan wel op die wijze haar woonlasten vermindert.
Het hof zal de onder 4.4 vermelde totale netto behoefte van de vrouw, alsmede de bij de echtscheidingsbeschikking
vastgestelde uitkering tot haar levensonderhoud indexeren naar 1 januari 2008 en 1 januari 2009. Uit het vorenstaande
volgt dat de vrouw zowel met ingang van 1 januari 2008 als met ingang van 1 februari 2009 nog steeds aanvullend behoefte
heeft aan de bij de echtscheidingsbeschikking vastgestelde uitkering tot haar levensonderhoud.

Draagkracht van de man

4.6.

De vrouw betoogt dat de man, ondanks zijn inkomensverlies, voldoende draagkracht heeft om de bij de
echtscheidingsbeschikking vastgestelde uitkering tot haar levensonderhoud te voldoen. Het hof zal in het navolgende de
draagkracht van de man opnieuw bezien en bij het bepalen daarvan uitgaan van de feiten en omstandigheden, zoals
hiervoor onder 2.7 weergegeven, behoudens voor zover hiervan in het navolgende wordt afgeweken. Nu de man een gezin
met drie kinderen onderhoudt, zal het hof bij de berekening van zijn draagkracht ten behoeve van de vrouw de norm voor
een alleenstaande ouder hanteren en uitgaan van een draagkrachtpercentage van 45.
Gezien de fluctuaties in het bedrijfsresultaat zal het hof bij de berekening van de draagkracht van de man, zoals door de
vrouw verzocht, uitgaan van het gemiddelde resultaat over de jaren 2007, 2008 en 2009. In hetgeen de man ter zitting in
hoger beroep heeft aangevoerd, ziet het hof geen aanleiding om de draagkracht per jaar te berekenen. Tussen partijen is
niet in geschil dat kan worden uitgegaan van het resultaat vermeld in de door de man overgelegde IB aangiften, zoals
hiervoor onder 2.7 weergegeven. Derhalve wordt een gemiddeld bedrijfsresultaat van € 294.837 in aanmerking genomen.
Het hof is voorts met de vrouw van oordeel dat de echtgenote van de man gelet op haar werkervaring in staat moet worden
geacht in haar eigen levensonderhoud te voorzien. De man heeft geen bijzondere omstandigheden gesteld op grond
waarvan moet worden geoordeeld dat zijn echtgenote in het geheel niet zou kunnen werken. De stelling van de man dat zij
de zorg heeft voor twee nog jonge kinderen en één ouder kind in het gezin acht het hof in dit verband onvoldoende. Gelet
hierop zal het hof bij het bepalen van de draagkracht van de man slechts de helft van de hiervoor onder 2.7 vermelde
woonlasten en premie voor een zorgverzekering in aanmerking nemen, zoals door de vrouw verzocht.
Voor zover de man stelt dat rekening moet worden gehouden met een schuld aan zijn ouders van € 50.000, overweegt het
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hof dat de man onder meer heeft nagelaten te stellen binnen welke termijn en tegen welke rente die schuld moet worden
afgelost. Onder die omstandigheden heeft de man het hof onvoldoende aanknopingspunten geboden om een in redelijkheid
vast te stellen aflossing in aanmerking te nemen, zodat geen rekening zal worden gehouden met een aflossing op die
schuld.
Evenmin wordt rekening gehouden met de door de man opgevoerde kosten voor taalbegeleiding ten behoeve van zijn
dochter, nu die kosten naar aard en omvang niet dermate bijzonder zijn, dat de man deze niet uit zijn vrije ruimte zou
kunnen voldoen.

4.7.

Gelet op de behoefte van de vrouw enerzijds en de draagkracht van de man anderzijds is de bij de
echtscheidingsbeschikking van de Rechtbank Rotterdam van 22 maart 2004 bepaalde door de man met ingang van 25 mei
2004 te betalen uitkering tot levensonderhoud van de vrouw van € 2700 per maand nog steeds in overeenstemming met de
wettelijke maatstaven.

4.8.

Dit leidt tot de volgende beslissing.

5. Beslissing

Het hof:
vernietigt de beschikking waarvan beroep en, opnieuw rechtdoende:
wijst het inleidend verzoek van de man tot wijziging van de bij beschikking van de Rechtbank Rotterdam van 22 maart 2004
bepaalde door hem te betalen uitkering tot levensonderhoud van de vrouw alsnog af;
wijst af het in hoger beroep meer of anders verzochte.

Cassatiemiddel:

Klachten

I.

In de eerste volzin van rov. 4.4. overweegt het hof allereerst dat het begrijpt dat partijen verdeeld zijn over de
huwelijksgerelateerde behoefte van de vrouw, waarna het overweegt dat het deze behoefte alsnog zal bepalen. Vervolgens
overweegt het hof in de tweede volzin van die rov. 4.4. dat, nu partijen medio 2003 uiteen zijn gegaan, wordt uitgegaan van
het netto inkomen van partijen in 2002. In de derde volzin van die rov. 4.4. overweegt het hof dat het zal uitgaan van de
inkomensgegevens zoals vermeld in de door de vrouw bij haar echtscheidingsverzoek overgelegde draagkrachtberekening,
welke inkomensgegevens tevens bij de beschikking van de Rechtbank Rotterdam van 12 december 2003 tot uitgangspunt
zijn genomen. In de vijfde volzin neemt het hof dan bedragen tot uitgangspunt die, althans kennelijk naar het oordeel van
het hof, de inkomensbestanddelen van partijen zijn over het jaar 2002.

I.1.

De man is in de echtscheidingsprocedure niet verschenen. Hem is niet bekend of toen financiële gegevens zijn overgelegd,
en zo ja welke. Hem is evenmin bekend of de rechtbank — die overigens niet, zoals het hof hier aangeeft, op 12 december
2003, maar op 22 maart 2004, een beschikking heeft gegeven — van bepaalde financiële gegevens is uitgegaan, en zo ja,
welke financiële gegevens de rechtbank, zoals het hof overweegt, tot uitgangspunt heeft genomen. Noch in de procedure
die aan de verwijzingsbeschikking van Uw Raad voorafging, noch in de procedure na verwijzing, zijn deze stukken
overgelegd.
In de procedure die tot Uw verwijzingsbeschikking heeft geleid, is alleen de echtscheidingsbeschikking van 22 maart 2004
overgelegd, en wel als productie 4 bij het verzoek tot wijziging. Uit die echtscheidingsbeschikking van 22 maart 2004 is voor
zover het de alimentatie betreft, alleen de hoogte daarvan af te leiden.
Door in de eerste zes volzinnen van rov. 4.4. voor het bepalen van de behoefte van de vrouw, gegevens tot uitgangspunt te
nemen die partijen noch in de procedure die tot de verwijzingsbeschikking te berde hebben gebracht, noch in de procedure
na verwijzing, hebben geproduceerd, heeft het hof zich schuldig gemaakt aan een verboden aanvulling van de feiten, en
daarmee artikel 24 Rv geschonden. Ook heeft het hof daarmee het beginsel van hoor en wederhoor geschonden.

I.2.

De gegrondbevinding van de voorgaande klacht raakt uiteraard ook de conclusie van het hof in de eerste volzin van de
laatste alinea van rov. 4.4., waarin het op basis van die — onbekende — gegevens het netto gezinsinkomen vaststelt op
€ 5355 en het vervolgens in de laatste twee volzinnen van diezelfde rov. 4.4., de behoefte van de vrouw in 2003 op 60%
van dat inkomen bepaalt, te weten € 3213 per maand.
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Dit brengt weer met zich dat de gegrondbevinding van I.1 ook de rovv. 4.5., 4.7., 4.8. en het dictum raakt. Daarin neemt het
hof immers de in rov 4.4. vastgestelde behoefte van de vrouw van € 3213 in 2003 tot uitgangspunt, indexeert het dat
bedrag, concludeert het dat de vrouw nog steeds met ingang van 1 januari 2008 en met ingang van 1 februari 2009 een
aanvullende behoefte heeft aan de bij de echtscheidingsbeschikking vastgestelde uitkering tot haar levensonderhoud, en
oordeelt het dat de bij de echtscheidingsbeschikking van de Rechtbank Rotterdam van 22 maart 2004 te betalen uitkering
tot levensonderhoud van de vrouw van € 2700 per maand, nog steeds in overeenstemming met de wettelijke maatstaven is.

II.

In de tweede en derde alinea van rov. 4.5. overweegt het hof dat het inkomen van de vrouw met ingang van 1 februari 2009
aanzienlijk is toegenomen. Het hof gaat daarbij uit van een gemiddeld inkomen van de vrouw van € 29.603 over 2009 en
2010, waarna het in de vierde alinea van deze rov. 4.5. overweegt dat het ook rekening zal houden met een huidig door de
vrouw te ontvangen rendement van 4% over € 26.357, welke bedrag zij uit overbedeling heeft ontvangen.[2.]

In de laatste alinea van rov. 4.5. overweegt het hof allereerst dat het de totale netto behoefte van de vrouw die het in rov.
4.4. heeft vastgesteld, alsmede de alimentatie die bij de echtscheidingsbeschikking is vastgesteld, zal indexeren naar 1
januari 2008 en 1 januari 2009. Onmiddellijk daarna trekt het hof daaruit de conclusie dat de vrouw zowel met ingang van 1
januari 2008 als met ingang van 1 februari 2009, nog steeds aanvullend behoefte aan alimentatie heeft.
In rov. 4.7. ten slotte overweegt het hof dat de alimentatie ad € 2700 die de rechtbank bij de echtscheidingsbeschikking
heeft vastgesteld, nog steeds conform de wettelijke maatstaven is.
Alvorens de klachten te formuleren, volgt hieronder eerst de rekenkundige toelichting waarop die klachten zijn gebaseerd.

Voorafgaande rekenkundige toelichting op de klachten

De behoefte van de vrouw in 2003, becijfert het hof aan het slot van rov. 4.4, op € 3213 netto per maand. Geïndexeerd is dit
in 2009: € 3542,97 netto per maand. Afgerond: € 3543.
Het eigen inkomen van de vrouw over 2009 uit werk en onderneming, berekent het hof in de derde alinea van rov. 4.5,
vanaf 1 februari 2009 tot en met september 2009,[3.] op € 2466,91 bruto per maand (29.603:12 = 2466,91), afgerond:
€ 2467.
Het eigen inkomen van de vrouw ad, afgerond, op € 2467 per maand vanaf 1 februari 2009, verhoogt het hof in de vierde
alinea van rov. 4.5 met ingang van — in ieder geval: 1 oktober 2009[4.] — met 4% rendementsheffing over € 26.357 per jaar.
Berekend over een jaar is deze heffing, afgerond, € 88 per maand.
Aldus komt het hof op een eigen inkomen van de vrouw vanaf 1 februari 2009 op, afgerond, € 2467 per maand, en vanaf 1
oktober 2009 op, afgerond, € 2555 per maand.
De geïndexeerde alimentatie in 2009 is € 2977,29 per maand, afgerond: € 2977.
Uitgaande van deze bedragen, zou de vrouw vanaf 1 februari 2009 tot en met 31 september 2009 aan inkomsten (het eigen
inkomen vermeerderd met de alimentatie zoals het hof die heeft vastgesteld) een bedrag van € 5444 per maand hebben, en
vanaf 1 oktober 2009 een bedrag van € 5532 per maand.
Hoewel de bedragen aan alimentatie en aan eigen inkomen uiteraard bruto zijn, overtreffen zij, ook indien rekening wordt
gehouden met de fiscale afdrachten, ruimschoots de netto behoefte ad € 3543 zoals het hof die in rov. 4.4. heeft
vastgesteld en die het hof in de laatste alinea van rov. 4.5. heeft geïndexeerd. Dit geldt nog te meer indien men in
aanmerking neemt dat de vrouw, zoals zij dit zelf- onweersproken — heeft opgevoerd,[5.] voor haar inkomen uit
onderneming grote fiscale vrijstellingen, zoals de zelfstandigenaftrek, heeft.[6.]

Ook de vrouw zelf — het kan ook niet anders — gaat over 2009 uit van een lager bedrag aan alimentatie dan het
(geïndexeerde) bedrag dat het hof tot uitgangspunt neemt.
Bij haar brief van 28 januari 2011 aan het hof, heeft zij als prod. 9 een behoefteberekening overgelegd. In de laatste alinea
van die brief berekent zij de netto behoefte na indexering over 2009 op € 3968 per maand. Dit is € 426 hoger dan de
maandelijkse behoefte volgens de berekening van het hof.
Uitgaande van die hogere behoefte, berekent de vrouw, in dezelfde alinea van deze brief, rekening houdend met haar eigen
inkomen, het bedrag dat ze aan alimentatie nodig heeft op, afgerond, € 2583 (31.000:12). Dit is € 394 lager dan de
maandelijkse alimentatie conform de beschikking van het hof.
In gewone taal: om te komen aan een veel hoger bedrag dan het hof aan behoefte heeft vastgesteld, komt de vrouw uit op
een veel lager bedrag aan alimentatie dan het hof zegt dat zij nodig heeft om aan de door het hof gestelde behoefte te
voldoen.
Dit alles leidt concreet tot de volgende klachten.

II.1.

Het hof heeft evident noch in rov. 4.5 waarin het specifiek in de laatste alinea daarvan overweegt dat de vrouw zowel met
ingang van l januari 2008 als met ingang van 1 februari 2009 nog steeds aanvullende behoefte heeft aan de bij de
echtscheidingsbeschikking vastgestelde uitkering tot haar levensonderhoud, noch in rov. 4.7 waarin het hof overweegt dat
de bij die beschikking vastgestelde uitkering levensonderhoud nog steeds in overeenstemming is met de wettelijke
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maatstaven, noch elders in zijn beschikking, rekening gehouden met de grote stijging van het inkomen van de vrouw met
ingang van 1 februari 2009,[7.] althans heeft het hof, zo het daarmee wel rekening heeft gehouden, de mate van
behoeftigheid van de vrouw met ingang van die datum, niet juist vastgesteld en heeft het dus een rekenfout gemaakt. Dit
volgt logischerwijs voort uit de hiervoor uiteengezette rekenkundige toelichting.[8.]

Daarmee heeft het hof artikel 1:397 lid 1 BW geschonden.

II.2.

Ook heeft het hof zowel in rov. 4.5 laatste alinea waarin het heeft vastgesteld dat de vrouw zowel met ingang van 1 januari
2008 als met ingang van 1 februari 2009, nog steeds aanvullende behoefte heeft aan de bij de echtscheidingsbeschikking
vastgestelde uitkering tot haar levensonderhoud, als in rov. 4.7 waarin het hof overweegt dat de bij die beschikking
vastgestelde uitkering levensonderhoud nog steeds in overeenstemming is met de wettelijke maatstaven, zich schuldig
gemaakt aan een verboden aanvulling van de feitelijke grondslag nu het hof (ook) vanaf 1 februari 2009 een bedrag aan
alimentatie vaststelt dat hoger is dan de vrouw stelt dat zij nodig heeft.[9.] Het hof treedt daarmee ook buiten het
rechtsdebat.

11.3.

Ten slotte heeft te gelden dat het hof met zijn oordeel in rov. 4.5 laatste alinea waarin het heeft vastgesteld dat de vrouw
zowel met ingang van 1 januari 2008 als met ingang van 1 februari 2009 nog steeds aanvullende behoefte heeft aan de bij
de echtscheidingsbeschikking vastgestelde uitkering tot haar levensonderhoud, en met zijn — impliciete — oordeel in rov.
4.7 dat het oorspronkelijk vastgesteld bedrag ad € 2700 ook vanaf 1 februari 2009 nog conform de wettelijke maatstaven is,
gelet op de voorgaande rekenkundige toelichting,[10.] een oordeel heeft gegeven dat rekenkundig niet juist is, en dus ook niet
concludent is. Het hof heeft immers evident geen, dan wel niet afdoende rekening gehouden met het eigen inkomen van de
vrouw, hoewel het hof wel in rov. 4.5 tweede en derde alinea heeft vastgesteld dat het eigen inkomen van de vrouw vanaf 1
februari 20089 aanzienlijk is toegenomen en het bedrag aan het toegenomen inkomen ook vaststelt.
Het oordeel is daardoor, zonder nadere toelichting, ook volstrekt onbegrijpelijk. In ieder geval heeft het hof daarmee
onvoldoende inzicht in zijn gedachtegang.

11.4.

Gegrondbevinding van één of meer van de voorgaande klachten raakt ook de rovv. 4.5, 4.7 en 4.8. alsmede het dictum.
Daarin neemt het hof immers de in rov 4.4 vastgestelde behoefte van de vrouw van € 3213 in 2003 tot uitgangspunt,
indexeert het dat bedrag, concludeert het dat de vrouw nog steeds met ingang van 1 januari 2008 en met ingang van 1
februari 2009 aanvullend behoefte heeft aan de bij de echtscheidingsbeschikking vastgestelde uitkering tot haar
levensonderhoud, en oordeelt het dat de bij de echtscheidingsbeschikking van de Rechtbank Rotterdam van 22 maart 2004
te betalen uitkering tot levensonderhoud van de vrouw van € 2700 per maand nog steeds in overeenstemming met de
wettelijke maatstaven is.

Conclusie

Conclusie A-G mr. M.H. Wissink:

1. Inleiding

1.1.

Dit geschil over wijziging van partneralimentatie wordt voor de tweede maal aan Uw Raad voorgelegd.

1.2.

Voor het verloop van de procedure tot aan de beschikking van Uw Raad van 24 september 2010 (LJN BM7672, RvdW
2010/1092) verwijs ik naar de rov. 3.1 en 3.2 van die beschikking. In de eerste cassatieprocedure ging het, kort gezegd, om
de aanwezigheid van gewijzigde omstandigheden ten aanzien van de draagkracht van de man. Uw Raad heeft de
beschikking van het Hof 's-Gravenhage van 21 januari 2009 vernietigd en het geding verwezen naar het Hof Amsterdam ter
verdere behandeling en beslissing.

1.3.

In de procedure na cassatie en verwijzing voor het Hof Amsterdam zijn door beide partijen nadere stukken ingediend (zie
rov. 1.4 en 1.7 van de beschikking van het Hof Amsterdam van 12 juli 2011). In zijn beschikking van 12 juli 2011 heeft het
Hof Amsterdam enige feiten vastgesteld ten aanzien van de vrouw (rov. 2.6) en ten aanzien van de man (rov. 2.7). Het hof
heeft vervolgens vastgesteld dat sprake is van wijziging van omstandigheden (rov. 4.1) en de ingangsdatum bepaald op 1
januari 2008 (rov. 4.3).
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Vervolgens heeft het hof de behoefte van de vrouw (rov. 4.4 en 4.5) en de draagkracht van de man (rov. 4.6) onderzocht en
geconcludeerd dat de alimentatie van € 2700 nog steeds in overeenstemming is met de wettelijke maatstaven (rov. 4.7).
Het hof heeft daarom de beschikking van de Rechtbank Rotterdam van 25 januari 2008 vernietigd en het inleidend verzoek
van de man tot wijziging van de bij de echtscheidingsbeschikking van 22 maart 2004 aan de vrouw toegekende
partneralimentatie afgewezen.

1.4.

De man heeft bij verzoekschrift van 12 oktober 2011[1.] tijdig cassatieberoep ingesteld tegen de beschikking van het Hof
Amsterdam van 12 juli 2011. De vrouw heeft verweer gevoerd.

2. Bespreking van het cassatiemiddel

2.1.

Het middel bestaat uit twee onderdelen, die opgebouwd zijn uit verschillende subonderdelen.

Onderdeel I

2.2.

Onderdeel I (waarvan de eerste alinea geen klacht bevat) is gericht tegen rov. 4.4, waarin het hof ter beantwoording van de
vraag of de bij de echtscheidingsbeschikking van 22 maart 2004 aan de vrouw toegekende partneralimentatie nog aan de
wettelijke maatstaven ex artikel 1:401 lid 1 BW voldoet, vooreerst de huwelijksgerelateerde behoefte van de vrouw bepaalt.
Het hof bepaalt deze behoefte op basis van het netto inkomen van partijen in 2002 (het laatste huwelijksjaar). Het hof
overweegt daarover onder meer:

“Hierbij zal het hof uitgaan van de inkomensgegevens zoals vermeld in de door de vrouw bij haar echtscheidingsverzoek
overgelegde draagkrachtberekening, welke inkomensgegevens tevens bij de beschikking van de Rechtbank Rotterdam van
12 december 2003 tot uitgangspunt zijn genomen.
(...)
Derhalve zal het hof aan de zijde van de vrouw uitgaan van een fiscaal loon volgens jaaropgave van € 13.043 en een
bedrijfsresultaat van € 839, hetgeen neerkomt op een netto inkomen van € 986 per maand. Aan de zijde van de man wordt
uitgegaan van een fiscaal loon uit uitkeringen van € 20.591 en een bedrijfsresultaat van € 62.357, hetgeen neerkomt op een
netto inkomen van € 4369.
(...)
Het hof zal derhalve een netto besteedbaar gezinsinkomen van € 5355 per maand in aanmerking nemen.
(...)
Bij gebrek aan andere gegevens zal het hof de totale netto behoefte van de vrouw ten tijde van het uiteengaan van partijen
bepalen op 60% van voormeld netto gezinsinkomen. Het hof bepaalt deze aldus op € 3213 per maand.”

2.3.

In subonderdeel I.1 merkt de man allereerst op, (i) dat hij in de echtscheidingsprocedure niet is verschenen, (ii) dat hem niet
bekend is of en zo ja, welke financiële gegevens daarin zijn overgelegd en evenmin welke financiële gegevens de rechtbank
in die procedure tot uitgangspunt heeft genomen.

2.4.

Ik lees in deze opmerking geen klacht. Van het onder (i) opgemerkte kan in deze procedure overigens worden uitgegaan
(vgl. rov. 3.1 van de beschikking van Uw Raad van 24 september 2010). Dat geldt niet voor het onder (ii) opgemerkte. Het
onder (ii) opgemerkte betreft een feitelijke vraag waaromtrent in de onderhavige procedure niets is vastgesteld. Voor zover
ik kan zien, heeft de man iets dergelijks ook niet in deze procedure aangevoerd (het middel verwijst althans niet naar
vindplaatsen in de stukken van de feitelijke instanties waaruit dit zou blijken).

2.5.

In subonderdeel I.1 merkt de man voorts op dat het hof in rov. 4.4 ten onrechte naar de beschikking van de Rechtbank
Rotterdam van 12 december 2003 verwijst; volgens het middel moet dit de beschikking van 22 maart 2004 zijn.

2.6.

Ik lees in deze opmerking geen zelfstandige klacht. Ik merk ter toelichting het volgende op.
Bij beschikking van de Rechtbank Rotterdam van 22 maart 2004 is, op verzoek van de vrouw, de echtscheiding tussen
partijen uitgesproken en is aan haar partneralimentatie toegekend tot een bedrag van € 2700 per maand met ingang van de
datum van inschrijving van de beschikking in de registers van de burgerlijke stand (dat is gebeurd op 25 mei 2004). De man
is in deze procedure niet verschenen.
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Het hof verwijst tevens naar een beschikking van de Rechtbank Rotterdam van 12 december 2003. Deze betreft door de
vrouw verzochte voorlopige voorzieningen. De rechtbank heeft per de datum van haar uitspraak partneralimentatie
toegewezen tot een bedrag van € 2038 per maand. Uit de beschikking van de rechtbank van 12 december 2003 blijkt, dat
de vrouw haar verzoek heeft onderbouwd met een draagkrachtberekening en dat de man ter zitting van 5 december 2003 is
verschenen, waarbij hij enkele financiële stukken heeft overgelegd ter vaststelling van zijn draagkracht.
Uit rov. 4.4, zoals geciteerd bij 2.2, blijkt dat het hof kennis heeft genomen van de draagkrachtberekening die was gevoegd
bij het echtscheidingsverzoek van de vrouw en die ook in de procedure voorlopige voorzieningen tot uitgangspunt is
genomen. Het echtscheidingsverzoek, de draagkrachtberekening en de beschikking voorlopige voorzieningen van de
Rechtbank Rotterdam van 12 december 2003 zijn opgenomen in het in cassatie overgelegde dossier van de vrouw.
Daarmee kom ik bij de klacht van subonderdeel I.1.

2.7.

In subonderdeel I.1 klaagt het middel dat het hof zich schuldig heeft gemaakt aan een verboden aanvulling van de feiten en
daarmee artikel 24 Rv en het beginsel van hoor en wederhoor heeft geschonden. Het hof heeft namelijk (aldus het middel)
voor het bepalen van de behoefte van de vrouw gegevens tot uitgangspunt genomen die door partijen noch in de procedure
voorafgaande aan de verwijzingsbeschikking van de Hoge Raad, noch in de procedure na verwijzing zijn overgelegd. Alleen
is overgelegd de beschikking van de Rechtbank Rotterdam van 22 maart 2004 (als productie bij het verzoek tot wijziging)
waaruit alleen de hoogte van de alimentatie is af te leiden.

2.8.1

Zoals opgemerkt, heeft het hof heeft zich in rov. 4.4 gebaseerd op “de inkomensgegevens zoals vermeld in de door de
vrouw bij haar echtscheidingsverzoek overgelegde draagkrachtberekening”.
(Ik beperk mij nu even tot het echtscheidingsverzoek. Uit hetgeen hierna bij 2.15 e.v. zal worden besproken, volgt dat het
voor de beoordeling van het middel geen verschil maakt dat deze draagkrachtgegevens blijkbaar ook hebben gespeeld in
de procedure inzake de voorlopige voorzieningen, waarin de man wel is verschenen.)

2.8.2.

De door het hof in rov. 4.4 aangehaalde inkomensgegevens uit 2002 betreffen aan de zijde van de vrouw een fiscaal loon
volgens jaaropgave van € 13.043 en een bedrijfsresultaat van € 839 en aan de zijde van de man een fiscaal loon uit
uitkeringen van € 20.591 en een bedrijfsresultaat van € 62.357.

2.9.1.

Aangenomen moet worden dat het hof de bij 2.8.2 bedoelde gegevens inderdaad heeft afgeleid uit de
draagkrachtberekening die is overgelegd bij het echtscheidingsverzoek.
De door het hof gebruikte inkomensgegevens uit 2002 worden namelijk niet afzonderlijk vermeld in de processtukken van
partijen in de onderhavige wijzigingsprocedure. Partijen hebben in algemene zin uitlatingen gedaan over het
welstandsniveau tijdens het huwelijk en slechts incidenteel daarover cijfermatige informatie verschaft (maar daarbij niet de
bij 2.8.2. bedoelde gegevens genoemd). Voorts is cijfermatige informatie verschaft over de periode na het huwelijk.

2.9.2.

Zo wordt in het beroepschrift van de vrouw van 23 april 2008 in nr. 18 gesteld dat in de echtscheidingsbeschikking is
uitgegaan van een netto maandinkomen van de man van € 6000 (vgl. voorts de nrs. 5 en 6).
De als productie 5 bij dit beroepschrift overgelegde behoefteberekening van de vrouw is gebaseerd op haar actuele
uitgavenpatroon ad € 3693 per maand. Ook de door de vrouw bij brief van 11 juni 2008 aan het Hof 's-Gravenhage en bij
brief van 28 januari 2011 aan het Hof Amsterdam toegezonden stukken hebben daarop betrekking. Het Hof Amsterdam
heeft in rov. 4.4, twaalfde volzin, het gestelde bedrag ad € 3693 per maand, na betwisting door de man, buiten beschouwing
gelaten.
In de pleitnota van de advocaat van de vrouw voor de zitting van het Gerechtshof 's-Gravenhage van 10 december 2008,
nrs. 5 t/m 9, wordt, kort gezegd, gesteld dat het (geïndexeerde) bedrag aan partneralimentatie overeenstemt met het
welstandniveau tijdens het laatste jaar van het huwelijk en dat het aan de man is om inzicht te verschaffen in het netto-
gezinsinkomen.
De pleitnota van de advocaat van de vrouw voor de zitting van het Gerechtshof Amsterdam van 20 januari 2011, nr. 2,
vermeldt dat de beschikking van 22 maart 2004 “is gebaseerd op de door de vrouw overgelegde draagkrachtberekening
waarin voor de man een besteedbaar inkomen per jaar is opgenomen van € 53.601 alsmede een draagkrachtruimte van
€ 2196,24. Op basis hiervan was de man in staat een partneralimentatie van € 2700 per maand aan de vrouw te voldoen
(geïndexeerd € 3012,63).”

2.9.3.

Zie voor het standpunt van de man diens verweerschrift in hoger beroep van 1 juli 2008, nrs. 3 en 9, en de brief van de
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advocaat van de man van 6 januari 2011 (waarbij o.m. is toegezonden een verlies- en winstrekening over 2003 met
vergelijkende gegevens over 2002). In de brief van de advocaat van de man van 9 februari 2011, nrs. 9 t/m 13 wordt onder
meer opgemerkt, kort gezegd, dat de behoefte van de vrouw moet worden berekend aan de hand van het gezamenlijke
netto inkomen op het moment dat partijen uit elkaar zijn gegaan (medio 2003).

2.10.

Het hof beschikte feitelijk over de bij 2.8.2 bedoelde gegevens. In het dossier van de vrouw is achter tabblad 1 opgenomen
haar verzoek tot echtscheiding en partneralimentatie van 8 januari 2004 met als bijlagen de beschikking voorlopige
voorzieningen van 12 december 2003 en de draagkrachtberekening waarin inkomensgegevens zijn opgenomen. Achter
tabblad 2 is opgenomen de beschikking van de Rechtbank Rotterdam van 22 maart 2004.
Deze stukken — het verzoek tot echtscheiding en partneralimentatie van 8 januari 2004, de beschikking voorlopige
voorzieningen van 12 december 2003 en de draagkrachtberekening — bevinden zich niet in het door de man overgelegde
dossier. Daarin bevinden zich alleen de stukken die betrekking hebben op de wijzigingsprocedure.
Uit het in cassatie overgelegde dossier van de vrouw blijkt dat de advocaat van de vrouw bij brief van 29 oktober 2010 “in
viervoud het volledige procesdossier in eerste en tweede instantie” aan het Hof Amsterdam heeft toegezonden. Op deze
wijze heeft het hof, naar ik aanneem,[2.] kunnen beschikken over (ook) de draagkrachtberekening.

2.11.

Zie ik het goed, dan bevindt de draagkrachtberekening waarvan het hof is uitgegaan zich weliswaar feitelijk in het dossier
van (althans) de vrouw, maar is deze in de door de man aanhangig gemaakte wijzigingsprocedure niet overgelegd zodat de
berekening niet op deze wijze tot de stukken van het geding is gaan behoren.
De man heeft de draagkrachtberekening niet als zodanig in de wijzigingsprocedure overgelegd. De man heeft bij zijn
wijzigingsverzoek van december 2007, voor zover voor het middel van belang, alleen de beschikking van de Rechtbank
Rotterdam van 22 maart 2004 overgelegd.
De vrouw heeft dit verzoekschrift van de man (met de beschikking van 22 maart 2004 als bijlage) overgelegd als productie 2
bij haar beroepschrift van 23 april 2008. De bij 2.9.2 geciteerde opmerking in de pleitnota van de advocaat van de vrouw
voor de zitting van het Gerechtshof Amsterdam van 20 januari 2011, nr. 2, dat de beschikking van 22 maart 2004 “is
gebaseerd op de door de vrouw overgelegde draagkrachtberekening (...)” ziet, naar ik aanneem, niet op overlegging in de
wijzigingsprocedure. De bij 2.10 bedoelde brief van de advocaat van de vrouw van 29 oktober 2010 bracht de zaak (met het
op dat moment bestaande dossier) slechts aan bij het Hof Amsterdam, na cassatie en verwijzing.

2.12.

Volgens het verweerschrift van de vrouw in cassatie (p. 3 onderaan) zijn het inleidend verzoekschrift d.d. 8 januari 2004, de
beschikking voorlopige voorzieningen d.d. 12 december 2003 inclusief bijlagen en de definitieve echtscheidingsbeschikking
d.d. 22 maart 2004 in vijfvoud overgelegd in het kader van het bij het Gerechtshof 's-Gravenhage behandelde hoger beroep
van de vrouw. Daarbij wordt verwezen naar artikel 1.2.2 van het ‘Procesreglement verzoekschriftprocedures familiezaken
gerechtshoven’, dat gaat over het aantal in te dienen exemplaren.
In de onderhavige wijzigingsprocedure was de vrouw in eerste aanleg niet verschenen. Bij beschikking van de Rechtbank
Rotterdam van 25 januari 2008 is vervolgens conform het verzoek van de man de partneralimentatie met ingang van 1
januari 2006 op nihil gesteld. Van deze beschikking heeft de vrouw bij beroepschrift van 23 april 2008 bij het Gerechtshof 's-
Gravenhage hoger beroep ingesteld. Ook uit het in cassatie overgelegde dossier van de vrouw blijkt echter niet dat bij haar
beroepschrift van 23 april 2008 alle in de vorige alinea genoemde stukken waren gevoegd. Het beroepschrift verwijst niet
naar en bevat geen afschriften van het inleidend verzoekschrift d.d. 8 januari 2004 of van de beschikking voorlopige
voorzieningen d.d. 12 december 2003 inclusief bijlagen.

2.13.

Het voorgaande leidt tot de vraag of het hof in de onderhavige wijzigingsprocedure kennis kon nemen van de
draagkrachtberekening die is overgelegd bij het echtscheidingsverzoek. Dat de rechter dergelijke gegevens wil kunnen
gebruiken in verband met de vaststelling van de huwelijksgerelateerde behoefte, is duidelijk. De vraag is uitsluitend, of het
hof in casu kennis kon nemen van de draagkrachtberekening nu deze in de wijzigingsprocedure niet was overgelegd.

2.14.

Met dat laatste verschilt het onderhavige geval van de situatie die werd beoordeeld in HR 12 mei 2006, LJN AV8720, NJ
2006/293. In die zaak kon het hof putten uit gegevens van de echtscheidingsprocedure die hem kenbaar waren uit de
stukken van de wijzigingsprocedure (en waarop de vrouw kennelijk een beroep had gedaan).[3.] Het probleem in die zaak
was, dat het hof zich op die gegevens had gebaseerd om de behoefte van de vrouw vast te stellen terwijl in de procedure
na cassatie en verwijzing zich een nader debat over de behoefte had ontsponnen waarop het hof niet was ingegaan
(wederom: anders dan in het onderhavige geval, waarin het hof is ingegaan op het actuele uitgavenpatroon ad € 3693). Uw
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Raad overwoog:

“3.4.2.

(...) Gelet op het debat dat partijen in deze procedure over de behoefte van de vrouw hebben gevoerd en met name op de
gemotiveerde betwisting van de zijde van de man van wat de vrouw aangaande haar behoefte, ook na cassatie en
verwijzing, had aangevoerd, mocht het hof niet volstaan met een behoefteberekening die aan dat debat voorbijging en was
gebaseerd op gegevens die in het tussen partijen gevoerde echtscheidingsgeding dienden als basis voor de in dat kader
verrichte vaststelling van de behoefte van de vrouw, en ten grondslag waren gelegd aan de toen vastgestelde alimentatie.
Dat die gegevens in die andere procedure niet waren betwist, onthief het hof niet van zijn taak de betwisting van de man in
de onderhavige procedure, welke betwisting naar 's hofs kennelijke oordeel voldoende gemotiveerd was (zie hiervoor in
3.4.1, derde gedachtestreep), te betrekken bij zijn onderzoek naar, en beslissing aangaande de behoefte van de vrouw.
Het hof heeft aldus in strijd met art. 24 Rv de zaak niet onderzocht en beslist op hetgeen de man aan zijn verweer ten
grondslag heeft gelegd.”

2.15.

Uit de zojuist vermelde zaak blijkt intussen dat de echtscheidingsprocedure een andere procedure is dan de
wijzigingsprocedure. Die constatering is van belang omdat volgens de hoofdregel van artikel 149 lid 1, eerste volzin, Rv de
rechter slechts die feiten of rechten aan zijn beslissing ten grondslag mag leggen, die in het geding aan hem ter kennis zijn
gekomen of zijn gesteld, waarbij de rechter feiten of rechten die door de ene partij zijn gesteld en door de wederpartij niet of
niet voldoende zijn betwist, als vaststaand moet beschouwen. Het middel klaagt over een verboden aanvulling van feiten en
dus (ook) over schending van het bepaalde in artikel 149 Rv.[4.]

2.16.

De woorden ‘in het geding’ houden een belemmering in voor de rechter om feiten die hem bekend zijn geworden uit een
ander procesdossier al dan niet dezelfde procespartijen betreffende, welke niet door één van partijen in het desbetreffende
geding zijn aangevoerd,[5.] aan zijn beslissing ten grondslag te leggen.[6.]

Blijkens HR 16 november 1990, LJN ZC0049, NJ 1992/84, m.nt. HJS is “[e]en vordering of verzoek tot verkrijging van
zodanige voorlopige voorzieningen, of tot wijziging van een uitspraak betreffende zodanige voorzieningen, ingesteld
respectievelijk ingediend — zoals in het onderhavige geval — voor de afloop van het scheidingsgeding, (...) voor de
toepassing van art. 176 te beschouwen als een provisionele vordering resp. een provisioneel verzoek in dit geding, en de
uitspraak die daarop door de rechter wordt gedaan als een uitspraak in dat geding. De feiten en rechten die met betrekking
tot die vordering of dat verzoek worden gesteld in de daarop betrekking hebbende gedingstukken komen dus, ook als deze
laatste zich niet bevinden bij de door pp. ter verkrijging van een uitspraak in het hoofdgeding overgelegde stukken, in dat
geding ter kennis van de rechter in de zin van art. 176. Hetzelfde geldt voor de op de provisionele vordering of het
provisioneel verzoek gedane uitspraken.” In zijn noot sub 1.b onder het arrest wijst Snijders ter verklaring op de “hechte
materiële en formele band tussen provisionele procedure en scheidingsprocedure (...); voorlopige voorzieningen worden
met het oog op, in het kader en voor de duur van de scheidingsprocedure getroffen.” [7.]

De feiten uit een aan de bodemprocedure voorafgaand kort geding behoren blijkens HR 2 mei 1997, LJN ZC2368, NJ
1998/315, m.nt. WMK echter niet tot ‘het geding’. In zijn conclusie sub 2.5 voor dit arrest wijst A-G Asser op het verschil
met de in het arrest van 16 november 1990 beoordeelde situatie:

“(...) het kort geding werd lang voor de bodemprocedure afgewikkeld en stond daarmee dus niet in verband. Mogelijk werd
het, zoals meer dan eens het geval is, juist ter voorkoming van een bodemprocedure gevoerd. De stukken uit het kort
geding waren, behoudens de uitspraken, niet in dit geding overgelegd en er was, voor zover ik kan zien, evenmin door een
der partijen een beroep gedaan op de inhoud van enige door hen in dit geding overgelegde stukken, met name niet op de
kadastrale kaart die het hof heeft gebruikt. Deze is in het onderhavige geding helemaal niet ter sprake geweest.”

2.17.

Het middel berust op de m.i. juiste rechtsopvatting, dat voor de vraag wat in artikel 149 Rv moet worden verstaan onder ‘in
het geding’, een onderscheid moet worden gemaakt tussen de echtscheidingsprocedure waarbij als nevenvoorziening
tevens partneralimentatie is vastgesteld en de wijzigingsprocedure ter zake van de partneralimentatie. Tussen beide
vaststellingen van de partneralimentatie bestaat weliswaar een logisch verband, omdat een wijzigingsprocedure als de
onderhavige het bestaan veronderstelt van de eerdere procedure waarbij de alimentatie werd vastgesteld, maar dat is
onvoldoende.[8.] Van een band tussen beide procedures, zoals bij een verzoek tot verkrijging van voorlopige voorzieningen
ingediend voor de afloop van het scheidingsgeding, kan niet gesproken worden. De eerste vaststelling van de alimentatie
behoeft niet gevolgd te worden door een wijzigingsprocedure. Is er wel een wijzigingsprocedure, dan kan deze geruime tijd
liggen na de eerste procedure tot vaststelling van de alimentatie. Om te waarborgen dat voor de rechter en wederpartij
duidelijk is op welke stukken (en daarin vermelde stellingen en feiten) uit de eerdere procedure een beroep wordt gedaan,
behoren deze daarom te worden overgelegd in de wijzigingsprocedure (en dient daarop adequaat een beroep te worden

Link: http://deeplinking.kluwer.nl/?param=00B7D9F3&cpid=WKNL-LTR-Nav2
Alle (auteurs-)rechten op dit document berusten bij Wolters Kluwer Nederland B.V. of haar licentiegevers en worden uitdrukkelijk
voorbehouden. Dit document is gegenereerd op 27-10-2018. Kijk voor meer informatie over de diensten van Wolters Kluwer op www.w
olterskluwer.nl

Pagina 12/18

34

http://deeplinking.kluwer.nl/?param=00B7D9F3&cpid=WKNL-LTR-Nav2
http://www.wolterskluwer.nl
http://www.wolterskluwer.nl


gedaan).

2.18.

Volgens het verweerschrift van de vrouw in cassatie (p. 4 bovenaan) kan de man niet serieus doen voorkomen alsof hem de
stukken waarop het Hof Amsterdam zich beroept niet bekend zouden zijn. Ten aanzien van deze feitelijke opmerking geldt
hetzelfde als wat bij 2.4 reeds werd opgemerkt ten aanzien van de vergelijkbare stelling van de man aangaande zijn kennis.
Het lijkt mij overigens niet onaannemelijk dat de man (op enig moment) heeft beschikt over de draagkrachtberekening die
kennelijk ten grondslag lag aan de beschikkingen van 12 december 2003 en 22 maart 2004. Dat lijkt in ieder geval besloten
te liggen in het feit dat hij in de procedure voorlopige voorzieningen verweer heeft gevoerd (terwijl het feit dat hij in de
echtscheidingsprocedure niet is verschenen, niet impliceert dat hij het verzoekschrift met bijlagen niet heeft ontvangen). Dit
wil echter niet zeggen dat bij het aanhangig maken van de wijzigingsprocedure de man nog steeds over de
draagkrachtberekening beschikte noch dat de advocaat die hem in de wijzigingsprocedure bijstond in staat is gesteld
daarover te beschikken. Daarover is niets vast gesteld zodat elke beschouwing daarover (inclusief de zojuist gegeven
beschouwing) noodzakelijkerwijs speculatief van aard is.
Uit het bij 2.15 t/m 2.17 opgemerkte volgt echter, dat de in het verweerschrift opgeworpen vraag, of de man de
draagkrachtberekening reeds kon kennen uit eerdere procedures (hetzij de procedure voorlopige voorzieningen waarin hij
was verschenen, hetzij de echtscheidingsprocedure waarin hij niet was verschenen), niet ter zake doet. Het gaat erom of in
de wijzigingsprocedure deze draagkrachtberekening is overgelegd en daarop adequaat een beroep is gedaan.

2.19.

Subonderdeel I.1 slaagt. In het voetspoor daarvan slaagt ook subonderdeel I.2.

2.20.

Dit leidt ertoe dat partijen weer zullen moeten doorprocederen. Ik merk op dat daarbij ruimte bestaat om alsnog de
noodzakelijke gegevens op de juiste wijze in het geding te brengen en daarop een beroep te doen.[9.] Het feit dat de man
bepaalde gegevens kennelijk in het verleden niet heeft betwist, betekent niet dat hij daarin heeft berust, zoals het
verweerschrift in cassatie van de vrouw op p. 2 aanvoert, noch dat daartoe niet meer de mogelijkheid zou bestaan.[10.]

2.21.

Wel zou het zo kunnen zijn (of dat zo is, weet ik niet) dat de bij 2.8.2 bedoelde gegevens na nader debat (in of buiten
rechte) juist blijken te zijn. Dan bestaat de mogelijkheid dat ook na verwijzing het hof komt tot het resultaat als bedoeld in
rov. 4.7.

2.22.

Nu onderdeel I slaagt, zou Uw Raad onderdeel II buiten behandeling kunnen laten. Ik ga er hieronder ten overvloede op in.
Onderdeel II stelt het resultaat, waartoe het hof kwam, inhoudelijk ter discussie door klachten te richten tegen rov. 4.5 en in
het verlengde daarvan rov. 4.7.

Onderdeel II

2.23.

In rov. 4.5 onderzoekt het hof of de vrouw nog steeds aanvullende behoefte heeft aan de bij de echtscheidingsbeschikking
bepaalde uitkering tot levensonderhoud. In dat kader geeft het hof oordelen over de verdiencapaciteit van de vrouw, haar
gestegen inkomsten, het rendement over haar vermogen uit de overbedelingssom en de overwaarde van haar woning. Het
middel richt zich tegen de oordelen over de gestegen inkomsten. Daarover overwoog het hof:

“4.5.

(...) Voorts heeft de man naar aanleiding van de door de vrouw op 31 januari 2011 ingebrachte stukken gesteld dat het
inkomen van de vrouw in 2009 nagenoeg is verdubbeld. De vrouw heeft deze stellingen gemotiveerd betwist en zich op het
standpunt gesteld dat haar aanvullende behoefte niet is gewijzigd.
(...)
Uit voormelde door de vrouw ingebrachte stukken blijkt echter dat haar inkomen met ingang van 1 februari 2009 aanzienlijk
is toegenomen. Het hof zal daarom met ingang van die datum het gemiddelde van het in 2009 en 2010 behaalde resultaat
van haar eenmanszaak zoals hiervoor onder 2.6 vermeld, zijnde € 29.603, in aanmerking nemen.
(...)
Het hof zal de onder 4.4 vermelde totale netto behoefte van de vrouw, alsmede de bij de echtscheidingsbeschikking
vastgestelde uitkering tot haar levensonderhoud indexeren naar 1 januari 2008 en 1 januari 2009.
Uit het vorenstaande volgt dat de vrouw zowel met ingang van 1 januari 2008 als met ingang van 1 februari 2009 nog
steeds aanvullend behoefte heeft aan de bij de echtscheidingsbeschikking vastgestelde uitkering tot haar
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levensonderhoud.”

2.24.

In onderdeel II geeft het middel allereerst een berekening op basis van de — volgens het middel — door het hof en door de
vrouw gestelde (geïndexeerde) bedragen ten aanzien van de behoefte van de vrouw, haar eigen inkomen en de
partneralimentatie. Op grond hiervan komt het middel tot de conclusie dat de vrouw een veel lager bedrag aan benodigde
alimentatie heeft becijferd om te komen tot een veel hoger bedrag dan het hof aan behoefte heeft vastgesteld. De
subonderdelen II.1 en II.3, die zich lenen voor gezamenlijke behandeling, verbinden hieraan de klachten dat het hof in rov.
4.5 en dus ook in rov. 4.7:
(i) geen rekening heeft gehouden met de grote stijging van het inkomen van de vrouw met ingang van 1 februari

2009 en daarmee de wettelijke maatstaven heeft miskend,[11.]

(ii) althans bij het vaststellen van de behoefte van de vrouw een rekenfout heeft gemaakt en
(iii) dat daarom het oordeel onvoldoende dan wel onbegrijpelijk is gemotiveerd.

2.25.

Het hof heeft in de derde alinea van rov. 4.5 in aanmerking genomen dat het inkomen van de vrouw met ingang van 1
februari 2009 aanzienlijk is toegenomen, zodat de klacht (bij i) in zoverre faalt.

2.26.

Volgens vaste rechtspraak is de rechter bij het vaststellen van partneralimentatie niet gehouden alle berekeningen die aan
zijn beslissing ten grondslag liggen in zijn beschikking op te nemen, mits uit de beschikking voldoende blijkt van welke
gegevens hij gebruik heeft gemaakt. Wel geldt ook ten aanzien van een beslissing als de onderhavige het grondbeginsel
van een behoorlijke rechtspleging dat elke rechterlijke beslissing ten minste zodanig moet worden gemotiveerd dat zij
voldoende inzicht geeft in de aan haar ten grondslag liggende gedachtegang.[12.]

2.27.

Door in rov. 4.5 het bedrag te noemen van het in aanmerking genomen inkomen van de vrouw, heeft het hof blijk gegeven
van welke gegevens hij bij zijn beslissing gebruik heeft gemaakt. In zoverre heeft het hof zijn oordeel afdoende gemotiveerd
zodat de klacht (bij iii) in zoverre faalt.
In de tweede alinea van de berekening die begint op p. 5 van het verzoekschrift in cassatie wordt verondersteld dat het hof
met het bedrag van € 29.603 in rov. 4.5 het oog heeft op het inkomen van de vrouw uit werk en onderneming. Het hof
spreekt in rov. 4.5 echter over het resultaat van de eenmanszaak over 2009 en 2010. De vrouw was blijkens rov. 2.6 na 1
februari 2009 niet meer in loondienst en is vanaf die datum werkzaam als zelfstandige. Het bedrag van € 29.603 is het
gewogen gemiddelde van de in rov. 2.6 genoemde inkomsten uit de onderneming over 2009 (11 maanden) en 2010 (12
maanden).

2.28.

Wat betreft de rekenfout, diene het volgende. Het middel stelt dat de in rov. 4.4 vastgestelde behoefte ad € 3213 na
indexatie (zie rov. 4.5) resulteert in een behoefte van € 3543 netto per maand per 1 februari 2009.
Het inkomen van de vrouw uit de eenmanszaak is per 1 februari 2009 (€ 29.603:12 =) € 2467 bruto per maand. Dit
inkomen, vermeerderd met de op de voet van rov. 4.5 geïndexeerde alimentatie ad € 2977 bruto per maand levert tezamen
per 1 februari 2009 een inkomen op van € 5444 bruto per maand.
Het middel stelt dat dit bruto inkomen, ook indien rekening wordt gehouden met fiscale afdrachten, ruimschoots de netto
behoefte aan alimentatie van € 3543 per maand overtreft. [13.]

2.29.

Het voorgaande maakt m.i. onvoldoende duidelijk dat sprake zou zijn van een rekenfout, zodat de klacht (bij ii) ook in
zoverre faalt.
Het middel reikt de cassatierechter een aantal gegevens aan (zie ook noot 5 op p. 6 van het cassatieverzoekschrift) en
nodigt hem daarmee uit zelf een berekening te maken waaruit zou blijken dat het genoemde bruto inkomen, ook indien
rekening wordt gehouden met fiscale afdrachten, ruimschoots de netto behoefte aan alimentatie zou overtreffen. Hoe deze
berekening dient plaats te vinden blijft daarmee in het midden, evenals hoe met bepaalde fiscale afdrachten rekening zou
moeten worden gehouden. Bovendien is daarmee niet aangetoond, dat de berekening slechts op een bepaalde, door het
middel kennelijk beoogde wijze zou kunnen plaatsvinden, zodat (ook daarom) niet vast staat dat het hof een rekenfout zou
(moeten) hebben gemaakt.

2.30.

Op grond van het voorgaande kunnen de subonderdelen II.1 en II.3 niet slagen.
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2.31.

In subonderdeel II.2 klaagt het middel dat het hof zich met zijn hierboven aangehaalde beslissingen in rov. 4.5 en 4.7
schuldig heeft gemaakt aan een verboden aanvulling van de feitelijke grondslag en daarmee ook buiten het rechtsdebat is
getreden, aangezien het hof — volgens de berekening van het middel — vanaf 1 februari 2009 een hoger bedrag aan
alimentatie vaststelt dan door de vrouw gesteld is in haar brief van 28 januari 2011 aan het Hof Amsterdam.[14.] Het middel
licht deze klacht toe op p. 6 en in voetnoot 9 op p. 7 van het verzoekschrift tot cassatie, waar het stelt dat de vrouw op een
hogere behoefte en een lagere alimentatie uitkomt. Volgens het middel blijkt uit die brief dat volgens de vrouw haar
behoefte na indexering € 3968 per maand bedraagt en dat zij aan alimentatie nodig heeft € 31.000:12 = € 2583 per maand.
Het middel wijst erop dat dit laatste bedrag lager is dan het bedrag aan alimentatie dat het hof zegt dat de vrouw nodig
heeft.

2.32.

De klacht faalt. Het middel vermeldt niet dat de brief van de advocaat van de vrouw besluit met de passage: “Ook voor
2011 is de huwelijksgerelateerde behoefte van de vrouw € 60.000 per jaar.”
De man heeft bij brief van zijn advocaat van 9 februari 2011 gereageerd op de brief van de advocaat van de vrouw van 28
januari 2011. In die reactie is onder 9 vermeld: “De vrouw stelt dat haar behoefte (...) voor 2011 geïndexeerd € 3968 netto
per maand zal bedragen. Dit zou volgens de vrouw neerkomen op een huwelijksgerelateerde behoefte van € 60.000 per
jaar.” Onder 10 en 11 van die brief betwist de man vervolgens de door de vrouw als producties 8 en 9 bij haar brief
overgelegde berekeningen, die volgens de man geen behoefteberekeningen zijn maar berekeningen van het netto
besteedbaar inkomen van de vrouw.
In de procedure voor het hof heeft de man dus gereageerd op de brief van 28 januari 2011 op basis van het uitgangspunt
dat de vrouw heeft gesteld dat de behoefte € 60.000 per jaar bedraagt. Het middel poogt nu op basis van een andere lezing
van de brief van 28 januari 2011 te betogen dat de vrouw heeft gesteld dat haar behoefte € 31.000 per jaar bedraagt.
Daarmee wordt het feitelijk debat heropend, waarvoor in cassatie geen plaats is. Hiermee ontvalt bovendien de basis aan
de klacht, dat het hof buiten het rechtsdebat is getreden. Subonderdeel II.2 faalt.

2.33.

Subonderdeel II.4 bevat geen zelfstandige klacht, maar bouwt voort op de voorgaande subonderdelen. Onderdeel II faalt.

Conclusie

De conclusie strekt tot vernietiging van de bestreden beschikking.

Uitspraak

Hoge Raad:

1. Het geding

Voor het verloop van het geding tot dusver verwijst de Hoge Raad naar de navolgende stukken:
a. de beschikking in de zaak 09/01596, LJN BM7672, van de Hoge Raad van 24 september 2010;
b. de beschikking in de zaak 200.076.304/01 van het gerechtshof te Amsterdam van 12 juli 2011.

De beschikking van het hof is aan deze beschikking gehecht.

2. Het tweede geding in cassatie

Tegen de beschikking van het hof heeft de man beroep in cassatie ingesteld. Het cassatierekest is aan deze beschikking
gehecht en maakt daarvan deel uit.
De vrouw heeft verzocht het beroep te verwerpen.
De conclusie van de Advocaat-Generaal M.H. Wissink strekt tot vernietiging van de bestreden beschikking.
De advocaat van de man heeft bij brief van 25 mei 2012 op de conclusie gereageerd.

3. Beoordeling van de middelen

3.1.

De Hoge Raad verwijst naar zijn hiervoor onder 1 genoemde beschikking van 24 september 2010, LJN BM7672, rov.
3.1-3.5, voor de feiten waarvan in cassatie kan worden uitgegaan en voor het procesverloop tot aan die beschikking.
Samengevat gaat het om het volgende:
(i) Partijen zijn gehuwd in 1995. Bij beschikking van 22 maart 2004 van de Rechtbank Rotterdam is echtscheiding

tussen partijen uitgesproken en is aan de vrouw een uitkering tot levensonderhoud toegekend van € 2700 per
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maand.
(ii) Op verzoek van de man heeft de rechtbank bij beschikking van 25 januari 2008 haar beschikking van 22 maart

2004 in die zin gewijzigd dat de uitkering tot levensonderhoud van de vrouw met ingang van 1 januari 2006 is
bepaald op nihil.

(iii) Op het door de vrouw ingestelde hoger beroep heeft het gerechtshof te 's-Gravenhage bij beschikking van 21
januari 2009 de beschikking van 25 januari 2008 vernietigd en het inleidend verzoek van de man alsnog
afgewezen.

(iv) De Hoge Raad heeft op 24 september 2010 de beschikking van het gerechtshof te 's-Gravenhage vernietigd en
het geding verwezen naar het gerechtshof te Amsterdam.

3.2.

Laatstgenoemd hof is tot het oordeel gekomen dat de alimentatie van € 2700 per maand nog steeds in overeenstemming is
met de wettelijke maatstaven.
Het heeft daarom de beschikking van 25 januari 2008 vernietigd en het inleidend verzoek van de man afgewezen. Het heeft
daartoe in rov. 4.4 onder meer het volgende overwogen.

“(...) Hierbij zal het hof uitgaan van de inkomensgegevens zoals vermeld in de door de vrouw bij haar
echtscheidingsverzoek overgelegde draagkrachtberekening, welke inkomensgegevens tevens bij de beschikking van de
Rechtbank Rotterdam van 12 december 2003 tot uitgangspunt zijn genomen. (...)”

De genoemde beschikking van 12 december 2003 betreft door de vrouw verzochte voorlopige voorzieningen.

3.3.1.

Onderdeel 1.1, dat is gericht tegen deze overweging, klaagt dat het hof art. 24 Rv en het beginsel van hoor en wederhoor
heeft geschonden door bij zijn beoordeling uit te gaan van gegevens die door partijen in de onderhavige
wijzigingsprocedure noch vóór de verwijzingsbeschikking van de Hoge Raad noch daarna zijn overgelegd.

3.3.2.

Bij de beoordeling van de klacht moet worden vooropgesteld dat ingevolge art. 149 lid 1 Rv — welke bepaling ook van
toepassing is in verzoekschriftprocedures — de rechter slechts, voor zover thans van belang, die feiten aan zijn beslissing
ten grondslag mag leggen die ‘in het geding’ aan hem ter kennis zijn gekomen. Bij beantwoording van de vraag of het hof
in de onderhavige wijzigingsprocedure mocht uitgaan van de inkomensgegevens zoals vermeld in de in de
echtscheidingsprocedure overgelegde draagkrachtberekening, is van belang dat de wijzigingsprocedure een andere
procedure is dan de echtscheidingsprocedure (vgl. HR 12 mei 2006, LJN AV8720, NJ 2006/293). Met het oog op onder
meer het beginsel van hoor en wederhoor dient voor de rechter en voor partijen duidelijk te zijn welke stukken behoren tot
de gedingstukken in de desbetreffende procedure. Dit brengt mee dat processtukken die in de ene procedure zijn
overgelegd, eerst dan kunnen worden gerekend tot de stukken van het geding in de andere procedure, indien zij in
laatstbedoelde procedure in het geding zijn gebracht. Nu in de onderhavige wijzigingsprocedure de draagkrachtberekening
niet op deze wijze is gaan behoren tot de gedingstukken, terwijl de daarin vermelde inkomensgegevens ook niet door een
der partijen aan hun verzoek of verweer ten grondslag zijn gelegd, heeft het hof art. 24 Rv en het beginsel van hoor en
wederhoor geschonden door zijn beslissing te baseren op de in die draagkrachtberekening vermelde inkomensgegevens.
De klacht is dus terecht voorgesteld.

3.4.

Het hiervoor overwogene brengt mee dat de bestreden beschikking niet in stand kan blijven en dat de overige klachten
geen behandeling behoeven.

4. Beslissing

De Hoge Raad:
vernietigt de beschikking van het gerechtshof te Amsterdam van 12 juli 2011;
verwijst het geding naar het gerechtshof te Arnhem ter verdere behandeling en beslissing.

 
Voetnoten "Voorgaande uitspraak"

[2.]

Het hof overweegt dat de verdeling van de huwelijksgemeenschap waaruit het bedrag krachtens overbedeling is ontvangen, in september 2009 heeft

plaatsgevonden. Er mag dus van worden uitgegaan dat het hof het betreffende rendement in ieder geval toerekent aan de periode vanaf 1 oktober

2009.

[3.]

Link: http://deeplinking.kluwer.nl/?param=00B7D9F3&cpid=WKNL-LTR-Nav2
Alle (auteurs-)rechten op dit document berusten bij Wolters Kluwer Nederland B.V. of haar licentiegevers en worden uitdrukkelijk
voorbehouden. Dit document is gegenereerd op 27-10-2018. Kijk voor meer informatie over de diensten van Wolters Kluwer op www.w
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Zie voor de periode voetnoot 2.

[4.]

Zie voor de periode wederom voetnoot 2.

[5.]

In prod. 9, eerste pg., bij haar brief van 28 januari 2011 aan het hof, geeft de vrouw aan zelfstandigenaftrek en MKB-winstvrijstelling van

achtereenvolgens € 9332 en € 2229 aan. De in casu in 2009 geldende belastingpercentages beliepen 33,5 over € 17.878 en 42 over het bedrag

daarboven.

[6.]

Het voorgaande geldt, zij het natuurlijk met de indexeringen over 2010, en natuurlijk rekening houdend met een in inkomen uit vermogen ad € 88 over

het gehele jaar 2010, ook over dat jaar 2010.

[7.]

welke het hof zelf in rov. 4.5, tweede en derde alinea, heeft vastgesteld.

[8.]

Kort gezegd komt dit hierop neer dat hoewel de bedragen aan alimentatie en aan eigen inkomen (ad in totaal € 5444 m.i.v. 1 februari 2009 en € 5532

vanaf 1 oktober 2009) bruto zijn, overtreffen zij, ook indien rekening wordt gehouden met de fiscale afdrachten, ruimschoots de netto behoefte ad

€ 3543 zoals het hof die in rov. 4.4. heeft vastgesteld en welke het in de laatste alinea van rov. 4.5. heeft geïndexeerd.

[9.]

Zoals hiervoor is onder de ‘voorafgaande rekenkundige toelichting op de klachten’  is uiteengezet, heeft de vrouw bij haar brief van 28 januari 2011

aan het hof, als prod. 9 een behoefteberekening overgelegd. In de laatste alinea van die brief berekent zij de netto behoefte na indexering over 2009 op

€ 3968 per maand. Dit is € 426 hoger dan de maandelijkse behoefte volgens de berekening van het hof. Uitgaande van die hogere behoefte, berekent

de vrouw, in dezelfde alinea van deze brief, rekening houdend met haar eigen inkomen, het bedrag dat ze aan alimentatie nodig heeft evenwel op,

afgerond, € 2583 (31.000:12). Dit is € 394 lager dan de maandelijkse alimentatie conform de beschikking van het hof (te weten in rov. 4.7).

[10.]

Kort gezegd komt dit hierop neer dat hoewel de bedragen aan alimentatie en aan eigen inkomen (ad in totaal € 5444 m.i.v. 1 februari 2009 en € 5532

vanaf 1 oktober 2009) bruto zijn, overtreffen zij, ook indien rekening wordt gehouden met de fiscale afdrachten, ruimschoots de netto behoefte ad

€ 3543 zoals het hof die in rov. 4.4. heeft vastgesteld en welke het in de laatste alinea van rov. 4.5. heeft geïndexeerd. De man verwijst hiervoor naar

de voorafgaande rekenkundige toelichting op de klachten.

Voetnoten "Conclusie"

[1.]

Bij faxbrief van 13 oktober 2011 is namens de man het petitum van het verzoekschrift van 12 oktober 2011 gecorrigeerd vanwege een niet-inhoudelijke

verschrijving in dit petitum (Gerechtshof 's-Gravenhage i.p.v. Gerechtshof Amsterdam).

[2.]

Uit ambtshalve op mijn verzoek door de griffie van de Hoge Raad bij de griffie van het Gerechtshof Amsterdam ingewonnen inlichtingen is gebleken,

dat het verzoekschrift tot echtscheiding en de beschikking voorlopige voorzieningen zich wel in het aldaar gehouden griffiedossier bevinden, maar niet

de draagkrachtberekening.

[3.]

Zie de conclusie sub 20 van A-G Huydecoper.

[4.]

Krachtens art. 362 jo. 284 Rv is deze bepaling ook van toepassing op verzoekschriftprocedures zoals de onderhavige alimentatieprocedure. Zie HR 28

mei 1999, LJN ZC2922, NJ 1999/694, m.nt. HJS.

[5.]

Het overleggen van processtukken uit een andere procedure met de verklaring dat de inhoud daarvan als ‘hier herhaald en geïnsereerd’ heeft te

gelden, is onvoldoende om hetgeen in die stukken aan stellingen en feiten is te vinden te beschouwen als aangevoerd in het geding waarin dat

overleggen en die verklaring hebben plaatsgevonden. De partij die zulke stellingen en feiten wil inroepen, dient dit op een zodanige wijze te doen dat

voor de rechter en wederpartij duidelijk is op welke stellingen en feiten daaruit een beroep wordt gedaan. Zie HR 8 januari 1999, LJN ZC2810, NJ

1999/342 (in tweede echtscheidingsprocedure beroep gedaan op processtukken uit eerste echtscheidingsprocedure). Zie voorts HR 21 november

2008, LJN BF1032, NJ 2009/477, m.nt. H.J. Snijders; HR 17 oktober 2008, LJN BE7201, NJ 2009/476, m.nt. H.J. Snijders.

[6.]

Parl. Gesch. nieuw bewijsrecht, p. 84; Groene Serie Burgerlijke Rechtsvordering (G.R. Rutgers), art. 149 Rv, aant. 11; Beenders 2010, (T&C Rv), art.

149 Rv, aant. 1b.

[7.]

Hieraan staat niet in de weg dat volgens artikel 815 lid 5 onder d Rv (voorheen lid 2 onder d) bij het verzoek tot echtscheiding onder meer moeten

worden overgelegd de processtukken die betrekking hebben op de voorlopige voorzieningen, bedoeld in de artikelen 822 en 823, indien deze zijn

gevraagd. Het ontbreken van deze stukken staat niet in de weg aan de behandeling van het verzoek. Vgl. HR 21 december 2001, LJN AD5829, NJ

Link: http://deeplinking.kluwer.nl/?param=00B7D9F3&cpid=WKNL-LTR-Nav2
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2002/282, m.nt. ThMdB (C./K.); HR 5 december 2003, LJN AK4856, NJ 2005/480 en HR 14 januari 2005, LJN AR5752, NJ 2005/481, m.nt. DA.

[8.]

Evenals het feit dat het in beide procedures dezelfde partijen en hetzelfde onderwerp betreffen. Vgl. HR 2 mei 1997, LJN ZC2368, NJ 1998/315, m.nt.

WMK; HR 8 januari 1999, LJN ZC2810, NJ 1999/342.

[9.]

Vgl. HR 12 mei 2006, LJN AV8720, NJ 2006/293, rov. 3.3.3.

[10.]

Vgl. Snijders in zijn noot sub 1.d onder HR 16 november 1990, LJN ZC0049, NJ 1992/84.

[11.]

Het middel verwijst naar artikel 1:397 BW. Artikel 1:157 BW ziet echter op partneralimentatie. Voor de klacht maakt dit geen verschil.

[12.]

Zie o.m. HR 17 maart 2000, LJN AA5167, NJ 2000/313; HR 29 juni 2001, LJN AB2376, NJ 2001/495; Asser/De Boer I* 2010 nr. 620.

[13.]

Het middel bevat voorts ook een berekening per 1 oktober 2009, waarin een rendement van 4% op het vermogen uit de overbedelingssom wordt

verdisconteerd. Het inkomen is volgens het middel dan € 5532 bruto per maand.

[14.]

Het hof verwijst in rov. 4.5 naar de door de vrouw op 31 januari 2011 ingebrachte stukken. Kennelijk gaat het om dezelfde brief; zie ook rov. 1.7 van het

hof, waarin het hof verwijst naar een brief van de vrouw van 28 januari 2011.

Link: http://deeplinking.kluwer.nl/?param=00B7D9F3&cpid=WKNL-LTR-Nav2
Alle (auteurs-)rechten op dit document berusten bij Wolters Kluwer Nederland B.V. of haar licentiegevers en worden uitdrukkelijk
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Instantie Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden

Datum uitspraak 04-09-2018

Datum publicatie 06-09-2018

Zaaknummer 200.211.143/01

Rechtsgebieden Civiel recht

Bijzondere kenmerken Hoger beroep

Inhoudsindicatie
Non-conformiteit woning. Open haard is gebrekkig aangelegd waardoor
schoorsteenbrand is ontstaan. Verkoper heeft een huis geleverd dat niet voor
normaal gebruik geschikt was. De kantonrechter heeft een verrassingsbeslissing
genomen ten aanzien van de begrote schade zodat op dat punt het vonnis wordt
vernietigd.

Vindplaatsen Rechtspraak.nl 

Uitspraak

locatie Leeuwarden

afdeling civiel recht, handel

zaaknummer gerechtshof 200.211.143/01

(zaaknummer rechtbank Midden-Nederland, locatie Almere 4905955)

arrest van 4 september 2018

in de zaak van

[appellant] ,

wonende te [A] ,

appellant in het principaal hoger beroep,

geïntimeerde in het voorwaardelijk incidenteel hoger beroep,

in eerste aanleg: gedaagde,

hierna: [appellant] ,

ECLI:NL:GHARL:2018:7953

GERECHTSHOF ARNHEM-LEEUWARDEN
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2.1

2.2

3.1.

3.2.

5.1

advocaat mr. I. Reinders Folmer,

tegen:

2. [geïntimeerde2],

beiden wonende te [B] ,

geïntimeerden in het principaal hoger beroep,

appellanten in het incidenteel hoger beroep,

in eerste aanleg: eisers,

hierna: [geïntimeerden] c.s.,

advocaat mr. H.C. Vroege.

Voor het geding in eerste aanleg verwijst het hof naar de inhoud van het vonnis van 30 november
2016 dat de kantonrechter (rechtbank Midden-Nederland, sector kanton, locatie Almere) heeft
gewezen.

Het verloop van de procedure blijkt uit:

- de dagvaarding in hoger beroep van 27 februari 2017,

- de memorie van grieven (met producties),

- de memorie van antwoord/tevens van voorwaardelijk incidenteel hoger beroep,

- de memorie van antwoord in voorwaardelijk incidenteel hoger beroep.

Vervolgens heeft het hof arrest bepaald.

[appellant] heeft op 12 november 2003 de woning gelegen aan de [a-straat 1] (hierna: de
woning) te [C] van [D] gekocht.

[geïntimeerden] c.s. heeft de woning op 9 december 2008 van [appellant] gekocht. De woning is
geleverd op 16 januari 2009. In de koopovereenkomst is onder meer het volgende opgenomen:

“(…) 5. Staat van de onroerende zaak, gebruik

De onroerende zaak zal aan koper in eigendom worden overgedragen in de staat waarin deze
zich bij het tot stand komen van deze overeenkomst bevindt met alle daarbij behorende rechten
en aanspraken, zichtbare en onzichtbare gebreken, heersende erfdienstbaarheden en

1 [geïntimeerde1] ,

1 Het geding in eerste aanleg

2 Het geding in hoger beroep

3 De vaststaande feiten
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5.3

3.3.

3.4.

3.5.

3.6.

kwalitatieve rechten, en vrij van hypotheken, beslagen en inschrijvingen daarvan (…)

De onroerende zaak zal bij de eigendomsoverdracht de feitelijke eigenschappen bezitten die
nodig zijn voor een normaal gebruik als woonhuis.

Indien de feitelijke levering eerder plaatsvindt, zal de onroerende zaak op dat moment de
eigenschappen bezitten die voor een normaal gebruik nodig zijn.

Verkoper staat niet in voor andere eigenschappen dan die voor een normaal gebruik nodig zijn.
Verkoper staat ook niet in voor de afwezigheid van gebreken die dat normale gebruik belemmeren
en die aan koper kenbaar zijn op het moment van het tot stand komen van deze
koopovereenkomst (…)”

In de nacht van 19 op 20 maart 2015 is brand uitgebroken in de woning bij het rookkanaal van de
open haard. Bij e-mail van 9 februari 2016 bericht de brandweer over de oorzaak van de brand het
volgende:

“(…) Ten aanzien van uw incident heeft de bevelvoerder naar de alarmcentrale gecommuniceerd
dat de schoorsteen schoon was. Derhalve is ook geen negatief stookadvies afgegeven want dat
gaat over het rookafvoerkanaal. In dit bericht heeft de bevelvoerder wel aangegeven dat er
sprake was van doorslag, doelend op de pyrolyse. (…)”

In opdracht van de verzekeraar van [geïntimeerden] c.s. is uiteindelijk door Valentijn B.V.
onderzoek verricht naar de brand en gerapporteerd op 23 maart 2015:

“(…) 1. Rookkap heeft onvoldoende afstand tot binnenkant boezem. Deze dient tenminste 15
centimeter tot brandbare delen te zijn (foto 1).

2. Rookkanaal is te klein ten behoeve van de huidige openhaard. Doormiddels van diverse
aanpassingen is de openhaard “werkend” gemaakt (foto 2).

3. Huidige openhaard en schouw zijn niet geschikt voor het bestaande rookkanaal. Betreft een
halve omloop schouw welke gemonteerd is als voorzetschouw (foto 3).

4. Ombouw rookkanaal voldoet niet aan de huidige norm 6062. Ombouw rookkanaal is gemaakt
van hout. Stralingswarmte pyrolyse gevaar aanwezig. (…) Het door ons geïnspecteerde kanaal
beoordelen wij als goed onveilig. Het rookkanaal levert naar ons oordeel een verhoogd brandrisico
op… (…)”

Bij brief van 3 juli 2015 heeft [geïntimeerden] c.s. [appellant] aansprakelijk gesteld voor de door
hem geleden schade als gevolg van de brand.

In opdracht van [geïntimeerden] c.s. heeft SGS Intron B.V. onderzoek naar de oorzaak van de
brand verricht en daarover op 15 januari 2016 onder meer het volgende gerapporteerd:

“(…) - INTRON heeft geen reden om aan te nemen dat het vuur overmatig heet of hoog is
geweest.

- Ten gevolge van de dunne laag mortel (ca 25 tot 30 mm) tussen de stalen rookkap en de
brandbare latten zijn de latten door geleiding van warmte heet geworden. Daarnaast is door de
aanwezigheid van gipsplaten en stucwerk de afgifte van warmte verhinderd. Een deel van de
onderste houten lat heeft de temperatuur bereikt waarbij het is gaan branden, gloeien of
ontleden (pyrolyse).

- De zelfontbrandingstemperatuur van hout is ca. 300 °C, maar kan lager liggen als hout
regelmatig verhit wordt tot meer dan 100 °C (SKH publicatie 96-02 “Brandveilige stookplaatsen in
houtskeletbouw ‘9. Pyrolyse van hout begint bij ca 200°C).

- Conform de Regeling Bouwbesluit 2003 Artikel 2.89 geldt het volgende artikel voor de toepassing
van (on)brandbare materialen nabij stookplaatsen “Materiaal, toegepast ter plaatse van of in de
nabijheid van een stookplaats van een gebruiksfunctie is bepaald volgens NEN 6064, onbrandbaar,
indien (…)

in het materiaal een temperatuur kan optreden, die, bepaald volgens NEN 6061, hoger is dan
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3.7.

4.1.

5.1.

5.2.

363K'

- De temperatuur ter plaatse van de onderste houten lat is beduidend hoger geworden dan 363 K
(ca. 90 °C). Dit deel van de schacht had dus conform het Bouwbesluit 2003 van onbrandbaar
materiaal moeten zijn. Deze schacht is dus niet conform het destijds geldende Bouwbesluit
uitgevoerd.

- Ten gevolge hiervan is de brand ontstaan in de houten lat van de schacht.

Conclusies

Op basis van deze analyse trekt SGS INTRON de volgende conclusies

1. De opbouw van de schacht voldoet niet aan de destijds geldende wettelijke regelgeving.

2 Het is aannemelijk dat dit de oorzaak is van de brand (…)”.

In opdracht van [geïntimeerden] c.s. heeft QBuild een offerte verstrekt voor herstel. De kosten
zijn begroot op € 16.556,20. De verzekeraar van [geïntimeerden] c.s. heeft een bedrag uitgekeerd
van € 5.011,00.

De kantonrechter heeft een bedrag van in totaal € 10.633,45, te vermeerderen met wettelijke
rente en proceskosten toegewezen. De kantonrechter heeft daartoe – kort samengevat –
overwogen dat [appellant] – als voormalig eigenaar van de woning – wegens schending van de
garantie in artikel 5.3 van de koopovereenkomst wat de open haard betreft aansprakelijk is
jegens [geïntimeerden] c.s. voor de schade die is ontstaan als gevolg van de brand.

het principaal appel

Tegen het oordeel van de kantonrechter is [appellant] in hoger beroep gekomen met drie grieven.
In de kern komen de grieven neer op de stelling dat [appellant] niet eerder problemen heeft
gehad met de open haard waardoor het oordeel van de kantonrechter dat de hiervoor genoemde
garantie is geschonden, onjuist is. Bovendien, zo stelt [appellant] , had [geïntimeerden] c.s.,
wanneer een goed functionerende open haard essentieel voor hem was, daarnaar eigen
(bouwkundig) onderzoek moeten (laten) doen alvorens tot koop van de woning over te gaan.

Dit betoog van [appellant] faalt. Het hof kan zich verenigen met de oordelen van de
kantonrechter en de daaraan ten grondslag gelegde overwegingen in r.o. 4.3. tot en met 4.10. Dit
betekent dat ook naar het oordeel van het hof sprake is van schending van de garantie in artikel
5.3 van de koopovereenkomst ten aanzien van de open haard waarmee [appellant] tekort is
geschoten in de nakoming van de koopovereenkomst en dat deze tekortkoming hem kan worden
toegerekend. De enkele omstandigheid dat [appellant] en vervolgens diens huurders de open
haard jarenlang zonder problemen zouden hebben gebruikt – wat daar verder ook van zij –
betekent nog niet dat de open haard, anders dan volgens de door [appellant] niet – althans niet
gemotiveerd – betwiste deskundigenrapporten (van Valentijn en SGS Intron, producties 5 en 8
inleidende dagvaarding), niet gebrekkig was. Zoals de kantonrechter terecht heeft overwogen
blijkt uit deze rapporten van de deskundigen dat het lange tijd goed heeft kunnen gaan, maar dat
de constructie van de open haard niet deugdelijk was waardoor er uiteindelijk brand is ontstaan.

4 Het geschil en de beslissing in eerste aanleg

5 De motivering van de beslissing in hoger beroep
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5.3.

5.4.

5.5.

5.6.

5.7.

5.8.

5.9.

5.10.

Het betoog van [appellant] omtrent de onderzoeksplicht van [geïntimeerden] c.s. gaat, mede
gelet op hetgeen hiervoor is overwogen, evenmin op. [appellant] had als verkoper in artikel 5.3
van de koopovereenkomst gegarandeerd dat de verkochte onroerende zaak de

feitelijke eigenschappen zou bezitten die nodig zijn voor een normaal gebruik als woonhuis. Zoals
op zichzelf ook niet door [appellant] betwist behoort tot deze feitelijke eigenschappen een goed
functionerende open haard. Omdat de omvang van de garantie uitgelegd moet worden in het licht
van hetgeen [geïntimeerden] c.s. op grond van de overeenkomst, mede gelet op eventuele,
kenbare gebreken van de woning, aan eigenschappen mocht verwachten, staat het hof voor de
vraag of het gebrek aan (het rookkanaal bij) de open haard voor de koop aan [geïntimeerden] c.s.
kenbaar was of redelijkerwijs kenbaar behoorde te zijn. Deze vraag beantwoordt het hof
ontkennend. Uit de in het geding gebrachte deskundigenrapporten blijkt dat het gebrek aan de
constructie van de open haard aan het blote oog onttrokken was. Het gebrek was dus niet voor
[geïntimeerden] c.s. kenbaar. Van [geïntimeerden] c.s. kon redelijkerwijs niet worden verwacht dat
hij een bouwkundige inspectie zou laten uitvoeren alleen om er zeker van te zijn dat
(bijvoorbeeld) de open haard goed zou functioneren.

Het bewijsaanbod van [appellant] wordt gepasseerd omdat dit niet is toegesneden op een of
meer stellingen die tot een ander oordeel kunnen leiden.

De conclusie is dat de grieven falen.

[appellant] zal als de grotendeels in het ongelijk gestelde partij worden veroordeeld in de kosten
van het hoger beroep. De kosten voor de procedure in hoger beroep aan de zijde van
[geïntimeerden] c.s. zullen worden vastgesteld op:

- griffierecht € 313,00

- salaris advocaat € 1.074,00 (1 punt x tarief € 1.074,00)

totaal € 1.387,00

het voorwaardelijk incidenteel appel

Het hof begrijpt de stellingen van [geïntimeerden] c.s. aldus, dat het incidenteel appel is ingesteld
onder de voorwaarde dat het hof het principaal appel van [appellant] aldus begrijpt dat
[appellant] is opgekomen tegen de toewijzing van de vordering van [geïntimeerden] c.s. Aan deze
voorwaarde is voldaan.

In incidenteel appel vordert [geïntimeerden] c.s. alsnog al zijn vorderingen in eerste aanleg toe te
wijzen, zijnde in totaal € 16.510.20, te vermeerderen met de wettelijke rente.

Dit bedrag is de totale oorspronkelijke vordering waarvan de kantonrechter een bedrag van

€ 10.633,45 heeft toegewezen. Het meerdere betreft de (afgewezen) buitengerechtelijke
incassokosten van € 750,00, enkele afgewezen schadeposten zoals opgenomen in het rapport
van Qbuild, en de afgewezen vergoeding van emotionele schade van het gezin [geïntimeerden] .

Evenals de kantonrechter zal ook het hof de gevorderde buitengerechtelijke kosten afwijzen nu
gesteld noch is gebleken dat deze betrekking hebben op verrichtingen die meer omvatten dan die
waarvoor de in artikel 237 e.v. Rv bedoelde kostenvergoeding een vergoeding pleegt in te sluiten.

Met betrekking tot de afgewezen schadeposten uit het rapport van Qbuild heeft [geïntimeerden]
c.s. terecht betoogd dat de kantonrechter een verrassingsbeslissing heeft genomen door
schadeposten af te wijzen die nimmer onderwerp zijn geweest van enig inhoudelijk partijdebat in
eerste aanleg. De door de kantonrechter in rechtsoverweging 4.8. van het bestreden vonnis
afgewezen posten: “algemene kosten” van € 1.061,01, “kosten risico en winst” van € 541,74,
“stookplaat Charmotte rustiek” van € 425,00, “aslade met rooster” van € 310,00 en “rookkap met
afsluitklep” van € 389,00, en de kosten van noodreparatie van € 400,00 zullen alsnog worden
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5.11.

5.12.

5.13.

5.14.

5.15.

6.1.

6.2.

6.3.

toegewezen. De deskundige heeft immers in zijn rapport deze kosten begroot en daartegen heeft
[appellant] in eerste aanleg geen verweer gevoerd.

In hoger beroep heeft [appellant] volstaan met zich aan te sluiten bij het oordeel van de
kantonrechter omtrent de afwijzing van deze schadeposten. Terecht heeft [geïntimeerden] c.s.
aangevoerd dat deze schadeposten zijn vastgesteld door de schade-expert. In dat licht had het
op de weg van [appellant] gelegen deze schadeposten gemotiveerd te betwisten, hetgeen hij in
beide instanties heeft nagelaten. Het hof komt deze schadeposten reëel voor en zal deze dan ook
alsnog toewezen.

[geïntimeerden] c.s. vordert verder een bedrag van € 2.000,00 wegens emotionele schade.
[geïntimeerden] c.s. stelt dat de brand voor het gezin [geïntimeerden] een vervelende nasleep
heeft gehad met name voor hun dochter door wier slaapkamer het rookkanaal liep. Zij werd na de
brand ’s nachts regelmatig wakker door nachtmerries en was regelmatig in paniek. Op school
gingen haar prestaties achteruit door slaaptekort en spanningen. Deze problemen hebben
volgens [geïntimeerden] c.s. zo’n twaalf tot vijftien maanden geduurd. Ook mevrouw
[geïntimeerde2] had te kampen met slaaptekort met gevolgen voor haar werk als zelfstandige en
er ontstonden spanningen in de privésfeer.

Het hof is met de kantonrechter (zie r.o. 4.10) van oordeel dat voornoemde omstandigheden geen
grond opleveren voor immateriële schadevergoeding ten laste van [appellant] . Op grond van
artikel 6:106 lid 1 sub b BW heeft de benadeelde voor nadeel dat niet in vermogensschade
bestaat recht op een naar billijkheid vast te stellen schadevergoeding indien de benadeelde in zijn
persoon is aangetast. Hetgeen [geïntimeerden] c.s. heeft aangevoerd is niet voldoende om
aantasting in de persoon aan te nemen als bedoeld in deze wetsbepaling.

Nu het hof een ander bedrag zal toewijzen dan de kantonrechter, zal het vonnis waarvan
beroep worden vernietigd.

Nu partijen over en weer op enkele punten in het ongelijk zijn gesteld, zal het hof de
proceskosten het incidenteel appel tussen partijen compenseren in die zin dat iedere partij de
eigen kosten draagt.

De kosten voor de procedure in eerste aanleg aan de zijde van [geïntimeerden] c.s. zullen
worden vastgesteld op € 1.316,70, waarvan € 750,00 aan salaris gemachtigde.

Het meer of anders gevorderde zal worden afgewezen.

Het hof, recht doende in hoger beroep zowel in principaal als incidenteel appel:

vernietigt het vonnis van de kantonrechter te Midden-Nederland, locatie Almere, van 30 november
2016 en doet opnieuw recht;

veroordeelt [appellant] tot betaling aan [geïntimeerden] c.s. van een bedrag van

€ 13.760,20 (dertienduizend zevenhonderdzestig euro en twintig cent), vermeerderd met de
wettelijke rente vanaf 8 maart 2016 tot aan de dag der algehele voldoening;

veroordeelt [appellant] in de kosten van beide instanties, tot aan genoemd vonnis aan de zijde
van [geïntimeerden] c.s. wat betreft de eerste aanleg vastgesteld op

€ 1.316,70 voor verschotten en salaris overeenkomstig het liquidatietarief en tot op heden wat

6 De beslissing
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6.4.

6.5.

betreft zowel het principale hoger beroep vastgesteld op

€ 1.387,00 voor verschotten en salaris overeenkomstig het liquidatietarief en voor wat betreft het
incidentele hoger beroep compenseert het hof de proceskosten in die zin, dat iedere partij de
eigen kosten draagt;

verklaart dit arrest wat de veroordelingen betreft uitvoerbaar bij voorraad.

wijst het meer of anders gevorderde af.

Dit arrest is gewezen door mrs. E.J. van Sandick, R.A. van der Pol en A.C. Metzelaar, is bij
afwezigheid van de voorzitter ondertekend door de rolraadsheer en is in tegenwoordigheid van de
griffier in het openbaar uitgesproken op 4 september 2018.
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VERWEERSTER in cassatie,

advocaat: mr. R.A.A. Duk.

1. Het geding in feitelijke instanties

Eiser tot cassatie - verder te noemen: [eiser] - heeft bij exploit van 27 oktober 1995 verweerster in
cassatie - verder te noemen: Heineken - gedagvaard voor de Kantonrechter te Leiden en gevorderd
bij vonnis, uitvoerbaar bij voorraad:

1. te verklaren voor recht dat het tussen partijen bestaande dienstverband niet op 31 maart 1995 is
beëindigd, alsmede dat het dienstverband nadien is blijven voortduren;

alsmede Heineken te veroordelen tot:

2. het toelaten van [eiser] tot diens werkzaamheden als industrieel schoonmaker op straffe van een
dwangsom van ƒ 500,-- per dag;

3. betaling van het salaris van [eiser], te vermeerderen met vakantietoeslag, met ingang van 1 april
1995 tot de datum waarop de arbeidsovereenkomst tussen partijen rechtsgeldig zal zijn beëindigd;

4. nakoming van de overige op grond van de arbeids-overeenkomst, de collectieve
arbeidsovereenkomst en de wet op Heineken rustende verplichtingen;

5. betaling van de wettelijke verhoging;

6. betaling van wettelijke rente.

Heineken heeft de vorderingen bestreden.

Na een ingevolge een tussenvonnis van 21 februari 1996 op 19 maart 1996 gehouden comparitie van
partijen heeft de Kantonrechter bij eindvonnis van 4 september 1996 het gevorderde afgewezen.

Tegen het eindvonnis van 4 september 1996 heeft [eiser] hoger beroep ingesteld bij de Rechtbank te
's-Gravenhage.

Bij vonnis van 7 januari 1998 heeft de Rechtbank het eindvonnis van de Kantonrechter vernietigd en,
opnieuw rechtdoende, voor recht verklaard dat het tussen partijen bestaande dienstverband niet op
31 maart 1995 is beëindigd, alsmede dat het dienstverband nadien is blijven voortduren;

Heineken veroordeeld tot:

a. het toelaten van [eiser] tot diens werkzaamheden als industrieel schoonmaker met ingang van 7
februari 1998 op straffe van een dwangsom van ƒ 500,-- per dag voor iedere gebruikelijke arbeidsdag
dat Heineken in gebreke blijft hieraan te voldoen;

b. betaling aan [eiser] van het hem toekomende brutoloon gerekend van 1 april 1995 tot 1 januari
1997, alsmede tot betaling van het vakantiegeld over de periode van 1 april 1995 tot 1 januari 1997
ten bedrage van 8% van het over die periode verschuldigd brutoloon, vermeerderd met de in artikel
7:625 bedoelde wettelijke verhoging over dat brutoloon ad 10%, alsmede met de wettelijke rente als
in rov. 5.12 van het vonnis overwogen;

c. nakoming van de overige op grond van de arbeidsovereenkomst, de collectieve
arbeidsovereenkomst en de wet op Heineken rustende verplichtingen. Voorts heeft de Rechtbank dit
vonnis uitvoerbaar bij voorraad verklaard en het meer of anders gevorderde afgewezen.

Het vonnis van de Rechtbank is aan dit arrest gehecht.

2. Het geding in cassatie

Tegen het vonnis van de Rechtbank heeft [eiser] beroep in cassatie ingesteld. De cassatiedagvaarding
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is aan dit arrest gehecht en maakt daarvan deel uit.

Heineken heeft geconcludeerd tot verwerping van het beroep.

De zaak is voor partijen toegelicht door hun advocaten.

De conclusie van de Advocaat-Generaal F.B. Bakels strekt tot vernietiging van het bestreden vonnis,
met verwijzing van de zaak naar het Gerechtshof te 's-Gravenhage.

3. Beoordeling van de middelen

3.1 In cassatie kan van het volgende worden uitgegaan.

(i) [Eiser] heeft van 30 maart 1992 tot 30 september 1992 via uitzendbureau Luba bij Heineken
gewerkt als productiemedewerker (bedieningsman) in ploegendienst in de bottelarij. In aansluiting
daarop zijn partijen een arbeidsovereenkomst aangegaan voor de tijd van zes maanden, eindigend
op 31 maart 1993. De functie bleef gelijk. Heineken heeft [eiser] onder meer bij brief van 8 februari
1993 bevestigd dat het dienstverband niet zou worden verlengd.

(ii) In februari 1993 heeft [eiser] gesolliciteerd naar de functie van industrieel schoonmaker in
dagdienst in de bottelarij. Na een medische keuring is hij met ingang van 1 april 1993 in deze functie
aangesteld voor de tijd van twee jaren.

(iii) Het basissalaris dat [eiser] als schoonmaker verdiende, was gelijk aan dat van bedieningsman. Als
schoonmaker heeft [eiser] een korte opleiding gekregen.

(iv) Heineken heeft de dienstbetrekking met ingang van 1 april 1995 opgezegd.

3.2 In deze procedure vordert [eiser] onder meer dat voor recht zal worden verklaard dat zijn
dienstverband met Heineken voortduurt, dat hij tot het werk zal worden toegelaten en dat zijn salaris
zal worden doorbetaald. Hij legt aan deze vorderingen ten grondslag dat de functie van industrieel
schoonmaker niet essentieel verschilt van die van bedieningsman en dat derhalve sprake is van een
voortgezette dienstbetrekking in de zin van art. 7A:1639f lid 3 (oud) BW. De Kantonrechter heeft de
vorderingen afgewezen.

3.3 Op het door [eiser] ingesteld hoger beroep heeft de Rechtbank bij vonnis van 7 januari 1998 het
eindvonnis van de Kantonrechter vernietigd, voor recht verklaard dat het dienstverband niet op 31
maart 1995 is beëindigd maar nadien is blijven voortduren en Heineken veroordeeld tot het toelaten
van [eiser] tot diens werkzaamheden als industrieel schoonmaker met ingang van 7 februari 1998, en
tot betaling aan [eiser] van het hem toekomende brutoloon, een en ander zoals hiervoor onder 1 is
vermeld. De daartoe door de Rechtbank gebezigde gronden luiden, voorzover deze in cassatie van
belang zijn, als volgt:

"Nu geen opzegging heeft plaatsgevonden van de tussen Heineken en [eiser] gesloten
arbeidsovereenkomst betreffende de functie van industrieel schoonmaker is die arbeidsovereenkomst
na 1 april 1995 blijven bestaan. Derhalve zal de vordering tot doorbetaling van loon en vakantiegeld
worden toegewezen, zij het dat de rechtbank in de navolgende omstandigheden aanleiding ziet de
aanspraak van [eiser] op loon en vakantiegeld te matigen tot een periode van 18 maanden, te weten
van 1 april 1995 tot 1 januari 1997.

In dit kader heeft de rechtbank rekening gehouden met het feit dat, hoewel in april 1995 de
loonbetalingen door Heineken aan [eiser] reeds zijn gestaakt, [eiser] Heineken eerst bij exploit van 27
oktober 1995 heeft gedagvaard en geen voorlopige voorziening heeft gevraagd. Tevens heeft de
rechtbank in de lange tijdsduur tussen die inleidende dagvaarding d.d. 27 oktober 1995 en deze
uitspraak reden voor matiging gezien." (rov. 5.10).

3.4 Middel 1 voert aan dat, nu in het debat van partijen de mogelijkheid van beperking van de
aanspraak op loon niet aan de orde was geweest, de Rechtbank de partijen niet had mogen
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overvallen met deze beslissing en buiten de grenzen van de rechtsstrijd is getreden, en dat zij voorts
heeft gehandeld in strijd met art. 7:628 leden 1 en 5 BW en met een goede procesorde, door niet
eerst een tussenvonnis te wijzen waarin zij aankondigde tot matiging te zullen overgaan en aan de
partijen de gelegenheid te geven om de in dit verband van belang zijnde omstandigheden te
vermelden. Het middel wordt tevergeefs voorgesteld nu een werknemer die na een door hem
aangevochten ontslag een loonvordering instelt van het begin af rekening zal hebben te houden met
de mogelijkheid dat de rechter ambtshalve gebruik zal maken van zijn, inmiddels sedert 1 januari 1999
in art. 7:680a BW vastgelegde, bevoegdheid tot matiging.

3.5 Middel 2 keert zich met een rechtsklacht tegen de door de Rechtbank toegepaste matiging van de
loonvordering; middel 3 acht het desbetreffende oordeel van de Rechtbank onbegrijpelijk. De middelen
worden terecht voorgedragen. Vooropgesteld moet worden dat, naar vaste rechtspraak van de Hoge
Raad, de rechter bevoegd is een vordering tot doorbetaling van loon te matigen, indien toewijzing in
de gegeven omstandigheden tot onaanvaardbare gevolgen zou leiden. Bij zijn oordeel in hoeverre
aan dit vereiste is voldaan, dient de rechter een mate van terughoudendheid te betrachten die met
deze maatstaf strookt, en daarvan in zijn motivering te doen blijken. Gegeven enerzijds de voor de
werknemer op het spel staande belangen en anderzijds de mate waarin de wederzijdse raadslieden
en de rechter invloed kunnen uitoefenen op de duur van het geding, zijn noch die duur, noch de mate
waarin deze is toe te rekenen aan de werknemer, in beginsel omstandigheden die matiging als hier
bedoeld kunnen rechtvaardigen. Onder uitzonderlijke omstandig-heden kan zulks anders zijn, met
name indien de feiten geen andere conclusie toelaten dan dat de werknemer de procedure welbewust
heeft trachten te rekken en daarmee succes heeft gehad (HR 30 oktober 1998, nr. 16.722, C97/201,
NJ 1999, 268).

Met haar hiervoor onder 3.3 weergegeven oordeel heeft de Rechtbank derhalve blijk gegeven van een
onjuiste rechtsopvatting, voorzover zij heeft geoordeeld dat in de lange tijdsduur tussen de
inleidende dagvaarding en haar vonnis gronden voor matiging zijn gelegen. Zonder nadere motivering,
welke ontbreekt, is voorts het oordeel van de Rechtbank dat de omstandigheid dat [eiser] Heineken
na ongeveer een half jaar heeft gedagvaard en geen voorlopige voorziening heeft gevraagd, tot
matiging zou dienen te leiden, onbegrijpelijk. Dit geldt ook indien de Rechtbank voor ogen zou hebben
gestaan, dat voor dit oordeel mede haar overweging over de lange tijdsduur tussen de inleidende
dagvaarding en haar vonnis dragend is.

4. Beslissing

De Hoge Raad:

vernietigt het vonnis van de Rechtbank te 's-Gravenhage van 7 januari 1998;

verwijst het geding naar het Gerechtshof te 's-Gravenhage ter verdere behandeling en beslissing;

veroordeelt Heineken in de kosten van het geding in cassatie, tot op deze uitspraak aan de zijde van
[eiser] begroot op € 313,96 aan verschotten en € 1.590,-- voor salaris.

Dit arrest is gewezen door de vice-president P. Neleman als voorzitter en de raadsheren A.E.M. van
der Putt-Lauwers, J.B. Fleers, H.A.M. Aaftink en A. Hammerstein, en in het openbaar uitgesproken door
de raadsheer A. Hammerstein op 13 september 2002.
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t e g e n

[De vrouw],

wonende te [woonplaats],

VERWEERSTER in cassatie,

advocaat: mr. J. van Duijvendijk-Brand.

1. Het geding in feitelijke instanties

Verweerster in cassatie - verder te noemen: de vrouw - heeft bij exploot van 15 april 1999 eiser tot
cassatie - verder te noemen: de man - gedagvaard voor de rechtbank te Alkmaar en, zakelijk
weergegeven en voor zover in cassatie van belang, gevorderd:

- dat de rechtbank een deskundige benoemt teneinde de waarde vast te stellen van het
bedrijfsvermogen van de onderneming van de man, alsmede de waarde vast te stellen van het recht
van koop betreffende het bedrijfspand aan het [a-straat 1/2] te [plaats];

- primair: dat de verdeling van de huwelijksgemeenschap door de rechtbank zal worden gelast als
door de vrouw in haar inleidende dagvaarding voorgesteld;

- subsidiair: dat de verdeling van de huwelijksgemeenschap door de rechtbank naar redelijkheid en
billijkheid zal worden vastgesteld.

De man heeft de vordering bestreden.

Na een ingevolge een tussenvonnis van 30 maart 2000 op 23 mei 2000 en 11 augustus 2000
gehouden comparitie van partijen, heeft de rechtbank bij tussenvonnis van 12 oktober 2000 een
deskundigenbericht bevolen, uit te brengen door G. Dorenbos RA. De deskundige heeft op 16 april
2003 rapport uitgebracht. Hierna heeft de vrouw bij conclusie na deskundigenbericht haar primaire
vordering gewijzigd. Zij heeft met betrekking tot het recht van koop betreffende het bedrijfspand
nader gevorderd dat het recht van koop, althans de waarde van dat kooprecht, zal worden
toegescheiden aan de man onder de verplichting om wegens overbedeling aan de vrouw € 93.000,--
te betalen, te vermeerderen met de wettelijke rente vanaf 27 maart 1990.

Bij eindvonnis van 28 januari 2004 heeft de rechtbank, voor zover in cassatie nog van belang, gelast
dat aan de man zal worden toegescheiden:

- de activa en passiva behorende tot de door de man gedreven kantoorvakhandel onder de
verplichting aan de vrouw wegens overbedeling aan de zijde van de man te voldoen een bedrag van €
41.000,--;

- het recht van koop met betrekking tot het bedrijfspand, althans de waarde van dat kooprecht onder
de verplichting aan de vrouw wegens overbedeling te voldoen een bedrag van € 93.000,--.

Tegen het eindvonnis heeft de man hoger beroep ingesteld bij het gerechtshof te Amsterdam. De
vrouw heeft incidenteel hoger beroep ingesteld. Zij heeft in hoger beroep gevorderd dat de door de
rechtbank toegewezen vorderingen worden vermeerderd met de wettelijke rente vanaf 27 januari
1990.

Bij arrest van 23 juni 2005 heeft het hof, in het principaal appel en incidenteel appel:

- aan de man toegedeeld het vorderingsrecht ter zake van de koopoptie op het bedrijfspand onder de
voorwaarde als nader in het eindvonnis van de rechtbank omschreven;

- aan de man toegedeeld de tot uitkering gekomen polis bij Spaarbeleg, onder de verplichting terzake
aan de vrouw te voldoen € 1.815,12;
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- de man veroordeeld - terzake al hetgeen krachtens het vonnis waarvan beroep en krachtens dit
arrest van het hof - wegens overbedeling aan de vrouw te voldoen de wettelijke rente te betalen met
ingang van 28 januari 2004 tot aan de dag der voldoening.

Het hof heeft het eindvonnis van de rechtbank in zoverre vernietigd, dat vonnis voor het overige
bekrachtigd en het meer of anders gevorderde heeft het hof afgewezen.

Het arrest van het hof is aan dit arrest gehecht.

2. Het geding in cassatie

Tegen het arrest van het hof heeft de man beroep in cassatie ingesteld. De cassatiedagvaarding is
aan dit arrest gehecht en maakt daarvan deel uit.

De vrouw heeft geconcludeerd tot verwerping van het beroep.

De zaak is voor de man toegelicht door mr. E.A.L. van Emden, advocaat bij de Hoge Raad, en voor de
vrouw door haar advocaat.

De conclusie van de Advocaat-Generaal F.F. Langemeijer strekt tot vernietiging van het bestreden
arrest en tot verwijzing van de zaak naar een ander gerechtshof.

3. Beoordeling van het middel

3.1 In cassatie kan worden uitgegaan van het volgende.

(i) Partijen zijn op 10 oktober 1968 in algehele gemeenschap van goederen met elkaar gehuwd. Op 27
maart 1990 is het huwelijk ontbonden door de inschrijving van het echtscheidingsvonnis van 7
december 1989 in de registers van de burgerlijke stand. In dat vonnis is scheiding en deling van de
huwelijksgoederengemeenschap bevolen.

(ii) Ten tijde van de ontbinding van het huwelijk omvatte de gemeenschap onder meer het
bedrijfsvermogen van de door de man gedreven eenmanszaak "[A]". Deze onderneming werd
uitgeoefend in een gehuurd bedrijfspand aan het [a-straat] te [plaats].

(iii) Dit bedrijfspand is bij een "leaseovereenkomst" met ingang van 1 februari 1971 gehuurd door
[betrokkene 1] voor een periode van tien jaar, op wens van de huurder te verlengen met tien jaar.
[Betrokkene 1] dreef, samen met de man, van 1 januari 1979 tot 1 januari 1985 in het bedrijfspand
een onderneming in de vorm van een vennootschap onder firma. [Betrokkene 1] kreeg als huurder het
recht na afloop van de tweede huurtermijn het bedrijfspand te kopen voor ƒ 170.300,--. Bij brief van
29 oktober 1980 hebben de man en [betrokkene 1] (dan wel heeft de man alleen) de verhuurder doen
weten het recht op een tweede huurtermijn en het recht op koop te willen uitoefenen. De man heeft
bij het einde van die huurtermijn, na de echtscheiding, het bedrijfspand van de verhuurder
overgenomen. De man heeft - in ieder geval na het uittreden van [betrokkene 1] uit de v.o.f. - steeds
de huur aan de verhuurder betaald. De verhuurder beschouwde hem als huurder blijkens een brief
van 17 december 1990, waarin de verhuurder bevestigde dat op grond van de uitoefening van de
koopoptie het pand aan hem zou worden geleverd.

(iv) Nadat tussen partijen geschil was ontstaan over de vraag of de scheiding en deling volledig was
afgewikkeld, heeft de rechtbank te Alkmaar bij vonnis van 8 september 1994 voor recht verklaard dat
geen scheiding en deling heeft plaatsgevonden van de gemeenschap van goederen waarin partijen
zijn gehuwd. Dit vonnis is in hoger beroep bekrachtigd op 10 april 1997.

3.2 Aan haar hiervoor in 1 vermelde vordering heeft de vrouw ten grondslag gelegd dat op het tijdstip
van ontbinding van het huwelijk het recht van koop van het bedrijfspand tot de
huwelijksgoederengemeenschap behoorde. Zij vorderde primair dat deze koopoptie aan de man zou
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worden toegescheiden onder de verplichting om wegens overbedeling de helft van de waarde
daarvan aan haar te voldoen. Subsidiair vorderde zij de verdeling vast te stellen op zodanige wijze als
de rechtbank redelijk en billijk zou achten. Nadat de door de rechtbank benoemde deskundige de
waarde van de koopoptie per 27 maart 1990 op € 186.000,-- had vastgesteld, heeft de vrouw haar
primaire vordering aldus gewijzigd dat zij vorderde dat de koopoptie, althans de waarde daarvan, zal
worden toegescheiden aan de man onder de verplichting om wegens overbedeling aan de vrouw €
93.000,-- te betalen, te vermeerderen met de wettelijke rente.

3.3 De rechtbank oordeelde in haar eindvonnis van 28 januari 2004 dat het recht van koop tot het te
verdelen vermogen van partijen behoort en heeft dit recht, althans de waarde daarvan, aan de man
toegescheiden onder de verplichting aan de vrouw € 93.000,-- te voldoen wegens overbedeling. Het
hof heeft (in rov. 4.3-4.11) kort gezegd geoordeeld dat tot het te verdelen vermogen behoorde het
recht van de man om, nadat [betrokkene 1] uit de vennootschap onder firma was getreden en een
situatie was ontstaan als ware de man huurder van het bedrijfspand, reeds ten tijde van het huwelijk
vastlegging in een akte te vorderen van de overdracht van het huurrecht, waaraan [betrokkene 1] en
de verhuurder in redelijkheid hun medewerking niet hadden kunnen weigeren, mits, wat [betrokkene
1] betreft, door de man een redelijke vergoeding werd aangeboden voor dat deel van de waarde van
de koopoptie, dat aan hem, gelet op de (mede) te zijnen laste gekomen huurtermijnen toekwam. De
waarde van dat vorderingsrecht van de man is, gelet op alle omstandigheden, niet anders dan die van
de koopoptie, in het geval dat het huurrecht reeds eerder als overgedragen zou moeten worden
beschouwd. Feitelijk komt dit op hetzelfde neer, en aangenomen moet worden dat de vrouw hoe dan
ook bedoeld heeft dat deze waarde moet worden verrekend. Bij de bepaling van de waarde van het
vorderingsrecht zou in aanmerking moeten worden genomen dat de man aan [betrokkene 1] een
redelijke vergoeding niet had kunnen weigeren, maar nu de man geen enkele indicatie geeft van dat
waardedrukkend effect, kan daarmee thans geen rekening worden gehouden, aldus nog steeds het
hof. Het hof heeft daarom, met vernietiging van het dictum van de rechtbank in zoverre, in plaats van
het recht van koop met betrekking tot het bedrijfspand aan de man toegedeeld het vorderingsrecht
ter zake van de koopoptie op het bedrijfspand, en het vonnis, voorzover thans van belang, voor het
overige bekrachtigd, hetgeen wil zeggen met inbegrip van de verplichting van de man wegens
overbedeling € 93.000,-- aan de vrouw te voldoen.

3.4 In cassatie wordt hiertegen in onderdeel 1 opgekomen met de klacht dat het hof een
onbegrijpelijke uitleg heeft gegeven aan de vordering van de vrouw, althans zich buiten de
rechtsstrijd van partijen heeft begeven, althans de feitelijke grondslag van de vordering heeft
aangevuld. Deze klacht is gegrond. De gedingstukken laten geen andere uitleg toe dan dat de vrouw
aan haar vordering ten grondslag heeft gelegd dat de koopoptie met betrekking tot het bedrijfspand,
althans de waarde van dat recht, tot de te verdelen gemeenschap behoort, en niet dat daartoe enig
recht (of de economische waarde daarvan) van de man jegens [betrokkene 1] (en de verhuurder)
behoorde om overdracht te vorderen van het huurrecht en het daarmee verband houdende recht van
koop van het bedrijfspand. Door de vordering van de vrouw toe te wijzen op de grond dat
laatstbedoeld recht tot het te verdelen vermogen behoorde, heeft het hof in strijd met art. 24 Rv. de
feitelijke grondslag van de vordering van de vrouw aangevuld. Het staat de rechter immers niet vrij
zijn beslissing te baseren op rechtsgronden of verweren die weliswaar zouden kunnen worden
afgeleid uit in het geding gebleken feiten en omstandigheden, maar die door de desbetreffende partij
niet aan haar vordering of verweer zijn ten grondslag gelegd. Daardoor werd de man tekortgedaan in
zijn recht zich naar behoren te kunnen verdedigen.

3.5 Nu onderdeel 1 doel treft, behoeven de onderdelen 2 en 3 geen behandeling meer. De zaak zal
worden verwezen voor een onderzoek naar de door het hof niet beantwoorde vraag of het recht van
koop, zoals de rechtbank heeft beslist, tot het te verdelen vermogen behoort.

4. Beslissing

De Hoge Raad:
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vernietigt het arrest van het gerechtshof te Amsterdam van 23 juni 2005;

verwijst het geding naar het gerechtshof te 's-Gravenhage ter verdere behandeling en beslissing;

compenseert de kosten van het geding in cassatie aldus dat iedere partij de eigen kosten draagt.

Dit arrest is gewezen door de vice-president D.H. Beukenhorst als voorzitter en de raadsheren P.C.
Kop, E.J. Numann, A. Hammerstein en J.C. van Oven, en in het openbaar uitgesproken door de
raadsheer E.J. Numann op 12 januari 2007.
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Hoge Raad der Nederlanden

Beschikking

in de zaak van:

[de man] ,
wonende te [woonplaats] ,

VERZOEKER tot cassatie,

advocaat: mr. C.G.A. van Stratum,

t e g e n

1. [de vrouw] ,

2. [kind 1] ,

3. [kind 2] ,
allen wonende te [woonplaats] ,

VERWEERDERS in cassatie,

advocaat: mr. R.K. van der Brugge.

Verzoeker zal hierna ook worden aangeduid als de man, verweerster sub 1 als de vrouw, verweerster
sub 2 als [kind 1] en verweerder sub 3 als [kind 2] . Verweerders sub 2 en 3 worden gezamenlijk ook
aangeduid als de kinderen. Verweerders sub 1, 2 en 3 worden gezamenlijk aangeduid als
[verweerder] c.s.

Voor het verloop van het geding in feitelijke instanties verwijst de Hoge Raad naar de navolgende
stukken:

a. de beschikking in de zaak C/14/145395/FA RK 13-832 van de rechtbank Noord-Holland van 21 mei
2014;

b. de beschikking in de zaak 200.153.898/01 van het gerechtshof Amsterdam van 13 januari 2015.

De beschikking van het hof is aan deze beschikking gehecht.

Tegen de beschikking van het hof heeft de man beroep in cassatie ingesteld. Het cassatierekest is aan
deze beschikking gehecht en maakt daarvan deel uit.

[verweerder] c.s. hebben verzocht het beroep te verwerpen.

De conclusie van de Advocaat-Generaal L.A.D. Keus strekt tot vernietiging en verwijzing.

De advocaat van [verweerder] c.s. heeft bij brief van 19 november 2015 op die conclusie gereageerd.

1 Het geding in feitelijke instanties

2 Het geding in cassatie
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3.2.1

3.2.2

3.1 In cassatie kan van het volgende worden uitgegaan.

(i) De man en de vrouw zijn van 20 juni 1997 tot 17 december 1998 met elkaar gehuwd geweest.
Uit hun voorhuwelijkse relatie zijn drie kinderen geboren, onder wie [kind 1] op [geboortedatum]
1993 en [kind 2] op [geboortedatum] 1996. Zij verblijven bij de vrouw.

(ii) Bij beschikking van 26 november 1998 is echtscheiding tussen de man en de vrouw
uitgesproken en is bepaald dat de man een bijdrage in de kosten van verzorging en opvoeding
van fl. 400,-- per maand per kind zal voldoen. Bij in hoger beroep bekrachtigde beschikking van de
rechtbank Alkmaar van 2 juli 2003 is de bijdrage met ingang van 1 september 2002 bepaald op €
365,-- per maand per kind.

(iii) In maart 2009 zijn de man en de vrouw schriftelijk overeengekomen dat de man met ingang
van 1 juni 2009 een bijdrage van € 266,67 per maand per kind zal betalen. Daarna zijn zij
overeengekomen dat de man tijdelijk € 175,-- per maand per kind ten behoeve van [kind 1] en
[kind 2] zou voldoen. De man heeft deze bijdrage van januari 2012 tot september 2013 voldaan.

(iv) De man is hertrouwd en uit dat huwelijk zijn twee thans nog minderjarige kinderen geboren.

De man is directeur-grootaandeelhouder van een holding waaruit hij sinds 2009 geen inkomsten
meer ontvangt en waarvan de activiteiten sindsdien stilliggen. Hij heeft een rekening-
courantschuld aan de holding.

De echtgenote van de man drijft een eenmanszaak waarin de man in 2012 werkzaamheden heeft
verricht. Blijkens de aangifte Inkomstenbelasting 2013 bedroeg de winst voor ondernemersaftrek
in dat jaar € 23.544,--. Daarnaast ontving de echtgenote van de man in 2013 een uitkering van
het UWV van € 6.122,--.

De man betaalde € 1.350,-- per maand aan huur. Hij ontving met ingang van 1 mei 2013 voor de
duur van zes maanden op grond van de Wet werk en bijstand een woonkostentoeslag van €
950,98 per maand. In 2014 is de man met zijn gezin verhuisd. Hij betaalt sinds 1 mei 2014 €
1.100,-- per maand aan kale huur en ontvangt geen woonkostentoeslag meer.

(v) De vrouw is hertrouwd. In 2013 bedroeg haar fiscale loon € 7.206,-- en dat van haar
echtgenoot € 64.939,--.

(vi) [kind 1] ontvangt per maand € 72,-- aan studiefinanciering en € 72,-- aan zorgtoeslag. Zij
betaalt voor een zorgverzekering € 80,- aan premie per maand.

(vii) [kind 2] ontvangt per maand een bedrag aan studiefinanciering voor een thuiswonende
scholier en € 48,- aan zorgtoeslag. Hij verdient ongeveer € 100,-- per maand met het verrichten
van diverse werkzaamheden. Hij betaalt voor een zorgverzekering € 105,-- aan premie per maand.

Voor zover in cassatie van belang heeft de man in de onderhavige procedure op grond van
gewijzigde omstandigheden als bedoeld in art. 1:401 lid 1 BW verzocht te bepalen dat de
door hem te betalen bijdrage ten behoeve van [kind 1] en [kind 2] op nihil wordt gesteld. 
De man heeft daaraan ten grondslag gelegd dat hij met zijn echtgenote een gezin heeft
gesticht, dat zijn inkomsten drastisch zijn verminderd en dat de echtgenoot van de vrouw
eveneens onderhoudsplichtig voor [kind 1] en [kind 2] is geworden. De rechtbank heeft de
hiervoor in 3.1 onder (ii) genoemde beschikking van 2 juli 2003 aldus gewijzigd dat de
bijdrage van 1 januari 2012 tot 19 april 2013 wordt bepaald op € 175,-- per maand per kind
en met ingang van 19 april 2013 op € 140,-- per maand per kind.

Het hof heeft de beschikking van de rechtbank bekrachtigd. Het heeft daartoe het volgende
overwogen.

De behoefte van de kinderen bedraagt € 460,-- per maand per kind. Het inkomen van de
kinderen heeft hun behoefte niet noemenswaardig verminderd in die zin dat het aandeel van
de man daarin, gelet op zijn draagkracht, ook met inachtneming van de

3 Beoordeling van de middelen
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3.3.1

3.3.2

3.3.3

onderhoudsverplichting van de vrouw en haar echtgenoot alsmede een eventuele
zorgkorting ten aanzien van [kind 2] , lager dan € 140,-- per maand per kind zou zijn. De
grens van de onderhoudsverplichting van de man is daarmee bepaald. (rov. 4.1-4.3)

Het ligt op de weg van de man te onderbouwen dat hij onvoldoende draagkracht heeft om
de door de rechtbank vastgestelde bijdrage te betalen. De man heeft onvoldoende inzicht
verschaft in zijn financiële situatie. Eerder was de man € 1.350,-- per maand aan huur
verschuldigd en thans € 1.100,--. Hoewel dat op zijn weg lag, heeft de man geen (afdoende)
verklaring gegeven voor het opnieuw aangaan van hoge woonlasten. De man is bij
toekenning van de (tijdelijke) woonkostentoeslag de verplichting opgelegd te zoeken naar
goedkopere huisvesting, waarvoor recht op huurtoeslag bestaat. Gezien de hoogte van de
huur heeft de man echter thans geen recht op huurtoeslag. De man heeft verklaard dat hij
zelf al enkele jaren geen inkomsten meer genereert en dat zijn gezin wordt onderhouden
met de inkomsten van zijn echtgenote. Volgens de man is haar winst uit onderneming €
23.544,-- in 2013 en valt die in 2014 waarschijnlijk lager uit. Het is niet waarschijnlijk dat de
echtgenote van de man met deze inkomsten in staat is zonder nadere bijdragen de gehele
huishoudkosten, inclusief de (hoge) huur en de kosten voor de kinderen van haar en de
man, voor haar rekening te nemen. De man stelt weliswaar dat zijn financiële situatie
uitzichtloos is en hij niet in staat is zijn vaste lasten te voldoen, maar hij heeft nagelaten aan
te tonen wat hij concreet heeft ondernomen om het tij te keren. (rov. 4.5)

In het licht van zijn onderhoudsverplichting en de in dat kader van belang zijnde
inspanningsverplichting om voldoende draagkracht te genereren had de man, toen na enige
tijd bleek dat de investeringen die hij had gedaan om zijn bedrijf weer levensvatbaar te
maken geen resultaat hadden, zich moeten inspannen om op andere wijze inkomen te
verkrijgen, bijvoorbeeld door (actief) te solliciteren op een functie in loondienst. De man
heeft onvoldoende aannemelijk gemaakt dat hij, gelet op zijn opleiding en werkervaring, niet
in staat zou zijn een inkomen uit loondienst te genereren, waarmee hij in ieder geval in staat
is aan zijn wettelijke onderhoudsverplichting te voldoen. Onder omstandigheden mag van
een alimentatieplichtige verwacht worden dat hij inteert op zijn eigen vermogen om aan zijn
verplichtingen te kunnen blijven voldoen. Van belang is dat de man in 2010, toen hij ook al
enige tijd geen salaris ontving, een aanzienlijk deel van zijn toen nog bestaande
spaartegoed van ongeveer € 500.000,-- heeft aangewend om de rekening-courantschuld
aan zijn onderneming voor een groot gedeelte af te lossen. De man heeft onvoldoende
aannemelijk gemaakt dat op dat moment een noodzaak bestond die aflossing te doen. (rov.
4.6)

Middel IV klaagt in de kern dat het hof bij het bepalen van de draagkracht van de man niet,
althans niet expliciet, rekening heeft gehouden met zijn schulden. Volgens het middel heeft
het hof miskend dat in beginsel alle schulden van invloed zijn op de draagkracht, ongeacht of
daadwerkelijk op die schulden wordt afgelost. Zo de rechter aan bepaalde schulden geen of
minder gewicht toekent, dient hij voldoende inzicht te geven in de gedachtegang die tot
deze afweging leidt, aldus het middel.

Bij de beoordeling van het middel wordt het volgende vooropgesteld.

Bij het bepalen van de draagkracht van een onderhoudsplichtige dient de rechter rekening te
houden met alle uitgaven die voor de bepaling van de draagkracht in redelijkheid van belang
kunnen zijn. Op de draagkracht zijn in beginsel alle schulden van de onderhoudsplichtige van
invloed, ook schulden die zijn ontstaan na het tijdstip waarop de onderhoudsplicht is komen
vast te staan en ook schulden waarop niet wordt afgelost. Weliswaar kan de rechter
redenen aanwezig oordelen om in afwijking van deze hoofdregel aan bepaalde schulden
geen of minder gewicht toe te kennen, maar in dat gevaldient hij dit oordeel te motiveren.
(HR 14 maart 2014, ECLI:NL:HR:2014:627, NJ 2014/169)

Het hof heeft het hiervoor in 3.3.2 overwogene niet miskend. Daarbij is het volgende van
belang.
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3.3.4

3.3.5

3.4.1

3.4.2

3.5

Als partijen niet voldoen aan de verplichting van art. 21 Rv tot een juiste en volledige
voorlichting van de rechter en de wederpartij, staat het de rechter vrij daaraan de
gevolgtrekkingen te verbinden die hij geraden acht. Of partijen aan de verplichting van art.
21 Rv hebben voldaan, berust op een aan de rechter die over de feiten oordeelt
voorbehouden uitleg van de gedingstukken en op waarderingen van feitelijke aard die in
cassatie niet op juistheid kunnen worden onderzocht. (vgl. HR 25 maart 2011,
ECLI:NL:HR:2011:BO9675, NJ 2012/627)

In rov. 4.5 en 4.6 heeft het hof, in cassatie onbestreden, geoordeeld dat de man
onvoldoende inzicht heeft gegeven in zijn financiële positie, dat hij onvoldoende aannemelijk
heeft gemaakt dat hij niet in staat is een inkomen uit loondienst te genereren waarmee hij
aan zijn wettelijke onderhoudsverplichting zou kunnen voldoen, en dat hij niet aannemelijk
heeft gemaakt dat een noodzaak bestond om in 2010 een groot gedeelte van de rekening-
courantschuld aan zijn onderneming af te lossen met gebruikmaking van zijn spaartegoed.
Het stond het hof vrij daaraan in rov. 4.7 de gevolgtrekking te verbinden dat de man vanaf
2013 in staat moet worden geacht zich een zodanig inkomen te verwerven dat hij
(klaarblijkelijk: met inachtneming van zijn andere verplichtingen) een bijdrage van € 140,--
per maand per kind kan voldoen.

Het middel faalt derhalve.

Middel VI is gericht tegen rov. 4.2 en 4.3, voor zover het hof daarin heeft overwogen dat de
inkomsten van de kinderen hun behoefte niet noemenswaardig hebben verminderd in de zin
dat het aandeel van de man daarin lager dan € 140,-- per maand per kind zou zijn. Volgens
het middel zijn deze overwegingen onbegrijpelijk, omdat de door het hof vastgestelde
inkomsten van de kinderen wel degelijk van grote invloed zijn op het aandeel van de man in
de kosten van de kinderen.

Het hof heeft in rov. 4.2 vooropgesteld dat de man bij de behandeling ter zitting in hoger
beroep, nadat [kind 1] en [kind 2] nader omtrent hun eventuele bijverdiensten hebben
verklaard, zoals opgenomen in rov. 2.7 en 2.8 van de bestreden beschikking, heeft
meegedeeld dat hij begrijpt dat zij daarmee thans niet in eigen levensonderhoud kunnen
voorzien. Vervolgens heeft het hof overwogen dat het, gelet op het voorgaande, van oordeel
is dat het door [kind 1] en [kind 2] gestelde en niet betwiste inkomen hun behoefte niet
noemenswaardig heeft verminderd in die zin dat het aandeel van de man daarin lager dan €
140,-- per maand per kind zou zijn.

In het oordeel van het hof ligt besloten dat het, naast de door [kind 1] en [kind 2]
ontvangen zorgtoeslag, ook de premie ter dekking waarvan ze die toeslag ontvangen, in
aanmerking heeft genomen. Het oordeel van het hof dat hetgeen [kind 1] en [kind 2] per
saldo van hun inkomsten overhouden, hun behoefte aan een bijdrage niet zodanig
vermindert dat het aandeel van de man daarin lager dan € 140,-- per maand per kind zou
moeten zijn, is niet onbegrijpelijk.

De overige in de middelen aangevoerde klachten kunnen evenmin tot cassatie leiden. Dit behoeft,
gezien art. 81 lid 1 RO, geen nadere motivering nu die klachten niet nopen tot beantwoording van
rechtsvragen in het belang van de rechtseenheid of de rechtsontwikkeling.

De Hoge Raad verwerpt het beroep.

Deze beschikking is gegeven door de raadsheren A.M.J. van Buchem-Spapens, als voorzitter, M.V. Polak
en T.H. Tanja-van den Broek, en in het openbaar uitgesproken door de raadsheer G. de Groot op 29

4 Beslissing
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januari 2016.
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[de vrouw],
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VERZOEKSTER tot cassatie,
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3.2.1

3.1

advocaat: mr. M.A.J.G. Janssen,

t e g e n

[de man],
wonende te [woonplaats],

VERWEERDER in cassatie,

advocaat: mr. H.J.W. Alt.

Partijen zullen hierna ook worden aangeduid als de vrouw en de man.

Voor het verloop van het geding in feitelijke instanties verwijst de Hoge Raad naar de navolgende
stukken:

a. de beschikkingen in de zaak FA RK 14-5966 van de rechtbank Den Haag van 28 mei 2015 en 9
september 2015;

b. de beschikkingen in de zaken 200.175.765/01 en 200.181.612/01 van het gerechtshof Den Haag
van 4 mei 2016 en 12 april 2017.

De beschikking van het hof van 12 april 2017 is aan deze beschikking gehecht.

Tegen de beschikking van het hof van 12 april 2017 heeft de vrouw beroep in cassatie ingesteld. 
Het cassatierekest is aan deze beschikking gehecht en maakt daarvan deel uit.

De man heeft verzocht het beroep te verwerpen.

De conclusie van de Advocaat-Generaal R.H. de Bock strekt tot verwerping van het cassatieberoep.

De advocaat van de vrouw heeft bij brief van 1 februari 2018 op die conclusie gereageerd.

3 Beoordeling van het middel

In cassatie kan van het volgende worden uitgegaan.

(i) Partijen zijn gehuwd geweest van 26 april 1984 tot 15 augustus 2006.

(ii) Bij beschikking van de rechtbank Den Haag van 22 december 2009 is, met wijziging van een
eerdere beschikking, bepaald dat de man een partneralimentatie verschuldigd is van € 3.614,-
bruto per maand.

(iii) Op 19 januari 2012 is overleden [betrokkene 1] (hierna: [betrokkene 1]); de vrouw is door
[betrokkene 1] benoemd tot zijn enig erfgenaam. Uit hoofde daarvan heeft de vrouw een
woonhuis geërfd, waarop een recht van hypotheek rustte. De vrouw heeft niet aan de man
medegedeeld dat zij de enige erfgenaam van [betrokkene 1] was en hem niet geïnformeerd over
de omvang van de nalatenschap.

De man heeft in dit geding verzocht de hiervoor in 3.1 onder (ii) genoemde beschikking te
wijzigen in die zin dat hij met ingang van 31 augustus 2014 geen alimentatie aan de vrouw

1 Het geding in feitelijke instanties

2 Het geding in cassatie
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3.2.2

3.2.3

3.2.4

3.2.5

verschuldigd is en deze alimentatie vanaf die datum op nihil te stellen, althans de alimentatie
te bepalen op een zodanig bedrag en met ingang van een zodanige datum als de rechtbank
juist acht. Aan zijn verzoek heeft de man onder meer ten grondslag gelegd dat zijn
draagkracht met ingang van 31 augustus 2014, de dag waarop hij de leeftijd van 65 jaar
bereikt en met pensioen gaat, niet langer toereikend is om alimentatie te betalen.

De vrouw heeft verweer gevoerd tegen het verzoek. 
Zij heeft daarbij een aantal stukken betreffende haar financiële situatie in het geding
gebracht, waaronder een aanslag erfbelasting.

De man heeft daarop zijn verzoek en de grondslagen daarvan gewijzigd. Hij heeft primair
verzocht voor recht te verklaren dat zijn verplichting tot het betalen van partneralimentatie is
geëindigd met ingang van de datum waarop de vrouw is gaan samenwonen met
[betrokkene 1]. Subsidiair heeft de man verzocht voor recht te verklaren dat de vrouw
jegens de man, vanwege de verbroken lotsverbondenheid, geen recht meer heeft op enige
bijdrage in de kosten van haar levensonderhoud vanaf de datum waarop de vrouw met
[betrokkene 1] is gaan samenwonen, althans de datum waarop [betrokkene 1] is overleden,
althans een datum die de rechtbank juist acht. Meer subsidiair heeft de man verzocht de
alimentatie op nihil te stellen, althans op een zodanig bedrag als de rechtbank juist acht,
met ingang van de datum van het overlijden van [betrokkene 1], althans met ingang van een
datum die de rechtbank juist acht, vanwege het ontbreken van behoefte en behoeftigheid
aan de zijde van de vrouw.

Uiterst subsidiair heeft de man verzocht de alimentatie op nihil te stellen met ingang van 31
augustus 2014, althans op een zodanig bedrag en met ingang van een zodanige datum als
de rechtbank juist acht.

De rechtbank heeft bij deelbeschikking van 28 mei 2015 de hiervoor in 3.2.3 vermelde
primaire, subsidiaire en meer subsidiaire verzoeken van de man afgewezen. 
Bij eindbeschikking van 9 september 2015 heeft de rechtbank ten aanzien van het hiervoor
in 3.2.3 vermelde uiterst subsidiaire verzoek bepaald dat de man aan de vrouw met ingang
van 31 oktober 2014 tot 1 juli 2015 een alimentatie van € 1.243,-- per maand dient te
betalen en met ingang van 1 juli 2015 een bedrag van € 307,-- per maand.

Op het door de man ingestelde hoger beroep heeft het hof beide beschikkingen van de
rechtbank vernietigd, voor recht verklaard dat de vrouw vanaf 19 december 2012 (waarmee
het hof klaarblijkelijk 19 januari 2012 heeft bedoeld) jegens de man geen aanspraak meer
kan maken op een uitkering ter zake van levensonderhoud aangezien de lotsverbondenheid
per die datum tussen partijen is verbroken, en de vrouw veroordeeld om binnen twee
maanden na de datum van de beschikking aan de man de alimentatie terug te betalen die zij
vanaf 19 januari 2012 van de man heeft ontvangen. Daartoe heeft het hof het volgende
overwogen:

“Is de lotsverbondenheid verbroken ?

20. De man heeft aan de orde gesteld dat door het gedrag van de vrouw jegens hem de
lotsverbondenheid is verbroken als gevolg waarvan de vrouw haar recht op alimentatie is
komen te vervallen.

21. Het hof stelt voorop dat bij de beantwoording van de vraag of aan de gewezen
echtgenoot een uitkering tot levensonderhoud moet worden toegekend, en zo ja, tot welk
bedrag, rekening moet worden gehouden met alle omstandigheden van het concrete geval.
Hieronder zijn ook te verstaan niet-financiële factoren, zoals gedragingen van de onderhoud
verzoekende partij. Daarbij geldt als criterium dat er feiten en omstandigheden zijn, in
verband waarmee van een gewezen echtgenoot in redelijkheid niet kan worden verlangd tot
het levensonderhoud van de ander bij te dragen. De lotsverbondenheid, die ontstaan is door
het huwelijk en daarna nog doorwerkt, is één van de voornaamste gronden voor de
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alimentatieplicht. De lotsverbondenheid neemt even eens af naarmate het huwelijk langer is
ontbonden. Er kunnen echter feiten en omstandigheden zijn die kort na het huwelijk geen
rechtvaardiging geven voor verbreken van de lotsverbondenheid maar jaren na ontbinding
van het huwelijk wel een grond kunnen zijn voor verbreking van de lotsverbondenheid.
Echtscheiding gaat niet zelden gepaard met emotie en ruziegedrag hetgeen soms aanleiding
kan geven tot gedrag dat door een van de partijen als grievend kan worden ervaren. 
Als partijen al enige tijd van elkaar zijn gescheiden mag van de onderhoudsgerechtigde
verlangd worden dat hij of zij ook rekening houdt met de belangen van de
alimentatieplichtige. Alimentatie heeft een vangnetfunctie en wel in die zin dat als de
onderhoudsgerechtigde niet in zijn of haar eigen levensonderhoud kan voorzien hij/zij een
aanspraak jegens de alimentatieplichtige kan maken. Van de alimentatiegerechtigde mag
dan ook verwacht worden dat hij/zij zich aantoonbaar inspant om in zijn of haar eigen
levensonderhoud te voorzien. Voorts mag de alimentatieplichtige van de alimentatie-
gerechtigde in redelijkheid verlangen dat als er een belangrijke wijziging voordoet in de
financiën van de alimentatiegerechtigde hij/zij de alimentatie-plichtige daarover actief
informeert. Het verkrijgen een aanzienlijke nalatenschap door de alimentatie gerechtigde is
veelal aan te merken als een relevant feit in het kader van onderhoudsverplichtingen.

22. Partijen zijn in 2006 van echt gescheiden. 
Het hof stelt vast dat de vrouw een bijzondere relatie heeft gehad met [betrokkene 1]. Die
relatie heeft ertoe geleid dat zij tot enig erfgenaam is benoemd en dat [betrokkene 1] zijn
zoon heeft onterfd. Het feit dat de vrouw geen relatie met [betrokkene 1] heeft gehad in de
zin van artikel 1:160 BW doet daaraan niet af.

23. [betrokkene 1] is op 19 januari 2012 overleden. De vrouw heeft niet aan de man
medegedeeld dat zij de enige erfgenaam van [betrokkene 1] was. Voorts heeft zij hem niet
geïnformeerd over de omvang van de nalatenschap.

24. Niet is weersproken dat de vrouw van [betrokkene 1] een woonhuis heeft geërfd zij het
dat er op de woning een recht van hypotheek rustte. De vrouw heeft noch aan de man noch
aan het hof inzicht gegeven in haar verkrijging uit de nalatenschap van [betrokkene 1]. Het
hof kan derhalve niet vaststellen wat de omvang van de nalatenschap is geweest hetgeen
voor rekening en risico van de vrouw komt.

25. Wel is door de vrouw op 12 januari 2017 (voor de zitting van 13 januari 2017 en wel op
verzoek van het hof) een aangifte inkomstenbelasting 2012 tot en met 2015 in het geding
gebracht. Uit de aangifte Inkomstenbelasting 2015 volgt dat de vrouw toen over een woning
beschikte met een WOZ-waarde van € 170.000,- en een eigenwoning schuld van €
112.870,-. Haar banksaldi waren per 31 december 2015 € 23.520,-. Het had ook op de weg
van de vrouw gelegen om tijdig haar financiële gegevens ten behoeve van de mondelinge
behandeling [te] verstrekken zodat het hof zich goed kon voorbereiden op de financiële
positie van de vrouw te meer daar haar onderhoudsverplichting aan de orde was.

De vrouw heeft de erfenis die zij van [betrokkene 1] heeft verkregen voor de man verborgen
gehouden terwijl het op haar weg had gelegen - mede bezien de gang van zaken tussen
partijen de afgelopen jaren - om de man actief hierover te informeren. Van de vrouw mag in
redelijkheid worden verlangd dat zij volledig transparant is met betrekking tot haar
inkomsten, vermogen en erfrechtelijke verkrijgingen.

Partijen waren al geruime tijd gescheiden toen de vrouw de erfenis van [betrokkene 1]
verkreeg. De lotsverbondenheid tussen de man en de vrouw was dus door tijdsverloop al
sterk verminderd.

De man is zijn verplichtingen jegens de vrouw nagekomen, daaraan doet niet af dat de man
in een procedure bij de rechter een aantal malen om vermindering heeft gevraagd.
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3.3.1

3.3.2

3.3.3

De vrouw heeft in 2007 al van dit hof een vingerwijzing gekregen dat zij zich moest gaan
inspannen om in haar eigen levensonderhoud te gaan voorzien. Naar het oordeel van het
hof heeft de vrouw niet deugdelijk onderbouwd waarom zij geen inkomsten heeft kunnen
verwerven. De vrouw blijft vaag met argumenten als leeftijd, geen opleiding enz. Ook
laaggeschoold werk is werk dat moet worden verricht.

Het niet actief informeren van de man inzake de nalatenschap die zij van [betrokkene 1]
heeft verkregen, het niet actief informeren over haar financiële positie alsmede haar niet
actieve houding om in haar eigen levensonderhoud te gaan voorzien zijn naar het oordeel
van het hof feiten en omstandigheden – mede bezien de vele jaren die na ontbinding van
het huwelijk zijn verstreken – dat de lotsverbondenheid tussen de man en de vrouw is
komen te vervallen per datum overlijden van [betrokkene 1] en wel 19 januari 2012. Van de
man kan in alle redelijkheid niet meer verlangd worden dat hij aan de vrouw vanaf die datum
nog enige bijdrage in haar levensonderhoud dient te voorzien.

Terugbetalingsverplichting

26. Nu het recht op alimentatie is komen te vervallen dient de vrouw de te veel ontvangen
alimentatie terug te betalen.”

Onderdeel 3 van het middel is gericht tegen het oordeel van het hof (in rov. 25) dat de
lotsverbondenheid tussen de man en de vrouw per de datum van het overlijden van
[betrokkene 1] (19 januari 2012) is komen te vervallen en dientengevolge van de man in alle
redelijkheid niet meer verlangd kan worden dat hij vanaf die datum nog enige bijdrage in het
levensonderhoud van de vrouw voldoet. 
Het middel klaagt dat dit oordeel rechtens onjuist is dan wel onvoldoende begrijpelijk is
gemotiveerd.

Bij de beoordeling van deze klacht wordt het volgende voorop gesteld. In de van vóór de
Wet van 28 april 1994, Stb. 324 (Wet limitering alimentatie na scheiding, hierna: WLA)
daterende, vaste rechtspraak van de Hoge Raad is de regel aanvaard dat aan beslissingen
die het recht op een bijdrage voor levensonderhoud van de ene gewezen echtgenoot jegens
de andere praktisch definitief doen eindigen, in verband met hun ingrijpend karakter hoge
motiveringseisen moeten worden gesteld (vgl. HR 17 september 1982,
ECLI:NL:HR:1982:AG4438, NJ 1983/46 en HR 22 januari 1993, ECLI:NL:HR:1993:ZC0839, NJ
1993/233). Na de inwerkingtreding van de WLA zijn die hoge motiveringseisen eveneens van
toepassing geoordeeld in gevallen waarin de rechter op grond van de overgangsbepaling
van art. II lid 2 WLA een alimentatieverplichting die op dat moment vijftien of meer jaren
heeft geduurd, definitief beëindigt (vgl. HR 26 maart 1999, ECLI:NL:HR:1999:AA4819, AA4832
en AA5004, NJ 1999/653-655; HR 29 september 2006, ECLI:NL:HR:2006:AY7000, NJ
2006/535; HR 7 december 2012, ECLI:NL:HR:2012:BY5384, NJ 2013/10). In de memorie van
toelichting op het wetsvoorstel dat tot de WLA heeft geleid, is opgemerkt dat de uitspraken
van de Hoge Raad, waarbij hoge eisen werden gesteld aan de beslissing tot limitering indien
deze is gebaseerd op omstandigheden die in beginsel niet meer kunnen veranderen, voor
het nieuwe recht hun waarde behouden (Kamerstukken II 1985/86, 19295, nr. 3, p. 12
bovenaan).

Op grond van het bij de WLA ingevoerde art. 1:157 lid 4 BW eindigt het recht op
partneralimentatie in beginsel na het verstrijken van een periode van twaalf jaar na de
echtscheiding. Met de onder 3.3.2 vermelde vaste rechtspraak en de daar vermelde bij de
totstandkoming van art. 1:157 lid 4 BW in de memorie van toelichting gedane uitlating,
strookt dat in gevallen waarin die bepaling van toepassing is, eveneens hoge
motiveringseisen worden gesteld aan beslissingen die het recht op een bijdrage voor
levensonderhoud van de ene gewezen echtgenoot jegens de andere (praktisch) definitief
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3.3.4

3.3.5

3.4

doen eindigen voordat de periode van twaalf jaar is verstreken, hetzij – zoals in dit geval –
doordat de rechter de alimentatieverplichting als zodanig beëindigt of limiteert, hetzij
doordat de rechter het alimentatiebedrag op nihil stelt en zijn beslissing is gegrond op
omstandigheden die naar hun aard niet meer voor wijziging vatbaar zijn (vgl. HR 15 februari
2013, ECLI:NL:HR:2013:BY3236, rov. 3.4.2). Deze motiveringseisen worden niet lager of
anders naarmate enige tijd na de echtscheiding is verstreken.

De beslissing van het hof voldoet niet aan die hoge motiveringseisen. De feiten en
omstandigheden waarop het hof zijn beslissing heeft gegrond, dat:

(i) de vrouw de erfenis die zij van [betrokkene 1] heeft verkregen voor de man verborgen
heeft gehouden;

(ii) de vrouw het hof en de man niet actief heeft geïnformeerd over haar financiële positie;

(iii) de vrouw zich onvoldoende heeft ingespannen om in haar eigen levensonderhoud te
gaan voorzien;

zijn daarvoor niet toereikend, ook niet in onderlinge samenhang.

Ten aanzien van al deze omstandigheden geldt dat zij een rol kunnen spelen bij de
vaststelling van de behoefte van de vrouw, maar dat niet valt in te zien waarom zij zouden
moeten leiden tot het definitief beëindigen van de alimentatieplicht (met ingang van de
datum waarop [betrokkene 1] is overleden), ook niet als zij in onderlinge samenhang
worden bezien. Ten aanzien van de onder (i) genoemde omstandigheid heeft het hof
bovendien nagelaten vast te stellen wat de omvang van de door de vrouw ontvangen
erfenis is, zodat onduidelijk is in hoeverre deze erfenis van invloed is op de behoefte van de
vrouw.

De op het voorgaande gerichte klachten van onderdeel 3 treffen derhalve doel.

Opmerking verdient nog het volgende. De rechter kan, buiten het in de wet geregelde geval
van art. 1:160 BW, een lopende alimentatieverplichting slechts doen eindigen wegens
andere omstandigheden dan ontbrekende draagkracht of behoefte op de grond dat het naar
maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar is om van de gewezen
echtgenoot nog langer een bijdrage in het levensonderhoud te verlangen.

Indien het hof, gelet op zijn in rov. 21 gegeven vooropstelling en het slot van rov. 25, heeft
bedoeld dat de alimentatieverplichting is geëindigd omdat de hiervoor in 3.3.4 onder (i)-(iii)
vermelde omstandigheden dienen te worden aangemerkt als omstandigheden waardoor de
lotsverbondenheid tussen de gewezen echtelieden is verbroken of vervallen, mede omdat
deze door tijdsverloop al was afgenomen, is het uitgegaan van een onjuiste rechtsopvatting.
Weliswaar kan de door het huwelijk in het leven geroepen lotsverbondenheid als een
grondslag voor het ontstaan van de alimentatieverplichting worden beschouwd, maar het
voortduren van die verplichting berust niet op het voortduren van de lotsverbondenheid.
Daarom kan het ‘afnemen’ of ‘vervallen’ van lotsverbondenheid geen grond zijn voor
beëindiging van de alimentatieverplichting, ook niet in samenhang met andere
omstandigheden (vgl. HR 20 december 2013, ECLI:NL:HR:2013:2058, NJ 2014/143, rov. 3.4.4
en 3.5).

Onderdeel 3.12.9 klaagt dat het oordeel van het hof dat het niet kan vaststellen wat de omvang
van de nalatenschap is geweest, onbegrijpelijk is.

Deze klacht is terecht voorgesteld. Tegen de achtergrond van de onder 3.12.8 van het middel
genoemde passages uit de gedingstukken en de producties met betrekking tot de WOZ-waarde
van de geërfde woning en de openstaande hypothecaire schuld, valt zonder nadere motivering,
die ontbreekt, niet in te zien dat de omvang van de nalatenschap niet in beginsel kon worden
vastgesteld aan de hand van de door de vrouw overgelegde gegevens. Indien het hof van oordeel
was dat het nog andere specifieke informatie nodig had, had het de vrouw kunnen vragen die te
verstrekken. Het hof waarnaar de zaak zal worden verwezen, zal dit, indien nodig, alsnog kunnen
doen.
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3.5

3.6

Onderdeel 3.13 is gericht tegen het oordeel dat de vrouw zich onvoldoende heeft ingespannen om
in haar eigen levensonderhoud te gaan voorzien. Onderdeel 3.13.4 klaagt dat het hof heeft
miskend dat de stelplicht en de bewijslast ter zake van deze omstandigheid op de man rusten.
Onderdeel 3.13.5 klaagt dat het oordeel onvoldoende is gemotiveerd.

Deze klachten treffen eveneens doel. Het hof heeft overwogen dat de vrouw niet deugdelijk heeft
onderbouwd waarom zij geen inkomsten heeft kunnen verwerven. Aldus heeft het hof miskend dat
de inzet van het door het hof toegewezen verzoek van de man niet was of en in hoeverre bij de
vrouw behoefte aan een uitkering tot levensonderhoud bestaat, maar of grond bestaat tot een
definitieve beëindiging van de alimentatieverplichting. Nu het de man was die zich beriep op een
definitieve beëindiging van zijn alimentatieplicht, lag het op zijn weg de feiten en omstandigheden
aan te voeren met betrekking tot de mogelijkheden die voor de vrouw, gezien haar leeftijd,
opleiding en werkervaring, bestonden om na het uiteengaan van partijen werk te vinden of een
opleiding te volgen. (Vgl. onder meer HR 18 april 1997, ECLI:NL:HR:1997:ZC2348, NJ 1997/571; HR
19 januari 2001, ECLI:NL:HR:2001:AA9558, NJ 2001/274.)

Tevens is het hof tekortgeschoten in zijn motiveringsplicht door niet kenbaar in zijn beoordeling te
betrekken de stellingen van de vrouw

- dat zij ten tijde van de echtscheiding 56 jaar was,

- dat zij als hoogst genoten opleiding huishoudschool had,

- dat zij van de man tijdens het huwelijk niet mocht werken,

- dat rekening moet worden gehouden met de economische situatie van Nederland in zijn geheel,
met name de kredietcrisis die is aangevangen in 2008,

- dat de vrouw in 2010 en 2011 is geopereerd aan haar duimgewrichten, in 2012 aan haar knie
waarbij zij een kunstknie heeft gekregen en in 2013 en 2014 aan haar beide heupen waarbij zij
aan beide zijden een kunstheup heeft gekregen.

Onderdeel 4 keert zich tegen de beslissing van het hof dat de vrouw de vanaf 19 januari 2012
ontvangen alimentatie moet terugbetalen aan de man. Deze beslissing kan reeds niet in stand
blijven vanwege het slagen van de voorgaande klachten.

Opmerking verdient nog het volgende. Het onderdeel betoogt terecht dat de rechter ook in geval
van een definitieve beëindiging van de alimentatieplicht behoedzaamheid dient te betrachten bij
het gebruik van zijn bevoegdheid een wijziging van een eerder vastgestelde bijdrage in het
levensonderhoud te laten ingaan op een vóór zijn uitspraak gelegen datum, en steeds dient te
beoordelen in hoeverre een daaruit voortvloeiende terugbetalingsverplichting in redelijkheid kan
worden aanvaard en van die beoordeling rekenschap dient te geven in zijn motivering (vgl. onder
meer HR 25 april 2014, ECLI:NL:HR:2014:1001, NJ 2014/225; HR 12 mei 2017,
ECLI:NL:HR:2017:871). Dit wordt niet anders doordat voor de beslissing tot beëindiging als
zodanig reeds verzwaarde motiveringseisen gelden. De vragen (i) of de alimentatieplicht moet
worden beëindigd, (ii) of – bij bevestigende beantwoording van die vraag – dit dan moet gebeuren
met ingang van een datum gelegen vóór de uitspraak en (iii) in hoeverre – bij bevestigende
beantwoording van de beide voorgaande vragen – een daaruit voortvloeiende
terugbetalingsverplichting in redelijkheid kan worden aanvaard, dienen van elkaar te worden
onderscheiden.

Het voorgaande lijdt uitzondering indien de beëindiging van de onderhoudsplicht is gegrond op
art. 1:160 BW (HR 28 maart 2008, ECLI:NL:HR:2008:BC4844, NJ 2008/190; HR 22 april 2016,
ECLI:NL:HR:2016:724, NJ 2016/238.) In dat geval gaat het immers om in de wet vermelde, vaste
beëindigingsgronden. De rechter heeft dan in beginsel niet de vrijheid een andere datum vast te
stellen vanaf welke geen bijdrage in het levensonderhoud meer verschuldigd is dan de datum
waarop zich een van die beëindigingsgronden voordoet, en de alimentatiegerechtigde dient in
beginsel vanaf die datum rekening te houden met het einde van het recht op alimentatie en dus
met een terugbetalingsverplichting.
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3.7 De overige klachten van het middel behoeven geen behandeling.

De Hoge Raad:

vernietigt de beschikking van het gerechtshof Den Haag van 12 april 2017;

verwijst het geding naar het gerechtshof Amsterdam ter verdere behandeling en beslissing.

Deze beschikking is gegeven door de vice-president C.A. Streefkerk als voorzitter en de raadsheren
A.M.J. van Buchem-Spapens, A.H.T. Heisterkamp, C.E. du Perron en H.M. Wattendorff, en in het
openbaar uitgesproken door de raadsheer T.H. Tanja-van den Broek op 4 mei 2018.

4 Beslissing
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Instantie Gerechtshof Den Haag

Datum uitspraak 22-05-2019

Datum publicatie 27-06-2019

Zaaknummer 200.246.381/01

Formele relaties Eerste aanleg: ECLI:NL:RBDHA:2018:8873 

Rechtsgebieden Personen- en familierecht

Bijzondere kenmerken Hoger beroep
Rekestprocedure

Inhoudsindicatie
Artikel 1:252 BW; aanvragen gezamenlijk gezag met DigiD-code; stel- en
bewijsplicht misbruik.

Vindplaatsen Rechtspraak.nl 
EB 2019/85 

Uitspraak

GERECHTSHOF DEN HAAG

Afdeling civiel recht

zaaknummer : 200.246.381/01

rekestnummer rechtbank : FA RK 18-956

zaaknummer rechtbank : C/09/547726

beschikking van de meervoudige kamer van 22 mei 2019

inzake

[appellant]

wonende te [woonplaats] ,

verzoeker in hoger beroep,

hierna te noemen: de vader,

advocaat mr. T. Venneman te Den Haag,

ECLI:NL:GHDHA:2019:1745
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2.1

-
-

2.2

-
-

2.3

3.1

tegen

[geïntimeerde] ,

wonende te [woonplaats] , Duitsland,

verweerster in hoger beroep,

hierna te noemen: de moeder,

advocaat mr. M.N.G.N.H. Brech te Den Haag.

In zijn adviserende en/of toetsende taak is in de procedure gekend:

de raad voor de kinderbescherming,

locatie: Den Haag,

hierna te noemen: de raad.

Het hof verwijst voor het verloop van het geding in eerste aanleg naar de beschikking van de
rechtbank Den Haag van 22 juni 2018, uitgesproken onder voormeld zaaknummer (hierna te noemen:
de bestreden beschikking).

De vader is op 20 september 2018 in hoger beroep gekomen van de bestreden beschikking.

Bij het hof zijn voorts de volgende stukken ingekomen:

van de zijde van de vader:

een journaalbericht van 2 oktober 2018 met bijlagen, ingekomen op 3 oktober 2018;
een journaalbericht van 5 november 2018 met bijlagen, ingekomen op 6 november 2018;

van de zijde van de moeder:

- een brief van 26 maart 2019 met bijlagen, ingekomen op 27 maart 2019.

De mondelinge behandeling heeft op 3 april 2019 plaatsgevonden. Verschenen zijn:

de vader, bijgestaan door zijn advocaat;
de moeder, bijgestaan door haar advocaat.

Het hof gaat uit van de door de rechtbank vastgestelde feiten voor zover daartegen in hoger
beroep niet is opgekomen. Onder meer staat het volgende vast.

1 Het verloop van het geding in eerste aanleg

2 Het geding in hoger beroep

3 De feiten
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3.2

3.3

3.4

3.5

-

-

2.1

2.2

2.3

-

-
-
-

5.1

Partijen zijn de ouders van [de minderjarige] , geboren [in] 2012 te 
[geboorteplaats] , hierna te noemen: de minderjarige.

De minderjarige woont bij de moeder en is door de vader erkend.

Op 6 april 2017 is in het gezagsregister een aantekening gemaakt dat de ouders vanaf dan
gezamenlijk met het gezag over de minderjarige zijn belast.

De vader heeft de Nederlandse nationaliteit en de moeder de Letse.

Bij de bestreden beschikking zijn – kort weergegeven – partijen verwezen naar het traject van
Ouderschap Blijft. Verder is:

de griffier gelast de aantekening in het gezagsregister van 6 april 2017 met betrekking tot de
minderjarige door te halen;
bepaald dat de minderjarige, met ingang van haar verhuizing naar [woonplaats moeder] in
Duitsland, bij de vader zal zijn:

- tijdens de schoolweken een weekend per vier weken van vrijdag na school tot zondag 16.00
uur;

- de helft van de schoolvakanties, in onderling overleg tussen beide ouders nader te bepalen;

- waarbij de moeder telkens moet zorgen voor het brengen en halen van de minderjarige en de
daarmee gepaard gaande kosten voor haar eigen rekening moet nemen;

- bepaald dat de moeder ervoor moet zorgen dat de minderjarige na de verhuizing naar
[woonplaats moeder] in Duitsland wekelijks telefonisch en/of skypecontact zal kunnen hebben met
haar vader.

De bestreden beschikking is uitvoerbaar bij voorraad verklaard. Het meer of anders verzochte is
afgewezen.

De vader verzoekt de bestreden beschikking te vernietigen en, opnieuw beschikkende, de moeder
alsnog niet-ontvankelijk te verklaren in haar inleidende verzoeken, althans die verzoeken af te
wijzen en de inleidende verzoeken van de vader toe te wijzen, dan wel een zodanige uitspraak te
doen als het hof vermeent te behoren. Kosten rechtens.

De moeder voert daartegen gemotiveerd verweer.

Aan de orde zijn:

de doorhaling van de aantekening in het gezagsregister van 6 april 2017, die inhoudt dat
partijen vanaf die datum gezamenlijk zijn belast met het gezag over de minderjarige;
het gezag over de minderjarige;
het door de man verzochte verhuisverbod;
de zorg-/ omgangsregeling tussen de vader en de minderjarige.

4 De omvang van het geschil

5 De motivering van de beslissing
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5.2

5.3

5.4

5.5

5.6

Doorhaling aantekening gezagsregister

De rechtbank heeft – samengevat weergegeven – geoordeeld dat niet of onvoldoende is vast
komen te staan dat het gezamenlijk gezag van de ouders over de minderjarige op beider verzoek
in het gezagsregister is aangetekend en dat dit ertoe leidt dat ten onrechte in het gezagsregister
is aangetekend dat de ouders gezamenlijk het gezag over de minderjarige hebben. Daarbij is
overwogen dat a) de vader de stelling van de moeder dat hij zonder haar toestemming in april
2017 digitaal het gezag heeft aangevraagd, onvoldoende concreet heeft betwist, en b) de
overgelegde WhatsApp berichten de juistheid van de stelling van de moeder bevestigen.

De vader is het daar niet mee eens en voert - onder meer - het volgende aan. De moeder heeft
niet aannemelijk gemaakt dat de vader misbruik heeft gemaakt van haar DigiD-code. Het contact
tussen partijen was wel degelijk goed in april 2017. De vader heeft de DigiD-code van de moeder
nooit gehad. De moeder spreekt wel degelijk de Nederlandse taal en kan dit ook goed begrijpen
en lezen. Voor het gestelde valselijk gebruik maken van de DigiD is de vader nooit vervolgd.

De moeder voert daartegen gemotiveerd verweer.

Ingevolge het bepaalde in artikel 1:252 van het Burgerlijk Wetboek (BW) oefenen ouders die niet
met elkaar zijn gehuwd of een geregistreerd partnerschap met elkaar zijn aangegaan het gezag
over hun minderjarige kinderen gezamenlijk uit, indien dit op hun beider verzoek in het register,
bedoeld in artikel 1:244 BW, is aangetekend. Sinds 15 juli 2013 kunnen ouders het gezamenlijk
gezag ook digitaal aanvragen. Op 6 april 2017 is in het gezagsregister digitaal aangetekend dat
partijen vanaf die datum gezamenlijk zijn belast met het gezag over de minderjarige. Zoals de
vader terecht stelt met een beroep op een uitspraak van dit hof van 15 augustus 2018,
ECLI:NL:GHDHA:2018:2041, geldt dat in beginsel moet worden aangenomen dat het verzoek tot
gezamenlijk gezag in het gezagsregister door partijen gezamenlijk is gedaan, aangezien de
aanvraag met de gewaarborgde DigiD van beide ouders heeft plaatsgevonden. Anders dan de
rechtbank heeft overwogen dient derhalve niet beoordeeld te worden of vast is komen te staan of
het gezamenlijk gezag van de ouders op beider verzoek is aangetekend. Op de moeder rust de
stelplicht om voldoende gemotiveerd te onderbouwen dat de vader misbruik heeft gemaakt van
haar DigiD-gegevens en daarmee het gezamenlijk gezag heeft aangevraagd.

Naar het oordeel van het hof heeft de moeder daaraan voldaan. Zij heeft, zowel in eerste aanleg
als in hoger beroep, gemotiveerd aangevoerd dat de vader haar administratie deed omdat zij de
Nederlandse taal slechts minimaal beheerst en dat hij in dat kader ook de beschikking had over
haar inloggegevens van haar DigiD. Buiten haar medeweten en zonder haar toestemming heeft de
vader in april 2017 gebruik gemaakt van haar DigiD-code. Het hof acht het aannemelijk dat de
moeder, die weliswaar in staat is om zichzelf verstaanbaar te maken, de Nederlandse taal
onvoldoende beheerst om zelfstandig alle digitale administratieve handelingen te verrichten.
Verder heeft de moeder voldoende onderbouwd dat zij pas tijdens het plannen van de verhuizing
naar Duitsland erachter kwam dat de vader eveneens met het gezag over de minderjarige was
belast. Verder heeft zij ter zitting – onbetwist – gesteld dat de vader de brief waarin stond dat
partijen gezamenlijk met het gezag waren belast, heeft achtergehouden. Anders dan de moeder,
heeft de vader wisselende verklaringen afgelegd over de wijze waarop de digitale aantekening in
het gezagsregister heeft plaatsgevonden. In eerste aanleg heeft de vader gesteld dat hij het
verzoek zelfstandig heeft gedaan, nadat hij dit met de moeder zou hebben besproken en zij
mondeling toestemming zou hebben gegeven voor de aanvraag daarvan. In hoger beroep
daarentegen, heeft de vader verklaard dat hij in de woning van de moeder eerst zijn eigen
gegevens heeft ingevoerd op de website van rechtspraak.nl en dat de moeder vervolgens haar
eigen gegevens heeft ingevuld, omdat hij daarover niet de beschikking heeft en had. Nu – zonder
enige toelichting - de verklaringen van de vader inconsistent zijn, is het hof van oordeel dat de
lezing van de vader over de wijze waarop de aantekening in het gezagsregister tot stand is
gekomen, ongeloofwaardig is. Het hof gaat daar dan ook aan voorbij. Dat de vader tot op heden
nog niet strafrechtelijk is veroordeeld naar aanleiding van de aangifte van de moeder, leidt niet tot
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een ander oordeel. Het hof zal dan ook de bestreden beschikking bekrachtigen, zij het op andere
gronden.

Gezag

De rechtbank heeft het verzoek van de vader om de ouders gezamenlijk met het gezag over de
minderjarige te belasten, afgewezen. Daarbij heeft de rechtbank overwogen dat afwijzing
anderszins in het belang van de minderjarige is doordat a) de relatie tussen partijen ernstig is
verstoord en hun onderlinge communicatie problematisch is als gevolg van (de vaststaande)
stalking en bedreigingen door de vader, b) de vrees van de moeder gegrond is dat de vader het
gezamenlijk gezag zal gaan misbruiken om de moeder en/of de minderjarige te beperken in de
opbouw van een nieuw leven en/of dat ouders het niet eens zullen kunnen worden over
belangrijke beslissingen rondom de minderjarige, c) de moeder sinds de geboorte en na het
uiteengaan van partijen de hoofdzorg voor en de opvoeding van de minderjarige op zich heeft
genomen en de beslissingen over en voor de minderjarige heeft genomen zonder dat de vader
daarbij feitelijk een wezenlijk rol heeft vervuld.

De vader kan zich daar niet mee verenigen. De stalking en bedreigingen staan niet vast want de
vader heeft hoger beroep ingesteld tegen de veroordeling door de rechtbank. Ook de moeder
zocht regelmatig contact met de vader en partijen hebben in oktober 2017 gezamenlijk de
verjaardag van de minderjarige gevierd. Dat de vader zich in het verleden niet goed heeft
gedragen ten aanzien van de moeder kan de vader erkennen, maar dat is inmiddels langer
geleden. Ook heeft de vader wel degelijk een rol gespeeld in het leven van de minderjarige en is
hij betrokken geweest bij het nemen van beslissingen over haar. Uit niets blijkt dat de vader
beslissingen blokkeert of dat hij het gezamenlijk gezag zal misbruiken. Bovendien mag binnen
afzienbare tijd verbetering verwacht worden aangezien partijen zijn verwezen naar het traject
van Ouderschap Blijft. Dat de vader het niet eens is met de verhuizing van zijn dochtertje naar een
locatie in een ander land op 500 kilometer afstand, kan niet als relevante belemmering worden
gekwalificeerd. Ook heeft de rechtbank niet geconcludeerd dat de minderjarige klem komt te
zitten.

De moeder heeft gemotiveerd verweer gevoerd dat voor zover nodig hierna zal worden
behandeld.

Het hof stelt voorop dat, op grond van artikel 1:253c, eerste lid, BW de tot het gezag bevoegde
ouder van het kind, die nimmer het gezag gezamenlijk met de moeder uit wie het kind is geboren
heeft uitgeoefend, in dit geval de vader, het hof kan verzoeken de ouders met het gezamenlijk
gezag over het kind te belasten. Dit verzoek wordt, indien de andere ouder met gezamenlijk
gezag niet instemt, slechts afgewezen indien er een onaanvaardbaar risico is dat de minderjarige
klem of verloren zou raken tussen de ouders en niet te verwachten is dat hierin binnen afzienbare
tijd voldoende verbetering zou komen, of afwijzing anderszins in het belang van de minderjarige
noodzakelijk is.

Het hof is van oordeel dat de rechtbank terecht het verzoek van de vader heeft afgewezen. Het
hof neemt de gronden waarop de rechtbank heeft geoordeeld en beslist over en maakt deze - na
eigen afweging - tot de zijne. Het hof neemt daarbij het volgende in aanmerking. Tussen de
ouders is sprake van een ernstig verstoorde verhouding. Door onder meer het misbruik van haar
DigiD-code, heeft de vader het vertrouwen van de moeder in hem ernstig beschaamd. Hoewel de
vader zijn excuses heeft aangeboden voor hetgeen er los hiervan in het verleden tussen hen is
voorgevallen, is voor het hof voldoende vast komen te staan dat de moeder nog steeds erg
angstig is voor de vader. De huidige opvattingen van de ouders over de wijze waarop het belang
van de minderjarige moet worden ingevuld, lopen sterk uiteen en partijen zijn niet in staat met
elkaar daarover te communiceren. Met de rechtbank, is het hof van oordeel dat de vrees van de
moeder dat de vader het gezamenlijk gezag zal gaan misbruiken, gegrond is, temeer nu de vader
volhardend blijft in zijn standpunt dat het in het belang van de minderjarige is dat de moeder weer
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met haar terug verhuist naar Nederland. De omstandigheid dat de ouders in onderling overleg een
uitgebreide omgangsregeling tussen de vader en de minderjarige zijn overeengekomen, is
evenmin redengevend om de vader tevens te belasten met het gezag. Deze positieve
ontwikkelingen, die nog pril zijn, hebben naar het oordeel van het hof juist plaatsgevonden
doordat de moeder alleen het gezag over de minderjarige uitoefent en is verhuisd naar Duitsland.
Het hof is, gelet op het voorgaande, dan ook van oordeel dat er een onaanvaardbaar risico is dat
de minderjarige klem of verloren raakt tussen haar ouders. Het hof heeft niet de verwachting dat
hierin binnen afzienbare tijd verbetering in zal komen, mede gezien de angst van de moeder voor
de vader. Het is in de gegeven omstandigheden in het belang van de minderjarige noodzakelijk
dat de moeder alleen belast blijft met het gezag over de minderjarige, zodat het hof de bestreden
beschikking zal bekrachtigen.

Verhuisverbod

Het hof overweegt dat uit het systeem van de wet volgt dat alleen in geval van gezamenlijke
gezagsuitoefening toestemming van de ouder bij wie een minderjarige niet zijn hoofdverblijfplaats
heeft, nodig is voor een verhuizing van de andere ouder met een minderjarige, in welke context
een verhuisverbod kan spelen (artikel 1:253a BW. Nu het hof bij deze beschikking (in negatieve
zin) beslist over het verzoek van de vader om te worden belast met het gezamenlijk gezag, kan
een verhuisverbod niet worden toegewezen. Het hof zal dan ook dit verzoek afwijzen, zij het met
verbetering van gronden nu de rechtbank dit verzoek inhoudelijk heeft beoordeeld.

Omgangsregeling

De vader heeft verzocht om een regeling vast te stellen waarbij de minderjarige elk weekend bij
hem verblijft waarbij de vader de minderjarige op vrijdagmiddag van school haalt en
maandagochtend naar school brengt. Daarnaast verzoekt de vader te bepalen dat de minderjarige
elke woensdagmiddag alsmede de helft van de schoolvakanties bij hem verblijft.

De moeder heeft daartegen gemotiveerd verweer gevoerd.

Het hof overweegt als volgt. Ter zitting is gebleken dat partijen in gezamenlijk overleg zijn
overeengekomen dat de minderjarige gedurende één week per maand bij de vader verblijft, maar
dat dit niet langer mogelijk zal zijn op het moment dat de minderjarige verplicht naar school moet.
Het hof gaat er van uit dat partijen aan deze regeling uitvoering zullen geven. Met ingang van de
dag dat de minderjarige verplicht schoolgaand is, is het hof van oordeel dat de door de rechtbank
vastgestelde regeling moet worden gehandhaafd. Evenals de rechtbank, acht het hof het niet in
het belang van de minderjarige om een omgangsregeling vast te stellen waarin de frequentie van
de omgang meer is dan een weekend per vier weken, gezien de reistijd. De door de vader
verzochte omgangsregeling van elke week een weekend is naar het oordeel van het hof niet
haalbaar en te belastend voor de minderjarige. Het hof gaat er voorts vanuit dat de moeder haar
toezegging - dat zij zal proberen de vader te compenseren in die zin dat de minderjarige het
overgrote deel van de vakanties bij hem kan blijven - gestand zal doen. Uit pragmatisch oogpunt
zal het hof de bestreden beschikking bekrachtigen.

Proceskosten

Gelet op de familierechtelijke aard van de procedure zal het hof de proceskosten in hoger beroep
compenseren

6 De beslissing
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Het hof, beschikkende in het hoger beroep:

bekrachtigt de beschikking van de rechtbank Den Haag van 22 juni 2018;

verzoekt de griffier krachtens het bepaalde in het Besluit gezagsregisters een afschrift van deze
uitspraak toe te zenden aan de griffier van de rechtbank Den Haag, afdeling civiel recht, team familie-
en jeugdrecht ter attentie van het openbaar register;

compenseert de kosten van het geding in hoger beroep in die zin, dat iedere partij de eigen kosten
draagt;

wijst het meer of anders verzochte af.

Deze beschikking is gegeven door mrs. J.A. van Kempen, A.E. Sutorius-van Hees en J. Calkoen-Nauta,
bijgestaan door mr. M.J. de Klerk als griffier en is op 22 mei 2019 uitgesproken in het openbaar in
tegenwoordigheid van de griffier.
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1.1.

1.2.

1.3.

2.1.

2.2.

2.3.

2.4.

[de man] te [plaats 2] , gemeente [gemeente 2] ,

gedaagde in conventie,

eiser in reconventie,

advocaat mr. E.M. Elfrink te Hengelo, Overijssel.

Partijen zullen hierna ‘de vrouw’ en ‘de man’ genoemd worden.

Het verloop van de procedure blijkt uit:

de dagvaarding van 14 augustus 2018, met producties 1 tot en met 13;
de conclusie van antwoord in conventie tevens houdende eis in reconventie van

17 oktober 2018, met producties 1 tot en met 7;

het tussenvonnis van 14 november 2018 waarin een comparitie van partijen is bevolen;
het proces-verbaal van de comparitie van partijen van 4 april 2019 en de daarin genoemde
stukken.

Het proces-verbaal van de comparitie van partijen is buiten aanwezigheid van partijen
opgemaakt. Partijen zijn in de gelegenheid gesteld opmerkingen van feitelijke aard op de
verslaglegging kenbaar te maken. Geen van partijen heeft van deze gelegenheid gebruik
gemaakt.

Ten slotte is een datum voor vonnis bepaald.

Partijen hebben een affectieve relatie (‘de relatie’) met elkaar gehad die 17 jaar heeft geduurd.
Uit deze relatie zijn twee minderjarige kinderen geboren: [minderjarige I] (geboren op
[geboortedatum 1] ) en [minderjarige II] (geboren op [geboortedatum 2] ).

Partijen hebben gezamenlijk een woning gekocht, gelegen aan de [adres] (hierna: ‘de woning’),
die op 31 oktober 2003 aan hen is geleverd. De koopprijs bedroeg EUR 180.500. De leveringsakte
omschrijft het verkochte als volgt: “het houten chalet met ondergrond, tuin en verder toebehoren
(…) door koper te gebruiken als recreatiewoning.”

De aankoop van de woning is (deels) gefinancierd met een hypothecaire geldlening ter grootte
van, destijds, EUR 150.000. Partijen zijn ter zake van voornoemde lening hoofdelijk aansprakelijk.

De woning bevindt zich op ‘Recreatieterrein [X] ’

en is door partijen in gebruik genomen voor permanente bewoning. De gemeente gedoogt
vooralsnog permanente bewoning. Partijen zijn in dat verband geregistreerd op een lijst van
personen aan wie een zogenaamd ‘persoonsgebonden overgangsrecht’ is verleend. Dit
persoonsgebonden overgangsrecht komt te vervallen indien voldaan is aan artikel 3.3.2. van de
voor de (bewoners van de) woning van toepassing zijnde (ontwerp) bestemmingsregels.
Voornoemd artikel luidt:

“3.3.2. Persoonsgeboden overgangsrecht recreatiewoningen en woonschepen. Voor de gebouwen

1 De procedure

2 De feiten
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2.5.

ter plaatse van de aanduiding ‘specifieke vorm van recreatie – persoonsgebonden overgangsrecht
permanente bewoning’ geldt het volgende:

a. Deze gebouwen zijn in strijd met het bestemmingsplan in gebruik genomen ten behoeve van
permanente bewoning. De natuurlijke personen die de bestaande hoofdgebruikers van de
bouwwerken zijn zoals opgenomen in de bijlagen bij de regels bijlage 2, mogen dit gebruik
voortzetten.

b. Het persoonsgebonden overgangsrecht eindigt:

1. zodra het gebruik door de bestaande hoofdbewoner(s) wordt beëindigd; of

2. de bewoning door de hoofdbewoner(s) meer dan 3 maanden onderbroken wordt; of

3. de hoofdbewoner(s) zich heeft uitgeschreven uit het BRP; of

4. het bestaande huurcontract overgaat op een derde.

c. Als bestaande hoofdbewoner wordt aangemerkt de persoon/personen die vanaf 14 maart 2007
tot op het moment van het ter inzage leggen van het ontwerp van dit bestemmingsplan volgens
de gemeentelijke basisadministratie van de gemeente [gemeente 2] als hoofdbewoner staan
ingeschreven ter plaatse van de aanduiding en als zodanig zijn opgenomen in bijlagen bij de
regels bijlage 2.”

Partijen hebben op 31 oktober 2003 een, notarieel vastgelegd, samenlevingscontract gesloten.
Het samenlevingscontract luidt als volgt, voor zover hier relevant:

“(…)

GEMEENSCHAPPELIJKE HUISHOUDING

ARTIKEL 3 (…)

2. Partijen verplichten zich naar evenredigheid van hun inkomen bij te dragen in de kosten van de
gemeenschappelijke huishouding. Onder inkomen wordt verstaan het besteedbaar inkomen na
betaling van belastingen, premies sociale verzekeringen en de kosten die redelijkerwijs gemaakt
moeten worden voor de verwerving van het inkomen.

3. Het hiervoor in lid 2 bedoelde gedeelte van het inkomen of zoveel meer als partijen wensen,
wordt gestort op een gemeenschappelijke bank- en/of girorekening en/of in een
gemeenschappelijke kas. Deze gemeenschappelijke bank- en/of girorekening en/of deze
gemeenschappelijke kas wordt/worden op naam van beide partijen gesteld; zij zijn daarin ieder
voor de helft gerechtigd.

4. Indien slechts één van de partijen inkomen heeft, komen de kosten van de gemeenschappelijke
huishoudinggeheel ten laste van die partij.

5. Indien het inkomen niet toereikend is, is iedere partij gehouden naar evenredigheid van haar
vermogen het tekort aan te vullen.

ARTIKEL 4

1. Tot de kosten van de gemeenschappelijke huishouding worden in voorkomende gevallen onder
meer gerekend de huurtermijnen betreffende de door partijen tezamen bewoonde woning, de
kosten van gebruikelijke verzekeringen met inbegrip van de premie voor een eventuele
ziektekostenverzekering, de kosten van gezamenlijke vakanties en de kosten van medische
verzorging.

2. Premies van overlijdensrisicoverzekering (daaronder het risicodeel van een gemengde
verzekering en een ongevallenverzekering begrepen) vallen niet onder de kosten van de
huishouding.

De begunstigde partij dient tevens verzekeringnemer te zijn van een dergelijke verzekering en
indien dat niet het geval is, wordt de begunstigde partij geacht verzekeringnemer te zijn.

Deze begunstigde partij draagt de deswege verschuldigde of betaalde premies of koopsommen.

3. Indien ter financiering van de door partijen gezamenlijk te bewonen woning en van zaken
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2.6.

2.7.

2.8.

3.1.

aangeschaft voor de gemeenschappelijke huishouding een geldlening is aangegaan, zal de rente
worden gerekend tot de kosten van de gemeenschappelijke huishouding. Zijn bedoelde zaken
gemeenschappelijk eigendom, dan wordt ook de aflossing tot de kosten van de
gemeenschappelijke huishouding gerekend. Voorts worden in dat geval tot die kosten gerekend
de kosten van alle gewone lasten en herstellingen en buitengewone herstellingen als bedoeld in
artikel 3:220 Burgerlijk Wetboek, de zakelijke belasting en de premie voor de opstalverzekering.
(…)”

Het samenlevingscontract is per oktober 2017 ontbonden.

De man is toen in de woning blijven wonen. De vrouw heeft de woning verlaten en heeft zich met
ingang van medio oktober 2017 op een ander adres ingeschreven.

Bij brief van 30 oktober 2018 heeft de gemeente [gemeente 3] uitspraak gedaan op het door de
man ingediende bezwaarschrift ten aanzien van de WOZ-waarde van de woning, die was
vastgesteld op EUR 164.000. Het bezwaarschrift is gegrond verklaard en de WOZ-waarde van de
woning is verlaagd naar EUR 97.000. Voornoemde brief bevatte voorts de volgende tekst, voor
zover hier relevant:

“Ons besluit om de waarde te verlagen naar € 97.000 is gebaseerd op de volgende argumenten:

- De taxateur heeft de waarde opnieuw beoordeeld tijdens de inpandige opname van 2 augustus 2018.
De woning is alleen bereikbaar per boot, en is voorzien van een gemiddelde keuken (2004) en
gemiddelde badkamer (2010). De staat van onderhoud is redelijk, de bouwkundige constructie is matig.

- De taxateur heeft geconcludeerd dat er in de taxatie te weinig rekening was gehouden met de
argumenten in uw bezwaarschrift. Het bestemmingsplan is inderdaad zeer bepalend voor de waarde. U
heeft als huidige bewoner een persoonsgebonden overgangsrecht voor het instandhouden van de
woning en voor permanente bewoning.

De woning dient tot 90 m2 te worden afgebroken bij verkoop. Hiermee was in de taxatie te weinig
rekening gehouden. (…).”

Samengevat vordert de vrouw bij vonnis, voor zover mogelijk uitvoerbaar bij voorraad:

Vordering 1

i.  primair (a) vast te stellen dat de woning tussen partijen moet worden verdeeld door toedeling
daarvan aan de vrouw, onder de voorwaarde dat de man uit zijn hoofdelijke hypothecaire
aansprakelijkheid zal worden ontslagen, (b) met als gevolg waarvan de vrouw aan de man
verschuldigd zal zijn een bedrag ter grootte van EUR 80.820,00;

ii.  subsidiair vast te stellen dat de woning tussen partijen moet worden verdeeld door toedeling
daarvan aan de man, onder de voorwaarde dat de vrouw uit haar hoofdelijke hypothecaire
aansprakelijkheid zal worden ontslagen, met als gevolg waarvan de man aan de vrouw
verschuldigd zal zijn een bedrag ter grootte van EUR 80.820,00;

Vordering 2

te bepalen dat de man een bedrag van EUR 200.891,37 aan de vrouw voldoet ter compensatie
van de kosten van huishouding, althans een bedrag door de rechtbank te bepalen, waarbij de
vrouw bereid is de uitkoop van de man uit de woning in mindering te brengen op de vordering die
zij op hem heeft.

3 Het geschil

in conventie
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3.2.

3.3.

3.4.

3.5.

3.6.1.

3.6.

3.7.

3.8.

De vrouw legt aan haar vordering ten grondslag dat zij - hoewel de man in de woning is blijven
wonen nadat zij in oktober 2017 is vertrokken - een groter belang heeft bij toedeling van de
woning aan haar dan de man bij toedeling aan hem heeft, nu zij over meer financiële armslag
beschikt en in staat is de man tegen een reële waarde uit te kopen. Daarnaast stelt de vrouw dat
zij gedurende de relatie alle kosten van de huishouding alsmede de kosten voor de kinderen heeft
gedragen, waardoor zij meer heeft bijgedragen dan waartoe zij op grond van het
samenlevingscontract gehouden was. Zij vordert dan ook betaling door de man van dat wat hij uit
dien hoofde aan haar verschuldigd is.

De man voert verweer.

Op de stellingen van partijen wordt hierna, voor zover van belang, nader ingegaan.

in reconventie

Samengevat vordert de man bij vonnis, voor zover mogelijk uitvoerbaar bij voorraad:

i.  primair de verdeling vast te stellen in die zin dat de woning tussen partijen moet worden
verdeeld door toedeling daarvan aan de man, onder de voorwaarde dat de man dit kan
financieren en dat de man alsdan een bedrag van EUR 90.000 (gemiddelde taxatiewaarde)
minus de hypothecaire geldlening die nog op de woning rust ter grootte van EUR 42.250 = EUR
47.750 / 2 = EUR 23.875 te vermeerderen met de helft van de Opbouw spaarrekening van
partijen ter grootte van EUR 33.890 / 2 = EUR 16.945, derhalve een bedrag van EUR 40.820,00
aan de vrouw moet voldoen;

ii.  subsidiair uitsluitend indien en voor zover het door de man primair gevorderde wordt
afgewezen, het door de vrouw in haar petitum onder 1 primair gevorderde a en b toe te
wijzen;

iii.  vast te stellen dat het door de vrouw gevorderde bedrag ter zake van de kosten van
huishouding verrekend moet worden met een gelijk bedrag als dat van de vrouw en te bepalen
dat partijen over en weer niets meer van elkaar te vorderen hebben;

iv.  met veroordeling van de vrouw in de kosten van de procedure zowel in conventie als in
reconventie, te vermeerderen met rente en kosten.

De man voert daartoe aan dat partijen hebben afgesproken dat hij de woning toegescheiden zou
krijgen. Hij heeft ook een groter belang bij toedeling van de woning dan de vrouw, nu hij na
beëindiging van de relatie in de woning is blijven wonen en daar nog steeds woont. Er zijn twee
taxatierapporten en een recente gemotiveerde WOZ-beschikking beschikbaar, dus de woning
hoeft niet opnieuw te worden getaxeerd. Omdat de woning bij opvolgende bewoning niet meer
permanent mag worden bewoond moet voor de bepaling van de waarde daarvan worden
uitgegaan van een ‘recreatiewoning’. De vrouw zal de woning niet permanent mogen bewonen; zij
is niet meer geregistreerd op de lijst van personen aan wie een persoonsgebonden
overgangsrecht is verleend.

Ten aanzien van de gevorderde kosten van huishouding betoogt de man dat de vrouw niet
aan haar stelplicht heeft voldaan; de vordering is niet onderbouwd met bewijs. De man
betwist dat hij niets heeft bijgedragen. Hij wijst erop dat de vrouw alle administratie heeft
meegenomen, daardoor komt hij in bewijsnood. Daar komt bij dat de vrouw het recht heeft
verwerkt kosten van huishouding te vorderen. Zij heeft niet eerder om geld gevraagd, eerst
bij dagvaarding is de vordering ingesteld. Daarnaast is de vordering grotendeels verjaard,
beroept de man zich op rechtsverwerking en op een met de vrouw stilzwijgend gemaakte
afspraak.

De vrouw voert verweer.

Op de stellingen van partijen wordt hierna, voor zover van belang, nader ingegaan.
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4.1.

4.2.

4.3.

4.4.

4.5.

4.6.

De eisen in conventie en in reconventie worden vanwege de onderlinge samenhang gezamenlijk
behandeld.

De woning

Beide partijen wensen dat de gezamenlijke woning wordt verdeeld. Zij strijden over de vragen
aan wie de woning moet worden toegedeeld en tegen welke waarde.

Tegenover de betwisting door de vrouw heeft de man niet onderbouwd dat partijen eerder
hebben afgesproken dat de man na beëindiging van de relatie in de woning mocht blijven wonen.
De rechtbank zal dus beslissen wiens belang bij toedeling prevaleert. De zorg voor de kinderen
levert geen argument ten voordele van een van partijen op nu zij een co-ouderschapsregeling
hebben afgesproken. Naar het oordeel van de rechtbank heeft de man het meeste belang bij
toedeling van de woning aan hem, nu hij daar nog steeds woont en daar ook wil blijven wonen.
Gegeven het daarover door partijen gevoerde debat en in verband met het bepaalde in artikel
3.3.2 sub b onder 3 van de bestemmingsregels bepaalde, kan de rechtbank er verder niet van uit
gaan dat het persoonsgebonden overgangsrecht nog op de vrouw van toepassing is. De vrouw
staat immers reeds sinds medio oktober 2017 op een ander adres ingeschreven. De woning en de
Rabo Opbouwspaarrekening zullen dan ook aan de man worden toebedeeld, onder verrekening
met de vrouw, en onder de opschortende voorwaarden dat de man de woning kan financieren en
dat de vrouw uit de hoofdelijke aansprakelijkheid voor de hypothecaire geldlening kan worden
ontslagen.

Voor wat betreft de tussen partijen te verdelen waarde van de woning overweegt de rechtbank
als volgt. Tussen partijen staat vast dat zij allebei op enig moment € 80.000 in de woning hebben
geïnvesteerd en zij zijn het erover eens dat zij beiden bij helfte gerechtigd zijn in de overwaarde
van de woning. De rechtbank gaat hier dus van uit. Verder zal de rechtbank uitgaan van de
waarde in het vrije economische verkeer van een recreatiewoning. Immers, ook als de woning
wordt verkocht en geleverd aan een derde kan deze slechts als recreatiewoning worden verkocht
en niet als een woning die geschikt is voor permanente bewoning. De woning dient bovendien tot
90 m2 te worden afgebroken bij verkoop. De rechtbank knoopt derhalve, met de man, in
redelijkheid aan bij de recentelijk door de gemeente gemotiveerd vastgestelde WOZ-waarde van
EUR 97.000 (2.8), welke waarde de vrouw, gezien voormeld uitgangspunt onvoldoende
gemotiveerd heeft weersproken. Ook de door haar in het geding gebrachte, meest recente,
taxatie als recreatiewoning sluit immers op een bedrag lager dan € 97.000 (te weten € 91.500),
terwijl daarin nog niet is verdisconteerd dat de woning bij verkoop deels moet worden afgebroken.
Voor een nieuwe taxatie is geen reden.

Dit leidt ertoe dat de woning aan de man zal worden toegedeeld onder de in het dictum te
bepalen opschortende voorwaarden. Aan de vrouw komt alsdan toe EUR 97.000 (waarde woning)
minus EUR 42.250 (hypothecaire geldlening) en vermeerderd met de waarde van de Rabo
Opbouwspaarrekening per datum transport, gedeeld door twee. Voor het geval de man de woning
niet kan overnemen wordt deze onder opschortende voorwaarde aan de vrouw toegedeeld, tegen
dezelfde waarde. Zij dient alsdan een gelijk bedrag aan de man te vergoeden.

Kosten gemeenschappelijke huishouding

De vrouw vordert over de gehele periode van de relatie van partijen (zeventien jaar) vergoeding
van de kosten voor de gemeenschappelijke huishouding die zij in die periode teveel zou hebben

4 De beoordeling

In conventie en in reconventie
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4.7.

4.8.

4.9.

4.10.

5.1.

5.2.

betaald. Zij heeft daartoe slechts gesteld wat de inkomensverhouding van partijen was over de
laatste drie jaar van de relatie, te weten dat deze circa 50/50 was, en gesteld dat zij over de
gehele periode van de samenleving alle kosten heeft gedragen, terwijl de man daar niets aan
heeft bijgedragen. Ter onderbouwing van haar vordering heeft de vrouw een overzicht
samengesteld en onder meer enkele bankafschriften vanaf 2010 overgelegd. Aan de hand van
voornoemde stukken heeft de vrouw een berekening gemaakt van een klein gedeelte van de door
haar gemaakte kosten. Uit die berekening volgt volgens de vrouw dat zij gedurende zeventien
jaar in totaal aan kosten van huishouding heeft gedragen een bedrag ter grootte van minimaal

EUR 401.782,74. De vrouw stelt dat de man hiervan minimaal de helft aan haar verschuldigd is. De
man heeft deze vordering gemotiveerd betwist.

De rechtbank overweegt als volgt. De vrouw heeft onvoldoende gesteld voor toewijzing van haar
vordering. Immers, de vrouw had, zo volgt uit artikel 3 van het samenlevingscontract, per jaar
moeten stellen, en bij betwisting zo nodig bewijzen, welk besteedbaar inkomen beide partijen
over het bewuste jaar hadden, zodat kan worden vastgesteld welke inkomensverhouding er in
dat jaar was en in welke verhouding de kosten van de huishouding hadden moeten worden
gedragen. Zij had verder per jaar moeten stellen, en bij betwisting zo nodig bewijzen, welke
kosten van huishouding er totaal zijn gemaakt, wie welk deel van die kosten van huishouding
heeft gedragen en welk deel de vrouw in dat jaar aldus teveel heeft betaald. Slechts voor zover
de vrouw meer heeft voldaan dan waartoe zij ingevolge artikel 3 van het samenlevingscontract
was gehouden, heeft zij immers een vorderingsrecht op de man. De vrouw heeft dit niet gedaan.
Reeds hierop stuit haar vordering af.

Daarbij komt dat al hetgeen de vrouw eventueel wegens kosten huishouding te vorderen heeft
over de periode die is gelegen vijf jaar vóór het uitbrengen van de dagvaarding op 14 augustus
2018, inmiddels is verjaard. Tussen partijen staat immers vast dat de vrouw haar vordering niet
eerder dan door het uitbrengen van de dagvaarding heeft gestuit. Dit betekent dat de vordering
van de vrouw zal worden afgewezen. Aan hetgeen de man ter zake in reconventie subsidiair heeft
gevorderd komt de rechtbank niet toe.

Al hetgeen partijen overigens naar voren hebben gebracht kan onbesproken blijven.

Proceskosten

Nu partijen gewezen samenwoners zijn, zullen de proceskosten tussen hen worden
gecompenseerd op de hierna vermelde wijze. Voor een proceskostenveroordeling bestaat
onvoldoende grond.

De rechtbank:

in conventie en in reconventie:

deelt de woning aan de [adres] toe aan de man, onder de opschortende voorwaarde dat hij
binnen drie maanden na de datum van de betekening van dit vonnis met bewijsstukken aan de
vrouw aantoont dat hij in staat is daarvoor de benodigde financiering te verkrijgen en dat hij haar
uit de hoofdelijke aansprakelijkheid voor de hypothecaire geldlening kan doen ontslaan;

veroordeelt de man in dat geval om ter gelegenheid van het transport van de woning aan hem uit
hoofde van overbedeling aan de vrouw te voldoen het aldus te berekenen bedrag: EUR 97.000
(waarde woning) minus EUR 42.250 (hypothecaire geldlening) en vermeerderd met de waarde van

5 De beslissing
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5.3.

5.4.

5.5.

5.6.

5.7.

1

de Rabo Opbouwspaarrekening per datum transport, gedeeld door twee;

indien de man niet in staat is de vrouw uit de hoofdelijke aansprakelijkheid voor de hypothecaire
geldlening te doen ontslaan: deelt de woning toe aan de vrouw, onder de opschortende
voorwaarde dat de man uit zijn hoofdelijke aansprakelijkheid voor de hypothecaire geldlening zal
worden ontslagen;

veroordeelt de vrouw om in het 5.3 genoemde geval wegens overbedeling ter gelegenheid van
het transport van de woning aan haar het in 5.2 bedoelde bedrag aan de man te voldoen;

verklaart dit vonnis tot zover uitvoerbaar bij voorraad;

compenseert de kosten van deze procedure tussen partijen, in die zin dat iedere partij de eigen
kosten draagt;

wijst het meer of anders gevorderde af.

Dit vonnis is gewezen door mr. M.J. Alt-van Endt en in het openbaar uitgesproken op

5 juni 2019.1

type: 2513 coll:
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vonnis van de kantonrechter, zitting houdende te Rotterdam,

in de zaak van

[eiser] , hierna: ‘ [eiser] ’,

wonende te [woonplaats eiser] ,

eiser bij exploot van dagvaarding van 28 maart 2018,

gemachtigde: mr. C.L. Berkel te Veenendaal,

tegen

[gedaagde] , hierna: ‘ [gedaagde] ’,

wonende te [woonplaats gedaagde] ,

gedaagde,

gemachtigde: mr. K. el Joghrafi te Rotterdam.
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Het procesverloop blijkt uit de volgende processtukken:

 de dagvaarding, met producties;

 de conclusie van antwoord;

 het vonnis van 13 juni 2018, waarbij een comparitie van partijen is bepaald;

 de brief van 4 juli 2018 van de gemachtigde van [eiser] , met producties;

 het proces-verbaal van de op 10 september 2018 gehouden comparitie van partijen;

 de brief van 5 oktober 2018 van de gemachtigde van [eiser] , met producties;

 het proces-verbaal van de op 17 oktober 2018 gehouden comparitie van partijen;

 de conclusie van [eiser] , met producties;

 de antwoordconclusie van [gedaagde] , met productie;

 de rolbeslissing van 8 februari 2019;

 de akte van [eiser] ;

 de rolbeslissing van 1 maart 2019;

 de brief van 5 maart 2019 van de gemachtigde van [eiser] ;

 het vonnis van 20 maart 2019, waarbij een comparitie van partijen is bepaald;

 het proces-verbaal van de op 2 mei 2019 gehouden comparitie van partijen.

De datum van dit vonnis is door de kantonrechter (nader) bepaald op heden.

Uitgegaan wordt van de volgende feiten, nu deze enerzijds zijn gesteld danwel blijken uit de
overgelegde stukken en anderzijds zijn erkend of niet (voldoende) gemotiveerd zijn betwist:

Blijkens de door [eiser] als productie 1 bij dagvaarding overgelegde notariële akte heeft op 21
april 2015 de levering aan [eiser] en [gedaagde] plaatsgehad van een aan hen gezamenlijk tegen
een prijs van 69.300 Surinaamse dollar verkochte kavel, groot 750 m2, gelegen ten oosten van de
[plaats] in het district Wanica, Suriname, één en ander als nader omschreven in bedoelde akte
(hierna: ‘de Kavel’).

Aan een schriftelijke verklaring (productie 17 van [eiser] ) van mevrouw [naam 1] wordt het
volgende ontleend:

“Ik wil een verklaring afleggen over wat er in de zakelijke relatie tussen de heer [eiser] in relatie
tot mevrouw [gedaagde] heeft plaatsgevonden.

Ik ken beiden vanaf 2014. Ik ben in 2015 naar Suriname verhuisd en heb daar samen met mijn
dochter bij mevrouw [gedaagde] ingewoond. Daarna ben ik daar de buurvrouw van mevrouw
[gedaagde] geworden.

In 2015 is tussen de heer [eiser] en mevrouw [gedaagde] en ondergetekende het plan opgevat
om vanuit Suriname een administratiekantoor op te starten. (…)

Vervolgens hebben we daarnaast het idee opgevat om vanuit Nederland 2de hands goederen in
te voeren in Suriname. Mevrouw [gedaagde] zou de site van Markplaats.nl benaderen om daar
goederen aan te wijzen voor de handel. De heer [eiser] , die in Nederland verbleef, zou er voor
zorg dragen dat die spullen betaald en verzonden zouden worden. Daarvoor werd de heer [eiser]
ook een container aangeschaft. En zo geschiedde.

1 Het verloop van de procedure

2 De vaststaande feiten
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Er is een eerste container met aangekochte inhoud vanuit Marktplaats door de heer [eiser]
verzameld en in zijn opdracht is de lading ingepakt en verstuurd naar Suriname. Daar is de
container bij mevrouw [gedaagde] op het erf geplaatst met de bedoeling daar de goederen op te
slaan en via internet in Suriname aan te bieden.

Mevrouw [gedaagde] heeft de container met goederen ontvangen en in plaats van de verkopen te
verantwoorden in de op te zetten administratie heeft mevrouw [gedaagde] deze goederen zelf
verkocht en de opbrengstwaarde heeft zij niet verantwoord maar kennelijk in eigen zak
gehouden.

(…)

Mevrouw [gedaagde] heeft tot op heden zich niet gehouden aan het verstrekken van inzage in de
door haar verrichte verkopen. Ook de container was van de een op de andere dag zomaar
verdwenen.

(…)”.

[eiser] heeft gevorderd bij vonnis, voor zover mogelijk uitvoerbaar bij voorraad:

a.  [gedaagde] te veroordelen mee te werken aan de overdracht aan [eiser] van haar
eigendomsdeel met betrekking tot de Kavel, onder de verplichting van [eiser] om dan aan
[gedaagde] te betalen danwel met haar te verrekenen een bedrag van € 4.500,-, en wel door
een bevoegd notaris van het kantoor Notariaat Alexander te Paramaribo een volmacht te
verstrekken om deze overdracht van haar deel aan [eiser] uit te voeren en in stand te houden,
bij gebreke waarvan de kantonrechter dan dient te bepalen dat het ten deze uit te spreken
vonnis in de plaats wordt gesteld van de wil van [gedaagde] en dat dan dit vonnis door de
notaris kan worden gebruikt om het aandeel van [gedaagde] in het betreffende register te
doen overschrijven op naam van [eiser] ,

b.  [gedaagde] te veroordelen aan [eiser] te betalen een bedrag van € 22.500,- danwel een door
de kantonrechter in goede justitie te bepalen bedrag, welk bedrag verrekend kan worden met
het door haar van [eiser] te ontvangen bedrag als hiervoor onder a bedoeld, waarbij [eiser]
zich dan bereid verklaart akkoord te gaan met een renteloze aflossingsregeling van € 300,- per
maand over een periode van 60 maanden danwel zoveel meer als [gedaagde] per maand zou
willen en kan voldoen, en

c.  [gedaagde] te veroordelen aan [eiser] te betalen een bedrag van € 955,- aan
buitengerechtelijke kosten,

met veroordeling van [gedaagde] in de kosten van de procedure.

Ter toelichting op het gevorderde heeft [eiser] bij dagvaarding -samengevat en voor zover thans
van belang- het volgende aangevoerd.

In het kader van de destijds tussen partijen bestaande affectieve relatie heeft [eiser] de Kavel
aangekocht en de daaraan verbonden kosten -courtage en overschrijfkosten- voldaan. Het gaat
om een totaalbedrag van, omgerekend, € 14.000,-. Indertijd heeft hij [gedaagde] voor 50% mede-
eigenaar van de Kavel gemaakt. Tot op heden heeft zij de tegenwaarde van haar aandeel in deze
beperkte gemeenschap echter niet voldaan. Nu de affectieve relatie tussen partijen in 2016 door
[gedaagde] beëindigd werd, heeft [eiser] er thans recht en belang bij dat [gedaagde] haar
aandeel in de Kavel aan hem overdraagt, waarbij haar dan nog een bedrag van € 4.500,- toekomt.
De waarde van de Kavel is thans namelijk € 23.000,-, waarop de door [eiser] betaalde koopprijs
van € 10.000,- en de door hem betaalde courtage en overschrijfkosten, tezamen € 4.000,-, in
mindering strekken, zodat € 9.000,- aan overwaarde tussen partijen te verdelen resteert,
derhalve ieder € 4.500,-.

3 Het geschil
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Daarnaast is het zo dat [eiser] goederen ten behoeve van [gedaagde] heeft aangekocht, die hij
per container aan haar heeft doen toekomen. Deze goederen inclusief de container, die een
(tegen)waarde van € 22.500,- vertegenwoordigen, zijn ook door [gedaagde] ontvangen. Bij het
einde van de affectieve relatie tussen partijen is [gedaagde] echter niet tot verdeling van deze
goederen overgegaan maar heeft zij deze voor zichzelf gehouden danwel verkocht zonder de
opbrengst daarvan jegens [eiser] te verantwoorden. Zij dient [eiser] derhalve nog genoemd
bedrag van € 22.500,- te vergoeden.

De (voormalige) gemachtigde van [eiser] heeft [gedaagde] een aantal keer aangeschreven met
betrekking tot onderhavige kwestie en haar verzocht om openheid van zaken te geven, mee te
werken aan de verdeling van de gemeenschap en om tot betaling van het door haar verschuldigde
over te gaan, maar daarop heeft [gedaagde] niet gereageerd. Vanwege deze buitengerechtelijke
werkzaamheden maakt [eiser] jegens [gedaagde] aanspraak op een bedrag van € 955,- aan
buitengerechtelijke kosten.

[gedaagde] heeft bij conclusie van antwoord gemotiveerd verweer gevoerd, dat zich -ook voor
zover nu van belang- als volgt laat samenvatten.

Het klopt dat [eiser] haar voor de helft mede-eigenaar van de Kavel heeft gemaakt. Of met de
aanschaf daarvan een bedrag van € 14.000,- was gemoeid, kan [gedaagde] , bij gebrek aan
kennis en bewijs, niet bevestigen. Bovenal betwist zij dat zij gehouden kan worden de helft van
de kosten voor haar rekening te nemen. [eiser] heeft haar de mede-eigendom van de Kavel
namelijk, bij wege van cadeau, geschonken. Indien hij vóór de aanschaf van de Kavel haar had
duidelijk gemaakt dat [gedaagde] de helft van de koopprijs en aanverwante kosten zou moeten
dragen, had zij daaraan niet meegewerkt, nu zij de financiële middelen niet had noch heeft om dit
te financieren. Voorts betwist [gedaagde] , bij gebrek aan bewijs, dat de huidige waarde van de
Kavel € 23.000,- zou bedragen.

Voor wat betreft de vordering in verband met de goederen stelt [gedaagde] voorop dat het [eiser]
zelf geweest is die besloten heeft goederen bestemd voor gebruik door partijen te vervoeren naar
Suriname, waar hij de relatie met [gedaagde] wilde uitoefenen. De betrokken uitgaven zijn door
[eiser] gedaan in het kader van hun affectieve relatie, maar van een afspraak met [gedaagde] dat
zij hem de helft daarvan zou vergoeden, is geen sprake. Voor zover er na de beëindiging van de
affectieve relatie tussen partijen nog goederen in het bezit van [gedaagde] zijn geweest, hetgeen
zij betwist, meent zij dat sprake was van een schenking.

De door [eiser] gevorderde buitengerechtelijke kosten dienen volgens [gedaagde] reeds te
worden afgewezen omdat zij nimmer een zogeheten 14-dagen-brief heeft ontvangen, terwijl de
hoogte daarvan, bij slechts twee brieven, haar bovendien onredelijk voorkomt.

Op hetgeen partijen overigens in deze procedure naar voren hebben gebracht, wordt hierna, voor
zover van belang voor de uitkomst, teruggekomen.

Vooropgesteld wordt dat de gemachtigde van [eiser] bij de onder 1.1 genoemde akte mede
namens de gemachtigde van [gedaagde] heeft verklaard het onderhavige geschil onder
toepassing van artikel 96 Rv door de kantonrechter te willen laten beslissen, zij het onder
voorbehoud van het recht om hoger beroep in te stellen. Daarmee is de bevoegdheid van de
kantonrechter deze zaak te behandelen en te beslissen gegeven.

Meer inhoudelijk is uitgangspunt dat op de voet van artikel 3:178 lid 1 BW ieder der deelgenoten

4 De beoordeling
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de verdeling van een gemeenschappelijk goed, in dit geval de Kavel, kan vorderen. [eiser] heeft
een dergelijke vordering ingesteld, in die zin dat hij voorstaat dat [gedaagde] haar eigendomsdeel
van de Kavel aan hem overdraagt tegen betaling door hem aan haar (al dan niet middels
verrekening) van een bedrag van € 4.500,-. Dit is dan, zo heeft [eiser] voorgerekend, de helft van
het bedrag dat resteert na aftrek van de door hem betaalde koopprijs van € 10.000,- en
aanverwante kosten van € 4.000,- van de huidige waarde van de Kavel, die volgens hem €
23.000,- bedraagt.

Deze vordering kan niet worden toegewezen. Daartoe is enerzijds van belang dat [eiser] ondanks
het ter zake door [gedaagde] gevoerde verweer, verzuimd heeft de door hem genoemde
bedragen behoorlijk te onderbouwen. Zo heeft hij in de dagvaarding wel gesteld dat de huidige
waarde van de Kavel € 23.000,- bedraagt maar iedere onderbouwing daarvan ontbreekt. In dat
verband heeft [eiser] in zijn conclusie van 19 december 2018 gesteld dat hij al opdracht had
gegeven een taxatierapport met betrekking tot de Kavel op te stellen en dat hij dit, zodra dit in
zijn bezit is, in het geding zou brengen, maar dat heeft hij tot nog toe niet gedaan. Ter comparitie
van 2 mei 2019 heeft [eiser] ter zake gesteld dat hij nog steeds in afwachting is van het
taxatierapport en dat tot die tijd de waarde die de Kavel vertegenwoordigt, niet bekend is, maar,
hoewel dat hier toch van hem mocht worden verlangd, daarbij is door hem in het geheel niet
duidelijk gemaakt dat en waarom het verkrijgen van dat rapport zo lang, tenminste een half jaar,
zou moeten duren. Bovendien is geheel onduidelijk gebleven hoe deze mededeling van [eiser] zich
verhoudt met de in de dagvaarding ingenomen stelling dat de huidige waarde van de Kavel €
23.000,- bedraagt.

Daarnaast ontbreekt, ondanks het door [gedaagde] ter zake gevoerde verweer, iedere
onderbouwing van de door [eiser] gestelde kosten van € 4.000,- die hij zou hebben gemaakt in
het kader van de aanschaf van de Kavel en is zelfs niet duidelijk of uitgegaan kan worden van een
koopprijs van € 10.000,-. In de notariële akte is de koopprijs immers in Surinaamse dollars
uitgedrukt en, hoewel dat hier eveneens op de weg van [eiser] zou hebben gelegen, heeft hij
nagelaten behoorlijk toe te lichten waarom in het kader van de verdeling een bedrag van 69.300
Surinaamse dollar gelijk gesteld zou moeten en kunnen worden aan een bedrag van € 10.000,-. In
dat verband heeft de gemachtigde van [gedaagde] er ter comparitie van partijen van 2 mei 2019
ook op gewezen dat zij, uitgaande van de koers van 17 oktober 2018 (de datum van de eerdere
comparitie van partijen), uitkomt op een bedrag van € 8.049,67.

Anderzijds is de kantonrechter van oordeel dat [eiser] het verweer van [gedaagde] dat hij haar de
mede-eigendom van de Kavel destijds heeft geschonken, onvoldoende heeft weersproken.
Overwogen wordt dat dit verweer goed past bij de door [eiser] onbetwiste stelling van
[gedaagde] dat zij de middelen had noch heeft om een dergelijke aanschaf te financieren en ook
overigens bij de door [eiser] in de dagvaarding gekozen bewoordingen ter zake dat hij
[gedaagde] “mede-eigenaar heeft gemaakt”. Dit duidt er immers op dat sprake was van een
financieel ongelijkwaardige situatie en valt goed te rijmen met het verweer van [gedaagde] dat de
mede-eigendom van de Kavel haar door [eiser] cadeau is gedaan en dat zij in de ter zake door
[eiser] gemaakte kosten (dus) niet is gekend.

Tegen de achtergrond van dit alles mocht naar het oordeel van de kantonrechter van [eiser] een
deugdelijke (nadere) toelichting worden verwacht ten aanzien van hetgeen destijds tussen
partijen is besproken en eventueel afgesproken omtrent de aanschaf van de Kavel, de (betaling
van de) koopprijs en aanverwante kosten en de gezamenlijke eigendom ervan. Een dergelijke
toelichting heeft [eiser] echter niet gegeven.

Het voorgaande betekent dat de vordering sub a, als onvoldoende onderbouwd, wordt
afgewezen. Aan bewijslevering op dit onderdeel wordt daarom niet toegekomen.

Met betrekking tot de door [eiser] sub b ingestelde vordering stelt de kantonrechter voorop dat
[eiser] niet inzichtelijk heeft gemaakt hoe hij tot het bedrag van € 22.500,- is gekomen. Volgens
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het onder 2 bij de dagvaarding door hem gegeven overzicht was met de door hem gestelde
inkoop van goederen ten behoeve van [gedaagde] over de jaren 2014 tot en met 2016 (immers)
een bedrag van (in totaal) € 11.554,42 gemoeid. Daarbij komt dan een bedrag van € 3.500,- voor
de voor [eiser] bestemde auto die door [gedaagde] in bezit zou zijn genomen. Dat maakt €
15.004,42 tezamen. In die opsomming komen dan nog de volgende posten voor:

Vervoer jacuzzi in Nederland: € 1.764,-
Aanschaf en inpakken container: € 1.600,-
Inklaren container: € 2.525,-
Transport container van Nederland naar Suriname: € 2.700,-
Transport container in Suriname: € 540,-
Verpakkingsmateriaal: € 450,- +

Totaal: € 9.579,-

Laatstgemeld bedrag opgeteld bij het bedrag van de goederen inclusief de auto leidt tot een
bedrag van € 24.583,42 en (dus) niet tot de door [eiser] onderaan het overzicht gestelde som van
€ 24.632,12 en ook niet tot het door hem gevorderde bedrag van € 22.500,-. In de door de
gemachtigde van [eiser] aan [gedaagde] gezonden brief van 1 november 2017 (productie 13 bij
dagvaarding) benoemt deze overigens dat de door [eiser] in opdracht van [gedaagde]
verscheepte goederen (dus zonder de auto) een waarde van circa € 24.000,- vertegenwoordigen.
Een eventueel onderscheid tussen aanschafwaarde van die goederen en transportkosten is
daarbij niet gemaakt.

Eerst) Ter comparitie van partijen van 2 mei 2019 heeft de gemachtigde van [eiser] in dit verband
gesteld dat de vordering op dit onderdeel in verband met de competentiegrens destijds werd
beperkt tot € 22.500,- maar dat komt de kantonrechter onbegrijpelijk voor. Op de voet van artikel
94 lid 1 Rv dient voor de bevoegdheid van de kantonrechter immers gekeken te worden naar het
totale beloop van het gevorderde, dus met inbegrip van de vordering met betrekking tot (de
verdeling van) de Kavel. Dat was nu juist de reden voor de rolbeslissing van 8 februari 2019
waarna partijen de kantonrechter onder toepassing van artikel 96 Rv bevoegd hebben gemaakt
(zie 4.1 hierboven).

Voorts heeft [gedaagde] bij antwoord stellig naar voren gebracht dat tussen partijen niet is
afgesproken dat de door [eiser] genoemde kosten voor het vervoer van goederen van Nederland
naar Suriname deels (voor de helft) voor haar rekening zouden komen en dat zij in die kosten ook
nimmer is gekend. In reactie hierop heeft [eiser] , onder verwijzing naar onder andere de onder
2.2 genoemde verklaring van mevrouw [naam 1] , aangevoerd dat één en ander is geschied in het
kader van een tussen hem, [gedaagde] en mevrouw [naam 1] te vormen bedrijf, maar hij heeft in
het geheel niet toegelicht of er, en zo ja welke, financiële afspraken zijn gemaakt tussen dit
(beoogd) driemanschap, hetgeen gezien voormeld verweer van [gedaagde] toch op zijn weg zou
hebben gelegen, te meer vanwege haar hiervoor onder 4.5 al genoemde financiële
(on)mogelijkheden.

Bij gebrek aan enige onderbouwing kan er dus niet vanuit worden gegaan dat tussen [eiser] en
[gedaagde] (en eventueel nog mevrouw [naam 1] ) werd afgesproken dat de kosten van de door
[eiser] gestelde zakelijke samenwerking voor gelijke delen (of in welke verhouding dan ook) door
hen zouden worden gedragen. Daarbij komt dan nog dat [eiser] onweersproken heeft gelaten dat
hij [gedaagde] niet gekend heeft in (de hoogte van) de door hem gemaakte (transport)kosten,
hetgeen naar het oordeel van de kantonrechter er (eens te meer) op wijst dat zulke afspraken
niet werden gemaakt.

Voor zover de vordering van [eiser] ertoe strekt [gedaagde] te veroordelen de kosten verbonden
aan het transport van de door hem genoemde roerende zaken (geheel of deels) aan hem te
vergoeden, strandt deze, bij gebrek aan een deugdelijke grondslag, dan ook.
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Dat neemt uiteraard niet weg dat indien en voor zover [gedaagde] zich goederen heeft
toegeëigend die aan [eiser] of aan hen gezamenlijk toebehoorden, danwel heeft verkocht en de
opbrengst daarvan voor zichzelf heeft gehouden, zij gehouden is hem schadeloos te stellen. Dat
ziet dan echter niet (meer) op de door [eiser] aangeschafte container. Bij de door haar op de
rolzitting van 23 januari 2019 genomen conclusie heeft [gedaagde] immers gesteld en met een
betaalbewijs onderbouwd dat zij de verkoopopbrengst daarvan (zijnde een bedrag van € 1.500,-)
aan [eiser] heeft overgemaakt, hetgeen hij daarna ook niet meer heeft bestreden.

[eiser] verwijt [gedaagde] voorts dat zij een haar door hem ter beschikking gestelde auto, met
een waarde van € 3.500,-, aan een derde heeft verkocht. In dat verband heeft hij gewezen op
een door hem als productie 21 overgelegde verklaring van deze derde, de heer [naam 2] , die als
volgt luidt:

“(…)

Ik ben een bekende van mevrouw [gedaagde] (…).

Ik heb van haar in december 2016 een personenauto overgenomen van het merk Toyota Spacio.
Type station en ik heb daarvoor haar betaald een bedrag ad Surinaamse Dollars (nihil).

Op de dag dat ik de auto bij haar thuis in ontvangst nam en de auto weghaalde, zag ik dat het
huis verder leeg was en daar bedoel ik mee dat er geen spullen in het huis stonden. Het huis was
leeg. De huisraad zou zijn opgehaald door een vrachtwagen. Dat was wat mevrouw [gedaagde]
nog tegen mij heeft gezegd. Ik weet verder niet waar die spullen naar toe zijn gegaan.

(…)”.

In reactie hierop heeft [gedaagde] bij haar onder 4.13 genoemde conclusie aangevoerd dat
[eiser] de auto reeds aan de heer [naam 2] , die een bekende van hem is, had toegezegd omdat
dit zo tussen hen -dat wil zeggen [eiser] en de heer [naam 2] - was afgesproken en dat de heer
[naam 2] dus door [eiser] was gestuurd om de auto op te halen.

Geoordeeld wordt dat het bij deze stand van zaken op de weg van [eiser] zou hebben gelegen
dit onderdeel van zijn vordering nader te adstrueren. Daar valt te denken aan een deugdelijke
toelichting omtrent de vraag hoe het kan dat een, naar de kantonrechter begrijpt, op zijn naam
gestelde auto door [gedaagde] op naam van een derde, de heer [naam 2] , werd overgeschreven.
Een dergelijke toelichting ontbreekt echter. Ook heeft [eiser] , hoewel ook dat hier van hem mocht
worden verlangd, niet duidelijk gemaakt of hij, als eigenaar van de auto, getracht heeft de door
hem gestelde koopovereenkomst tussen [gedaagde] en de heer [naam 2] aan te tasten, hetgeen,
indien juist is hetgeen [eiser] hier stelt, toch bepaald voor de hand zou hebben gelegen wanneer
[gedaagde] zijn auto, met een waarde van € 3.500,-, ‘om niet’ aan de heer [naam 2] -die ook hij,
blijkens de door hem overgelegde verklaring, kent- heeft overdragen althans voor ‘nihil
Surinaamse dollar’ heeft verkocht. Omtrent een dergelijke poging tot revindicatie heeft [eiser]
echter niet gesteld.

Aldus heeft [eiser] de juistheid van het verwijt dat hij [gedaagde] met betrekking tot de auto
maakt, onvoldoende aannemelijk gemaakt althans de plausibiliteit van haar verweer onvoldoende
weersproken, zodat er geen aanleiding bestaat [gedaagde] te veroordelen hem de waarde van
de auto te vergoeden.

Derhalve resteert te oordelen over de goederen, die door [eiser] vanuit Nederland naar
[gedaagde] in Suriname zouden zijn gezonden en die [gedaagde] zich vervolgens zou hebben
toegeëigend of zou hebben verkocht zonder de opbrengst daarvan met [eiser] te (ver)delen. Dat
betreft dan (zie 4.8) door [eiser] , al dan niet via de onderneming [naam bedrijf] , waarvan hij enig
bestuurder en aandeelhouder is, over de jaren 2014 tot en met 2016 voor een totaalbedrag van €
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11.554,42 gekochte goederen. [eiser] heeft in dat verband bij dagvaarding een aantal
grootboekmutatiekaarten van die onderneming over die jaren in het geding gebracht alsook een
aantal foto’s van verhuisdozen waarop [gedaagde] als geadresseerde staat vermeld. In reactie
hierop heeft [gedaagde] bij antwoord aangevoerd dat [eiser] zelf heeft besloten goederen naar
Suriname te vervoeren voor gebruik door partijen, dat de overgelegde grootboekmutatiekaarten
geen deugdelijke specificatie vormen van de gestelde goederen en dat daarin overigens ook
boodschappen zijn meegenomen, dat de uitgaven door [eiser] zijn gedaan in het kader van de
affectieve relatie tussen partijen, dat tussen hen niet werd afgesproken dat [gedaagde] daarvan
de helft zou vergoeden, dat uit de foto’s niet blijkt waar deze zijn genomen en wat de inhoud van
de verhuisdozen was en dat zij bij het einde van de affectieve relatie geen goederen voor zichzelf
heeft behouden, voor zover althans van een schenking geen sprake was.

De kantonrechter voorop dat, alvorens tot het verstrekken van een bewijsopdracht op dit
onderdeel kan worden overgegaan, door [eiser] , in het licht van dit gemotiveerde verweer van
[gedaagde] , voldoende (onderbouwd) naar voren moet zijn gebracht welke van de op
voornoemde grootboekmutatiekaarten vermelde posten -volgens [eiser] (enkel) goederen-
volgens hem [gedaagde] zich zou hebben toegeëigend of zou hebben verkocht zonder de
opbrengst daarvan aan hem te vergoeden, wat die post concreet betreft en welke waarde dit
toentertijd vertegenwoordigde.

Dit klemt te meer nu op de grootboekmutatiekaarten diverse posten voorkomen die overduidelijk
geen betrekking hebben op aangeschafte goederen, zoals ‘extended hair’, ‘cjib’, ‘gemeente
spijkenisse pasp [gedaagde] ’, ‘ [gedaagde] uittreksel gba’, ‘ [gedaagde] 3 x 200’, ‘zonnestudio’, ‘
[gedaagde] maaien perceel’, ‘ [gedaagde] verjaardag’, ‘ [gedaagde] bekeuring r dam’, ‘
[gedaagde] lening boodschappen’, ‘ [gedaagde] boodschappen’, ‘ [gedaagde] hh geld’, ‘bijdrage
ticket [gedaagde] ’, ‘maaien perceel suriname [gedaagde] ’ en ‘rep. auto [gedaagde] ’.

Indien [eiser] meent dat hij gelden aan [gedaagde] heeft geleend danwel (vanuit zijn
onderneming) voor haar heeft voorgeschoten of in het kader van de (gewezen) affectieve relatie
tussen partijen anderszins kosten heeft gemaakt die, nu die relatie tot een einde is gekomen,
geheel of gedeeltelijk door [gedaagde] aan hem zouden moeten worden vergoed, dient hij dat te
stellen en behoorlijk toe te lichten. De kantonrechter stelt vast dat [eiser] dit voor de posten als
hiervoor bedoeld in ieder geval niet heeft gedaan.

Voorts constateert de kantonrechter dat genoemde grootboekmutatiekaarten vele posten
bevatten die met niet méér zijn gespecificeerd dan met de omschrijving ‘ [gedaagde] ’. Voor zover
die posten al betrekking zouden hebben op door [eiser] ten behoeve van [gedaagde]
aangeschafte goederen, ontbreekt hier de van [eiser] te verlangen onderbouwing geheel.

Weliswaar staat op de grootboekmutatiekaarten een aantal posten genoemd die blijkens de
omschrijving wel betrekking (lijken te) hebben op goederen, maar het is niet aan de kantonrechter
de grootmutatiekaarten daarop te ‘filteren’ en zelf in kaart te brengen welke goederen, met welke
(aanschaf)waarde, door [eiser] ten behoeve van [gedaagde] zijn aangeschaft, daarna (te
trachten) vast te stellen of, en zo ja in hoeverre, die overeenstemmen met de goederen waarvan
[gedaagde] de ontvangst heeft erkend, om vervolgens, vanwege het verweer van [gedaagde] dat
zij zich geen goederen heeft toegeëigend, op dat onderdeel een bewijsopdracht te verstrekken.
Dit overigens nog daargelaten de vraag of [eiser] , op wie hier op de voet van artikel 150 Rv de
bewijslast rust, een voldoende specifiek bewijsaanbod op dit onderdeel heeft gedaan om tot
bewijslevering te (kunnen) worden toegelaten. In ieder geval heeft hij niet (voldoende) duidelijk
gemaakt dat de door hem genoemde getuigen uit eigen waarneming kunnen verklaren dat
[gedaagde] zich de goederen zoals deze (zouden moeten) blijken uit de grootboekmutatiekaarten
heeft toegeëigend of heeft verkocht zonder de opbrengst daarvan aan [eiser] af te dragen danwel
met hem te (ver)delen. Die eigen wetenschap blijkt in ieder geval niet uit de hierboven
aangehaalde verklaringen van mevrouw [naam 1] en de heer [naam 2] .
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De kantonrechter ziet ook geen aanleiding om in dit stadium van de procedure, waarin de zaak al
twee maal inhoudelijk met partijen is besproken en partijen ook de gelegenheid hebben gehad
(en die ook te baat hebben genomen) hun standpunten schriftelijk uiteen te zetten en, waar
nodig, te onderbouwen, [eiser] alsnog de gelegenheid te bieden een behoorlijk (onderbouwd)
overzicht in vorenbedoelde zin in het geding te brengen. Dat betekent dat de vordering sub b
eveneens wordt afgewezen.

De door [eiser] gevorderde buitengerechtelijke kosten worden eveneens afgewezen omdat deze
nevenvordering het lot van de hoofdvordering(en) deelt.

Vanwege de aard van de procedure en de overige gebleken omstandigheden van dit geval ziet
de kantonrechter aanleiding de kosten van de procedure te compenseren zodat ieder der partijen
de eigen kosten draagt.

De kantonrechter:

- wijst het door [eiser] gevorderde af;

- compenseert de kosten van de procedure zodat ieder de partij de eigen kosten draagt.

Dit vonnis is gewezen door mr. E.A. Vroom en uitgesproken ter openbare terechtzitting.

654

5 De beslissing
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Instantie Hoge Raad

Datum uitspraak 09-09-2005

Datum publicatie 09-09-2005

Zaaknummer C04/179HR

Formele relaties Conclusie: ECLI:NL:PHR:2005:AT5156 

Rechtsgebieden Civiel recht

Bijzondere kenmerken Cassatie

Inhoudsindicatie
9 september 2005 Eerste Kamer Nr. C04/179HR JMH Hoge Raad der
Nederlanden Arrest in de zaak van: [Eiser], wonende te [woonplaats], EISER tot
cassatie, advocaat: mr. M.W. Scheltema, t e g e n [Verweerder], wonende te
[woonplaats], VERWEERDER in cassatie, advocaat: mr. R.B. van Heijningen. 1.
Het geding in feitelijke instanties...

Wetsverwijzingen Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering (geldt in geval van digitaal procederen)
150

Vindplaatsen Rechtspraak.nl 
JOL 2005, 474 
NJ 2005, 468 
RvdW 2005, 99 
JWB 2005/301 

Uitspraak

9 september 2005

Eerste Kamer

Nr. C04/179HR

JMH

Hoge Raad der Nederlanden

Arrest

in de zaak van:

[Eiser],

wonende te [woonplaats],

EISER tot cassatie,

advocaat: mr. M.W. Scheltema,

ECLI:NL:HR:2005:AT5156
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t e g e n

[Verweerder],

wonende te [woonplaats],

VERWEERDER in cassatie,

advocaat: mr. R.B. van Heijningen.

1. Het geding in feitelijke instanties

Verweerder in cassatie - verder te noemen: [verweerder] - heeft bij exploot van 3 november 1999
eiser tot cassatie - verder te noemen: [eiser] - gedagvaard voor de rechtbank te 's-Gravenhage en na
vermeerdering van eis bij conclusie van repliek gevorderd bij vonnis, voor zover geoorloofd mede ten
aanzien van de kosten uitvoerbaar bij voorraad, [eiser] te veroordelen om terstond alle medewerking
te verlenen aan de uitvoering van de tussen partijen op 29 september 1999 totstandgekomen
overeenkomst van koop en verkoop van de in het petitum van de dagvaarding vermelde onroerende
zaken tegen de ontvangst van een koopsom van ƒ 2,4 miljoen door [verweerder] aan [eiser] tegen
kwijting op het moment van levering te betalen, kosten, de makelaarscourtage daarin begrepen,
koper, en voorts te bepalen dat deze uitspraak dezelfde kracht heeft als een notariële akte en in de
plaats treedt van een deel van de tot levering van de ten processe bedoelde onroerende zaken
bestemde notariële akte, subsidiair voor recht te verklaren dat [eiser] gehouden is de schade te
vergoeden die [verweerder] heeft geleden ten gevolge van de niet behoorlijke en tijdige nakoming
van de koopovereenkomst met betrekking tot voormelde panden en [eiser] te veroordelen tot betaling
van schadevergoeding, zo nodig nader op te maken bij staat en te vereffenen volgens de wet.

[Eiser] heeft zich niet tegen de vermeerdering van eis verzet en de vorderingen bestreden.

De rechtbank heeft bij tussenvonnis van 21 maart 2000 een comparitie van partijen gelast en bij
tussenvonnis van 13 december 2000 [eiser] tot bewijslevering toegelaten.

Na enquête heeft [verweerder] wederom zijn eis gewijzigd en naast het reeds gevorderde - kort
gezegd - veroordeling van [eiser] gevorderd tot afdracht van de vruchten en inkomsten die hij heeft
genoten uit voormelde onroerende goederen vanaf 1 november 1999 tot aan de datum van feitelijke
levering aan [verweerder], vermeerderd met wettelijke rente vanaf de datum dat die vruchten en
inkomsten voor [eiser] opeisbaar werden tot aan de dag van voldoening, na aftrek van kosten,
waaronder de renovatiekosten, die [eiser] redelijkerwijs heeft moeten maken om deze
huuropbrengsten te realiseren en na aftrek van kosten tot onderhoud en behoud van de onroerende
zaken, dan wel, subsidiair, indien voorgaande verzochte veroordeling rechtens niet zal kunnen worden
toegewezen of vastgesteld een bedrag ter vervangende schadevergoeding, nader op te maken bij
staat en te vereffenen volgens de wet.

[Eiser] heeft verzocht [verweerder] niet-ontvankelijk te verklaren in zijn laatstvermelde wijziging van
eis.

Bij eindvonnis van 9 januari 2002 heeft de rechtbank [eiser] veroordeeld aan [verweerder] de schade
te vergoeden, die [verweerder] heeft geleden (of zal lijden) ten gevolge van de ten processe
bedoelde wanprestatie van [eiser] onder de ten processe bedoelde (ver)koopovereenkomst met
[verweerder] van 29 september 1999, nader op te maken bij staat en te vereffenen volgens de wet,
en het meer of anders gevorderde afgewezen.

Tegen de vonnissen van 13 december 2000 en 9 januari 2002 heeft [eiser] hoger beroep ingesteld bij
het gerechtshof te 's-Gravenhage. Bij memorie van grieven heeft [eiser] een akte van rectificatie van
eis genomen. [Verweerder] heeft incidenteel hoger beroep ingesteld en daarbij zijn eis gewijzigd en
onder meer meer subsidiair gevorderd [eiser] te veroordelen tot betaling aan [verweerder] bij wijze
van vervangende schadevergoeding van een geldbedrag van € 829.510,--.

Bij tussenarrest van 8 januari 2004 heeft het hof de zaak naar de rol verwezen voor het nemen van
een akte aan de zijde van [verweerder] en iedere verdere beslissing aangehouden.
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Het arrest van het hof is aan dit arrest gehecht.

[Eiser] heeft bij brief van 2 april 2004 het hof verzocht tussentijds cassatieberoep tegen het arrest
van 8 januari 2004 open te stellen. Bij brief van 5 april 2004 heeft [verweerder] op dat verzoek
gereageerd.

2. Het geding in cassatie

Tegen het arrest van het hof van 8 januari 2004 heeft [eiser] bij dagvaarding van 8 april 2004 beroep
in cassatie ingesteld. De cassatiedagvaarding is aan dit arrest gehecht en maakt daarvan deel uit.

Bij arrest van 29 april 2004 heeft het hof bepaald dat tegen het tussen partijen gewezen arrest van 8
januari 2004 beroep in cassatie kan worden ingesteld, niet slechts tegelijk met dat van het eindarrest.

[Verweerder] heeft geconcludeerd tot verwerping van het beroep.

De zaak is voor partijen toegelicht door hun advocaten.

De conclusie van de Advocaat-Generaal L.A.D. Keus strekt tot verwerping van het beroep.

De advocaat van [eiser] heeft bij brief van 4 mei 2005 op die conclusie gereageerd.

3. Beoordeling van de ontvankelijkheid van het beroep

Bij (tussen)arrest van 8 januari 2004 heeft het hof de zaak naar de rol van 11 maart 2004 verwezen
voor het nemen van een akte aan de zijde van [verweerder] en iedere verdere beslissing
aangehouden. Op 29 april 2004 heeft het hof vervolgens bepaald dat van dat arrest tussentijds
beroep in cassatie kon worden ingesteld. De cassatiedagvaarding tegen het arrest van 8 januari 2004
is uitgebracht op 8 april 2004, derhalve tijdig.

[Verweerder] stelt in zijn schriftelijke toelichting dat het arrest van de Hoge Raad van 23 januari 2004,
no. C02/156, RvdW 2004, 20, waarin de Hoge Raad de mogelijkheid heeft erkend dat de rechter ook
nadat hij uitspraak heeft gedaan, desverzocht alsnog bepaalt dat voor de einduitspraak beroep kan
worden ingesteld, ongeacht of een daartoe strekkend verzoek aanvankelijk in de processtukken is
gedaan, is te beschouwen als een correctief op de wettelijke regeling waarbij tussentijds
(cassatie)beroep van tussenuitspraken wordt uitgesloten. Deze regeling dient, aldus [verweerder],
met de grootste terughoudendheid te worden toegepast hetgeen hier niet is gebeurd.

De Hoge Raad heeft in zijn arrest van 23 januari 2004 geoordeeld dat de beslissing van de rechter om
desverzocht tussentijds beroep open te stellen, aan zijn procesbeleid is overgelaten en geen
motivering behoeft. Het standpunt van [verweerder] stuit hierop af. [Eiser] is ontvankelijk in zijn
beroep.

4. Beoordeling van het middel

4.1 In cassatie kan van het volgende worden uitgegaan.

(i) [Verweerder] en (vooral) [eiser] zijn ervaren vastgoedbeleggers. [Eiser] is eigenaar van twee
kantoorpanden met erf en tuin gelegen aan de [a-straat 1 en 2] te [plaats A]. Begin 1999 heeft [eiser]
in verband met leegstand van de panden zijn beherend makelaarskantoor [A] te [plaats B] een
verhuuropdracht gegeven. [A] heeft vervolgens aan de Haagse makelaarskantoren [B] en [C] een
zogenaamde collegiale verhuuropdracht ter zake van beide panden verstrekt.

(ii) In april 1999 heeft [verweerder] met [B] de panden bezichtigd en via [B] laten weten dat hij de
panden voor ƒ 2 miljoen zou willen kopen. Daarop heeft [A] toen afwijzend gereageerd, omdat slechts
verhuur aan de orde was.

(iii) In september 1999 heeft [verweerder] zich wederom bij [B] gemeld met de mededeling dat hij nog
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steeds geïnteresseerd was in aankoop van de beide, nog immer (nagenoeg) leegstaande panden. [B]
- in de persoon van haar medewerker [betrokkene 1], met al dan niet op de achtergrond betrokken
haar directeur [betrokkene 2], en al dan niet na vergeefse pogingen [A] te bereiken - heeft toen
daartoe per mobiele telefoon rechtstreeks contact opgenomen met de haar bekende [eiser] op diens
(werk)vakantieadres te Mallorca. Steeds telefonisch via [betrokkene 1] en zonder enig rechtstreeks
contact hebben [verweerder] en [eiser] op 29 september 1999 serieus onderhandeld over de aan-
/verkoop van de panden; [eiser] dus op Mallorca per mobiele telefoon. [Betrokkene 1] heeft daarbij
niet meer geïnformeerd naar de stand van zaken betreffende eventuele verhuur door [C] en/of [A].

(iv) Bij fax van 29 september 1999 heeft [betrokkene 1] voor [B] aan [eiser] op diens [plaats B]s
kantooradres en met copie aan [verweerder] bericht:

"Geachte [eiser],

Hierbij bevestigen wij u, dat wij heden namens onze relatie [verweerder] koopovereenstemming
hebben bereikt inzake de onroerende zaken gelegen aan de [a-straat 1 en 2] te [plaats A]. (...)

Koopsom: ƒ 2.400.000,-- kosten koper; (...)

Transport: 01 november 1999; (...)

Ontbindende voorwaarden: Geen;

In afwachting van uw reactie, verblijven wij, (...)."

Met soortgelijke mededelingen heeft [betrokkene 1] diezelfde dag de stukken naar de notaris
doorgestuurd.

(v) Vervolgens heeft [eiser] in de avond van 29 september 1999 per telefoon contact gehad met [A],
waarbij of kort waarna [A] meedeelde dat [C] in verregaande onderhandeling was met Pac Holding
over verhuur. Op 30 september 1999 heeft de secretaresse van [eiser] vervolgens per fax aan
[betrokkene 1] bericht:

"Geachte [betrokkene 1],

In vervolg op uw fax van 29 september jl. en uw telefonisch onderhoud met [eiser], informeer ik u
hierbij dat [eiser] in principe akkoord is met de bereikte koopovereenstemming inzake [a-straat 1 en
2] te [plaats A], behoudens echter de goedkeuring van zijn makelaar. Aangezien [eiser] deze week in
het buitenland verblijft, zal hij volgende week contact met u opnemen om een en ander met u te
bespreken."

Met "zijn makelaar" in bovengeciteerd gedeelte van de fax wordt gedoeld op [A].

(vi) Bij brief van 6 oktober 1999 heeft de advocaat van [eiser] aan [betrokkene 1] en met kopie aan de
notaris onder meer bericht dat koopovereenstemming was bereikt onder het [betrokkene 1] bekende
voorbehoud van goedkeuring door [A], nu [eiser] tijdens de onderhandelingen per mobiele telefoon
immers niet op de hoogte was van de stand van zaken bij de collega-makelaars betreffende
potentiële huurders. Over deze goedkeuring hoopte [eiser] op 8 oktober 1999 nader te vernemen,
waarna zo mogelijk snel overdracht zou kunnen volgen. Vervolgens heeft [A] op 13 en 19 oktober
1999 [B]/[betrokkene 1] bericht dat het pand niet vrij was en dat verhuur aan Pac Holding zou volgen,
zodat de door [eiser] jegens [verweerder] gestelde ontbindende voorwaarde was ingetreden.

(vii) Een sommatiebrief van 15 oktober 1999 van de advocaat van [verweerder] aan [eiser] bleef
zonder resultaat.
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4.2 [Verweerder] vordert - kort gezegd - [eiser] te veroordelen tot nakoming van de gesloten
koopovereenkomst ter zake van de twee kantoorpanden tegen een koopsom van ƒ 2,4 miljoen kosten
koper, voorts te bepalen dat dit vonnis "in de plaats treedt van een deel van de tot levering van
voormelde onroerende zaken bestemde notariële acte", alsmede [eiser] te veroordelen tot het
betalen van schadevergoeding wegens wanprestatie, zo nodig nader op te maken bij staat en te
vereffenen volgens de wet. [Verweerder] stelt daartoe vooral dat op 29 september 1999
onvoorwaardelijk overeenstemming tussen partijen is bereikt, en dat [eiser] pas achteraf en dus te
laat het voorbehoud van goedkeuring van zijn beherend makelaar [A] heeft gemaakt.

[Eiser] verweert zich vooral met de stelling dat hij wel tijdig een dergelijk voorbehoud heeft gemaakt
en dat die ontbindende voorwaarde medio oktober 1999 is ingetreden.

De rechtbank heeft geoordeeld dat het in de omstandigheden van dit geval en conform de hoofdregel
van art. 177 Rv. (thans 150 Rv.) aan [eiser] is om te bewijzen dat hij de door hem gestelde
ontbindende voorwaarde tijdig en voldoende duidelijk heeft bedongen, nu [eiser] zich op de
rechtsgevolgen van het intreden van dit omstreden voorbehoud beroept (rov. 3.2). De rechtbank heeft
[eiser] vervolgens tot bewijslevering toegelaten. Bij eindvonnis heeft zij geoordeeld dat [eiser] niet in
de hem verstrekte bewijsopdracht is geslaagd en heeft zij hem tot betaling van schadevergoeding
veroordeeld.

4.3 Het hof heeft geoordeeld dat tussen partijen vaststaat dat op 29 september 1999
overeenstemming werd bereikt omtrent de essentialia van de koopovereenkomst, zodat deze tussen
hen tot stand kwam, doch dat [eiser] zich op een voorbehoud beroept dat door hem zou zijn gemaakt
en dat door hem wordt beschouwd als een ontbindende voorwaarde (rov. 6). Het hof heeft vervolgens
overwogen dat de rechtbank, door te oordelen dat [eiser] de bewijslast draagt van het door hem
gestelde voorbehoud, de hoofdregel van bewijslastverdeling - de partij die zich beroept op
rechtsgevolgen van door haar gestelde feiten of rechten, draagt de bewijslast van die feiten of
rechten - correct heeft toegepast (rov. 7).

4.4 Het middel klaagt dat het hof heeft miskend dat, nu de stelling van [verweerder] - dat tussen
partijen een onvoorwaardelijke verbintenis is totstandgekomen - door [eiser], stellende dat partijen
een ontbindende voorwaarde zijn overeengekomen, is betwist, [verweerder] dient te bewijzen dat
een onvoorwaardelijke verbintenis is totstandgekomen. Op een procespartij rust immers, aldus het
middel, geen bewijslast ten aanzien van feiten die zij stelt ter betwisting van door de wederpartij te
bewijzen feiten. Deze procespartij, vervolgt het middel, draagt enkel de bewijslast ter zake van feiten
die zij stelt ter blokkering van de aanspraak van de wederpartij, zoals bijvoorbeeld - ter zake van door
een schuldeiser gevorderde nakoming van een verbintenis - betaling, verrekening of kwijtschelding;
het gaat dan om een bevrijdend verweer.

4.5.1 Voorzover het middel ten betoge strekt dat [verweerder], vanwege het enkele feit dat hij heeft
gesteld dat de verbintenis onvoorwaardelijk is, de bewijslast daarvan draagt, faalt het: doordat een
partij meer heeft gesteld dan nodig is voor het inroepen van het gewenste rechtsgevolg, komt de
bewijslast ten aanzien van het meerdere immers niet bij die procespartij te liggen.

4.5.2 Het middel stelt aan de orde de vraag op wie de bewijslast van het bestaan van een
ontbindende voorwaarde rust. Het hof heeft geoordeeld - in cassatie terecht niet bestreden - dat de
hoofdregel van bewijslastverdeling inhoudt dat de partij die zich beroept op rechtsgevolgen van door
haar gestelde feiten of rechten, de bewijslast van die feiten of rechten draagt. Het hof heeft
geoordeeld dat een juiste toepassing van deze hoofdregel is dat [eiser] de bewijslast draagt van het
door hem gestelde voorbehoud, de ontbindende voorwaarde. Dit oordeel is juist. Nakoming van een
verbintenis onder ontbindende voorwaarde kan worden gevorderd, tenzij de voorwaarde in vervulling
is gegaan. Het bestaan van de ontbindende voorwaarde vormt de grondslag van het bevrijdende
verweer van de schuldenaar dat de voorwaarde is vervuld. Stelplicht en bewijslast ten aanzien van
het bestaan van een ontbindende voorwaarde liggen derhalve bij de partij die zich op (het vervuld zijn
van) deze voorwaarde beroept. Het middel faalt ook voor het overige.
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5. Beslissing

De Hoge Raad:

verwerpt het beroep;

veroordeelt [eiser] in de kosten van het geding in cassatie, tot op deze uitspraak aan de zijde van
[verweerder] begroot op € 359,34 aan verschotten en € 2.200,-- voor salaris.

Dit arrest is gewezen door de vice-president J.B. Fleers als voorzitter en de raadsheren D.H.
Beukenhorst, O. de Savornin Lohman, P.C. Kop en W.A.M. van Schendel, en in het openbaar
uitgesproken door de vice-president P. Neleman op 9 september 2005.
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3.1

in de zaak van:

[de vrouw],
wonende te [woonplaats],

EISERES tot cassatie,

advocaat: mr. H.J.W. Alt,

t e g e n

[de man],
wonende te [woonplaats]
,

VERWEERDER in cassatie,

niet verschenen.

Partijen zullen hierna ook worden aangeduid als de vrouw en de man.

Voor het verloop van het geding in feitelijke instanties verwijst de Hoge Raad naar:

a. het vonnis in de zaak C/O1/306169 / HA ZA 16-226 van de rechtbank Oost-Brabant van 3 augustus
2016;

b. het arrest in de zaak 200.200.019/01 van het gerechtshof 's-Hertogenbosch van 7 november 2017.

Het arrest van het hof is aan dit arrest gehecht.

Tegen het arrest van het hof heeft de vrouw beroep in cassatie ingesteld. De procesinleiding is aan dit
arrest gehecht en maakt daarvan deel uit.

Tegen de man is verstek verleend.

De conclusie van de Advocaat-Generaal M.L.C.C. Lückers strekt tot vernietiging en verwijzing.

In cassatie kan van het volgende worden uitgegaan.

i) Partijen zijn in 1985 met elkaar in gemeenschap van goederen gehuwd.
ii) In 2002, 2004 en 2006 is telkens een bedrag van € 10.000,-- aan de vrouw geschonken

1 Het geding in feitelijke instanties

2 Het geding in cassatie

3 Beoordeling van het middel
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3.2.1

3.2.2

onder een uitsluitingsclausule als bedoeld in art. 1:94 lid 2, onder a, (oud) BW. De geschonken
bedragen zijn overgeboekt naar de gemeenschappelijke bankrekening van partijen.
iii) Het huwelijk van partijen is in 2014 door echtscheiding ontbonden.
iv) Na verkoop en levering van de voormalige echtelijke woning is van de overwaarde een
gedeelte ten bedrage van € 30.000,-- op de derdengeldenrekening van de advocaat van de
vrouw in depot gehouden vanwege een geschil tussen partijen over de vraag wie van hen
beiden tot dit bedrag gerechtigd is. Het restant van de overwaarde is tussen partijen bij helfte
verdeeld.

In dit geding vordert de vrouw, voor zover in cassatie nog van belang, een verklaring voor
recht dat zij een aanspraak op de gemeenschap heeft ter hoogte van de nominale waarde
van de schenkingen bij elkaar opgeteld, derhalve een bedrag van € 30.000,--, dan wel
veroordeling van de man tot betaling aan de vrouw van een bedrag van € 15.000,--.

In reconventie vordert de man een verklaring voor recht dat het bij de advocaat van de
vrouw in depot staande bedrag van € 30.000,-- aan partijen, ieder voor de helft, toekomt, en
veroordeling van de vrouw om haar advocaat opdracht te geven uit het depot € 15.000,--
aan de man te betalen.

De rechtbank heeft de door de vrouw gevorderde verklaring voor recht toegewezen en de
vorderingen van de man afgewezen.

Het hof heeft het vonnis van de rechtbank vernietigd, de vorderingen van de vrouw alsnog
afgewezen en die van de man toegewezen. Daartoe heeft het hof als volgt overwogen.

“3.6.4.4. Niet in geschil is dat de met uitsluiting ontvangen gelden zijn overgeboekt naar de
gemeenschappelijke bankrekening van partijen. 
Die bankrekening behoort – zo is ook niet in geschil – tot de huwelijksgemeenschap. Door
vermenging is het bedrag van € 30.000,- tot het gemeenschapsvermogen gaan behoren (het
hof verwijst hiervoor naar zijn rov. 3.6.4.7, hierna). De vraag die in deze zaak moet worden
beantwoord is of aan [de vrouw] een – door de Hoge Raad in zijn arrest van 15 september
2017 ECLI:NL:HR:2017:2385 aangeduid – recht van terugneming (“recht van reprise”)
toekomt op grond van het bepaalde in art. 1:95 lid 2 BW (oud en 1:96 lid 3 BW nieuw) ten
laste van de gemeenschap en zo ja ter grootte van welk bedrag.

3.6.4.5. In deze zaak zijn de met uitsluiting ontvangen gelden door [de vrouw] besteed,
waarbij overigens in geschil is waaraan de gelden zijn besteed.

Het hof is van oordeel dat aan [de vrouw] geen recht van terugneming toekomt en
overweegt daartoe het volgende.

3.6.4.6. [De vrouw] heeft gesteld dat de met uitsluiting verkregen gelden zijn geïnvesteerd
in de echtelijke woning, maar naar het oordeel van het hof is niet komen vast te staan dat
de verbouwingen voor een bedrag van € 30.000,-- (nog daargelaten dat niet vaststaat in
hoeverre sprake is geweest van onderhoudswerkzaamheden dan wel investeringen ter
verbetering van de woning) ná t ontvangen van de schenkingen hebben plaatsgevonden.
[De vrouw] verwijst ter onderbouwing van haar stelling naar de verkoopbrochure van de
woning. Hierin is vermeld (…). Deze brochure kan niet dienen ten bewijze van de stelling van
[de vrouw]. Tegenover die stelling heeft [de man], onderbouwd en voldoende gemotiveerd
gesteld dat de grootschalige verbouwing reeds eerder was aangevangen. (…) Tegenover
deze gemotiveerde betwisting heeft [de vrouw] niets aangevoerd dat haar stelling nader
kan onderbouwen. Het vorenstaande leidt daarom tot het oordeel dat de schenkingen,
waarvan de eerste heeft plaatsgevonden op 3 november 2002, niet geacht worden te zijn
besteed aan de verbouwing van de woning.

Derhalve is niet komen vast te staan dat sprake is geweest van investeringen in een goed
die aanleiding geven tot een vergoedingsrecht.

3.6.4.7. Nu het geschonken geld op de gemeenschappelijke rekening van partijen is
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3.3.1

3.3.2

3.3.3

terechtgekomen, op de peildatum niet meer traceerbaar aanwezig was en evenmin is komen
vast te staan aan welke specifieke uitgaven het is besteed dan wel dat partijen over de
besteding van dit geld met elkaar afspraken hebben gemaakt, moet het ervoor worden
gehouden dat de met uitsluiting ontvangen gelden zijn geconsumeerd, opgemaakt aan
bestedingen die geen aanleiding geven tot een vergoedingsrecht. Dat dit anders zou zijn is
gesteld noch gebleken.

Aangenomen moet worden dat de bedragen van de schenkingen door [de vrouw] zijn
besteed om te voldoen aan de verplichting om bij te dragen in de kosten van de huishouding
(art. 1:84 BW), een verplichting die mede zijn grondslag vindt in de relationele solidariteit die
de verhouding tussen echtgenoten beheerst en die tot uitdrukking komt in art. 1:81 BW (dat
bepaalt dat echtgenoten verplicht zijn elkaar het nodige te verschaffen). Niet gesteld of
gebleken is echter dat [de vrouw] daarbij méér heeft bijgedragen aan de huishouding dan
waartoe zij op grond van de wet gehouden is. Daartoe is immers vereist dat [de vrouw] een
onderbouwd financieel overzicht geeft dat inzicht geeft wie van partijen welke kosten van de
huishouding voor zijn rekening heeft genomen en zulk een overzicht ontbreekt. Derhalve is
gelet op het hiervóór overwogene er geen plaats voor een nominaal vergoedingsrecht voor
[de vrouw]. De grief slaagt derhalve.”

De onderdelen 2.1.1, 2.1.2 en 2.1.4-2.1.6 van het middel (onderdeel 1 bevat geen klachten)
klagen naar de kern genomen dat het hof heeft miskend dat een echtgenoot die
privévermogen in de gemeenschap heeft gestort, waardoor de gemeenschap is gebaat, een
vordering ter hoogte van die storting krijgt op de gemeenschap. Daarbij is niet van belang
waaraan de gelden vervolgens door of namens de gemeenschap worden besteed. Het ligt
op de weg van de andere echtgenoot om feiten en omstandigheden te stellen en te
bewijzen die meebrengen dat de vordering op de gemeenschap is verminderd of
tenietgegaan of niet geldend kan worden gemaakt, aldus deze klachten. Onderdeel 2.2
bevat een hierop voortbouwende klacht.

Ingevolge art. IV lid 1 van de Wet van 24 april 2017 tot wijziging van Boek 1 van het
Burgerlijk Wetboek en de Faillissementswet teneinde de omvang van de wettelijke
gemeenschap van goederen te beperken (Stb. 2017, 177) is op de (ontbonden)
huwelijksgemeenschap van partijen art. 1:94 (oud) BW van toepassing gebleven, aangezien
deze huwelijksgemeenschap is ontstaan voor 1 januari 2018 (de datum waarop het huidige
art. 1:94 BW in werking is getreden).

Uitgangspunt in deze zaak is voorts dat de door de vrouw ontvangen schenkingen van in
totaal € 30.000,-- uitsluitend aan haar toekomen, nu die schenkingen zijn gedaan onder de
in art. 1:94 lid 2, onder a, (oud) BW omschreven uitsluitingsclausule.

Doordat de geschonken bedragen op een gemeenschappelijke bankrekening van partijen
zijn overgeboekt, is het totaalbedrag van € 30.000,--, naar het in zoverre onbestreden
oordeel van het hof, door vermenging tot het gemeenschapsvermogen gaan behoren (rov.
3.6.4.4). Het wettelijk stelsel van titel 7 van boek 1 BW brengt dan mee dat de vrouw als
gevolg van deze vermogensverschuiving in beginsel jegens de gemeenschap recht heeft op
vergoeding van dat bedrag (vgl. art. 1:95 lid 2 BW en art. 1:96 lid 4 (voorheen lid 3) BW).

Het door de vrouw onder de uitsluitingsclausule verkregen bedrag van € 30.000,-- dat op de
gemeenschappelijke bankrekening van partijen is overgeboekt, is volgens de vaststelling
van het hof (rov. 3.6.4.5 en 3.6.4.7) aangewend voor diverse bestedingen. Die
omstandigheid doet echter op zichzelf niet af aan het vergoedingsrecht van de vrouw zoals
hiervoor in 3.3.2 (slot) omschreven, omdat het erom gaat of die bestedingen betrekking
hadden op gemeenschapsschulden dan wel op privéschulden van de vrouw.

Voor zover uit het gemeenschapsvermogen (de gemeenschappelijke bankrekening waarop
het bedrag van € 30.000,-- is overgeboekt) gemeenschapsschulden zijn voldaan, brengt dat
geen wijziging in het recht van de vrouw op vergoeding als bedoeld aan het slot van 3.3.2
hiervoor. Dan geldt immers nog steeds dat de gemeenschap is gebaat door het aan de

104



3.3.4

3.3.5

3.4

vrouw toekomende bedrag van € 30.000,--.

Voor zover echter uit het gemeenschapsvermogen privéschulden van de vrouw zijn voldaan,
is zij op grond van art. 1:96 lid 5 (voorheen lid 4) BW gehouden tot vergoeding van het
daarmee gemoeide bedrag aan de gemeenschap. In dat geval zal de hiervoor in 3.3.2 (slot)
bedoelde vergoedingsvordering van de vrouw verrekend kunnen worden met haar schuld uit
hoofde van art. 1:96 lid 5 BW.

Uit de regel van art. 1:94 lid 5 (oud) BW dat alle schulden van ieder van de echtgenoten tot
de huwelijksgemeenschap behoren, met uitzondering van de aldaar onder a en b genoemde
schulden en van de in art. 1:94 lid 3 (oud) BW (thans lid 5) bedoelde schulden die aan een
van de echtgenoten zijn verknocht, volgt het vermoeden dat de tijdens huwelijk uit het
gemeenschapsvermogen voldane schulden gemeenschapsschulden zijn. Daarbij verdient
opmerking dat in geval van een huwelijksgemeenschap ook uitgaven in verband met
consumptieve bestedingen zijn aan te merken als voldoening van gemeenschapsschulden.
Hetzelfde geldt voor uitgaven in verband met de kosten van de huishouding als bedoeld in
art. 1:84 BW, ongeacht hoe ingevolge deze bepaling de draagplicht ter zake van die kosten
tussen de echtgenoten verdeeld is.

In dit geval, waarin uitgaven zijn gedaan van de gemeenschappelijke bankrekening van
partijen, geldt dus ten gunste van de vrouw het vermoeden dat deze uitgaven betrekking
hebben gehad op gemeenschapsschulden, hetgeen meebrengt dat het vergoedingsrecht
van de vrouw jegens de gemeenschap door die uitgaven niet aangetast is (zie hiervoor in
3.3.3). Het ligt op de weg van de andere echtgenoot, de man in dit geval, om feiten en
omstandigheden te stellen en zo nodig te bewijzen op grond waarvan het vergoedingsrecht
van de vrouw jegens de gemeenschap niet (of niet volledig) geldend kan worden gemaakt.
Dat is bijvoorbeeld het geval voor zover uit het gemeenschapsvermogen privéschulden van
de vrouw zijn voldaan (zie hiervoor in 3.3.3), of indien uitdrukkelijk of stilzwijgend is
afgesproken dat de vrouw met betrekking tot bepaalde uitgaven ter zake van
gemeenschapsschulden geen aanspraak op vergoeding heeft, ook al zijn die uitgaven
geheel of ten dele gefinancierd uit aan haar toekomend vermogen.

Volledigheidshalve wordt nog opgemerkt dat denkbaar is dat de vrouw minder heeft
bijgedragen aan de kosten van de huishouding dan waartoe zij in haar verhouding tot de
man op grond van art. 1:84 BW gehouden was. In dat geval – ter zake waarvan de stelplicht
en bewijslast eveneens op de man rusten – heeft (niet de gemeenschap maar) de man
aanspraak erop dat de vrouw het tekort aan hem vergoedt. Een dergelijke vordering op
grond van art. 1:84 BW is in deze zaak echter niet aan de orde. In de praktijk zal een
zodanige vordering vaak verdisconteerd kunnen worden bij de verdeling van de
gemeenschap tussen de echtgenoten.

Uit hetgeen hiervoor in 3.3.2-3.3.4 is overwogen, volgt dat de hiervoor in 3.3.1 weergegeven
klachten gegrond zijn. De overige klachten behoeven geen behandeling.

De Hoge Raad kan zelf de zaak afdoen. De stukken van het geding laten geen andere conclusie
toe dan dat de man slechts heeft gesteld dat het bedrag van de schenkingen is besteed aan de
huishouding, vakanties en consumptieve uitgaven. Die stelling is, blijkens hetgeen hiervoor in
3.3.3-3.3.4 is overwogen, geen afdoende verweer tegen de vordering van de vrouw, nu die
uitgaven de voldoening van gemeenschapsschulden betreffen en daarom niet afdoen aan het
vergoedingsrecht van de vrouw.

Dit leidt ertoe dat het hof ten onrechte de vordering van de vrouw heeft afgewezen. De Hoge
Raad zal het vonnis van de rechtbank, waarin de vordering van de vrouw is toegewezen, alsnog
bekrachtigen.

4 Beslissing
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De Hoge Raad:

vernietigt het arrest van het gerechtshof ’s-Hertogenbosch van 7 november 2017;

bekrachtigt het vonnis van de rechtbank Oost-Brabant van 3 augustus 2016;

compenseert de kosten van het geding in hoger beroep en in cassatie aldus dat iedere partij de eigen
kosten draagt.

Dit arrest is gewezen door de vicepresident C.A. Streefkerk als voorzitter en de raadsheren G.
Snijders, M.V. Polak, C.H. Sieburgh en H.M. Wattendorff, en in het openbaar uitgesproken door de
raadsheer M.V. Polak op 5 april 2019.

106



Instantie Hoge Raad

Datum uitspraak 15-12-2006

Datum publicatie 15-12-2006

Zaaknummer C05/252HR

Formele relaties Conclusie: ECLI:NL:PHR:2006:AZ1083 

Rechtsgebieden Civiel recht

Bijzondere kenmerken Cassatie

Inhoudsindicatie
Geschil tussen particulieren en een effectenkantoor over zijn aansprakelijkheid voor
een negatief beleggingsresultaat bij de uitvoering van hun
vermogensbeheersovereenkomst c.a.; bijzondere zorgplicht vermogensbeheerder;
bewijslastverdeling, bevrijdend verweer?, bij enkele bestrijding door gedaagde van
grondslag van vordering hoeft hij daartoe aangevoerde feiten niet te bewijzen;
rechterlijke ‘sancties’ bij niet-voldoen aan verzwaarde stelplicht, motiveringseisen.

Wetsverwijzingen Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering (geldt in geval van digitaal procederen)
149
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering (geldt in geval van digitaal procederen)
150

Vindplaatsen Rechtspraak.nl 
NJ 2007, 203 met annotatie van M.R. Mok 
RF 2007, 11 
JOL 2006, 800 
RvdW 2007, 1 
NJB 2007, 80 
JE 2007, 11 
JE 2007, 51 
JWB 2006/435 

Uitspraak

15 december 2006

Eerste Kamer

Nr. C05/252HR

MK/RM

Hoge Raad der Nederlanden

Arrest

in de zaak van:

ECLI:NL:HR:2006:AZ1083
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NOORDNEDERLANDS EFFEKTENKANTOOR B.V.,

gevestigd te Groningen,

EISERES tot cassatie,

advocaat: mr. E. Grabandt,

t e g e n

1. [Verweerder 1],

2. [Verweerster 2],

beiden wonende te [woonplaats],

VERWEERDERS in cassatie,

advocaat: mr. J. de Bie Leuveling Tjeenk.

1. Het geding in feitelijke instanties

Verweerders in cassatie - verder in enkelvoud te noemen: [verweerder] - hebben bij exploot van 30
maart 2001 eiseres tot cassatie - verder te noemen: NNEK - gedagvaard voor de rechtbank te
Amsterdam en gevorderd bij vonnis, uitvoerbaar bij voorraad, NNEK te veroordelen tot betaling van
een bedrag van ƒ 1.632.751,77, waarvan een bedrag van ƒ 3.800,-- aan buitengerechtelijke
incassokosten, te vermeerderen met de wettelijke rente vanaf 8 maart 2001 tot aan de dag der
algehele voldoening, en voorts om NNEK te veroordelen in de kosten verbonden aan het ten laste van
[verweerder] gelegde conservatoir derdenbeslag, met veroordeling van NNEK in de kosten van de
procedure.

NNEK heeft de vordering bestreden.

De rechtbank heeft bij tussenvonnis van 19 juni 2002 de zaak naar de rol verwezen om partijen in de
gelegenheid te stellen nadere inlichtingen te verstrekken. Bij tussenvonnis van 28 januari 2004 heeft
de rechtbank NNEK toegelaten tot bewijslevering.

Tegen beide tussenvonnissen heeft NNEK hoger beroep ingesteld bij het gerechtshof te Amsterdam.

Bij arrest van 2 juni 2005 heeft het hof beide tussenvonnissen bekrachtigd en de zaak teruggewezen
naar de rechtbank te Amsterdam.

Het arrest van het hof is aan dit arrest gehecht.

2. Het geding in cassatie

Tegen het arrest van het hof heeft NNEK beroep in cassatie ingesteld. De cassatiedagvaarding is aan
dit arrest gehecht en maakt daarvan deel uit.

[verweerder] heeft geconcludeerd tot verwerping van het beroep.

De zaak is voor partijen toegelicht door hun advocaten.

De conclusie van de Advocaat-Generaal D.W.F. Verkade strekt tot vernietiging van het bestreden arrest
en verwijzing.

3. Beoordeling van het middel

3.1 In cassatie kan van het volgende worden uitgegaan.
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(i) Na daartoe op 5 juni en 13 juli 2000 gesprekken te hebben gevoerd, zijn NNEK en [verweerder],
voor zover hier van belang, het volgende overeengekomen (hierna ook: de beheersovereenkomst):

"Vermogensbeheerovereenkomst

Ondergetekende:

1. [Verweerder 1] e/o [verweerster 2]

[...]

hierna te noemen "Cliënt"

2. Noordnederlands Effektenkantoor B.V.

[...]

hierna te noemen "NNEK"

Overwegende:

dat Cliënt zijn vermogen of een deel daarvan, wenst te doen beleggen teneinde zo spoedig mogelijk
vermogensgroei en/of inkomsten te behalen;

dat Cliënt aan NNEK opdracht en volmacht wenst te geven om te dien einde voor rekening en risico
van Cliënt beleggingstransacties te verrichten

Komen overeen als volgt:

1. Strekking van de overeenkomst

1.1 Cliënt geeft hiermede opdracht en volmacht aan NNEK, die deze aanvaardt, om namens Cliënt en
voor diens rekening en risico te verrichten alle beheers- en beschikkingshandelingen waaronder mede
begrepen belegging en alle daaruit voortvloeiende handelingen en administratie van de in Bijlage 1 bij
deze overeenkomst gespecificeerde bestanddelen en de toegestane categorieën van
beleggingstransacties waarvoor de volmacht van de Cliënt geldt.

1.2 Onverminderd het bepaalde bij de art. 1.1 en 2 ter nadere uitwerking daarvan, bepalen partijen
dat het beleggingsbeleid van NNEK dient te zijn gericht op het behalen van een voor Cliënt zo goed
mogelijk resultaat. Uit dien hoofde kan NNEK in de beleggingen en de in Bijlage 1 omschreven
vermogensbestanddelen te allen tijde wijzigingen aanbrengen die hij in het belang acht van de Cliënt.

[...]

1.3 NNEK is - met inachtneming van hetgeen bepaald is in art. 2 van deze overeenkomst - bij de
uitvoering hiervan geheel vrij in het beleggingsbeleid, met bepaling evenwel dat de hier bedoelde
belegging, beheer en administratie uitsluitend betrekking kunnen hebben op de
vermogensbestanddelen, en geen andere beleggingstransacties verricht mogen worden - behoudens
na concrete instructie door Cliënt - dan de welke zijn omschreven in Bijlage 1.

2. Doelstellingen

2.1 NNEK zal bij ondertekening van deze overeenkomst in overleg met Cliënt een schriftelijke opgave
opstellen waarin de uitgangspunten en doelstellingen van Cliënt ter zake van het beheer van het
vermogen zijn omschreven, welke opgave als Bijlage 2 aan deze overeenkomst zal worden gehecht.

2.2 [...]

2.3 NNEK zal de uitgangspunten en doelstellingen alsmede de ontvangen specificaties als bedoeld in
de vorige leden van dit art. in acht nemen bij het beheer van het vermogen.
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[...]

5. Risico's belegging in optie en/of termijncontracten

Cliënt verklaart hierbij uitdrukkelijk zich ten volle bewust te zijn

1. van de risico's verbonden aan het verrichten van beleggingstransacties met name in optie en/of
termijntransacties en

2. van de consequenties die aan het beheer van het vermogen in meerdere valuta zijn verbonden en
deze te aanvaarden.

6. AEX

De rechten en verplichtingen van Cliënt hangen samen met en worden mede bepaald door alle
bepalingen van het Algemeen Reglement AEX en andere door AEX vastgestelde regels, richtlijnen en
aanwijzingen, waaronder tevens de toepasselijke clearingvoorwaarden.

[...]

7. Aansprakelijkheid

NNEK zal deze overeenkomst te goeder trouw en naar beste kunnen uitvoeren. NNEK zal niet
aansprakelijk zijn voor schade als gevolg van waardevermindering en/of door Cliënt geleden verliezen
of welke andere oorzaak dan ook, behalve indien en voor zover komt vast te staan dat de schade
rechtstreeks gevolg is van een toerekenbare tekortkoming van NNEK bij de uitvoering van deze
overeenkomst met Bijlagen."

(ii) In bijlage 2 bij de beheersovereenkomst wordt, voor zover hier van belang het volgende vermeld:

"Doelstelling is het behalen van een voor Cliënt zo goed mogelijk resultaat met behoud van
continuïteit.

Het centrale uitgangspunt bij het beheer van uw vermogen is het ondernemingsgewijs beleggen zoals
dat oorspronkelijk ontwikkeld is door Harry Premselaar. In evenwichtstoestand betekent dit dat een
debetstand wordt aangehouden van in principe 50% (49-55%) van het totaal vermogen. Indien de
debetstand lager wordt dan 55% dan is dit een koopsignaal voor het bijkopen van effecten. Indien de
debetstand hoger wordt dan 55% dan is dit in principe een verkoopsignaal. Bij hogere debetstanden
dan 55% wordt op korte termijn door verkoop van effecten het debetpercentage gereduceerd. Als in
het belang van de portefeuille op langere termijn een hogere debetstand gewenst is, dan zal
daarover overleg gevoerd worden met cliënt.

Verder worden er lange call opties gekocht. Tevens worden er call opties geschreven op aandelen en
op de AEX-index.

[...]

De volgende verhouding tussen de vermogensbestanddelen zal gelden als richtlijn voor het opbouwen
en vormgeven van de portefeuille:

1. Langlopende call opties: (14%), (10%-20%)

2. Fondsen met een relatief groot belang in de portefeuille (&gt;7%): 36%, (32%-42%)

3. Fondsen met een relatief klein belang in de portefeuille (&lt;7%): 50%, (40%-60%)

Als uitgangspunt wordt het vreemd vermogen geleend in Euro's. Voor aandelen gekocht in valuta's
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anders dan de Euro, is het mogelijk om tevens vreemd vermogen te lenen in dezelfde valuta voor een
gedeelte van de waarde van de betreffende effecten."

(iii) In art. 23 van een - in aanvulling op de beheersovereenkomst - op 12 juli 2000 tussen partijen en
Kas-Associatie NV gesloten driepartijenovereenkomst voor effecten en derivaten (niet-
effectenkredietinstellingen) is, voor zover hier van belang, het volgende opgenomen:

"De Cliënt verklaart op de hoogte te zijn van de risico's die het beleggen in optiecontracten
termijncontracten en premieaffaires met zich meebrengt en staat er voor in mogelijke verliezen
voortvloeiende uit deze beleggingen te kunnen dragen."

(iv) In verband met de beheersovereenkomst zijn partijen op 13 juli 2000 een optie-
/cliëntenovereenkomst AEX (AEX-optiebeurs/FTA) overeengekomen. Art. 2 van deze overeenkomst
luidt als volgt:

"Cliënt is zich ten volle bewust van de risico's verbonden aan het verrichten van optietransacties en
termijntransacties."

(v) Voorts zijn NNEK en [verweerder] in het kader van de beheersovereenkomst op 13 juli 2000 een
zogenaamde APPENDIX bij de optieovereenkomst AEX-Optiebeurs (inzake Special Products)
overeengekomen. In art. 2 van deze overeenkomst staat het volgende:

"Cliënt is zich ten volle bewust van de risico's verbonden aan het kopen van deze Special Products".

(vi) Bij de mededeling behorende bij de optieovereenkomst AEX-optiebeurs is onder "kenmerken van
effecten en daaraan verbonden specifieke risico's" onder het kopje "Overig" de volgende passage
opgenomen:

"Bij het kiezen van beleggingen dient de cliënt een goede afweging te maken welke effecten binnen
zijn of haar beleggingsdoelstelling vallen. Aan alle vormen van beleggen zijn in meer of mindere mate
risico's verbonden. Met name het schrijven van ongedekte opties, termijncontracten (en opties op
termijncontracten) kunnen zeer risicovol zijn. De cliënt dient alleen in deze risicovolle beleggingen te
(doen) handelen indien de cliënt het (eventuele) verlies kan en wil dragen en zich terdege bewust is
van de risico's."

(vii) [Verweerder] heeft op 27 juli 2000 een bedrag van ƒ 2.100.000,- aan NNEK ter belegging in
beheer gegeven.

(viii) Omtrent het door NNEK gevoerde beheer is maandelijks gerapporteerd. De eerste rapportage
betreft de periode van 3 augustus tot 31 augustus 2000. In die periode werd een resultaat geboekt
van 8,5%, zijnde een bedrag van ƒ 177.344,-. In de maanden daarna zijn negatieve resultaten
geboekt. Op 8 januari 2001 hebben partijen hierover een gesprek gevoerd.

(ix) Omstreeks 28 februari 2001 is de portefeuille van [verweerder] geliquideerd en is de
beheersovereenkomst beëindigd. Het saldo na liquidatie van de portefeuille bedroeg ƒ 446.048,23.

(x) Bij brief van 8 maart 2001 heeft [verweerder] NNEK aansprakelijk gesteld voor het negatieve
beleggingsresultaat.

3.2 In dit geding heeft [verweerder] aan zijn vorderingen ten grondslag gelegd dat NNEK
toerekenbaar is tekortgeschoten in de nakoming van de verplichtingen die voor haar voortvloeiden uit
de beheersovereenkomst. Hij heeft daartoe een aantal concrete verwijten opgesomd die erop
neerkomen dat NNEK bij de uitvoering van die overeenkomst niet de zorg in acht heeft genomen die
van een redelijk handelend en redelijk bekwaam vermogensbeheerder mocht worden verwacht.
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De rechtbank heeft twee tussenvonnissen gewezen. In haar tweede tussenvonnis heeft zij NNEK
toegelaten tot het bewijs dat

(i) [verweerder] bij de intakegesprekken heeft aangegeven dat het te beleggen geld vrij beschikbaar
was en niet nodig voor zijn bestaanszekerheid, dat zijn pensioen en het studiegeld voor zijn kinderen
al geregeld waren en dat hij als interimmanager in zijn levensonderhoud (en dat van zijn gezin) zou
gaan voorzien en

(ii) dat [verweerder] bij de intakegesprekken is gewezen op de risico's van de methode-Premselaar en
op de mogelijkheid een gedeelte van zijn vermogen minder risicovol in obligaties te beleggen.

NNEK heeft hoger beroep ingesteld tegen de door de rechtbank gewezen tussenvonnissen. Het hof
heeft deze tussenvonnissen bekrachtigd. Het overwoog daartoe met name:

"2.7. Met de grieven I tot en met VIII betoogt NNEK - naar de kern genomen - dat zij aan haar
verplichtingen heeft voldaan en dat zij heeft gehandeld overeenkomstig de op haar rustende
bijzondere zorgplicht. Volgens NNEK heeft [verweerder] bij de intakegesprekken gezegd dat het door
haar te beheren vermogen vrij beschikbaar was in die zin dat het niet nodig was voor
bestaanszekerheid, pensioen of studie, waren [verweerders] al voor het sluiten van de onder 2.3.1.
genoemde overeenkomsten op de hoogte van de methode Premselaar en de risico's daarvan, en is
[verweerder] daar bij de intakegesprekken nog eens op gewezen. Voorts hebben dezen door
ondertekening van de diverse overeenkomsten verklaard de methode Premselaar en de risico's
daarvan te aanvaarden.

2.8. [Verweerders] bestrijden een en ander gemotiveerd. Zij voeren voorts aan dat [verweerder] bij
de gesprekken op 5 en 13 juli 2000 aan NNEK heeft medegedeeld dat de opbrengsten van het door
NNEK te beheren vermogen nodig waren om van te leven, als pensioenvoorziening en als studiegeld
voor de kinderen van [verweerders].

2.9. Gelet op de betwisting door [verweerders], kan niet worden gezegd dat vast staat dat NNEK aan
haar bijzondere zorgplicht heeft voldaan, zodat de grieven I tot en met VIII niet kunnen slagen. Bij
deze stand van zaken heeft de rechtbank op goede grond aan NNEK bewijs van haar stelling
opgedragen, zoals verwoord in het dictum van tussenvonnis II. NNEK beroept zich er immers op dat zij
heeft voldaan aan de op haar rustende zorgplicht, hetgeen een bevrijdende omstandigheid is
waarvan op haar de bewijslast rust. Grief IX welke zich keert tegen de bewijslastverdeling, faalt
derhalve."

3.3 Het onderdeel betoogt dat de beslissing van het hof omtrent de verdeling van de bewijslast
onjuist is, althans onbegrijpelijk gemotiveerd. Kort samengevat wordt daartoe in de eerste plaats
aangevoerd dat ingevolge de hoofdregel van art. 150 Rv. de bewijslast van de feiten en
omstandigheden die [verweerder] aan zijn vorderingen ten grondslag heeft gelegd, op [verweerder]
rust en niet op NNEK.

Zoals hiervoor in 3.2 is overwogen, heeft [verweerder] aan zijn vorderingen ten grondslag gelegd dat
NNEK toerekenbaar is tekortgeschoten in de nakoming van de verplichtingen die voor haar
voortvloeien uit de beheersovereenkomst. Ingevolge art. 150 Rv. rust in beginsel op [verweerder] de
bewijslast van de feitelijke grondslag van de gestelde tekortkoming(en). In rov. 2.9 van zijn arrest
heeft het hof echter geoordeeld dat NNEK zich erop beroept dat zij heeft voldaan aan de op haar
rustende zorgplicht, hetgeen volgens het hof een bevrijdende omstandigheid is waarvan op haar de
bewijslast rust. Deze overweging getuigt van een onjuiste rechtsopvatting. Van een bevrijdend
verweer in de zin dat NNEK de door [verweerder] aan zijn vorderingen ten grondslag gelegde feiten
en omstandigheden niet zou hebben bestreden, maar zich afgezien daarvan op een bevrijdende
omstandigheid zou hebben beroepen, is geen sprake. De omstandigheid dat NNEK zich heeft
verweerd tegen de vordering met het betoog dat zij wel degelijk aan haar zorgplicht tegenover
[verweerder] heeft voldaan, brengt niet mee dat NNEK de feiten moet bewijzen die zij aan dit verweer
ten grondslag heeft gelegd.
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3.4 De rechtsklacht van het middel is dus gegrond. Het bestreden arrest kan niet in stand blijven en
verwijzing zal moeten volgen. Met het oog op de hernieuwde beoordeling in de procedure na
verwijzing van grief IX van NNEK wordt het volgende overwogen.

Met die grief is NNEK opgekomen tegen de bewijslastverdeling door de rechtbank in haar tweede
tussenvonnis. NNEK is er daarbij van uitgegaan dat op haar volgens de rechtbank een verzwaarde
stelplicht rust en dat dit tussenvonnis aldus moet worden verstaan dat de rechtbank de bewijslast in
haar nadeel heeft omgekeerd op de grond dat zij niet aan deze verzwaarde stelplicht heeft voldaan.
Tegen deze beslissing heeft NNEK onder meer aangevoerd dat de rechtbank heeft miskend dat indien
een partij op wie een verzwaarde stelplicht rust, daaraan niet voldoet, de rechter op die grond niet de
bewijslast en dus het bewijsrisico mag omkeren. Dit standpunt berust op een onjuiste
rechtsopvatting. Het is in beginsel aan het beleid van de rechter die over de feiten oordeelt,
overgelaten welke sanctie hij in de gegeven omstandigheden passend acht indien een partij op wie
een verzwaarde stelplicht rust, daaraan niet voldoet. Wel zal het in de regel meer voor de hand liggen
dat de rechter de bewijslast niet omkeert, maar de stellingen van de partij op wie de bewijslast rust
hetzij, als onvoldoende betwist, op de voet van art. 149 lid 1 Rv. als vaststaand aanneemt, hetzij deze
stellingen voorshands bewezen acht behoudens tegenbewijs door de partij op wie de verzwaarde
stelplicht rust. Overigens geldt ook voor een dergelijke beslissing dat zij ten minste zodanig moet
worden gemotiveerd dat zij voldoende inzicht geeft in de daaraan ten grondslag liggende
gedachtegang, om de beslissing zowel voor partijen als voor derden - in geval van openstaan van
hogere voorzieningen: de hogere rechter daaronder begrepen - controleerbaar en aanvaardbaar te
maken.

4. Beslissing

De Hoge Raad:

vernietigt het arrest van het gerechtshof te Amsterdam van 2 juni 2005;

verwijst het geding naar het gerechtshof te 's-Gravenhage ter verdere behandeling en beslissing;

veroordeelt [verweerder] in de kosten van het geding in cassatie, tot op deze uitspraak aan de zijde
van NNEK begroot op € 5.897,78 aan verschotten en € 2.600,-- voor salaris.

Dit arrest is gewezen door de vice-president D.H. Beukenhorst als voorzitter en de raadsheren P.C.
Kop, A. Hammerstein, F.B. Bakels en W.D.H. Asser, en in het openbaar uitgesproken door de raadsheer
E.J. Numann op 15 december 2006.
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[Verweerder 1] en

[Verweerster 2]

1. Inleiding

1.1. Eiseres tot cassatie zal hierna worden aangeduid als NNEK. Verweerders in cassatie,
[verweerders], worden gezamenlijk aangeduid als [verweerder] c.s. en afzonderlijk als [verweerder
1], respectievelijk [verweerster 2].

1.2. De onderhavige zaak betreft een geschil tussen NNEK als vermogensbeheerder en [verweerder]
c.s. als haar cliënten, waarbij door NNEK is belegd volgens de zgn. methode-Premselaar(1).

Materieel bezien staat in de procedure centraal de vraag of NNEK de op haar jegens [verweerder] c.s.
rustende zorgplicht heeft geschonden. Het cassatiemiddel stelt echter als centrale vraag aan de orde
of het hof van een juiste bewijslastverdeling is uitgegaan.

2. Feiten(2)

2.1.1. Na daartoe op 5 juni en 13 juli 2000 gesprekken te hebben gevoerd, zijn NNEK en [verweerder]
c.s., voor zover hier van belang, het volgende overeengekomen:

'Vermogensbeheerovereenkomst

Ondergetekende:

1. [Verweerder 1] e/o [verweerster 2]

[...]

hierna te noemen "Cliënt"

2. Noordnederlands Effektenkantoor B.V.

[...]

hierna te noemen "NNEK"

Overwegende:

dat Cliënt zijn vermogen of een deel daarvan, wenst te doen beleggen teneinde zo spoedig mogelijk
vermogensgroei en/of inkomsten te behalen;

dat Cliënt aan NNEK opdracht en volmacht wenst te geven om te dien einde voor rekening en risico
van Cliënt beleggingstransacties te verrichten

Komen overeen als volgt:

1. Strekking van de overeenkomst

1.1 Cliënt geeft hiermede opdracht en volmacht aan NNEK, die deze aanvaardt, om namens Cliënt en
voor diens rekening en risico te verrichten alle beheers- en beschikkingshandelingen waaronder mede
begrepen belegging en alle daaruit voortvloeiende handelingen en administratie van de in Bijlage 1 bij
deze overeenkomst gespecificeerde bestanddelen en de toegestane categorieën van
beleggingstransacties waarvoor de volmacht van de Cliënt geldt.

1.2 Onverminderd het bepaalde bij de artikel 1.1 en 2 ter nadere uitwerking daarvan, bepalen partijen
dat het beleggingsbeleid van NNEK dient te zijn gericht op het behalen van een voor Cliënt zo goed
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mogelijk resultaat. Uit dien hoofde kan NNEK in de beleggingen en de in Bijlage 1 omschreven
vermogensbestanddelen te allen tijde wijzigingen aanbrengen die hij in het belang acht van de Cliënt.

[...]

1.3 NNEK is - met inachtneming van hetgeen bepaald is in artikel 2 van deze overeenkomst - bij de
uitvoering hiervan geheel vrij in het beleggingsbeleid, met bepaling evenwel dat de hier bedoelde
belegging, beheer en administratie uitsluitend betrekking kunnen hebben op de
vermogensbestanddelen, en geen andere beleggingstransacties verricht mogen worden - behoudens
na concrete instructie door Cliënt - dan de welke zijn omschreven in Bijlage 1.

2. Doelstellingen

2.1 NNEK zal bij ondertekening van deze overeenkomst in overleg met Cliënt een schriftelijke opgave
opstellen waarin de uitgangspunten en doelstellingen van Cliënt ter zake van het beheer van het
vermogen zijn omschreven, welke opgave als Bijlage 2 aan deze overeenkomst zal worden gehecht.

2.2 [...]

2.3 NNEK zal de uitgangspunten en doelstellingen alsmede de ontvangen specificaties als bedoeld in
de vorige leden van dit artikel in acht nemen bij het beheer van het vermogen.

[...]

5. Risico's belegging in optie en/of termijncontracten

Cliënt verklaart hierbij uitdrukkelijk zich ten volle bewust te zijn

1. van de risico's verbonden aan het verrichten van beleggingstransacties met name in optie en/of
termijntransacties en

2. van de consequenties die aan het beheer van het vermogen in meerdere valuta zijn verbonden en
deze te aanvaarden.

6. AEX

De rechten en verplichtingen van Cliënt hangen samen met en worden mede bepaald door alle
bepalingen van het Algemeen Reglement AEX en andere door AEX vastgestelde regels, richtlijnen en
aanwijzingen, waaronder tevens de toepasselijke clearingvoorwaarden.

[...]

7. Aansprakelijkheid

NNEK zal deze overeenkomst te goeder trouw en naar beste kunnen uitvoeren. NNEK zal niet
aansprakelijk zijn voor schade als gevolg van waardevermindering en/of door Cliënt geleden verliezen
of welke andere oorzaak dan ook, behalve indien en voor zover komt vast te staan dat de schade
rechtstreeks gevolg is van een toerekenbare tekortkoming van NNEK bij de uitvoering van deze
overeenkomst met Bijlagen.'

2.1.2. In bijlage 2 bij bovengenoemde overeenkomst wordt, voor zover hier van belang het volgende
vermeld:

'Doelstelling is het behalen van een voor Cliënt zo goed mogelijk resultaat met behoud van
continuïteit.
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Het centrale uitgangspunt bij het beheer van uw vermogen is het ondernemingsgewijs beleggen zoals
dat oorspronkelijk ontwikkeld is door Harry Premselaar. In evenwichtstoestand betekent dit dat een
debetstand wordt aangehouden van in principe 50% (49-55%) van het totaal vermogen. Indien de
debetstand lager wordt dan 55% dan is dit een koopsignaal voor het bijkopen van effecten. Indien de
debetstand hoger wordt dan 55% dan is dit in principe een verkoopsignaal. Bij hogere debetstanden
dan 55% wordt op korte termijn door verkoop van effecten het debetpercentage gereduceerd. Als in
het belang van de portefeuille op langere termijn een hogere debetstand gewenst is, dan zal
daarover overleg gevoerd worden met cliënt.

Verder worden er lange call opties gekocht. Tevens worden er call opties geschreven op aandelen en
op de AEX-index.

[...]

De volgende verhouding tussen de vermogensbestanddelen zal gelden als richtlijn voor het opbouwen
en vormgeven van de portefeuille:

1. Langlopende call opties: (14%), (10%-20%)

2. Fondsen met een relatief groot belang in de portefeuille (&gt;7%): 36%, (32%-42%)

3. Fondsen met een relatief klein belang in de portefeuille (&lt;7%): 50%, (40%-60%)

Als uitgangspunt wordt het vreemd vermogen geleend in Euro's. Voor aandelen gekocht in valuta's
anders dan de Euro, is het mogelijk om tevens vreemd vermogen te lenen in dezelfde valuta voor een
gedeelte van de waarde van de betreffende effecten.'

2.2. In artikel 23 van een - in aanvulling op de in 2.1 genoemde overeenkomst - op 12 juli 2000 tussen
partijen en Kas-Associatie NV gesloten tripartiete overeenkomst voor effecten en derivaten (niet-
effectenkredietinstellingen) is, voor zover hier van belang, het volgende opgenomen:

'De Cliënt verklaart op de hoogte te zijn van de risico's die het beleggen in optiecontracten
termijncontracten en premieaffaires met zich meebrengt en staat er voor in mogelijke verliezen
voortvloeiende uit deze beleggingen te kunnen dragen.'

2.3. In het kader van de in 1.1 genoemde overeenkomst zijn partijen op 13 juli 2000 een
optie/cliëntenovereenkomst AEX (AEX-optiebeurs/FTA) overeengekomen. In artikel 2 van deze
overeenkomst is het volgende opgenomen:

'Cliënt is zich ten volle bewust van de risico's verbonden aan het verrichten van optietransacties en
termijntransacties.'

2.4. Voorts zijn NNEK en [verweerder] c.s. in het kader van de in 1.1. genoemde overeenkomst op 13
juli 2000 een zogenaamde APPENDIX bij de optieovereenkomst AEX-Optiebeurs (inzake Special
Products) overeengekomen. In artikel 2 van deze overeenkomst is het volgende opgenomen:

'Cliënt is zich ten volle bewust van de risico's verbonden aan het kopen van deze Special Products'.

2.5. Bij de mededeling behorende bij de optieovereenkomst AEX-optiebeurs is onder 'kenmerken van
effecten en daaraan verbonden specifieke risico's' onder het kopje 'Overig' de volgende passage
opgenomen:

'Bij het kiezen van beleggingen dient de cliënt een goede afweging te maken welke effecten binnen
zijn of haar beleggingsdoelstelling vallen. Aan alle vormen van beleggen zijn in meer of mindere mate
risico's verbonden. Met name het schrijven van ongedekte opties, termijncontracten (en opties op
termijncontracten) kunnen zeer risicovol zijn. De cliënt dient alleen in deze risicovolle beleggingen te
(doen) handelen indien de cliënt het (eventuele) verlies kan en wil dragen en zich terdege bewust is
van de risico's.'
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2.6. [Verweerder 1] heeft op 27 juli 2000 een bedrag van f. 2.100.000,- aan NNEK ter belegging
daarvan in beheer gegeven.

2.7. Omtrent het door NNEK gevoerde beleggingsbeheer is maandelijks gerapporteerd. De eerste
rapportage betreft de periode van 3 augustus tot 31 augustus 2000. In die periode werd een
resultaat geboekt van 8,5%, zijnde een bedrag van f. 177.344,-. In de maanden daarna zijn negatieve
resultaten geboekt. Op 8 januari 2001 hebben partijen hierover een gesprek gevoerd.

2.8. Omstreeks 28 februari 2001 is de portefeuille van [verweerder] c.s. geliquideerd en is de onder
1.1. genoemde overeenkomst beëindigd. Het saldo na liquidatie van de portefeuille bedroeg f.
446.048,23.

2.9. Bij brief van 8 maart 2001 hebben [verweerder] c.s. NNEK aansprakelijk gesteld voor het negatief
beleggingsresultaat.

3. Procesverloop

3.1. Bij inleidende dagvaarding van 30 maart 2001 hebben [verweerder] c.s. NNEK gedagvaard voor
de rechtbank te Amsterdam en gevorderd, voor zover in cassatie van belang, NNEK te veroordelen tot
betaling van een bedrag van f. 1.632.751,77, waarvan een bedrag van f. 3.800,- aan
buitengerechtelijke incassokosten, een en ander vermeerderd met de wettelijke rente.

3.2.(3) [Verweerder] c.s. hebben aan hun vordering(en) ten grondslag gelegd dat NNEK jegens hen
toerekenbaar tekortgeschoten is in de nakoming van haar verplichtingen uit hoofde van de tussen
partijen gesloten overeenkomst. Daartoe voerden zij aan dat NNEK bij de uitvoering van die
overeenkomst heeft nagelaten de zorg van een redelijk handelend en bekwaam vermogensbeheerder
in acht te nemen. [verweerder] c.s. stelden dat NNEK heeft nagelaten om een gedegen risicoprofiel op
te stellen en dat zij een portefeuille heeft samengesteld die niet met hun risicoprofiel overeenstemt.
Aan die portefeuille waren vanwege de Premselaar-methode grote risico's verbonden, welke risico's
door NNEK zijn verhoogd als gevolg van - aldus [verweerder] c.s. - het beleggen in een groot aantal
long call opties, en in een groot aantal aandelen in de technologiesector die een hoge risicograad
hebben, en het kopen van fondsen met een notering in dollars zonder het daaraan verbonden
valutarisico af te dekken. Volgens [verweerder] c.s. heeft NNEK ten onrechte onduidelijkheid laten
bestaan over de door haar gehanteerde beleggingsmethode en haar beleggingsbeleid; is zij buiten de
grenzen van dat beleid is getreden; heeft zij het valutarisico niet beperkt; en heeft zij [verweerder]
c.s. onjuist geadviseerd met betrekking tot de beperking van de schade.

3.3. NNEK heeft de vorderingen van [verweerder] c.s. gemotiveerd bestreden.

3.4. De rechtbank heeft bij tussenvonnis van 19 juni 2002 zowel NNEK als [verweerder] c.s. in de
gelegenheid gesteld nadere inlichtingen te verstrekken (ten aanzien van de hierna te noemen
(geschil)punten). Daartoe overwoog de rechtbank in rov. 3.6 van haar vonnis het volgende:

'Partijen zijn het erover eens dat de door Noordnederlands samengestelde portefeuille voor het
merendeel uit opties en aandelen met een hoge risicograad bestond. De vraag die beantwoord dient
te worden is of deze "risicovolle" portefeuille, waarvan Noordnederlands stelt (en [verweerder 1]
betwist) dat [verweerder 1] daarvoor zelf gekozen heeft, in overeenstemming is met c.q. afgestemd is
op de inkomens- en vermogenspositie van [verweerder 1] ten tijde van het sluiten van de
overeenkomst. Voorts dient te worden vastgesteld in hoeverre [verweerder 1] zich destijds van de
(hoge) risico's van die portefeuille bewust was, en of hij die risico's toen heeft kunnen en willen
dragen. Partijen verschillen hierover immers van mening.'

Teneinde de vraag te kunnen beantwoorden of NNEK met betrekking tot de in rov. 3.6 genoemde
punten in haar zorgplicht jegens [verweerder] c.s. toerekenbaar tekort is geschoten, diende volgens
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de rechtbank allereerst te worden vastgesteld wat partijen tijdens de intakegesprekken op 5 juni en
13 juli 2000 hebben besproken. Omdat NNEK te kennen had gegeven dat zij over aantekeningen van
die intakegesprekken beschikt,(4) heeft de rechtbank NNEK in de gelegenheid gesteld die
aantekeningen in het geding te brengen. Voorts heeft de rechtbank [verweerder] c.s. - in het kader
van de beoordeling van de stelling van [verweerder] c.s. dat NNEK hen onjuist heeft geadviseerd
omtrent de beperking van schade - in de gelegenheid gesteld een tape met een geluidsopname van
de bespreking die op 8 januari 2001 tussen partijen heeft plaatsgevonden in het geding te brengen.
Daarnaast heeft de rechtbank beide partijen in de gelegenheid gesteld zich uit te laten over een
mogelijk te benoemen deskundige en de aan hem/haar te stellen vragen.

3.5. Bij tussenvonnis van 28 januari 2004 heeft de rechtbank NNEK toegelaten te bewijzen dat (i)
'[verweerder 1] bij de intakegesprekken heeft aangegeven dat het te beleggen geld vrij beschikbaar
was en niet nodig voor zijn bestaanszekerheid, dat zijn pensioen en het studiegeld voor zijn kinderen
al geregeld was en dat hij als interim manager in zijn levensonderhoud (en dat van zijn gezin) zou
gaan voorzien'; en (ii) dat '[verweerder 1] bij de intakegesprekken is gewezen op de risico's van de
methode Premselaar en op de mogelijkheid om een gedeelte van het vermogen minder risicovol in
obligaties te beleggen'.

Voorts heeft de rechtbank bepaald dat haar tussenvonnis vatbaar was voor hoger beroep.

3.6. NNEK is van beide tussenvonnissen in hoger beroep gekomen bij het gerechtshof te Amsterdam,
(5) onder aanvoering van zestien grieven.

[Verweerder] c.s. hebben gemotiveerd verweer gevoerd.

3.7. Bij arrest van 2 juni 2005 heeft het hof de tussenvonnissen waarvan beroep bekrachtigd en de
zaak terugverwezen naar de rechtbank. Daartoe overwoog het hof - voor zover in cassatie van belang
- het volgende:

'2.6 Uitgangspunt in dit geschil is dat op NNEK, als professionele vermogensbeheerder, een bijzondere
zorgplicht rustte ten opzichte van [verweerders], die moeten worden aangemerkt als particuliere
beleggers. Die bijzondere zorgplicht, volgend uit hetgeen waartoe eisen van redelijkheid en billijkheid
een effecteninstelling verplichten in een contractuele relatie met een particuliere klant, strekt ertoe die
klant te beschermen tegen de gevaren van eigen lichtvaardigheid of gebrek aan inzicht. De reikwijdte
van de bijzondere zorgplicht is afhankelijk van de omstandigheden van het geval, daaronder in het
bijzonder begrepen de aard en de inhoud van de rechtsbetrekking tussen partijen, de regelgeving tot
nakoming waarvan de effecteninstelling in casu is gehouden en de voor haar geldende gedragsregels,
alsmede de mate van deskundigheid die aan de zijde van de klant aanwezig is.

Dit uitgangspunt brengt mee dat NNEK, alvorens het aan haar toevertrouwde vermogen volgens de
methode Premselaar te beheren, zich ervan diende te overtuigen dat deze methode in dit geval
geschikt was en dat [verweerders] de risico's daarvan konden en wensten te aanvaarden. Ingevolge
het ten deze toepasselijke art. 28 lid 1 van de Nadere Regeling toezicht effectenverkeer 1999 (NR99)
diende NNEK daartoe in ieder geval informatie in te winnen over de financiële positie van
[verweerders], hun ervaring met beleggingen in financiële instrumenten en hun
beleggingsdoelstelling. Slechts indien uit de verkregen informatie ondubbelzinnig bleek dat NNEK zich
daarvan heeft vergewist en dat [verweerders] op de hoogte waren van de risico's van de methode
Premselaar en zij deze ook in het licht van hun vermogenspositie en beleggingsdoelstelling willens en
wetens hebben aanvaard, kan worden gezegd dat NNEK heeft gehandeld in overeenstemming met de
op haar rustende bijzondere zorgplicht.

2.7. Met de grieven I tot en met VIII betoogt NNEK - naar de kern genomen - dat zij aan haar
verplichtingen heeft voldaan en dat zij heeft gehandeld overeenkomstig de op haar rustende
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bijzondere zorgplicht. Volgens NNEK heeft [verweerder 1] bij de intakegesprekken gezegd dat het
door haar te beheren vermogen vrij beschikbaar was in die zin dat het niet nodig was voor
bestaanszekerheid, pensioen of studie, waren [verweerders] al voor het sluiten van de onder 2.3.1.
genoemde overeenkomsten op de hoogte van de methode Premselaar en de risico's daarvan, en is
[verweerder 1] daar bij de intakegesprekken nog eens op gewezen. Voorts hebben dezen door
ondertekening van de diverse overeenkomsten verklaard de methode Premselaar en de risico's
daarvan te aanvaarden.

2.8. [Verweerders] bestrijden een en ander gemotiveerd. Zij voeren voorts aan dat [verweerder 1] bij
de gesprekken op 5 en 13 juli 2000 aan NNEK heeft medegedeeld dat de opbrengsten van het door
NNEK te beheren vermogen nodig waren om van te leven, als pensioenvoorziening en als studiegeld
voor de kinderen van [verweerders].

2.9. Gelet op de betwisting door [verweerders], kan niet worden gezegd dat vast staat dat NNEK aan
haar bijzondere zorgplicht heeft voldaan, zodat de grieven I tot en met VIII niet kunnen slagen. Bij
deze stand van zaken heeft de rechtbank op goede grond aan NNEK bewijs van haar stelling
opgedragen, zoals verwoord in het dictum van tussenvonnis II. NNEK beroept zich er immers op dat zij
heeft voldaan aan de op haar rustende zorgplicht, hetgeen een bevrijdende omstandigheid is
waarvan op haar de bewijslast rust. Grief IX welke zich keert tegen de bewijslastverdeling, faalt
derhalve.'

Hoewel in cassatie niet bestreden, citeer ik ook rov. 2.10:

'2.10. Uit grief XI leidt het hof af dat NNEK meent dat zij het van haar verlangde bewijs reeds heeft
geleverd.

NNEK beroept zich op een uitdraai welke het cliëntenprofiel van [verweerders] zou bevatten. Die
enkele, niet ondertekende en kennelijk na de intakegesprekken opgestelde uitdraai is onvoldoende
bewijs voor de inhoud en de juistheid van het cliëntenprofiel van [verweerders] en hetgeen dezen - al
dan niet - omtrent de vrije beschikbaarheid van hun vermogen hebben meegedeeld, zodat nadere
bewijslevering noodzakelijk is.

Uit de omstandigheden dat [verweerster 2] de cursus "De Premselaar Beleggingsmethode voor het
ondernemingsgewijs beleggen" en de cursus "De Premselaar beleggingsmethode - de technische
analyse van aandelen" heeft gevolgd, dat [verweerder 1] drie jaar geabonneerd was op de periodiek
"De financiële wereld volgens Premselaar" en dat [verweerder 1] een drietal vooringevulde
grafiekenboeken heeft besteld en ontvangen, kan niet zonder meer worden afgeleid dat
[verweerders] op de hoogte waren van de bijzondere risico's van de methode Premselaar. De door
NNEK op bladzijde 18 van haar memorie van grieven gegeven citaten uit het cursusmateriaal, zijn
daarvoor te algemeen, en, ook in samenhang bezien, onvoldoende specifiek op de methode
Premselaar gericht. Dat Premselaar tijdens de cursussen op de bijzondere risico's van zijn methode
heeft gewezen, volgt daaruit niet en is ook overigens vooralsnog niet gebleken.

De omstandigheid dat [verweerders] door ondertekening van de contracten de methode Premselaar
en de risico's daarvan hebben aanvaard, kan alleen tot het bewijs bijdragen als zij genoegzaam op
die risico's zijn gewezen.

NNEK heeft derhalve het van haar verlangde bewijs nog niet geleverd, zodat ook grief XI faalt, en
NNEK verder bewijs dient bij te brengen op de door de rechtbank bepaalde wijze. De zaak zal daartoe
worden terugverwezen.'

3.8. Het hof heeft voorts bepaald dat onmiddellijk cassatieberoep tegen zijn arrest kon worden
ingesteld. NNEK heeft van deze mogelijkheid - tijdig(6) - gebruik gemaakt. [Verweerder] c.s. hebben
geconcludeerd tot verwerping van het beroep. Zowel namens NNEK als namens [verweerder] c.s. is de
zaak schriftelijk toegelicht.
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4. Stelplicht en bewijslast; inleidende opmerkingen

4.1. Voordat ik aan de bespreking van het cassatiemiddel toekom, schets ik de verplichtingen van
partijen die voortvloeien uit de stelplicht en de daarmee onlosmakelijk verbonden bewijslast. Artikel
150 Rv. luidt:

'De partij die zich beroept op rechtsgevolgen van door haar gestelde feiten of rechten draagt de
bewijslast van die feiten of rechten, tenzij uit enige bijzondere regel of uit de eisen van redelijkheid en
billijkheid een andere verdeling van de bewijslast voortvloeit.'

4.2. Aan de bewijslast gaat de stelplicht vooraf. Uit art. 150 Rv. volgt dat een partij die een beroep
doet op een rechtsgevolg een stelplicht heeft ten aanzien van de feiten die tot dat rechtsgevolg
leiden. Dit houdt in dat die partij moet aanvoeren dat die feiten zich hebben voorgedaan en dat zij
duidelijk moet maken dat en waarom de rechter die feiten als vaststaand moet aannemen en aan zijn
beslissing ten grondslag moet leggen. Als eiser niet aan zijn stelplicht voldoet, is het gestelde
ontoereikend voor de door hem beoogde rechtsgevolgen.(7) Indien onvoldoende wordt gesteld, wordt
aan bewijslevering niet toegekomen.(8)

Aan de bewijslast is verbonden het zgn. bewijsrisico. De partij die de bewijslast heeft, draagt het
risico dat de gestelde feiten niet bewezen worden. Dat geldt ook als deze feiten niet bewezen kúnnen
worden, terwijl het tegendeel evenmin te bewijzen valt (de zgn. non liquet-situatie).(9)

4.3. Afgezien van de eis van het gemotiveerd verweer, kan de gedaagde ook een stelplicht en een
bewijslast hebben, nl. indien en voorzover hij zich beroept op een of meer zelfstandige feiten met
rechtsgevolgen. Het gaat dan met name om feiten met rechtsgevolgen die de toewijzing van de
vordering blokkeren doordat de rechtsgrond waarop eiser zijn vordering baseert en op zichzelf kan
baseren, in dit geval (toch) niet (meer) aanwezig is. Dergelijke verweren worden wel gekwalificeerd
als 'zelfstandige' of 'bevrijdende' verweren.(10) Asser noemt als voorbeelden hiervan onder meer:
betaling waardoor de verbintenis waarop de eis was gebaseerd teniet is gegaan; overmacht
waardoor een onrechtmatige daad of wanprestatie niet aan gedaagde kan worden toegerekend of
een rechtvaardigingsgrond waardoor de rechtmatigheid van het gedrag van de gedaagde is
weggenomen.(11) Op een didactisch aantrekkelijke wijze wordt het bevrijdend verweer wel
aangeduid als een 'ja, maar...'-verweer, ter onderscheiding van het gewone ontkennende
gemotiveerde verweer als een 'neen, want...'-verweer.(12)

Van een bevrijdend of 'ja, maar...'-verweer draagt de verweerder, met de stelplicht en de bewijslast,
het bewijsrisico.

Hoewel in de meeste gevallen duidelijk zal zijn of een verweer als een gemotiveerde ontkenning, dan
wel als een bevrijdend verweer dient gelden, is dat niet altijd zo. Bij de vraag wie wat als de
grondslag van zijn eis respectievelijk verweer moet beschouwen, en dus moet stellen en - zonodig -
bewijzen, is uiteindelijk beslissend de materiële rechtsregel, waarvan de overtreding of niet-nakoming
de onrechtmatigheid of toerekenbare tekortkoming meebrengt. Hetgeen (onontbeerlijk) daartoe
gesteld en eventueel nog bewezen moet worden, komt voor rekening van de eiser, en hetgeen
daartegen wordt aangevoerd is dus een 'neen, want...'-verweer. Als het gaat om een (wettelijke)
regel of een gevestigde jurisprudentiële regel kan de formulering van de materiële rechtsregel een
bruikbaar hulpmiddel zijn bij de beantwoording van de vraag of sprake is van een "neen, want -" of
een"ja, maar-verweer" (13) maar de formulering is echter niet altijd beslissend(14). Deze kwestie kan
zich uiteraard vooral als probleempunt laten gevoelen indien de betrokken (zorgvuldigheids-)norm nog
niet uitgekristalliseerd is.

4.4. De eiser kan (en moet zelfs volgens het in 2002 ingevoerde voorschrift van 111 lid 3 Rv.) in zijn
stellingname bij dagvaarding vooruitlopen op een in het voortraject al gebleken of anderszins te
verwachten verweer van de gedaagde: ook op een bevrijdend verweer. Evenwel moet in het oog
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gehouden worden dat daarmee de bewijslast van het bevrijdend verweer niet verplaatst wordt(15),
en dat de eiser dus niet wordt 'gestraft' voor dit 'goede gedrag'.

4.5. Na een gemotiveerde betwisting van de feiten waarvoor een partij stelplicht heeft, draagt die
partij dus de bewijslast voor die feiten. Zij zal de feiten moeten bewijzen om het rechtsgevolg dat zij
inroept te laten intreden en zij draagt het eerder genoemde bewijsrisico.

4.6. Onder omstandigheden wordt een zogenaamde 'verzwaarde stelplicht'(16) aangenomen als
tegemoetkoming aan degene op wie de bewijslast rust. Aansprekende voorbeelden van deze
constructie zijn te ontlenen aan de rechtspraak van uw Raad in enige medische
aansprakelijkheidskwesties. In die zaken rustte conform de hoofdregel van de bewijslastverdeling
(art. 150 Rv.) de bewijslast op de patiënt (degene die het rechtsgevolg van de schadevergoeding
inroept), terwijl van de arts mocht worden verlangd dat hij tegenover de desbetreffende stellingen
van eiser voldoende feitelijke gegevens verstrekte ter motivering van zijn betwisting. De arts diende
in die gevallen met andere woorden zo nauwkeurig mogelijk zijn lezing te geven van hetgeen,
voorzover relevant, tijdens de medische behandeling was voorgevallen en alle informatie waarover hij
in redelijkheid kon beschikken ter beschikking te stellen.(17)

4.7. Een andere methode om aan de bewijsnood van een partij op wie de bewijslast (en daarmee het
bewijsrisico) rust tegemoet te komen, is gelegen in 'rechterlijke/feitelijke vermoedens'. De partij die
eigenlijk bewijs zou moeten leveren wordt daarvan vrijgesteld op grond van een vermoeden dat haar
stellingen waar zijn, bijvoorbeeld op grond van door haar overgelegde stukken. De rechter acht deze
stellingen dan voorshands bewezen. De wederpartij zal in een dergelijke situatie desgewenst
tegenbewijs mogen leveren.(18) Voor het slagen van dit tegenbewijs is voldoende dat het ten
behoeve van de partij op wie de bewijslast rust aangenomen bewijsvermoeden erdoor wordt
ontzenuwd(19), zodat dus niet nodig is dat het tegendeel bewezen wordt.

De hiervoor bedoelde constructies ('verzwaarde stelplicht' en 'rechterlijke/feitelijke vermoedens')
leiden dus niet tot een omkering van de bewijslast, en dus ook niet tot een omkering van het
bewijsrisico.

4.8. In dit verband sta ik tot slot nog kort stil bij de zogenaamde 'omkeringsregel' met betrekking tot
causaal verband bij onrechtmatige daad en een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van een
verbintenis. Hiermee wordt bedoeld de - in een reeks van arresten van uw Raad ontwikkelde - 'regel'
dat indien door een als onrechtmatige daad of toerekenbare tekortkoming aan te merken gedraging
een risico terzake van het ontstaan van schade in het leven is geroepen en dit risico zich vervolgens
verwezenlijkt, daarmee het causaal verband tussen die gedraging en de aldus ontstane schade in
beginsel is gegeven en dat het aan degene die op grond van die gedraging wordt aangesproken is
om te stellen en te bewijzen dat die schade ook zonder die gedraging zou zijn ontstaan, waarbij het
in het kader van het hier te leveren tegenbewijs voldoende is om dit laatste aannemelijk te maken.
(20) Door aldus in te grijpen in de bewijsleveringslast, heeft de Hoge Raad de bewijspositie van de
partij die volgens de hoofdregel (van art. 150 Rv.) het bewijsrisico draagt verlicht door het verplaatsen
van de bewijsleveringslast. Het bewijsrisico, voor zover dit nog aan de dag treedt, wordt hierdoor niet
verlegd.(21) Ook bij toepassing van de omkeringsregel is - met andere woorden - van omkering van
de bewijslast in die zin dus geen sprake.(22)

4.9. De verdeling van de bewijslast kan wél worden omgekeerd (i) op grond van een geschreven of
ongeschreven bijzondere regel of (ii) op grond van de eisen van redelijkheid en billijkheid. Dit volgt
expliciet uit art. 150 Rv. Voorbeelden van de eerste categorie zijn onder meer te vinden in art. 6:99 BW
(alternatieve causaliteit) en art. 6:195 BW (misleidende reclame).(23) Als voorbeeld van een situatie
waarin de redelijkheid en billijkheid ten grondslag worden gelegd aan de omkering van de bewijslast,
noem ik een recent arrest van uw Raad(24) over een verzekeringskwestie, waarin de partij
(verzekeraar) die volgens de hoofdregel van art. 150 Rv. de bewijslast droeg, in een onredelijk zware
bewijspositie was geraakt door toedoen van de wederpartij (verzekerde).
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4.10. Zie over stelplicht en bewijslast in verband met effectentransacties in het bijzonder nog Van
Luyn en Du Perron, a.w., hst. 11, p. 291 e.v.

5. Bespreking van het cassatiemiddel

5.1. Het middel richt zich tegen rovv. 2.7 tot en met 2.9 van het bestreden arrest, waarin het hof de
grieven I tot en met VIII - strekkende tot het betoog dat NNEK aan haar verplichtingen heeft voldaan
en dat zij heeft gehandeld overeenkomstig de op haar rustende bijzondere zorgplicht - heeft
verworpen. Volgens het hof hebben [verweerder] c.s. het hiervoor bedoelde betoog van NNEK
gemotiveerd bestreden, zodat - aldus het hof (in rov. 2.9) - niet kan worden gezegd dat vast staat dat
NNEK aan haar bijzondere zorgplicht heeft voldaan. Het hof vervolgt dan met de overweging (nog
steeds rov. 2.9):

'Bij deze stand van zaken heeft de rechtbank op goede grond aan NNEK bewijs van haar stelling
opgedragen, zoals verwoord in het dictum van tussenvonnis II. NNEK beroept zich er immers op dat zij
heeft voldaan aan de op haar rustende zorgplicht, hetgeen een bevrijdende omstandigheid is
waarvan op haar de bewijslast rust. Grief IX welke zich keert tegen de bewijslastverdeling, faalt
derhalve.'

5.2. Het middel klaagt dat het hof aldus is uitgegaan van een onjuiste, althans onbegrijpelijke
verdeling van de bewijslast. Volgens het middel hebben [verweerder] c.s. in het kader van hun
vordering tot schadevergoeding gesteld dat NNEK tekortgeschoten is in de nakoming van de tussen
partijen gesloten overeenkomst en behoren [verweerder] c.s., ingevolge de hoofdregel van art. 150
Rv. de nodige feiten te stellen, en te bewijzen. NNEK heeft, zo vervolgt de klacht - zoals het hof in rov.
2.7, eerste volzin ook overweegt - ten verwere gesteld dat zij aan haar verplichtingen heeft voldaan
en dat zij heeft gehandeld overeenkomstig de op haar rustende zorgplicht. Volgens het middel
oordeelt het hof in rov. 2.9 ten onrechte dat dit verweer dient te worden aangemerkt als een
'bevrijdende omstandigheid' en brengt de door de gedaagde met feiten of omstandigheden
onderbouwde ontkenning van het door de eiser gestelde feit geen verandering in het uitgangspunt
van art. 150 Rv dat de partij die zich beroept op rechtsgevolgen van door haar gestelde feiten of
rechten de bewijslast daarvan draagt. De aan de onderbouwing van de ontkenning ten grondslag
gelegde feiten kunnen niet, althans niet zonder nadere motivering die ontbreekt, worden aangemerkt
als een 'bevrijdende omstandigheid' die zou meebrengen dat in casu op NNK de bewijslast rust.

5.3. De klacht komt mij gegrond voor. Volgens de hoofdregel van art. 150 Rv. rust inderdaad op
[verweerder] c.s. de bewijslast van hun stelling dat NNEK is tekortgeschoten in de nakoming van de
overeenkomst. Zij zullen in beginsel moeten bewijzen dat NNEK niet aan haar zorgplicht heeft voldaan
teneinde het rechtsgevolg dat zij inroepen - te weten: schadevergoeding - te laten intreden en zij
dragen het risico dat zich realiseert wanneer zij daarin niet slagen.

5.4. Hiertoe merk ik op dat het hof - in overeenstemming met de stellingen van [verweerder] c.s. - de
materiële norm (die door NNEK potentieel geschonden is) in rov. 2.6 - onbestreden in cassatie -
aanduidt als een op NNEK, als professionele vermogensbeheerder, rustende bijzondere zorgplicht ten
opzichte van [verweerder] c.s. In rov. 2.6 werkt het hof - eveneens onbestreden in cassatie - deze
norm aldus uit dat deze meebrengt dat NNEK, alvorens het aan haar toevertrouwde vermogen
volgens de methode-Premselaar te beheren, zich ervan diende te overtuigen dat deze methode in dit
geval geschikt was en dat [verweerder] c.s. de risico's daarvan konden en wensten te aanvaarden en
dat - ingevolge art. 28 lid 1 NR1999 - NNEK daartoe in ieder geval informatie diende in te winnen over
de financiële positie van [verweerder] c.s., hun ervaring met beleggingen in financiële instrumenten en
hun beleggingsdoelstelling.(25)

Omdat het hof niét overweegt dat reeds de enkele toepassing van de 'methode-Premselaar'
meebrengt dat NNEK de op haar rustende bijzondere zorgplicht ten opzichte van [verweerder] c.s. zou
hebben geschonden - hetgeen [verweerder] c.s. ook niet gesteld hebben(26), en hetgeen m.i. ook te
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ver zou gaan(27) - zijn de in de vorige alinea bedoelde materiële (deel-)normen inderdaad bepalend.
[Verweerder] c.s. hébben overigens (onder meer) schending van juist deze (deel-)normen aan hun
vordering ten grondslag gelegd(28), en zij hebben m.i. juist aangevoeld dat zij dit ook dienden te
stellen.

5.5. Zoals het middel constateert, heeft het hof inderdaad de bewijslast omgekeerd: door zich erop te
beroepen dat zij aan haar zorgplicht heeft voldaan, zou NNEK zich op een 'bevrijdende' omstandigheid
hebben beroepen, waarvan - aldus het hof - de bewijslast op haar rust.

M.i. is er geen sprake van een 'bevrijdende' omstandigheid in bewijsrechtelijke zin. Wat er is gebeurd,
is dat NNEK de stelling van [verweerder] c.s., dat zij in strijd met haar zorgplicht zou hebben
gehandeld, gemotiveerd heeft betwist en in dat kader heeft zij gemotiveerd gesteld dat zij aan haar
zorgplicht heeft voldaan. Een dergelijk verweer leidt niet tot een wijziging in de (oorspronkelijke)
bewijslastverdeling conform art. 150 Rv.

5.6. In cassatie betogen [verweerder] c.s. dat 's hofs arrest als volgt gelezen moet worden.(29) Het
hof is van oordeel dat NNEK tekort geschoten is jegens (de particuliere beleggers) [verweerder] c.s.
door hun vermogen op grond van de (veel té) risicovolle methode-Premselaar te beleggen, tenzij komt
vast te staan dat NNEK vooraf:

(i) is nagegaan of de financiële positie en beleggingsdoelstelling van [verweerder] c.s. dusdanig waren
dat deelname aan de risicovolle methode-Premselaar verantwoord was;

(ii) [verweerder] c.s. heeft gewaarschuwd voor de risico's van het beleggen volgens de methode-
Premselaar.

In deze lezing heeft het hof hetgeen aan NNEK te bewijzen was opgedragen terecht wél als door haar
te bewijzen 'bevrijdende' feiten aangemerkt, aldus [verweerder] c.s.

5.7. Deze lezing acht ik niet aannemelijk. Zij staat in de eerste plaats haaks op de (letterlijke)
overwegingen van het hof:

- (rov. 2.6) dat 'uitgangspunt in dit geschil is dat op NNEK, als professionele vermogensbeheerder, een
bijzondere zorgplicht rustte ten opzichte van [verweerders]' (welke zorgplicht door het hof werd
uitgewerkt als hierboven in nr. 5.4 samengevat);

- (rov. 2.7) dat NNEK met de grieven I tot en met VIII naar de kern genomen betoogde dat zij aan
haar verplichtingen heeft voldaan en dat zij heeft gehandeld overeenkomstig de op haar rustende
bijzondere zorgplicht;

- en (rov. 2.9) dat, gelet op de betwisting door [verweerders], niet kan worden gezegd dat vast staat
dat NNEK aan haar bijzondere zorgplicht heeft voldaan.

5.8. De door [verweerder] c.s. voorgehouden lezing is bovendien onaannemelijk omdat het hof niet
alleen niet overwogen hééft, maar rechtens ook bezwaarlijk had kúnnen overwegen dat het beleggen
van een vermogen op basis van de risicovolle methode-Premselaar zonder meer reeds een
tekortschieten jegens (ook: particuliere) beleggers (als [verweerder] c.s.) zou meebrengen.

Wat het onderhavige casustype betreft, is de materiële norm - die voor het vaststellen van hetgeen
door eiser gesteld moet worden met het oog op de aan het verweten handelen te verbinden
rechtsgevolgen onontbeerlijk is(30) - m.i. niét dat reeds (zonder meer) onrechtmatig of toerekenbaar
tekortkomend wordt gehandeld in het geval dat enkel gekenmerkt wordt 'door de grote risico's die zijn
verbonden aan het beheer van een portefeuille van een particuliere belegger'. Het hangt af van de
omstandigheden van het geval.

Een en ander brengt mij ertoe om ervan uit te gaan dat (in wezen overeenkomstig rov. 2.6 van 's hofs
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arrest, welke rov. in cassatie niet bestreden is) de hier tot uitgangspunt te nemen materiële regel
meebrengt dat sprake moet zijn van verzaking van een preventieve waarschuwingsplicht (een
wegens het cliëntprofiel te groot risico) en/of een latere waarschuwingsplicht.(31) Daarbij dienen in
voorkomend geval eventuele desbetreffende wettelijke en/of branche-gedragsnormen in aanmerking
te worden genomen.

Nu - per saldo - het toerekenbaar tekortkomend of onrechtmatig handelen dáárin gelegen is, behoort
een zodanig verzaken evenzo tot de stelplicht van de eiser die zich op beleggingsgebied gedupeerd
acht door handelen of nalaten van zijn wederpartij.

5.9. Een en ander voert mij - summa summarum - tot de mening dat de thema's dat NNEK heeft
nagelaten om een gedegen risicoprofiel op te stellen en een portefeuille heeft samengesteld die niet
met hun risicoprofiel overeenstemt, en dat NNEK ten onrechte onduidelijkheid heeft laten bestaan
over de door haar gehanteerde beleggingsmethode en het beleggingsbeleid, inderdaad tot de
stelplicht aan de zijde van [verweerder] c.s. behoorden. Het niet voldoen aan deze zorgplicht is de
schending van de norm, en de gemotiveerde ontkenning daarvan ('neen, want...') is een bestrijdend
en niet een bevrijdend ('ja, maar...') verweer.

5.10. Het verweer van [verweerder] c.s. bij s.t. in cassatie gaat m.i. dus niet op. Daartoe kan ook niet
dienen wat de s.t. in nr. 11 opmerkt omtrent hetgeen het hof in rov. 3.10 heeft overwogen.

5.11. Ik teken nog aan dat in 's hofs oordeel m.i. niet kan worden gelezen dat is beoogd een
'voorshands-bewezen-behoudens-tegenbewijs-' of 'verzwaarde stelplicht-constructie' toe te passen,
niet alleen omdat het hof spreekt van een 'bevrijdende' omstandigheid, maar ook omdat het hof
expliciet overweegt dat op grond daarvan de bewijslast op NNEK rust, terwijl de beide genoemde
constructies niet tot een 'omkering van de bewijslast' leiden.

Ook kan uit 's hofs oordeel zonder nadere motivering, die ontbreekt, niet worden afgeleid dat het hof
een van de in art. 150 Rv. genoemde uitzonderingen (zie hiervoor nr. 4.9) op de hoofdregel op grond
waarvan de bewijslastverdeling zou moeten worden omgekeerd op het oog heeft gehad.(32)

5.12. Overigens lijken voor een zodanig nader oordeel in rov. 2.10 wel bouwstenen voorhanden. Uit
deze - hiervoor in nr. 3.7 geciteerde en in cassatie niet bestreden - rov. 2.10 (tweede alinea) blijkt dat
de door NNEK in het geding gebrachte uitdraai van het cliëntenprofiel van [verweerder] c.s. naar 's
hofs oordeel ongenoegzaam is. Het ontbreken van een tijdig gemaakt en door [verweerder] c.s.
ondertekend cliëntenprofiel leidt tot een potentiële bewijsnood, en, in het licht van de 'voorshands-
bewezen-behoudens-tegenbewijs' of 'verzwaarde stelplicht-constructie' of art. 150 Rv., kan na
verwijzing alsnog aan de orde komen de vraag wat dit betekent voor de wederzijdse (nadere)
stelplicht, de vraag wat voorshands als bewezen kan worden aangenomen, en de vraag of er reden is
voor bewijslastomkering in de zin van art. 150 Rv. in fine.

Bij de beantwoording van de vraag welke grenzen partijen en rechter verder in acht hebben te nemen
bij het debat na cassatie en verwijzing, heeft uw Raad immers tot uitgangspunt genomen dat de
verwijzingsrechter de zaak moet behandelen in de stand waarin zij verkeerde toen de vernietigde
uitspraak werd gewezen. Bovendien heeft uw Raad de bevoegdheid in een verwijzende uitspraak
aanwijzingen te geven voor de verdere behandeling van de zaak na verwijzing.(33)

In dat verband zou, naar mijn gevoelen, vooreerst kunnen worden gewezen op de 'voorhands-
behoudens-tegenbewijs-constructie', die m.i. weliswaar niet in het tussenarrest van het hof kan
worden gelezen, maar mogelijk wel in het tussenvonnis van de rechtbank van 28 januari 2004.
Daartoe wijs ik op rov. 8 en 9 van dat tussenvonnis:

'8. Van [NNEK] mocht tegenover het door [verweerder] c.s. aan haar gemaakte verwijt dat zij op
voornoemde punten in haar zorgplicht was tekortgeschoten, worden verlangd dat zij voldoende
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feitelijke gegevens verstrekte ter motivering van haar betwisting van dit verwijt. Het was aan [NNEK]
om zo nauwkeurig mogelijk haar lezing te geven van hetgeen tijdens de intakegesprekken aan de
orde is gekomen en daaromtrent de gegevens te verschaffen waarover zij als vermogensbeheerder
redelijkerwijs kon beschikken. (...)

9. Als [NNEK] er niet in slaagt het haar opgedragen bewijs te leveren, dient de lezing van de
intakegesprekken als door [verweerder] c.s. gesteld voor juist te worden gehouden en is de vordering
van [verweerder] c.s. - strekkende tot vergoeding van hun negatieve beleggingsresultaat -
toewijsbaar. In dat geval staat immers vast dat [NNEK] in haar zorgplicht jegens [verweerder] c.s.
tekort is geschoten door een beleggingsmethode overeen te komen die niet paste bij de door
[verweerder] c.s. aangegeven beleggingsdoelstelling. (...)'

De opdracht aan NNEK luidde vervolgens te bewijzen dat [verweerder 1] bij de intakegesprekken
heeft aangegeven dat het te beleggen geld vrij beschikbaar was en niet nodig voor zijn
bestaanszekerheid, dat zijn pensioen en het studiegeld voor zijn kinderen al geregeld was en dat hij
als interim manager in zijn levensonderhoud (en dat van zijn gezin) zou gaan voorzien en dat
[verweerder 1] bij de intakegesprekken is gewezen op de risico's van de methode Premselaar en op
de mogelijkheid om een gedeelte van het vermogen minder risicovol in obligaties te beleggen. Ervan
uitgaande dat de rechtbank de 'voorhands-bewezen-behoudens-tegenbewijs-constructie' voor ogen
heeft gehad, zou het dictum van het tussenvonnis uiteraard aldus moeten worden gelezen dat NNEK
werd toegelaten tot het leveren van tegenbewijs tegen het volgens de rechtbank voorshands
afdoende bewezen feit dat [verweerder 1] tijdens de intakegesprekken niet is gewezen op de risico's
van de methode Premselaar. Bij die lezing is ontzenuwing van het voorshands als bewezen
aangenomen feit voldoende en is geen bewijs van het tegendeel vereist. Een dergelijke
bewijsleveringsverdeling zou mij in de onderhavige zaak niet onredelijk voorkomen. Bovendien zou
een dergelijke bewijsleveringsverdeling aansluiten bij de huidige visie van de Commissie van Beroep
DSI in zaken waarin het gaat over de gevolgen van het ontbreken van een - genoegzaam, tijdig
gemaakt en ondertekend - cliëntenprofiel, waarover nader in nr. 5.13.

5.13. De Commissie van Beroep DSI heeft hierover enige hierna te vermelden uitspraken gedaan, als
ik goed zie óók in zaken tegen NNEK waarin de 'methode Premselaar' aan de orde was.

Ten tijde van de contractsluiting in die zaken (evenals ten tijde van de sluiting van het onderhavige
contract tussen [verweerder] c.s. en NNEK), voorzag het toepasselijke NR 1999, art. 28, lid 1(34) nog
niet in de nadien toegevoegde volzin: 'De effecteninstelling legt deze informatie schriftelijk dan wel
elektronisch vast.' Deze wijziging trad m.i.v. 1 september 2001 in werking (Stcrt. 2001, nr. 168).

NNEK heeft zich in de procedures - ook in de onderhavige procedure - erop beroepen dat een
schriftelijke vastlegging destijds nog geen vereiste was. Uit de toelichting op de wijziging van art. 28
NR 1999 (zie Stcrt. 2001, nr. 168) zou echter kunnen worden afgeleid het schriftelijk vastleggen van
het cliëntenprofiel reeds vóór de wijziging gangbare praktijk was: 'Dit cliëntenprofiel dient van iedere
cliënt te worden opgemaakt en wordt ook vrijwel altijd schriftelijk vastgelegd. Instellingen moeten
immers kunnen aantonen dat zij kennis hebben genomen van het cliëntenprofiel. Artikel 28, eerste lid
(oud), schreef echter niet expliciet voor dat het profiel moet worden vastgelegd; met de wijziging van
het eerste lid is dit nu wel het geval.'

Aanvankelijk oordeelde de Commissie van Beroep DSI (zie bijv. de uitspraak van 18 november 2003,
JOR 2004, 16), omtrent een intakegesprek in 2000 dat door de effecteninstelling niet schriftelijk was
vastgelegd:

'Dat deelneemster (lees: de effecteninstelling; toevoeging A-G) niet beschikt over een verslag van het
desbetreffende gesprek, valt te betreuren. Aan die omstandigheid komt echter, gelet op de destijds
bestaande praktijk geen betekenis toe voor de beoordeling van de handelwijze van deelneemster te
dezen.'

Zie ik het goed, dan ging de Commissie van Beroep DSI ten deze echter in 2004 'om'. Bij uitspraak van
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22 juni 2004, nr. 71, betrekking hebbend op een in 1999 gesloten contract, oordeelde de Commissie
van Beroep:(35)

'4.1.4 [...] In het midden kan blijven of deelneemster destijds reeds verplicht was een schriftelijk
risicoprofiel met betrekking tot belanghebbende op te stellen en of het enkele feit dat zulks is
nagelaten tot aansprakelijkheid van deelneemster kan leiden. Een instelling als die van deelneemster,
die het beheer van - een deel van - een vermogen op zich neemt, dient en diende ook destijds,
informatie in te winnen betreffende de financiële positie van de cliënt en diens ervaring met beleggen
in financiële instrumenten en zijn beleggingsdoelstellingen. In een geval waarin deelneemster door
haar cliënt wordt aangesproken wegens - beweerdelijk - tekortschieten in de beheerstaak, dient
deelneemster voldoende gegevens te verstrekken ter motivering van haar verweer dat zij, gelet op de
omstandigheden van het geval, in afdoende mate op de hoogte was van de bedoelde, haar cliënt
betreffende, omstandigheden en, deze omstandigheden tot uitgangspunt nemende, haar
beleggingsbeleid hieraan heeft aangepast.

4.1.5 In de hiervoor onder 4.1.3 weergegeven stellingen van deelneemster ligt besloten dat zij wel
over voldoende gegevens als bedoeld met betrekking tot belanghebbende beschikte. Deelneemster
heeft echter, door dit niet op enigerlei wijze vast te leggen, zichzelf beroofd van de mogelijkheid bij
belanghebbende te informeren of het beeld dat zij ter zake van de, belanghebbende betreffende,
omstandigheden had, overeenstemde met de door belanghebbende verschafte gegevens.
Deelneemster heeft zich daardoor voorts beroofd van de mogelijkheid harerzijds de nodige gegevens
te verstrekken ter weerlegging van de klacht dat zij haar beleggingsbeleid niet zou hebben afgestemd
op de financiële positie van belanghebbende. Onder deze omstandigheden behoort het risico dat
deelneemster niet kan aantonen dat zij is uitgegaan van gegevens die hem [lees: haar, A-G] door
haar cliënt omtrent zichzelf zijn verstrekt, te rusten op deelneemster. [...]'

Alsmede:

'4.3.5 Daarnaast heeft deelneemster aangevoerd dat de Klachtencommissie heeft miskend dat, zoals
deelneemster heeft gesteld, met belanghebbende een aantal "intake gesprekken" is gevoerd waarin
alle relevante kwesties aan de orde zijn gesteld en uitgebreid is gesproken over de methode X.
Deelneemster heeft echter nagelaten te vermelden op welke wijze belanghebbende in deze
gesprekken is gewezen op de gevaren die, gelet op de omstandigheid dat het ging om belegging met
geleend geld, in het bijzonder voor hem waren verbonden aan de gevolgde methode. Hier wreekt zich
wederom dat deelneemster destijds klaarblijkelijk heeft nagelaten vast te leggen wat in de bedoelde
gesprekken aan de orde is gekomen en dergelijke verslagen aan belanghebbende ter goedkeuring
voor te leggen. Dat deelneemster thans niet meer kan aantonen dat belanghebbende destijds
expliciet is gewezen op de hiervoor vermelde risico's behoort wederom voor risico van deelneemster
te komen. [...]'

6. Conclusie

Mijn conclusie strekt tot vernietiging van het bestreden arrest en verwijzing.

De procureur-generaal bij de

Hoge Raad der Nederlanden,

A-G

1 Zie over deze methode hierna onder 2.1.2, alsmede (kritisch): K. Frielink, noot onder Rb. Amsterdam
27 augustus 2003, JOR 2003, 238, sub 2 en sub 8.

2 Ontleend aan rov. 1.1 t/m 1.11 van het tussenvonnis van de rechtbank van 19 juni 2002, waarnaar
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het hof in rov. 2.2 van het bestreden arrest verwijst. Hetgeen de rechtbank in rov. 1.10 en 1.11 heeft
vermeld (correspondentie tussen de raadsman van [verweerder] c.s. en NNEK d.d. 15 en 28 februari
2001) is hier niet overgenomen.

3 Ontleend aan rov. 3.4. van het tussenvonnis van de rechtbank van 19 juni 2002.

4 Zie p. 4 van de conclusie van dupliek; aldaar heeft NNEK uitdrukkelijk aangeboden de hier bedoelde
gespreksaantekeningen in het geding te brengen.

5 In het kader van de (in cassatie overigens niet spelende) vraag of NNEK wel kon worden ontvangen
in haar beroep tegen het eerste tussenvonnis, wijs ik op Snijders/Wendels, Civiel appel, 2003, nr. 38,
pp. 66-67, die ten aanzien van een appel tegen twee tussenvonnissen, waarvan slechts de laatste
expliciet appellabel is verklaard, opmerken: 'Ontbreekt - zoals thans veelal - de mogelijkheid van
tussentijds appel of wordt zij althans niet benut, dan kan appel nog ingesteld worden ter gelegenheid
van een later op zichzelf appellabel vonnis in de desbetreffende zaak.' Even verderop merken zij nog
op: 'het is toegestaan om appel tegen een tussenvonnis in te stellen in het kader van het appel tegen
een later appellabel tussenvonnis.' Zie ook A-G Wesseling-van Gent in haar conclusie voor HR 17
december 2004, nrs. C04/064 en C04/100 (Bosta BV/[A] BV) en Veegens-Korthals Altes-Groen, 2005,
nr. 59, p. 130. Het hof heeft het niet-ontvankelijkheidsverweer van [verweerder] c.s. t.a.v. het eerste
tussenvonnis m.i. dan ook terecht verworpen (zie rov. 2.1 van het bestreden arrest).

6 Het arrest dateert van 2 juni 2005; de cassatiedagvaarding is op 31 augustus 2005 uitgebracht.

7 Snijders/Ynzonides/Meijer, Nederlands burgerlijk procesrecht (2002), nr. 208, p. 192.

8 Vgl. bijv. HR 31 januari 1992, NJ 1992, 319 (D/Delta Lloyd), rov. 3, laatste alinea.

9 Vgl. W.D.H. Asser, a.w., nr. 14, p. 53.

10 Vgl. H.L.G. Wieten, Bewijs (2004), nr. 3.5, p. 24; zie ook W.D.H. Asser, Bewijslastverdeling (2004),
nr. 45, p. 110.

11 W.D.H. Asser, a.w., nr. 13, p. 52.

12 Vgl. bijv. M.J. Schenck, Rondom de hoofdregel van stelplicht en bewijslastverdeling, in Heer en
meester (Sillevis Smitt-bundel), 2004, p. 75 (78) en de conclusie van A-G Langemeijer voor HR 18
november 2005, nr. C04/176, NJ 2006, 151 (BTL/[...]), sub 2.6-2.9.

13 Schenck, a.w., pp. 78-79. Schenck illustreert dit aan de hand van HR 23 oktober 1992, NJ 1992,
813, met betrekking tot het toerekenings-element in art. 6:162 BW respectievelijk art. 6:74 BW.

14 Zoals ook Schenck, a.w., pp. 79-80 onderkent.

15 Vgl. bijv. HR 12 februari 1999, NJ 1999, 584 (Dohrmann/Goorhuis), vermeld in de s.t. namens
[verweerder] c.s., onder 9.

16 Er wordt in dit verband ook wel gesproken van een 'aanvullende stelplicht'; zie bijvoorbeeld I.
Giesen, Bewijs en aansprakelijkheid (2001), p. 39 e.v.

17 Zie H.L.G. Wieten, a.w., nr. 3.7, p. 27 en de op p. 30 en 31 besproken jurisprudentie; zie voorts I.
Giesen, a.w., pp. 39 t/m 47.

18 Vgl. H.L.G. Wieten, a.w., nr. 3.7, p. 27; zie over rechterlijke/feitelijke vermoedens voorts W.D.H.
Asser, a.w., nr. 44, pp. 105-107.

19 HR 2 mei 2003, nr. C02/035, NJ 2003, 468 (bewijs seksueel misbruik); zie hierover W.D.H. Asser,
a.w., nr. 46, pp. 110-111.

20 Zie o.m. HR 29 november 2002, nr. C00/298, NJ 2004, 304 (TFS/NS c.s.) en C01/071, NJ 2004, 305
([...]/Achtkarspelen) m.nt. DA; zie over de omkeringsregel voorts: W.D.H. Asser, a.w., nr. 43, pp. 102-
105 en nr. 185 e.v., p. 173 e.v., i.h.b. nr. 189, pp. 182-190.

21 Vgl. de noot van DA onder HR 29 november 2002, NJ 2004, 305 ([...]/Achtkarspelen) sub 12-14 en
W.D.H. Asser, a.w., nr. 43, p. 103.

22 S.B. van Baalen gaat in zijn proefschrift (Zorgplichten in de effectenhandel, 2006, p. 403 e.v.) in op
de betekenis van de omkeringsregel in zaken waarin de belegger zich op het standpunt stelt dat de
effecteninstelling in strijd met de op haar rustende zorgplicht bepaalde transacties heeft verricht.
Indien de belegger de schending van de zorgplicht aannemelijk heeft gemaakt, leidt de
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omkeringsregel er volgens Van Baalen toe dat het causaal verband tussen de schade en de schending
is gegeven voor zover de norm strekt tot bescherming van een specifiek belang. De omkeringsregel
laat onverlet dat het nog steeds aan de belegger is aan te tonen dat er sprake is geweest van een
gedraging in strijd met een norm die ertoe strekt een specifiek gevaar ter zake van het ontstaan van
schade bij hem te voorkomen. De belegger die zich op de schending van deze norm beroept, zal ook
bij betwisting aannemelijk moeten maken dat in het concrete geval het specifieke gevaar waartegen
de norm bescherming beoogt te bieden, zich heeft verwezenlijkt, aldus Van Baalen. Een norm die in de
onderhavige zaak een belangrijke rol speelt (vgl. 's hofs rov. 2.6), en waarnaar ook Van Baalen op p.
404 van zijn proefschrift verwijst, ligt besloten in het 'ken uw klant-beginsel' als bedoeld in art 28 lid 1
Nadere Regeling toezicht effectenverkeer. Zie nader par. 5.4 van deze conclusie.

23 Voorbeelden van uitzonderingen op de hoofdregel van art. 150 Rv. op basis van ongeschreven
recht zijn te vinden in jurisprudentie inzake werknemersbescherming.

24 HR 20 januari 2006, nr. C04/288, NJ 2006, 78 (B/Interpolis); zie voor een ander voorbeeld: HR 9
september 2005, nr. C0/096, NJ 2006, 99.

25 Art. 28 lid 1 NR 1999 luidt: 'Een effecteninstelling wint in het belang van haar cliënten informatie in
betreffende hun financiële positie, hun ervaring met beleggingen in financiële instrumenten en hun
beleggingsdoelstellingen, voor zover dit redelijkerwijs relevant is bij de uitvoering van de door de
effecteninstelling te verrichten diensten.'

26 Zie hierboven nr. 3.2 voor een aan het tussenvonnis van de rechtbank van 19 juni 2002 ontleende
verkorte weergave van de door [verweerder] c.s. gestelde feiten en omstandigheden.

27 Zie hierna par. 5.8.

28 Zie voetnoot 26.

29 Vgl. s.t. namens [verweerder] c.s., nr. 6.

30 Vgl. nr. 4.3.

31 Anders dan in de zaak [...]/Rabo, HR 11 juli 2003, nr. C01/257, NJ 2005, 103 m.nt. Du Perron, rov.
3.6.4, is in deze zaak niet aan de orde een deelregel die onder omstandigheden een nadere plicht tot
bescherming van een belegger die per se zeer risicovol wenst te beleggen (zonder dat daarbij de
gebruikelijke marginverplichting wordt aangehouden) meebrengt.

32 Zo ook de s.t. namens [verweerder] c.s.: zie voetnoot 1 op p. 3 aldaar.

33 B. Winters, De procedure na cassatie en verwijzing in civiele zaken (diss. 1992), p. 151, spreekt
van zogenaamde verwijzingsinstructies. Zie in dit verband ook Veegens/Korthals Altes/Groen, 2005, nr.
200, waar wordt gesproken over 'verwijzingsopdrachten'.

34 Geciteerd in voetnoot 25.

35 Overgelegd als prod. 1 bij MvA. Zie ook uitspraak nr. 70 van dezelfde datum. Laatstgenoemde
uitspraak heeft eveneens betrekking op een in 1999 gesloten beleggingsovereenkomst. In die
uitspraak oordeelde de Commissie van Beroep DSI ook dat de effecteninstelling de beleggers
(specifiek) had moeten waarschuwen voor de bijzondere risico's die de beleggers bij de toegepaste
beleggingsmethode liepen. Beide uitspraken zijn te vinden op www.stichting-dsi.nl.
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Afgifte auto / bruikleen of schenking / bewijslast / vermoeden van bezit en eigendom

HR 17-06-1994, ECLI:NL:HR:1994:ZC1398 (Gielkens/Gielkens)
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Goederenrecht / Eigendom, bezit en houderschap
Vermogensrecht (V)

Brondocumenten
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Wetingang
BW art. 3:109; BW art. 3:119

Essentie

Afgifte auto. Bruikleen of schenking. Bewijslast. Vermoeden van bezit en eigendom.

Samenvatting

Voor de toepassing van art. 3:119 lid 1 BW — in casu ingevolge art. 68a Overgangswet NBW van toepassing — doet in
beginsel niet ter zake of de gestelde verkrijging al dan niet om niet geschiedde.
Degene die een goed houdt, wordt vermoed dit goed voor zichzelf te houden en dus bezitter daarvan te zijn (art. 3:109 BW).
Voorts wordt de bezitter van een goed vermoed rechthebbende te zijn (art. 3:119 lid 1 BW). Het staat de feitenrechter echter
vrij om op grond van wat over en weer is gesteld en de verdere omstandigheden van het geval te oordelen dat het
vermoeden dat de bezitter eigenaar is, zodanig is weerlegd dat de bezitter zijn gepretendeerde eigendomsrecht nader zal
hebben te bewijzen (HR 8 mei 1987, NJ 1988, 700 en 26 februari 1988, NJ 1989, 488).

Partij(en)

Peter Jozef Gielkens, te Sittard, eiser tot cassatie, adv. mr. P.B. Kamminga,
tegen
Maria Catharina Agnes Gielkens, te Merkelbeek, verweerster in cassatie, adv. mr. E. van Staden ten Brink.
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De gronden van het hoger beroep
De door appellant voorgedragen grieven luiden als volgt:
ten aanzien van het vonnis van 23 november 1989
I Op pagina 2 van dit vonnis heeft de Rechtbank ten onrechte overwogen dat op 28 januari 1988 geïntimeerde de litigieuze
Opel in eigendom heeft verworven en dat sedert begin april 1988 appellant weigert geïntimeerde nog langer te vervoeren.
ten aanzien van het vonnis van 2 augustus 1990
I. Ten onrechte heeft de Rechtbank overwogen: 'Nu op grond van het ten processe door partijen over en weer

gestelde en de verdere omstandigheden van het geval, met name de mogelijkheid van het besparen van kosten
door het vervoer van de zoon van eiseres naar en van het ziekenhuis met eigen vervoer in plaats van met een
taxi kort na het overlijden van de man van eiseres, naar het oordeel van de Rechtbank onaannemelijk is dat
eiseres ten behoeve daarvan aan gedaagde een schenking van ƒ 20 000 heeft gedaan in plaats van de door
haar gestelde, in die omstandigheden meer voor de hand liggende bruikleen van de auto, is het in art. 2014
eerste lid Burgerlijk Wetboek besloten vermoeden dat gedaagde eigenaar is van de auto zodanig weerlegd, dat
gedaagde zijn gepretendeerde eigendomsrecht zal hebben te bewijzen, waartoe de Rechtbank hem zal
toelaten'.

II. Ten onrechte heeft de Rechtbank bij tussenvonnis van 2 augustus 1990 appellant toegelaten door alle middelen
te bewijzen feiten en omstandigheden waaruit kan worden afgeleid dat hij eigenaar is van de personenauto,
merk Opel type Corsa, met kenteken RZ-73-LV.
ten aanzien van het vonnis van 9 januari 1992
I.
Ten onrechte heeft de Rechtbank overwogen: 'Naar het oordeel van de Rechtbank kan uit voormelde
verklaringen van getuigen niet worden afgeleid dat de eiseres de auto aan gedaagde heeft geschonken nu deze
over de reden van die beweerdelijke schenking niet eensluidend zijn en de Rechtbank aanleiding heeft om aan
de betrouwbaarheid te twijfelen met name aan die over de gestelde berekening van de kosten. In de
omstandigheden van het geval is het wel aannemelijk dat eiseres haar broer een auto ter vrije beschikking heeft
gesteld om haar te vervoeren, maar bestond er voor eiseres geen reden die auto te schenken met het oog op de
kosten van dat vervoer nu uit niets vaststaat dat het verblijf van haar zoon in Welterhof de uiteindelijke reden
voor de aanschaf, voor de duur van deze lange periode te voorzien was dat daaruit de uitgave van een bedrag
van ƒ 20 000 ineens, op een aannemelijke en inzichtelijke wijze was te berekenen. De Rechtbank acht
gedaagde dan ook niet geslaagd in de bewijslevering'.
II.
Ten onrechte heeft de Rechtbank overwogen: 'Nu het bewijs dat gedaagde door schenking eigenaar is van de
auto niet is geleverd komt aan de orde de beoordeling van de door gedaagde subsidiair gestelde bruikleen. Als
onweersproken staat vast, dat eiseres de bruikleen, die niet voor onbepaalde tijd kan worden overeengekomen,
opgezegd heeft en gedaagde daardoor gehouden is de ten processe bedoelde auto, voor zover deze niet reeds
in het bezit is van eiseres, aan haar terug te geven. Niet onaannemelijk is dat eiseres door de handelwijze van
gedaagde schade kan hebben geleden zodat de Rechtbank eiseres zal toelaten tot de schadestaatprocedure.
Het vorenstaande leidt ertoe dat de Rechtbank de vorderingen van eiseres, waaronder die tot
vanwaardeverklaring van het beslag dat met inachtneming van de wettelijke formaliteiten en termijnen is gelegd,
zal toewijzen. De Rechtbank zal gedaagde als de in het ongelijk gestelde partij veroordelen in de kosten'.

III. Ten onrechte heeft de Rechtbank de vorderingen van geïntimeerde toegewezen.

4

De beoordeling

4.1

Geïntimeerde is een zuster van appellant. In oktober 1987 — kort na het overlijden van haar echtgenoot — heeft
geïntimeerde een auto van het merk Opel type Kadett gekocht tegen betaling van ƒ 9350 en in eigendom verworven. Zij
heeft deze auto op 28 januari 1988 omgeruild tegen een Opel type Corsa (hierna ook te noemen 'de auto'), onder bijbetaling
van ƒ 11 500. Beide auto's zijn met toestemming van geïntimeerde in gebruik genomen door appellant, die — in
tegenstelling tot zijn zuster — over een rijbewijs beschikt. In mei 1988 heeft geïntimeerde afgifte van de auto gevorderd.
Appellant heeft geweigerd aan die vordering te voldoen op grond van het feit dat — naar hij gesteld heeft — de auto aan
hem geschonken was. De Rechtbank heeft bij vonnis van 23 november 1989 een comparitie van partijen gelast en
vervolgens bij vonnis van 2 augustus 1990 appellant toegelaten te bewijzen dat hij eigenaar is van de auto. Bij vonnis van 9
januari 1992 heeft de Rechtbank beslist dat appellant niet geslaagd is in de bewijslevering en de vordering van
geïntimeerde tot afgifte toegewezen.
ten aanzien van het vonnis van 23 november 1989
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4.2

Appellant beroept zich in deze procedure op het feit dat zijn zuster de auto aan hem (via schenking van hand tot hand) heeft
geschonken. Daarmede is onverenigbaar dat — zoals door appellant wordt gesteld — de auto niet eerst in het bezit van zijn
zuster is geweest.
De vonnissen van de Rechtbank worden niet gedragen door de overweging van de Rechtbank in het eerste tussenvonnis
dat appellant sedert begin april 1988 weigert geïntimeerde met de auto te vervoeren.
De tegen dit vonnis aangevoerde grief faalt derhalve.
ten aanzien van het vonnis van 2 augustus 1990

4.3

De tegen dit vonnis aangevoerde grieven zullen gezamenlijk behandeld worden. Zij zijn gericht tegen de aan appellant
verleende bewijsopdracht. Allereerst stelt appellant dat de Rechtbank ingevolge artikel 2014 Burgerlijk Wetboek (oud),
respectievelijk artikel 3:119 van het thans geldende Burgerlijk Wetboek het adagium 'bezit geldt als volkomen titel' had
moeten toepassen. Bovendien is er naar de mening van appellant in de onderhavige zaak sprake van een aantal
argumenten, welke zijn stelling dat hij eigenaar is geworden van de auto sterk zouden ondersteunen. Appellant gaat daarbij
echter voorbij aan het feit dat hij de auto — ook naar zijn eigen stellingen — niet onder bezwarende titel verworven heeft.
Bovendien wettigen geen der door appellant aangevoerde argumenten, noch deze argumenten in samenhang beschouwd,
de conclusie dat aannemelijk is dat van een zuivere schenking van de auto sprake is geweest, terwijl de stellingen van zijn
zuster zoals deze door de Rechtbank zijn weergegeven het oordeel van de Rechtbank rechtvaardigen dat gedaagde zijn
gepretendeerde eigendomsrecht had te bewijzen. Zulks is ook in overeenstemming met het in artikel 177 Burgerlijke
Rechtsvordering bepaalde. De tegen het vonnis van 2 augustus 1990 aangevoerde grieven zijn derhalve ongegrond.
ten aanzien van het vonnis van 9 januari 1992

4.4

Grief I is gericht tegen de beslissing van de Rechtbank dat appellant niet in de bewijslevering is geslaagd.

4.4.1

Met betrekking tot de vraag of de Opel Kadett geschonken werd zijn de volgende getuigenverklaringen afgelegd.
Door Sylvia Gielkens, dochter van appellant, werd verklaard:

'De dag vóór mijn verjaardag, 20 oktober 1987, heeft mijn tante Nes, hier aanwezig, mij gezegd in de woning van mijn
ouders: Ik heb een heel mooi kado voor jouw vader. Op mijn vraag wat dat dan wel was zei tante Nes een mooie auto. Mijn
ex-vriend was daarbij. Zij heeft dat ook nog gezegd op weg naar de supermarkt tegen mij en mijn ex-vriend. Diezelfde dag
is mijn tante Nes met mijn vader en moeder op de Rijksweg in Sittard naar auto's gaan kijken. De dag daarna, op mijn
verjaardag, heeft zij in het bijzijn van de hele familie herhaald dat zij mijn vader een auto kado zou doen. Op 22 oktober
heeft mijn vader een blauwe Opel Kadett gekregen.'

Door Janna Johanna de Gelder, echtgenote van appellant, werd verklaard:

'Omdat het bezoek aan ons per taxi voor mijn schoonzuster te duur werd heeft zij een auto gekocht. Zij had geen rijbewijs.
Die auto heeft zij aan mijn man geschonken. Ik heb gehoord op de verjaardag van mijn dochter, 21 oktober 1987, dat zij de
auto aan mijn man heeft gegeven. Vantevoren toen ik met haar en mijn oudste dochter, die zojuist als getuige door U is
gehoord, naar de supermarkt ben gegaan, heeft zij dat ook al gezegd. Ze zei toen: Je vader krijgt van mij een groter kado.
Dit slaat op mijn idee dat was dat mijn man van haar iets voor zijn treinen, die hij als hobby heeft, zou krijgen. Mijn dochter
vroeg toen wat dat dan wel was en toen zei zij een auto. Op de tweeëntwintigste oktober 1987 heeft mijn schoonzuster bij
Mengelers te Sittard de Opel Kadett gekocht. Wij hebben die Kadett dezelfde dag opgehaald. Op wiens naam het kenteken-
bewijs stond weet ik niet. Mijn schoonzuster heeft daarbij gezegd: Of ik nu de taxi betaal of ik hou de centen en geef je man
een auto.'

Door Peter Marie Eijkenboom, vriend van appellant, werd verklaard:

'Ik weet dat hij een Opel Kadett heeft gehad.'

4.4.2

Met betrekking tot de vraag of de Opel Corsa geschonken werd zijn de volgende getuigeverklaringen afgelegd.
Door de dochter van appellant:

'Omdat die auto mankementen vertoonde heeft mijn tante aan mijn vader de Opel Corsa kado gedaan. Ook dat was geen
nieuwe auto, maar wel vrij nieuw. Op Uw vraag waarom mijn tante mijn vader die auto kado deed, antwoord ik dat ik dat ook
aan mijn tante heb gevraagd en dat zij heeft gezegd dat dat was als dank voor de hulp van mijn ouders bij het in orde
maken van haar huis.'
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Door de echtgenote van appellant:

'Toen de Kadett mankementen kreeg is mijn schoonzuster met mijn man bij Fermans naar een auto gaan kijken. Ik ben bij
de koop wel aanwezig geweest. Mijn schoonzuster heeft gekocht en de auto op onze naam laten zetten.'

Door de heer Eijkenboom:

'Na die Opel Kadett had hij een rode Opel Corsa, die hij naar hij mij heeft gezegd van zijn zuster heeft gekregen, met dien
verstande dat hij haar daarmee van haar huis naar Welterhof diende te rijden als hij daarvoor tijd had. In het najaar van
1988 heb ik die Opel Corsa op verzoek van Gielkens bestuurd tijdens een rit waarbij ook zijn zuster aanwezig was naar
Maastricht. Gielkens wist de weg niet en vroeg mij daarom in zijn plaats te rijden. Tijdens die rit heeft zijn zuster hem
gevraagd of het wel verantwoord was dat ik zijn auto bestuurde. Gielkens meende dat dat zo was. Na die rit zijn wij in het
huis van zijn zuster in Merkelbeek doende geweest met schilder- en behangwerk. Zijn zuster heeft mij toen gevraagd wat ik
vond van die auto die zij voor haar broer had gekocht. Ik heb gezegd dat ik het een mooie auto vond', alsmede 'Ik heb
begrepen dat de auto aan Gielkens is geschonken onder de voorwaarde dat hij haar naar Welterhof zou brengen als hij
daarvoor tijd had. Zijn zuster heeft mij zelf verteld dat zij hadden berekend dat de schenking van de auto goedkoper was
dan het reizen van haar per openbaar vervoer naar Welterhof. Ik heb geantwoord dat je per openbaar vervoer lang moet
reizen om daar uit te komen. Mevrouw Corvers zei toen dat ze meestal per taxi ging en toen heb ik gezegd dat het
ongeveer kon kloppen. Naar haar zeggen ging ze soms iedere dag en dan weer een paar keer per week al naar gelang zij
daar behoefte aan had.'

4.4.3

Daargelaten of op grond van de in overweging 4.4.1. aangehaalde verklaringen kan worden aangenomen dat de Opel
Kadett door geïntimeerde aan haar broer geschonken is, is het Hof van oordeel dat appellant niet geslaagd is te voldoen
aan het hem opgelegde bewijs dat de Opel Corsa aan hem geschonken is. Alleen door de dochter van appellant wordt zijn
stelling dat van schenking van deze auto sprake was naar het lijkt bevestigd, doch naar de mening van het Hof is het zeer
wel denkbaar dat zij een desbetreffende opmerking van haar tante over de redenen waarom de auto aan haar vader ter
beschikking stond verkeerd heeft uitgelegd. Noch de echtgenote van appellant, noch de heer Eijkenboom verklaren uit
eigen waarneming dat van schenking sprake is geweest. Reeds om deze reden dienen de tegen het eindvonnis van de
Rechtbank aangevoerde grieven ongegrond verklaard te worden en dat vonnis bekrachtigd te worden. Daar komt bij dat,
indien al aangenomen zou kunnen worden dat de Opel Kadett door geïntimeerde aan haar broer zou zijn geschonken,
hetgeen in het licht van het in rechtsoverweging 4.4.4. overwogene niet op grond van de afgelegde getuigenverklaringen het
geval is, daaruit niet mag worden afgeleid dat geïntimeerde ook beoogd heeft de Opel Corsa te schenken. Aan het feit dat
het kenteken op naam van appellant gesteld is, terwijl hij ook kennelijk de overeenkomst van verzekering aanging en
aangifte deed voor de motorrijtuigenbelasting, kent het Hof onvoldoende gewicht ten gunste van appellant toe. Een en
ander is immers niet onbegrijpelijk tegen de achtergrond van het feit, dat geïntimeerde geen rijbewijs had, terwijl zulks met
betrekking tot appellant wel het geval was en deze permanent het gebruik van de auto had voor zover hij zijn zuster niet
incidenteel naar de Welterhof diende te vervoeren.

4.4.4

Ten overvloede zij nog opgemerkt dat de door de getuigen afgelegde verklaringen strijdigheden bevatten. De rechtbank
heeft daarop reeds gewezen. Hieraan kan worden toegevoegd dat getuige Eijkenboom heeft verklaard dat hij tesamen met
appellant en zijn zuster met de Opel Corsa naar Maastricht is gereden in het najaar van 1988; zulks is echter onmogelijk
omdat die auto toentertijd gesequestreerd was en bovendien de moeilijkheden tussen appellante en zijn zuster toentertijd
reeds maanden bestonden. Ook om die reden zal aan de bedoelde getuigenverklaringen geen groot gewicht behoeven te
worden toegekend.

4.5

Het Hof verwerpt grief II. Het ligt voor de hand, dat de eigenares van een motorrijtuig, die daarover gedurende een niet te
verwaarlozen periode de beschikking mist, daardoor schade lijdt al is het alleen maar doordat de auto in waarde vermindert.

4.6

Gelet op het hierboven overwogene wordt grief III ten onrechte voorgedragen.

4.7

Gezien het vorenstaande dienen de vonnissen van de Rechtbank te Maastricht onder aanvulling van de gronden te worden
bekrachtigd. (…)
Cassatiemiddel:
Schending van het recht en/of verzuim van op straffe van nietigheid voorgeschreven vormen, doordat het Gerechtshof heeft
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overwogen en beslist als is vervat in het ten deze bestreden arrest, zulks ten onrechte om één of meer van de navolgende,
zonodig in onderlinge samenhang, te lezen redenen:
1. In r.o. 4.3 behandelt het Hof de grieven welke gericht zijn tegen de aan P.J. Gielkens ('de broer') verleende

bewijsopdracht. De broer heeft gesteld, aldus het Hof:

'dat de Rechtbank ingevolge artikel 2014 Burgerlijk Wetboek (oud), respectievelijk artikel 3:119 van het thans
geldende Burgerlijk Wetboek het adagium 'bezit geldt als volkomen titel' had moeten toepassen.'

maar het Hof verwerpt deze stelling met als motivering:

'Appellant gaat daarbij echter voorbij aan het feit dat hij de auto — ook naar zijn eigen stellingen — niet onder
bezwarende titel verworven heeft,'

welke verwerping rechtens onjuist is, althans onvoldoende gemotiveerd. De broer beroept zich hier immers op de
processuele bescherming welke aan het bezit verbonden is ingevolge de processuele functie van art. 2014 BW
(oud), art. 3:119 BW. Voor het met succes inroepen van de regel: 'De bezitter van een goed wordt vermoed
rechthebbende te zijn' is ingevolge de wet niet meer vereist dan dat de broer bezitter van de auto is (vlg. art.
3:108 e.v. BW). Dit bezit is in casu niet betwist en werd mede gestaafd door het feitelijk gebruik, de
rijbewijskwestie, de tenaamstelling van de auto etc. Nu de broer bezitter is wordt hij vermoed eigenaar te zijn,
zeker nu hij bovendien, in het licht van deze bewijsregel ten overvloede, heeft gesteld krachtens welke wijze van
eigendomsverkrijging hij heeft verkregen (overdracht) en krachtens welke titel (schenking). De vraag of de broer
al dan niet onder bezwarende titel heeft verkregen (al dan niet sprake is van een — zuivere — schenking) speelt
geen enkele rol voor de processuele functie van art. 2014 BW (oud), 3:119 BW. De vraag of de verkrijger die het
bezit heeft al dan niet onder bezwarende titel (art. 2014 BW oud)/anders dan om niet (3:86 BW) heeft verkregen
speelt enkel bij de materieelrechtelijke functie van bezit. Deze laatste kwestie van derdenbescherming is hier
echter in het geheel niet aan de orde, nu de beschikkingsbevoegdheid van de vervreemder vaststaat.

2. Daarenboven is 's Hofs beslissing, zo het in onderdeel 1 betoogde zou falen, onjuist althans in het licht van de
gedingstukken onbegrijpelijk. De broer heeft, naar tussen partijen in confesso is, de auto in bezit verkregen
anders dan om niet/onder bezwarende titel, nu de broer de auto (in bezit) verkregen heeft als beloning voor een
aantal aan M.C.A. Gielkens ('de zuster') bewezen diensten, o.a. bestaande uit het opknappen van de woning van
de zuster door de broer, het frequent verschaffen van onderdak aan de zuster en haar gehandicapte zoon en het
veelvuldig (80x) vervoeren van de zuster door de broer naar Welterhof benevens de aldaar door de broer
doorgebrachte wachttijd (vgl. de conclusie van antwoord in conventie en de slechts gedeeltelijke betwisting in de
conclusie van repliek in conventie). Voornoemde omstandigheden brengen mede dat de broer dan wellicht van
schenking heeft gesproken omdat geen directe financiële tegenprestatie is overeengekomen, doch van
verkrijging anders dan om niet/onder bezwarende titel is wel degelijk sprake.

3. In het licht van het in de voorgaande onderdelen betoogde is voorts onbegrijpelijk wat het Hof in het algemeen
bedoelt met de vaststelling in r.o. 4.3. waar het Hof het uitgangspunt van het Hof dat de broer niet onder
bezwarende titel heeft verkregen nader uitwerkt:

'Bovendien wettigen geen der door appellant aangevoerde argumenten, noch deze argumenten in samenhang
beschouwd, de conclusie dat aannemelijk is dat van een zuivere schenking van de auto sprake is geweest.'

nu niet alleen (1) onduidelijk is wat het Hof bedoelt met een zuivere schenking, maar bovendien (2) 's Hofs
vaststelling dat van zo'n zuivere schenking geen sprake is direct in strijd is met 's Hofs eerdere vaststelling dat
de broer niet onder bezwarende titel verworven heeft ofwel om niet heeft verworven. Indien van een zuivere
schenking (om niet) geen sprake is, maar van een schenking tegen een contraprestatie is immers sprake van
verkrijging onder bezwarende titel/anders dan om niet. In zoverre is 's Hofs beslissing rechtens onjuist, innerlijk
tegenstrijdig en zonder nadere motivering onbegrijpelijk.

4. Indien het in het vorige onderdeel geciteerde aldus moet worden gelezen dat het Hof de stelling dat de broer niet
onder bezwarende titel heeft verkregen nader uitwerkt en derhalve aanneemt dat ook bij een niet-zuivere
schenking sprake is van verkrijging onder bezwarende titel/anders dan om niet is 's Hofs beslissing rechtens
onjuist althans onbegrijpelijk in verband met het in onderdeel 1 gestelde omtrent de eisen die gelden voor de
processuele bescherming van bezit.

5. In r.o. 4.3 overweegt het Hof:

'Bovendien is er naar de mening van appellant in de onderhavige zaak sprake van een aantal argumenten, welke
zijn stelling dat hij eigenaar is geworden van de auto sterk zouden ondersteunen.'

Het Hof weegt deze argumenten in het kader van de vraag of van een zuivere schenking — waarmede kennelijk
bedoeld is: verkrijging om niet — sprake is en overweegt dan:

'Bovendien wettigen geen der door appellant aangevoerde argumenten, noch deze argumenten in samenhang
beschouwd, de conclusie dat aannemelijk is dat van een zuivere schenking van de auto sprake is geweest,
terwijl de stellingen van zijn zuster zoals die door de Rechtbank zijn weergegeven het oordeel van de Rechtbank

Link: http://deeplinking.kluwer.nl/?param=0019EA27&cpid=WKNL-LTR-Nav2
Alle (auteurs-)rechten op dit document berusten bij Wolters Kluwer Nederland B.V. of haar licentiegevers en worden uitdrukkelijk
voorbehouden. Dit document is gegenereerd op 26-10-2018. Kijk voor meer informatie over de diensten van Wolters Kluwer op www.w
olterskluwer.nl

Pagina 5/12

134

http://deeplinking.kluwer.nl/?param=0019EA27&cpid=WKNL-LTR-Nav2
http://www.wolterskluwer.nl
http://www.wolterskluwer.nl


rechtvaardigen dat gedaagde zijn gepretendeerde eigendomsrecht had te bewijzen.'

waarbij het Hof er echter ten onrechte aan voorbij gaat dat de 'argumenten' waar het hier om gaat geen rol
spelen voor de vraag of de bewijslast dient te worden omgekeerd, doch de broer daarmede slechts voldoet aan
zijn stelplicht. De broer voert deze 'argumenten' aan om te ondersteunen dat zijn bezit het vermoeden van
eigendom rechtvaardigt. Het Hof kon deze argumenten waarmede de broer aan zijn stelplicht — in feite aan
meer dan zijn stelplicht: hij hoeft slechts bezit te stellen, getoetst aan art. 3:108 e.v. BW — voldoet niet, althans
niet zonder nadere motivering tegen de broer laten werken door — nog los van de kwestie rondom de al dan niet
verkrijging onder bezwarende titel/anders dan om niet — de bewijslast op basis van die 'argumenten' om te
keren, ook niet in het licht van de stellingen van de zuster. De broer heeft deze 'argumenten' slechts aangevoerd
ter ondersteuning van de stelling dat zijn bezit een vermoeden van eigendom geeft en niet om te betogen dat hij
eigenaar is. In het licht van de regels van stelplicht en bewijslast kon het Hof voornoemde 'argumenten' niet
anders opvatten dan als hiervoor verwoord.

6. 's Hofs beslissing om tot een omkering van de bewijslast te komen als verwoord in r.o. 4.3 is rechtens onjuist
althans onvoldoende gemotiveerd. Voor het maken van een uitzondering op het bewijsvermoeden van art. 2014
BW (oud), 3:119 BW is geen plaats indien het weinig aannemelijk is, dat degene die zich op het bezit beroept,
krachtens de door hem gestelde titel (schenking) eigenaar is geworden. Weliswaar staat het de rechter die over
de feiten oordeelt vrij om op grond van hetgeen over en weer gesteld is en de verdere omstandigheden van het
geval te oordelen dat het vermoeden dat de bezitter eigenaar is, zodanig is weerlegd dat de bezitter zijn
gepretendeerde eigendomsrecht nader zal hebben te bewijzen, doch het Hof stelt zulks in het geheel niet vast,
althans uit de door het Hof aangegeven omstandigheden kan zulk een omkering van de bewijslast niet volgen,
ook niet onder verwijzing naar art. 177 Burgerlijke Rechtsvordering, nu art. 3:119 BW een daarvan afwijkende
dwingende bewijsregel bevat.

7. 's Hofs redenering is voorts onjuist omdat het Hof stelplicht en bewijslast verwart. Vast staat dat de broer bezit
van de auto heeft. Dat is voldoende voor processuele bescherming. De broer hoeft niet meer te stellen.
Desondanks ondersteunt de broer de stelling, dat hij vermoed wordt eigenaar te zijn met diverse argumenten. Dit
mag voor het Hof geen reden zijn om de bewijslast op de broer af te wentelen doch veeleer een reden om het
aan zijn bezit verbonden vermoeden dat de broer eigenaar is, meer/eerder aannemelijk te achten dan in het
geval dat de broer geen nadere argumenten heeft aangevoerd om zijn stelling te onderbouwen. Het Hof gebruikt
echter de argumenten die de broer aanvoert — en welke verder gaan dan zijn stelplicht — om de bewijslast op
de broer af te wentelen. Niet alleen geven (1) deze argumenten daartoe geen aanleiding, doch (2) 's Hofs
beslissing heeft tot gevolg dat de broer — of ruimer: de gedaagde die bezit claimt — in een juridische positie
wordt gebracht waarin hij niet meer dient te stellen dan dat hij bezit heeft, omdat dat meerdere tegen hem
gebruikt kan worden. Deze consequentie van 's Hofs beslissing is in strijd met de tekst en strekking van art. 2014
BW (oud)/3:119 BW, met name met de daarin besloten regels van stelplicht en bewijslast.

8. Rechtens onjuist, althans zonder nadere motivering onbegrijpelijk is 's Hofs redenering in r.o. 4.2, alwaar het Hof
overweegt:

'Appellant beroept zich in deze procedure op het feit dat zijn zuster de auto aan hem (via schenking van hand tot
hand) heeft geschonken. Daarmede is onverenigbaar dat — zoals door appellant wordt gesteld — de auto niet
eerst in het bezit van zijn zuster is geweest.'

Indien het Hof alhier (1) beoogt te betogen dat van een schenking van hand tot hand in onderhavig geval geen
sprake kan zijn berust 's Hofs uitleg van de grief op een in het licht van de gedingstukken onbegrijpelijke uitleg
van het begrip bezit zoals dit door de broer is gebruikt. De broer heeft betoogd (a) dat zijn zuster geen bezit van
de auto heeft gehad, nu de auto door de garagehouder rechtstreeks aan hem (feitelijk) is afgeleverd. Tevens (b)
heeft de broer echter gesteld dat de auto door zijn zuster gekocht is bij de garage en vervolgens aan hem is
geschonken. Deze stellingname kan niet anders worden geïnterpreteerd dan dat volgens de broer de zuster
weliswaar enig moment (samenval van rechtsmomenten) bezitter van de auto in juridische zin is geweest (door
de eigendomsoverdracht aan de zuster en overdracht door de zuster aan de broer), doch van echt feitelijk bezit
van de zuster (feitelijke macht, het onder zich hebben van de auto) niet gesproken kan worden. De broer heeft
gesteld dat de zuster geen bezitter was op basis van de uiterlijke feiten danwel de verkeersopvatting als bedoeld
in art. 3:108 BW (feitelijke bezit), doch ten onrechte legt het Hof deze stelling aldus uit dat de broer daarmede
tevens gesteld heeft dat de zuster geen (niet naar buiten blijkend) bezit op basis van de 'navolgende regels' als
bedoeld in art. 3:108 BW heeft gehad. In het licht van de door de broer geschetste feitelijke gang van zaken is
dat uitgangspunt van het Hof onjuist. In de stellingname van de broer ligt immers opgesloten dat eerst de
eigendom — en dus het bezit — aan de zuster is overgedragen en vervolgens de eigendom — en het bezit —
aan de broer is overgedragen.

9. In direct verband met het vorige onderdeel staat dat 's Hofs beslissing rechtens onjuist is, indien 's Hofs
beslissing aldus moet worden gelezen dat in de situatie dat (1) een zuster een auto koopt bij een garagehouder,
deze auto (2) schenkt aan haar broer en (3) de garagehouder de auto rechtstreeks aflevert aan de broer van
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eigendomsoverdracht en levering aan de zuster geen sprake is, of kan zijn. Levering vindt plaats door
bezitsverschaffing. In genoemde situatie is immers sprake van (feitelijke) aflevering aan de broer, doch van
(juridische) levering aan de zuster en doorlevering aan de broer. Het betreft dan immers een combinatie van een
levering constituto possessorio (art. 3:115a BW) door de garage aan de zuster gecombineerd met/gevolgd door
— in een samenval van rechtsmomenten — een levering longa manu door de zuster aan de broer. De
noodzakelijke mededeling bij deze laatste leveringsvorm door de zuster of de broer aan de garagehouder kan
ook bij voorbaat zijn gedaan (art. 3:115c BW). De zuster is alsdan wel eigenaar en (juridisch, op basis van de
navolgende regels als bedoeld in art. 3:108 BW) bezitter geweest en kon de met een schenking van hand tot
hand gepaard gaande bezitsverschaffing, waarvoor alle mogelijke wijzen van bezitsverschaffing in aanmerking
komen, wel degelijk doen geschieden. Bezitsverschaffing kan in geval van schenking van hand tot hand ook
geschieden anders dan door feitelijke overgave. 's Hofs uitgangspunt dat van schenking van hand tot hand geen
sprake kan zijn geweest omdat de auto niet in het bezit is geweest van de zuster berust op een onjuiste
hantering van het begrip bezit als zou dat gepaard gaan met (directe of onmiddellijke) feitelijke macht, doch ziet
voorbij aan middellijke bezitsconstructies welke niet gepaard gaan met (directe of onmiddellijke) feitelijke macht.
In zoverre is 's Hofs beslissing rechtens onjuist.

10. Voor zover het in de vorige twee onderdelen betoogde onjuist zou zijn geldt dat het Hof er in r.o. 4.2 aan voorbij
gaat dat in de geschetste situatie van koop en schenking de combinatie van deze twee titels een voldoende titel
is voor (het oordeel dat sprake is van) rechtstreekse eigendomsoverdracht en levering van de verkoper
(garagehouder) aan de begiftigde (de broer). De koper/schenker wordt derhalve geen eigenaar of bezitter. Zulks
een rechtstreekse overdracht van de garagehouder aan de broer kan, al dan niet naar analogie, gebaseerd
worden op de rechtstreekse eigendomsverkrijging door de derde van de principaal bij (onmiddellijke)
vertegenwoordiging, in welk geval immers de tussenpersoon ook geen eigendom of bezit verwerft.
Hoge Raad:
1.
Het geding in feitelijke instanties
Verweerster in cassatie — verder ook te noemen: de zuster — heeft bij exploit van 17 mei 1988 eiser tot cassatie
— verder ook te noemen: de broer — gedagvaard voor de Rechtbank te Maastricht en gevorderd de broer te
veroordelen om:

1

binnen twee maal 24 uur na betekening van het te dezen te wijzen vonnis tot afgifte aan de zuster van de personenauto van
het merk Opel, type Corsa, kenteken RZ-73-LV, over te gaan met bepaling dat de broer een dwangsom van ƒ 500 zal
verbeuren voor elke dag dat hij daarmee in gebreke blijft, ten belope tot maximaal een bedrag van ƒ 19 500, zijnde de
huidige waarde van deze auto;

2

aan de zuster de schade te vergoeden, welke is of zal worden geleden, op te maken bij staat en te vereffenen volgens de
wet, met de wettelijke rente daarover met ingang van 10 mei 1986;

3

voorts van waarde te verklaren het te dezen betekende revindicatoir beslag.

Nadat de broer tegen de vorderingen verweer had gevoerd, heeft de Rechtbank bij tussenvonnis van 23 november 1989
een comparitie van partijen gelast en bij tussenvonnis van 2 augustus 1990 de broer tot bewijslevering toegelaten. Na
enquête heeft de Rechtbank bij eindvonnis van 9 januari 1992 de vorderingen van de zuster toegewezen en het
revindicatoire beslag van waarde verklaard.
Tegen de drie genoemde vonnissen heeft de broer hoger beroep ingesteld bij het Gerechtshof te 's-Hertogenbosch.
Bij arrest van 17 februari 1993 heeft het Hof de bestreden vonnissen onder aanvulling van de gronden bekrachtigd.
(…)

3

Beoordeling van het middel

3.1

In cassatie kan worden uitgegaan van het volgende.
Partijen hebben in oktober 1987 afgesproken dat P.J. Gielkens (de broer), M.C.A. Gielkens (de zuster), die geen rijbewijs
heeft, op haar verzoek zou brengen en halen naar en van plaatsen welke zij zou willen bezoeken in het bijzonder naar en
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van Heerlen waar haar zoon werd verpleegd. Op 20 oktober 1987 heeft de zuster een Opel Kadett gekocht. Op 28 januari
1988 heeft zij die auto, met bijbetaling van ƒ 11 500, ingeruild tegen een Opel Corsa. Deze auto heeft zij aan haar broer ter
beschikking gesteld. Partijen zijn in maart/april 1988 in onmin geraakt. Begin mei 1988 heeft de zuster de afspraak
opgezegd en aan haar broer verzocht de auto uiterlijk 8 mei 1988 aan haar af te geven. Op 11 mei 1988 is de auto in
revindicatoir beslag genomen en onder een bewaarder gebracht.
De onderhavige vordering strekt tot afgifte van de auto, tot veroordeling van de broer tot vergoeding van schade op te
maken bij staat en te vereffenen volgens de wet, alsmede tot vanwaardeverklaring van het revindicatoir beslag. De
Rechtbank heeft bij het eindvonnis de vorderingen van de zuster toegewezen. Het Hof heeft de vonnissen van de
Rechtbank bekrachtigd. Daartegen is het middel gericht dat uit tien onderdelen bestaat.

3.2

De onderdelen 1 tot en met 7 komen met rechts- en motiveringsklachten op tegen hetgeen het Hof in zijn rov. 4.3 heeft
geoordeeld:

'Appellant gaat ... echter voorbij aan het feit dat hij de auto — ook naar eigen stellingen — niet onder bezwarende titel
verworven heeft. Bovendien wettigen geen der door appellant aangevoerde argumenten, noch deze argumenten in
samenhang beschouwd, de conclusie dat aannemelijk is dat van een zuivere schenking van de auto sprake is geweest,
terwijl de stellingen van zijn zuster zoals deze door de Rechtbank zijn weergegeven het oordeel van de Rechtbank
rechtvaardigen dat gedaagde zijn gepretendeerde eigendomsrecht had te bewijzen.'

Onderdeel 1 klaagt, samengevat weergegeven, dat het Hof ten onrechte voor toepassing van de regel dat de bezitter van
een goed vermoed wordt de rechthebbende te zijn, van belang heeft geacht of de bezitter dat goed om niet of anders dan
om niet heeft verkregen.
Het Hof brengt in de bestreden rechtsoverweging klaarblijkelijk tot uitdrukking dat het aan de stelling van de broer, dat hij de
auto om niet heeft verkregen, weinig overtuigende kracht toekent voor zijn standpunt dat de auto aan hem in eigendom is
overgedragen. Dit volgt uit de zin die aan de hierboven geciteerde passage voorafgaat:

'Bovendien is er naar mening van appellant in de onderhavige zaak sprake van een aantal argumenten, welke zijn stelling
dat hij eigenaar is geworden van de auto sterk zouden ondersteunen.'

Het Hof heeft derhalve niet miskend dat voor de toepassing van art. 3:119 lid 1— welke bepaling ingevolge art. 68a
Overgangswet in de onderhavige zaak van toepassing is — in beginsel niet ter zake doet of de gestelde verkrijging al dan
niet om niet geschiedde. Een en ander leidt tot de conclusie dat onderdeel 1 uitgaat van een verkeerde lezing van 's Hofs
arrest en daarom bij gebrek aan feitelijke grondslag niet tot cassatie kan leiden.

3.3

Onderdeel 2 bestrijdt met een motiveringsklacht 's Hofs oordeel dat de broer naar zijn eigen stellingen de auto niet onder
bezwarende titel heeft verkregen.
Het onderdeel faalt. Het aangevallen oordeel berust op een aan het Hof, als rechter die over de feiten oordeelt,
voorbehouden uitleg van de gedingstukken. Het is ook niet onbegrijpelijk, de broer heeft in appel immers aangevoerd dat hij
steeds heeft gesteld dat zijn zuster hem de auto heeft geschonken (memorie van grieven p. 2).

3.4

De onderdelen 3 en 4 komen met rechts- en motiveringsklachten op tegen 's Hofs oordeel dat niet aannemelijk is dat van
een 'zuivere schenking' van de auto sprake is.
Anders dan de onderdelen aanvoeren, heeft het Hof voldoende duidelijk tot uitdrukking gebracht wat het in de bestreden
passage bedoelt. In die passage heeft het Hof niet het oog op de vraag of sprake was van een overdracht ten titel van
schenking of anders dan om niet, maar op die of sprake was van aflevering in bruikleen, zoals de zuster betoogde, dan wel
van overdracht ten titel van schenking, zoals de broer heeft aangevoerd. De onderdelen gaan derhalve uit van een onjuiste
lezing van 's Hofs arrest en kunnen bij gebrek aan feitelijke grondslag niet tot cassatie leiden.

3.5

De onderdelen 5 tot en met 7 lenen zich voor gezamenlijke behandeling. Zij zijn gericht tegen 's Hofs oordeel, samengevat
weergegeven, dat de broer dient te bewijzen dat hij eigendom van de auto heeft verkregen.
Bij beoordeling van deze onderdelen dient uitgangspunt te zijn dat degene die een goed houdt, vermoed wordt dit goed voor
zichzelf te houden en dus bezitter daarvan te zijn (art. 3:109 BW), voorts dat de bezitter van een goed vermoed wordt de
rechthebbende te zijn (art. 3:119 lid 1 BW). Het staat de rechter die over de feiten oordeelt echter vrij om op grond van
hetgeen over en weer is gesteld en de verdere omstandigheden van het geval te oordelen dat het vermoeden dat de
bezitter eigenaar is, zodanig is weerlegd dat de bezitter zijn gepretendeerde eigendomsrecht nader zal hebben te bewijzen
(HR 8 mei 1987, NJ 1988, 700 en 26 februari 1988, NJ 1989, 488). Het Hof heeft bij de vorming van zijn oordeel, zoals blijkt

Link: http://deeplinking.kluwer.nl/?param=0019EA27&cpid=WKNL-LTR-Nav2
Alle (auteurs-)rechten op dit document berusten bij Wolters Kluwer Nederland B.V. of haar licentiegevers en worden uitdrukkelijk
voorbehouden. Dit document is gegenereerd op 26-10-2018. Kijk voor meer informatie over de diensten van Wolters Kluwer op www.w
olterskluwer.nl

Pagina 8/12

137

http://deeplinking.kluwer.nl/?param=0019EA27&cpid=WKNL-LTR-Nav2
http://www.wolterskluwer.nl
http://www.wolterskluwer.nl


uit zijn hiervoor onder 3.2 weergegeven rechtsoverweging, van deze vrijheid gebruik gemaakt. Daarbij heeft het Hof
verwezen naar de door de Rechtbank weergegeven stellingen van de zuster. Het bestreden oordeel van het Hof geeft
derhalve geen blijk van een onjuiste rechtsopvatting en kan overigens, als van feitelijke aard, in cassatie niet op zijn
juistheid worden getoetst. Het is niet onbegrijpelijk en behoefde geen nadere motivering. Daarop stuiten de hier besproken
onderdelen af.

3.6

De onderdelen 8 tot en met 10 zijn gericht tegen een oordeel van het Hof dat zijn beslissing niet draagt. De onderdelen
kunnen derhalve bij gebrek aan belang niet tot cassatie leiden.

4

Beslissing

De Hoge Raad:
verwerpt het beroep;
veroordeelt P.J. Gielkens in de kosten van het geding in cassatie, tot op deze uitspraak aan de zijde van M.C.A. Gielkens
begroot op ƒ 3412,50, op de voet van art. 57b Rv. te voldoen aan de Griffier.

Conclusie

Conclusie

AG mr. Strikwerda

1

In oktober 1987 — kort na het overlijden van haar echtgenoot — kocht verweerster in cassatie een Opel Kadett voor
ƒ 9350. In januari 1988 ruilde zij deze auto, onder bijbetaling van ƒ 11 500, in tegen een Opel Corsa. De Opel Kadett en, na
de inruil, de Opel Corsa werden gebruikt door eiser in cassatie, een broer van verweerster in cassatie. De zuster beschikt
namelijk niet over een rijbewijs, de broer wel.

2

Partijen betwisten elkaar de eigendom van de Opel Corsa. Volgens de zuster heeft zij de Opel Corsa, evenals eerder de
Opel Kadett, aan haar broer in bruikleen gegeven, onder de afspraak dat de broer haar op afroep met de auto zou
vervoeren, onder meer naar Heerlen waar haar zoon werd verpleegd. Volgens de broer heeft zijn zuster hem de Opel
Corsa, evenals eerder de Opel Kadett, geschonken in verband met de door hem aan zijn zuster, na het overlijden van haar
echtgenoot, bewezen en nog te bewijzen diensten.

3

Nadat partijen in onmin waren geraakt over de vervoerafspraak, heeft de zuster begin mei 1988 haar broer verzocht de
Opel Corsa terug te geven. De broer weigerde, waarop de zuster revindicatoir beslag op de auto heeft doen leggen en de
broer tot afgifte van de auto heeft gedagvaard voor de Rechtbank te Maastricht.

4

De Rechtbank gelastte bij tussenvonnis van 23 november 1989 een comparitie van partijen en liet bij tussenvonnis van 2
augustus 1990 de broer toe tot bewijs van zijn stelling dat hij eigenaar van de auto is. Op grond van het ten processe door
partijen over en weer gestelde en de verdere omstandigheden van het geval was de Rechtbank van oordeel dat het in art.
2014 lid 1 (oud) BW besloten vermoeden dat de broer eigenaar van de auto is, zodanig is weerlegd, dat de broer zijn
gepretendeerde eigendomsrecht heeft te bewijzen. Bij eindvonnis van 9 januari 1992 achtte de Rechtbank de broer niet
geslaagd in het hem opgedragen bewijs en wees de vordering van de zuster toe.

5

De broer is van deze vonnissen in hoger beroep gekomen bij het Gerechtshof te 's-Hertogenbosch, doch tevergeefs. Bij
arrest van 17 februari 1993 bekrachtigde het Hof de beroepen vonnissen.

6

Tegen het arrest van het Hof is de broer (tijdig) in cassatie gekomen met een uit tien onderdelen opgebouwd middel, dat
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door de zuster is bestreden met conclusie tot verwerping van het beroep.

7

De onderdelen 1 t/m 7 van het middel keren zich met rechts- en motiveringsklachten tegen r.o. 4.3 van het bestreden arrest.
In deze rechtsoverweging bespreekt en verwerpt het Hof de grieven aangevoerd tegen de bij het tweede tussenvonnis door
de Rechtbank aan de broer verleende bewijsopdracht. Het Hof overweegt onder meer:

'Allereerst stelt appellant dat de Rechtbank ingevolge artikel 2014 Burgerlijk Wetboek (oud), respectievelijk artikel 3:119 van
het thans geldende Burgerlijk Wetboek het adagium 'bezit geldt als volkomen titel' had moeten toepassen. Bovendien is er
naar de mening van appellant in de onderhavige zaak sprake van een aantal argumenten, welke zijn stelling dat hij eigenaar
is geworden van de auto sterk zouden ondersteunen. Appellant gaat daarbij echter voorbij aan het feit dat hij de auto — ook
naar zijn eigen stellingen — niet onder bezwarende titel verworven heeft. Bovendien wettigen geen der door appellant
aangevoerde argumenten, noch deze argumenten in samenhang beschouwd, de conclusie dat aannemelijk is dat van een
zuivere schenking van de auto sprake is geweest, terwijl de stellingen van zijn zuster zoals deze door de Rechtbank zijn
weergegeven het oordeel van de Rechtbank rechtvaardigen dat gedaagde zijn gepretendeerde eigendomsrecht had te
bewijzen. Zulks is ook in overeenstemming met het in artikel 177 Burgerlijke Rechtsvordering bepaalde. De tegen het
vonnis van 2 augustus 1990 aangevoerde grieven zijn derhalve ongegrond.'

8

Onderdeel 1 leest in de zin

'Appellant gaat daarbij echter voorbij aan het feit dat hij de auto — ook naar zijn eigen stellingen — niet onder bezwarende
titel verworven heeft,'

als opvatting van het Hof dat aan de processuele (bewijsrechtelijke) functie van bezit als voorwaarde moet worden gesteld
dat het bezit onder bezwarende titel is verkregen. Het onderdeel bestrijdt deze opvatting als onjuist.

9

Het onderdeel berust m.i. op een verkeerde lezing van bestreden arrest. Gezien de opbouw van de gewraakte
rechtsoverweging, slaat de bedoelde zin niet terug op het door de broer ingeroepen adagium 'bezit geldt als volkomen titel',
maar op de door de broer aangevoerde argumenten, welke zijn stelling dat hij eigenaar is geworden van de auto zouden
ondersteunen. De strekking van de bedoelde zin is kennelijk geen andere dan dat, naar het oordeel van het Hof, het
argument dat de broer de auto om niet zou hebben verkregen geen sterk argument is ter ondersteuning van de
eigendomspretenties van de broer.

10

Onderdeel 2 acht 's Hofs oordeel, dat de broer zou hebben gesteld dat hij de auto niet onder bezwarende titel verworven
heeft, onjuist, althans onbegrijpelijk.

11

Ook dit onderdeel is m.i. tevergeefs voorgesteld. Het oordeel van het Hof berust op uitleg van de gedingstukken, is dus
feitelijk van aard, en kan daarom in cassatie op juistheid niet worden onderzocht. Het oordeel is ook niet onbegrijpelijk. De
stellingen van de broer met betrekking tot de diensten welke hij zijn zuster zou hebben bewezen, heeft het Hof kennelijk
opgevat als een verklaring voor de door de broer gestelde vrijgevigheid van zijn zuster, doch niet als een tegenprestatie
voor de overdracht van de auto. Waar de broer de bewezen diensten 'beweegredenen' van de schenking heeft genoemd
(zie mem. van grieven, p. 2, 3e al.), is dat niet onbegrijpelijk.

12

Onderdeel 3 klaagt erover dat onduidelijk is wat het Hof in de volgende zin bedoelt met 'zuivere schenking' en dat 's Hofs
vaststelling dat van een zuivere schenking geen sprake is in strijd is met de eerdere vaststelling dat de broer niet onder
bezwarende titel heeft verkregen.

13

Het onderdeel zal moeten falen. Het Hof stelt in deze zin de stellingen van de broer (de auto is geschonken) tegenover de
stellingen van de zuster (de auto is slechts in bruikleen gegeven). Als het Hof in dit verband spreekt van 'zuivere schenking',
heeft het dus kennelijk niet het oog op de vraag of tegenover de schenking van de auto een tegenprestatie stond, maar op
de vraag of het ter beschikking stellen van de auto aan de broer meer inhield dan het enkel ten gebruike geven. Van de
door het onderdeel bedoelde onduidelijkheid en tegenstrijdigheid is m.i. geen sprake.

14
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Onderdeel 4, dat uitgaat van de veronderstelling dat het Hof in de door het vorige onderdeel bedoelde zin een uitwerking
geeft aan de stelling dat de broer niet onder bezwarende titel heeft verkregen, berust, zo volgt uit het vorenstaande, op een
verkeerde lezing van het bestreden arrest.

15

Onderdeel 5 verwijt het Hof de argumenten die de broer had aangevoerd ter ondersteuning van zijn stelling dat zijn bezit het
vermoeden van eigendom rechtvaardigt, 'tegen de broer te laten werken' door de bewijslast op grond van die argumenten
om te keren. Aldus zou het Hof hebben miskend dat die argumenten geen rol spelen voor de vraag of de bewijslast dient te
worden omgekeerd, doch slechts voor de vraag of de broer aan zijn stelplicht heeft voldaan.

16

Het onderdeel berust kennelijk op de opvatting dat de bezitter, die tegenover degene die zich op een beter recht beroept,
nader en gemotiveerd stelt op grond waarvan hij meent rechthebbende te zijn, niet met het bewijs van zijn gepretendeerde
eigendomsrecht kan worden belast. Deze opvatting kan niet als juist worden aanvaard. Zij miskent dat het de rechter
vrijstaat om, ook al heeft de bezitter aan zijn (nadere) stelplicht voldaan, op grond van hetgeen over en weer is gesteld en
de verder gebleken omstandigheden van het geval, te oordelen dat het vermoeden van art. 2014 (oud)/3:119 BW, dat de
bezitter eigenaar is, zodanig is weerlegd dat de bezitter zijn gepretendeerde eigendomsrecht nader zal hebben te bewijzen.
Zie HR 8 mei 1987, NJ 1988, 700 nt. WMK en HR 26 februari 1988, NJ 1989, 488 nt. WMK. Zie voorts Parlementaire
Geschiedenis NBW, Boek 3, p. 446 (MvA II), en Asser-Mijnssen-De Haan, nr. 230. Het Hof heeft kennelijk van deze vrijheid
gebruik gemaakt en de door de broer aangevoerde argumenten weinig aannemelijk geoordeeld tegenover de stellingen van
de zuster. Zulks betekent niet dat het Hof de door de broer aangevoerde argumenten 'tegen hem heeft laten werken', maar
te licht heeft bevonden.

17

Onderdeel 6 klaagt dat 's Hofs beslissing om tot een omkering van de bewijslast te komen onjuist, althans onvoldoende
gemotiveerd is, aangezien uit de door het Hof genoemde omstandigheden die omkering niet kan volgen.

18

Ook dit onderdeel lijkt mij tot falen gedoemd. Het stond het Hof vrij om op grond van zijn waardering van hetgeen over en
weer is gesteld en de verder gebleken omstandigheden van het geval te oordelen dat de broer zijn gepretendeerde recht
alsnog nader had moeten staven. Zie de reeds genoemde rechtspraak. De door het Hof aan zijn oordeel meegegeven
motivering acht ik niet onbegrijpelijk of onvoldoende.

19

Onderdeel 7 berust op dezelfde (onjuiste) opvatting als onderdeel 5 en zal het lot daarvan moeten delen. Voor zover het
onderdeel voorts de stelling verdedigt dat de broer kon volstaan met het stellen van zijn bezit van de auto en niet meer
behoefde te stellen, gaat het uit van een onjuiste rechtsopvatting. De stelplicht van de bezitter houdt in dat hij tegenover
degene die zich op een beter recht beroept, nader dient aan te geven op grond waarvan hij meent rechthebbende te zijn.
Zie HR 24 november 1967, NJ 1968, 74 nt. HD en HR 12 januari 1968, NJ 1968, 274 nt. HD.

20

De onderdelen 8 t/m 10 zijn gericht tegen r.o. 4.2 van het bestreden arrest. In deze rechtsoverweging verwerpt het Hof de
door de broer tegen het eerste tussenvonnis van de Rechtbank aangevoerde grief, voor zover thans van belang luidende:

'Op pagina 2 van dit vonnis heeft de Rechtbank ten onrechte overwogen dat op 28 januari 1988 geïntimeerde de litigieuze
Opel in eigendom heeft verworven (…).'

Het Hof overweegt onder meer:

'Appellant beroept zich in deze procedure op het feit dat zijn zuster de auto aan hem (via schenking van hand tot hand)
heeft geschonken. Daarmede is onverenigbaar dat — zoals door appellant wordt gesteld — de auto niet eerst in het bezit
van zijn zuster is geweest.'

21

De in de onderdelen 8 t/m 10 tegen dit oordeel aangevoerde klachten zullen reeds wegens gebrek aan belang moeten
falen. Uit het bestreden arrest blijkt immers niet dat het Hof aan de gewraakte overweging de conclusie heeft verbonden dat
de — ook in cassatie gehandhaafde — stelling van de broer, dat hij het bezit van de auto, op welke wijze dan ook, van zijn
zuster heeft verkregen, niet opgaat.
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22

De conclusie strekt tot verwerping van het beroep.
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Alle (auteurs-)rechten op dit document berusten bij Wolters Kluwer Nederland B.V. of haar licentiegevers en worden uitdrukkelijk
voorbehouden. Dit document is gegenereerd op 26-10-2018. Kijk voor meer informatie over de diensten van Wolters Kluwer op www.w
olterskluwer.nl
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[Eiseres],

wonende te [woonplaats],

EISERES tot cassatie, verweerster in het voorwaardelijk incidentele cassatieberoep,

advocaat: mr. H.J.W. Alt,

t e g e n

mr. Wilhelm AERTS, in zijn hoedanigheid van curator in het faillissement van [A] B.V.,

wonende te Mook, gemeente Mook en Middelaar,

VERWEERDER in cassatie, eiser in het voorwaardelijk incidentele cassatieberoep,

advocaat: mr. J.W.H. van Wijk.

Partijen zullen hierna ook worden aangeduid als [eiseres] en de curator.

1. Het geding in feitelijke instanties

De curator heeft bij exploot van 10 januari 2002 [eiseres] gedagvaard voor de rechtbank Arnhem en
gevorderd, kort gezegd, na wijziging van eis en voorzover in cassatie van belang:

a. [eiseres] te veroordelen om aan de curator te betalen een bedrag van € 26.092,36, met rente;

b. te verklaren voor recht dat [eiseres] haar bestuurstaak zodanig onbehoorlijk heeft vervuld dat het
als een belangrijke oorzaak van het faillissement van [A] B.V. (hierna: [A]) is aan te merken;

c. te verklaren voor recht dat [eiseres] jegens de boedel hoofdelijk aansprakelijk is voor het bedrag
van de schulden, voor zover deze niet door vereffening van de overige baten kunnen worden voldaan;

met kosten.

[Eiseres] heeft de vordering bestreden.

De rechtbank heeft bij vonnis van 26 maart 2003 de vorderingen onder b. en c. toegewezen en het
meer of anders gevorderde afgewezen.

Tegen dit vonnis heeft [eiseres] hoger beroep ingesteld bij het gerechtshof te Arnhem. De curator
heeft incidenteel hoger beroep ingesteld en bij memorie van antwoord zijn eis gewijzigd.

Na tussenarresten van 6 juli 2004 en 13 september 2005 heeft het hof bij eindarrest van 10 januari
2006 in het principale en in het incidentele hoger beroep het vonnis van de rechtbank bekrachtigd met
betrekking tot de verklaring voor recht in dier voege dat deze aldus dient te worden verstaan dat
[eiseres] als indirect bestuurder van de rechtspersoon-bestuurder NVR Adviesgroep B.V. (hierna: NVR)
van [A] op grond van art. 2:248 lid 7 en lid 1 in verbinding met art. 2:11 BW jegens de boedel
hoofdelijk aansprakelijk is voor het bedrag van de schulden, voor zover deze niet door vereffening van
de overige baten kunnen worden voldaan, met dien verstande dat die hoofdelijke aansprakelijkheid
beperkt wordt tot een bedrag van € 1.000.000,-- en [eiseres] veroordeeld om aan de curator te
betalen het bedrag van € 1.000.000,-- ter zake van vorenbedoelde hoofdelijke aansprakelijkheid, met
rente. Het hof heeft het vonnis van de rechtbank voor het overige vernietigd en, in zoverre opnieuw
rechtdoende, [eiseres] veroordeeld om aan de curator te betalen het bedrag van € 22.689,01, met
rente en het meer of anders gevorderde afgewezen.

Het tussenarrest van 13 september 2005 en het eindarrest van het hof zijn aan dit arrest gehecht.

2. Het geding in cassatie
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Tegen het tussenarrest van het hof van 13 september 2005 en het eindarrest van 10 januari 2006
heeft [eiseres] beroep in cassatie ingesteld. De curator heeft voorwaardelijk incidenteel
cassatieberoep ingesteld. De cassatiedagvaarding en de conclusie van antwoord tevens houdende
voorwaardelijk incidenteel cassatieberoep zijn aan dit arrest gehecht en maken daarvan deel uit.

Partijen hebben over en weer geconcludeerd tot verwerping van het beroep.

De zaak is voor partijen toegelicht door hun advocaten, voor de curator mede door mr. S.M. Kingma,
advocaat bij de Hoge Raad.

De conclusie van de Advocaat-Generaal L. Timmerman strekt in het principale cassatieberoep tot
vernietiging en in het voorwaardelijk incidentele cassatieberoep tot verwerping.

De advocaat van [eiseres] en de advocaat van de curator hebben bij brieven van 7 december 2007 op
die conclusie gereageerd.

3. Uitgangspunten in cassatie

3.1 In cassatie kan van het volgende worden uitgegaan.

(i) Bij vonnis van de rechtbank Arnhem van 19 december 2001 is [A] in staat van faillissement
verklaard met aanstelling van de curator als zodanig.

(ii) [Eiseres] was toen bestuurder en enig aandeelhouder van [B] B.V. Deze vennootschap was
bestuurder en enig aandeelhouder van NVR Adviesgroep B.V. (hierna: NVR). NVR was met samen met
[betrokkene 1] en [betrokkene 2] aandeelhouder van [A] en zij was tot 1 december 2001 als
bestuurder van [A] ingeschreven in het Handelsregister. Tot 20 december 2000 waren alle 400
aandelen in Lezavo B.V. (zoals de naam van [A] toen nog luidde) in handen van [betrokkene 3] die
deze aandelen op die datum bij notariële akte heeft overgedragen aan [betrokkene 1] (133),
[betrokkene 2] (134) en aan NVR (133). In de leveringsakte is vermeld dat als comparanten zijn
opgetreden [betrokkene 3] als verkoper en [betrokkene 1], handelend voor zich en als schriftelijk
gevolmachtigde van [betrokkene 2] en van [eiseres], die op haar beurt handelde als directeur van [B]
B.V., welke vennootschap bij het geven van haar volmacht handelde als directeur van NVR, in de akte
tezamen aangeduid als "koper".

(iii) [A] heeft in de periode van maart tot en met september 2001, bedrijfsmatig handelend, ongeveer
ƒ 14.000.000,-- geleend van een aantal personen en dit geld (gedeeltelijk) uitgezet bij diverse
personen en ondernemingen. Zij beschikte niet over een vergunning als bedoeld in art. 6 Wet toezicht
kredietwezen 1992 (Wtk), hoewel zij als kredietinstelling handelde en dit volgens de Wtk niet zonder
vergunning mocht doen.

(iv) [A] heeft op 16 oktober 2001 ƒ 57.500,-- (€ 26.092,36) aan [eiseres] overgemaakt. Volgens
[eiseres] berustte deze betaling op de verkoop van aandelen in [A] aan [betrokkene 1] en op het niet-
doorgaan van een andere transactie tussen hem en [A], welke rechtsgrond door de curator is betwist.

3.2 De curator heeft gevorderd dat [eiseres] op grond van onverschuldigde betaling wordt
veroordeeld tot terugbetaling van het in 3.1 onder (iv) vermelde bedrag, en hij heeft een verklaring
voor recht gevorderd dat [eiseres] haar bestuurstaak zodanig onbehoorlijk heeft vervuld dat dit als
een belangrijke oorzaak van het faillissement is aan te merken, alsmede dat zij jegens de boedel
hoofdelijk aansprakelijk is voor het bedrag van de schulden voor zover deze niet door vereffening van
de overige baten kunnen worden voldaan. De rechtbank heeft de vordering uit onverschuldigde
betaling afgewezen en de verklaringen voor recht toegewezen op de wijze als hiervoor in 1 is
vermeld. Het hof heeft in zijn eindarrest het eindvonnis van de rechtbank bekrachtigd met betrekking
tot de hoofdelijke aansprakelijkheid van [eiseres], dit vonnis voor het overige vernietigd en de
vorderingen van de curator gedeeltelijk toegewezen, in dier voege dat [eiseres] is veroordeeld tot
betaling van € 1.000.000,-- aan de curator ter zake van haar hoofdelijke aansprakelijkheid en tot
terugbetaling van € 22.689,01 wegens onverschuldigde betaling.
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3.3 In zijn eerste tussenarrest heeft het hof [eiseres] toegelaten te bewijzen (i) dat NVR geen
bestuurder is geweest van [A], en (ii) dat tussen [betrokkene 1] en [A] is overeengekomen dat [A] het
door [betrokkene 1] aan [eiseres] verschuldigde bedrag ten laste van de rekening-courantverhouding
tussen [betrokkene 1] en [A] zou voldoen. De oordelen van het hof kunnen verder als volgt worden
samengevat.

(a) Niet gebleken is dat op 20 december 2000, de dag waarop de aandelen in Lezavo B.V. aan
[betrokkene 1], [betrokkene 2] en NVR zijn geleverd, een vergadering van aandeelhouders heeft
plaatsgevonden waarin een besluit is genomen tot benoeming van de directie. Rechtsgeldige
besluitvorming heeft ook niet op andere wijze plaatsgevonden, nu niet is voldaan aan de eis van art.
2:238 BW dat de aandeelhouders hun stem schriftelijk uitbrengen, zodat NVR geen bestuurder van [A]
is geworden. (arrest 13 september 2005, rov. 2.3)

(b) Hoewel NVR geen formeel bestuurder van [A] is geworden, kan uit hetgeen partijen over en weer
hebben aangevoerd, worden afgeleid dat NVR wel feitelijk als bestuurder heeft gehandeld via
[betrokkene 4], de echtgenoot van [eiseres]. [Betrokkene 4] heeft mede het beleid van [A] bepaald
als ware hij bestuurder. (rov. 2.4)

(c) De curator heeft zijn vordering evenwel niet gebaseerd op art. 2:248 lid 7 BW in verbinding met
art. 2:11 BW. Dit punt heeft ook geen onderdeel uitgemaakt van het debat tussen partijen. (rov. 2.5)

(d) Omdat het hof de rechtsgronden dient aan te vullen, kan het op basis van hetgeen in rov. 2.4 is
overwogen in beginsel tot het oordeel komen dat NVR via [betrokkene 4] is opgetreden als mede-
beleidsbepaler van [A] en dat NVR op de voet van art. 2:248 lid 7 in verbinding met lid 1 of 2 mogelijk
aansprakelijk kan worden gehouden als ware zij bestuurder. Ingevolge art. 2:11 BW rust die
aansprakelijkheid dan mede op [eiseres] als (indirect) bestuurder van NVR. Omdat dit oordeel zou
neerkomen op een verrassingsbeslissing, stelt het hof partijen in de gelegenheid zich hierover uit te
laten. (rov. 2.6)

(e) Het bedrag van ƒ 57.500,-- is overgemaakt op de gezamenlijke rekening van [betrokkene 4] en
[eiseres] als voorschot op de verkoop van de aandelen in [A] door NVR. Nu is betaald voor een
levering van aandelen die nooit heeft plaatsgevonden, is dit bedrag onverschuldigd betaald en is niet
meer relevant of [eiseres] het hiervoor onder (ii) bedoelde bewijs heeft geleverd. Omdat al ƒ 7.500,--
is terugbetaald, is de vordering toewijsbaar voor het restant. (rov. 2.7)

(f) In zijn eindarrest overwoog het hof dat de curator heeft aangevoerd dat [betrokkene 4] het beleid
van [A] (mede) heeft bepaald als ware hij bestuurder (rov. 2.3). Voorts oordeelde het hof dat [eiseres]
dit slechts in algemene bewoordingen ontkend heeft (rov. 2.4) en dat zij daarom onvoldoende
gemotiveerd heeft betwist dat NVR via [betrokkene 4] het beleid van [A] (mede) heeft bepaald als
ware zij (NVR) bestuurder van [A] (rov. 2.5).

(g) [Eiseres] heeft als bestuurder van [B] B.V. en (indirect) van NVR gefungeerd als strovrouw van
[betrokkene 4], die via die vennootschappen het beleid van [A] bepaalde als ware hij bestuurder. In
deze hoedanigheid heeft [betrokkene 4] feitelijk leiding gegeven aan handelingen van [A] in strijd met
de Wtk. Hij moet hebben geweten dat [A] vroeg of laat niet aan haar verplichtingen zou kunnen
voldoen en dat de schuldeisers hierdoor zouden worden benadeeld. Deze handelingen leveren
onbehoorlijk bestuur op waarvan zonder meer aannemelijk is dat dit een belangrijke oorzaak is van
het faillissement van [A]. Dat sprake is geweest van onbehoorlijk bestuur blijkt ook uit de
desbetreffende strafrechtelijke veroordelingen van betrokkenen. NVR is als mede-beleidsbepaler van
[A] op grond van art. 2:248 lid 1 en 7 jegens de boedel aansprakelijk voor de schulden voor zover
deze niet door vereffening van de overige baten kunnen worden voldaan. Op grond van art. 2:11 rust
deze aansprakelijkheid tevens hoofdelijk op [eiseres] als bestuurder van NVR via [B] B.V.(rov. 2.8 en
2.9)

(h) Er is geen aanleiding voor disculpatie op grond van art. 2:248 lid 3 en er is ook geen reden tot
matiging op grond van lid 4 van dit artikel. De curator heeft zijn eis al beperkt tot € 1.000.000,--
tegenover een boedeltekort van € 5.000.000,--. (rov. 2.10 en 2.11)

(i) Het hof ziet geen aanleiding terug te komen van rov. 2.7 van zijn tussenarrest van 13 september
2005 omdat daarin een bindende eindbeslissing is genomen. (rov. 2.13)
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4. Beoordeling van het middel in het principale beroep

4.1 De oordelen van het hof die erop neerkomen dat op grond van de stellingen van partijen is komen
vast te staan dat NVR door het handelen van [betrokkene 4], die [eiseres] gebruikte als "strovrouw"
in het bestuur van NVR, is opgetreden als mede-beleidsbepaler, en dus als ware zij bestuurder van
[A], getuigen niet van een onjuiste rechtsopvatting en zijn niet onbegrijpelijk. Voor zover zij berusten
op een aan het hof als rechter die over de feiten oordeelt voorbehouden uitleg van de gedingstukken
en waardering van feiten, miskennen de hiertegen aangevoerde klachten dat het toereikend en
begrijpelijk gemotiveerde oordeel van het hof in cassatie niet op juistheid kan worden onderzocht. De
onderdelen 2.1 tot en met 2.1.3, 2.2.1 en 2.2.2, die zich tegen dit oordeel keren, zijn daarom
tevergeefs voorgesteld.

4.2 Onderdeel 2.2.3 keert zich tegen het oordeel van het hof dat, nu NVR is opgetreden als mede-
beleidsbepaler van [A], [eiseres] als (indirect) bestuurder van NVR op grond van het bepaalde in art.
2:11 evenals NVR jegens de boedel aansprakelijk is voor het bedrag van de schulden van [A] voor
zover deze niet door vereffening van de overige baten kunnen worden voldaan. Naar het onderdeel
met een beroep op HR 28 april 2000, nr. C99/087, NJ 2000, 411 betoogt, miskent het hof aldus dat
indien een rechtspersoon op grond van art. 2:248 lid 7 als mede-beleidsbepaler voor deze schulden
aansprakelijk is, geen "doorbraak" op grond van art. 2:11 plaatsvindt naar de bestuurder van die
rechtspersoon.

Het onderdeel faalt. Het ziet allereerst eraan voorbij dat in voormeld arrest, voor zover thans van
belang, slechts is geoordeeld dat de aansprakelijkheid die art. 2:11 op de bestuurder van de
aansprakelijke rechtspersoon legt, alleen op de formele bestuurder rust en niet op degene die het
beleid van de aansprakelijke rechtspersoon (mede) heeft bepaald.

Art. 2:248 lid 7 en art. 2:11 hebben voorts beide de strekking misbruik van rechtspersoonlijkheid te
voorkomen. Voor de toepassing van art. 2:11 maakt het geen verschil of de ingevolge art. 2:248
aansprakelijke rechtspersoon formeel bestuurder dan wel beleidsbepaler is van de failliete
vennootschap. Ook de wetsgeschiedenis van beide artikelen duidt erop dat art. 2:11 niet zo beperkt
moet worden uitgelegd als het onderdeel bepleit (Kamerstukken II 1983/84, 16 631, nr. 6, blz. 25).

4.3.1 Onderdeel 2.3 keert zich tegen het hiervoor in 3.3 onder (d) vermelde oordeel van het hof. Het
betoogt dat het hof heeft miskend dat het de rechter niet vrijstaat zijn oordeel te baseren op
rechtsgronden die weliswaar zouden kunnen worden afgeleid uit de in het geding gebleken feiten of
omstandigheden doch die door de desbetreffende partij niet aan haar vordering ten grondslag zijn
gelegd.

4.3.2 Het onderdeel faalt. Het hof heeft eerst vastgesteld dat NVR niet op grond van een rechtsgeldig
genomen besluit is benoemd tot bestuurder van [A] en vervolgens overwogen dat uit de stellingen
van partijen wel kan worden afgeleid dat NVR via [betrokkene 4] is opgetreden als mede-
beleidsbepaler van [A]. Hieruit heeft het hof de conclusie getrokken dat voor toewijzing van de
vordering van de curator de grondslag moet worden gevonden in art. 2:248 lid 7 in verbinding met lid
1 en/of lid 2 en art. 2:11 BW, doch dat de curator zijn vordering daarop niet heeft gebaseerd omdat hij
meende dat NVR wél tot bestuurder was benoemd. Het hof heeft terecht overwogen dat het daarom
de vordering niet op die grondslag mocht toewijzen, omdat het hof daarmee niet alleen, zoals het
heeft onderkend, het beginsel van hoor en wederhoor zou hebben geschonden, maar ook omdat het
daarmee buiten de rechtsstrijd van partijen zou zijn getreden. Het stond het hof echter, gelet op het
verloop van het processuele debat, vrij de curator in de gelegenheid te stellen zich uit te laten over
een, zoals in dit geval voor de hand lag, op art. 2:248 lid 7 in verbinding met lid 1 en/of lid 2 en art.
2:11 BW te baseren aansprakelijkheid van [eiseres]. Daarbij verdient opmerking dat voor heropening
van het partijdebat aanleiding werd gevonden in de omstandigheid dat inmiddels bij het
getuigenverhoor feiten aan het licht waren gekomen die wezen op aansprakelijkheid op grond van
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een ander lid van dezelfde bepaling die al aan de vordering wegens bestuurdersaansprakelijkheid ten
grondslag was gelegd. Nu de curator vervolgens de grondslag van zijn vordering heeft aangevuld met
de stelling, zoals het hof deze heeft opgevat, dat NVR via [betrokkene 4] is opgetreden als mede-
beleidsbepaler van [A] en [eiseres] tegen deze aanvulling geen bezwaar heeft gemaakt, mocht het
hof de vordering tot betaling van € 1.000.000,- op deze nieuwe grondslag beoordelen.

4.4 Onderdeel 2.4.1 keert zich tegen rov. 2.7 van het tweede tussenarrest met een rechts- en
motiveringsklacht. Het betoogt dat het hof daarin is teruggekomen van zijn eerdere bewijsopdracht
als hiervoor in 3.3 onder (ii) vermeld. Het onderdeel kan bij gebrek aan feitelijke grondslag niet tot
cassatie leiden, omdat het hof niet van deze bewijsopdracht is teruggekomen, doch het
desbetreffende verweer van [eiseres] op een andere, zelfstandig dragende, grond heeft verworpen.

4.5 Onderdeel 2.4.2 klaagt dat het oordeel van het hof dat sprake zou zijn van een onverschuldigde
betaling (zie hiervoor in 3.3 onder e) rechtens onjuist dan wel zonder nadere toelichting onbegrijpelijk
is, nu daarvoor bepalend is of op het moment van betalen een rechtsgrond bestond en of deze later
met of zonder terugwerkende kracht is vervallen. In dit geval heeft het hof wél vastgesteld dat de
betaling heeft plaatsgevonden op grond van een koopovereenkomst met betrekking tot de aandelen
[A] (Lezavo), doch het hof heeft niet vastgesteld dat deze overeenkomst is vernietigd waardoor aan
de betaling de rechtsgrond zou zijn komen te ontbreken. De klacht is daarom gegrond. Het hof is
uitgegaan van een onjuiste rechtsopvatting met betrekking tot het bepaalde in art. 6:203 lid 1 BW als
het over het hoofd heeft gezien dat het enkele feit dat de levering die op grond van de overeenkomst
moest volgen, niet is doorgegaan, nog niet tot gevolg heeft dat de betaling zonder rechtsgrond is
geschied. Als het hof wel van een juiste rechtsopvatting is uitgegaan, is zijn oordeel zonder nadere
toelichting niet begrijpelijk omdat dan onduidelijk is waarom het hof van oordeel was dat aan de
betaling een rechtsgrond ontbrak. Daartoe is immers onvoldoende het enkele door het hof vermelde
feit dat de levering van de aandelen nooit heeft plaatsgevonden.

5. Beoordeling van het middel in het incidentele beroep

5.1 De voorwaarde waaronder het beroep is ingesteld, is vervuld, zodat het middel, dat uit vier
onderdelen bestaat, moet worden behandeld.

5.2 Onderdeel 1 bestrijdt het oordeel van het hof dat de op 2 januari 2001 door [eiseres] namens NVR
ondertekende volmacht slechts betrekking heeft op de verkrijging van aandelen en niets inhoudt over
een benoeming van NVR tot bestuurder van Lezavo B.V. (thans [A]). Het onderdeel klaagt dat dit
oordeel onbegrijpelijk, althans onvoldoende gemotiveerd, is, omdat in art. 7 van de in de volmacht
bedoelde conceptakte was opgenomen dat NVR werd benoemd tot directeur van Lezavo B.V. De klacht
faalt. Nu, zoals in cassatie onbestreden vaststaat, in de tekst van de bedoelde volmacht geen enkele
verwijzing is te vinden naar een benoeming van NVR tot directeur van Lezavo B.V., is niet onbegrijpelijk
dat het hof heeft geoordeeld dat in deze volmacht niet een voldoende grondslag kan worden
gevonden voor de stelling dat [eiseres] namens NVR heeft ingestemd met vorenbedoeld besluit. De
uitleg van de volmacht is voorbehouden aan het hof. Diens oordeel is toereikend gemotiveerd en de
juistheid daarvan kan in cassatie niet verder worden onderzocht.

5.3.1 Onderdeel 2 keert zich met een rechtsklacht en een motiveringsklacht tegen het oordeel dat niet
gebleken is dat op 20 december 2000 - de dag waarop de aandelen in Lezavo B.V. zijn overgedragen -
een vergadering van aandeelhouders heeft plaatsgevonden waarop een besluit is genomen ten
aanzien van de directiebenoeming. Het onderdeel faalt omdat het bestreden oordeel in het licht van
de wettelijke vereisten voor een algemene vergadering van aandeelhouders en hetgeen in de
gedingstukken is gesteld over de desbetreffende bijeenkomst bij de notaris, niet blijk geeft van een
onjuiste rechtsopvatting en evenmin onbegrijpelijk is.

5.3.2 Voor zover de klachten van onderdeel 3 voortbouwen op het hiervoor al verworpen standpunt
van de curator dat de door [eiseres] ondertekende volmacht in het kader van een benoemingsbesluit
moet worden beschouwd als een schriftelijk uitgebrachte stem, althans een schriftelijke bekrachtiging
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van een mondelinge stem, zijn zij daarom eveneens tevergeefs voorgesteld.

5.4 Het hof heeft vastgesteld dat de akte van 20 december 2000, waarvan art. 7 een
benoemingsbesluit bevat, niet is ondertekend door [eiseres] en ook niet kan worden beschouwd als
een door NVR schriftelijk uitgebrachte schriftelijke stem. Daarmee heeft het hof zijn oordeel dat niet is
voldaan aan het bepaalde in art. 2:238 BW dat aandeelhouders hun stem moeten hebben
uitgebracht, voldoende gemotiveerd. De hierop gerichte klachten falen.

5.5 Onderdeel 4 bevat geen zelfstandige klacht.

6 Beslissing

De Hoge Raad:

in het principale beroep:

vernietigt de arresten van het gerechtshof te Arnhem van 13 september 2005 en 10 januari 2006;

verwijst het geding ter verdere behandeling en beslissing naar het gerechtshof te 's-Hertogenbosch;

compenseert de kosten van het geding in cassatie aldus dat iedere partij de eigen kosten draagt;

in het incidentele beroep:

verwerpt het beroep;

veroordeelt de curator in de kosten van het geding in cassatie, tot op deze uitspraak aan de zijde van
[eiseres] begroot op € 71,34 aan verschotten en € 2.200,-- voor salaris.

Dit arrest is gewezen door de vice-president J.B. Fleers als voorzitter en de raadsheren O. de Savornin
Lohman, E.J. Numann, A. Hammerstein en C.A. Streefkerk, en in het openbaar uitgesproken door de
raadsheer E.J. Numann op 14 maart 2008.
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dan teken?, stelplicht en bewijslast; hoger beroep, grievenstelsel, omvang
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JOL 2005, 568 
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JWB 2005/358 
JBPR 2006/20 met annotatie van A. Hammerstein 

Uitspraak

14 oktober 2005

Eerste Kamer

Nr. C04/166HR

RM

Hoge Raad der Nederlanden

Arrest

in de zaak van:

EUROL B.V., gevestigd te Nijverdal, gemeente Hellendoorn,

EISERES tot cassatie,

advocaat: mr. C.J.J.C. van Nispen,

t e g e n

1. EUROCHEMIE BEHEER B.V.,

ECLI:NL:HR:2005:AT6830
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2. EUROCHEMIE B.V.

beide gevestigd te Denekamp, gemeente Dinkelland,

VERWEERSTERS in cassatie,

advocaat: mr. R.S. Meijer.

1. Het geding in feitelijke instanties

Eiseres tot cassatie - verder te noemen: Eurol - heeft bij exploot van 20 oktober 2003 verweersters in
cassatie - verder gezamenlijk te noemen: Eurochemie - in kort geding gedagvaard voor de
voorzieningenrechter van de rechtbank te Almelo en, kort gezegd, gevorderd Eurochemie te verbieden
inbreuk te maken op de merk- en/of handelsnaamrechten van Eurol, waaronder in ieder geval het
gebruik van de naam EURO LUBRICANTS voor (industriële) oliën, vetten, smeermiddelen en
soortgelijke waren, alsmede het gebruik van de naam EURO LUBRICANTS als domeinnaam, alsmede
ieder gebruik als hiervoor bedoeld waarin een bestanddeel EURO in combinatie met LUBRICANT(S)
voorkomt. Voorts heeft Eurol gevorderd dat Eurochemie zal worden bevolen de registratie van de
inbreukmakende domeinnaam www.eurolubricants.com door te halen, een en ander op straffe van
een dwangsom.

Eurochemie heeft de vordering bestreden.

De voorzieningenrechter heeft bij uitvoerbaar bij voorraad verklaard vonnis van 19 november 2003:

1. Eurochemie verboden ingaande uiterlijk vijf maanden na betekening van dat vonnis inbreuk te
maken op de Benelux Merkrechten en/of Handelsnaamrechten van Eurol, als genoemde in de
dagvaarding, waaronder in ieder geval begrepen het gebruik (inclusief op Internet) voor (industriële)
oliën, vetten, smeermiddelen en soortgelijke waren, alsmede het gebruik van de naam EURO
LUBRICANTS als (onderdeel van) domeinnamen, alsmede ieder gebruik als hiervoor bedoeld waarin
een bestanddeel EURO in combinatie met LUBRICANT(S) voorkomt, zulks op straffe van verbeurte van
een dwangsom;

2. Eurochemie geboden om de registratie van de inbreukmakende domeinnaam
www.eurolubricants.com door te halen binnen zeven dagen nadat zij van Eurol de daartoe benodigde
formulieren heeft ontvangen, deze in te vullen, te ondertekenen en terug te sturen aan Eurol en ook
verder alle benodigde medewerking voor doorhaling te verlenen op straffe van verbeurte van een
dwangsom;

3. de redelijke termijn als bedoeld in art. 260 Rv. bepaald op drie maanden na de uitspraak;

4. het meer of anders gevorderde afgewezen.

Tegen dit vonnis heeft Eurochemie hoger beroep ingesteld bij het gerechtshof te Arnhem. Eurol heeft
incidenteel hoger beroep ingesteld.

Bij uitvoerbaar bij voorraad verklaard arrest van 23 maart 2004 heeft het hof, in het principaal appel
en in het incidenteel appel, het vonnis van de voorzieningenrechter vernietigd en, opnieuw
rechtdoende, het gevorderde afgewezen, met veroordeling van Eurol in de kosten van het principale
en het incidentele hoger beroep.

Het arrest van het hof is aan dit arrest gehecht.

2. Het geding in cassatie

Tegen het arrest van het hof heeft Eurol beroep in cassatie ingesteld. De cassatiedagvaarding is aan
dit arrest gehecht en maakt daarvan deel uit.

Eurochemie heeft geconcludeerd tot verwerping van het beroep.
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De zaak is voor partijen toegelicht door hun advocaten en voor Eurochemie mede door mr. L.M.
Schreuders-Ebbekink, advocaat bij de Hoge Raad.

De conclusie van de Advocaat-Generaal D.W.F. Verkade strekt tot verwerping van het beroep.

3. Beoordeling van het middel

3.1 In cassatie kan van het volgende worden uitgegaan.

(i) Eurol produceert en verkoopt vooral smeermiddelen. Haar onderneming is vanaf het eerste begin,
in 1977, gedreven onder de handelsnaam Eurol. Onder die handelsnaam is zij ook ingeschreven in het
handelsregister.

(ii) Op 20 februari 1987 heeft Eurol het Benelux-woordmerk EUROL gedeponeerd, onder meer voor
waren in klasse 4 (industriële oliën en vetten, in het bijzonder motoroliën, smeermiddelen,
brandstoffen). Op 26 november 1993 heeft Eurol het Benelux-woord-/beeldmerk EUROL gedeponeerd,
ook onder meer voor waren in klasse 4. Verder gebruikt Eurol het onderscheidingsteken EUROL
LUBRICANTS.

(iii) Op 23 september 1997 heeft Eurol de domeinnaam www.eurol.nl en op 15 september 2003 de
domeinnaam www.eurollubricants.com geclaimd.

(iv) Eurochemie produceert en verhandelt onder meer smeermiddelen. Zij brengt die smeermiddelen
op de markt onder de naam EURO LUBRICANTS.

(v) Op 12 december 2000 heeft Eurochemie de domeinnaam www.eurolubri-cants.com geclaimd.

(vi) Bij brief van het Benelux-Merkenbureau van 31 januari 2001 is aan Eurochemie de inschrijving van
het woordmerk EURO-LUBRICANTS geweigerd, omdat dit teken uitsluitend bestaat uit de zeer
gangbare afkorting Euro (voor Europees) en de soortnaam Lubricants (Engels voor smeermiddelen) en
ieder onderscheidend vermogen mist voor de in klasse 4 genoemde waren met betrekking tot
smeermiddelen.

(vii) Op 22 februari 2002 is door Eurochemie het Benelux-woord-/beeldmerk EURO LUBRICANTS
gedeponeerd voor waren en diensten in klasse 4.

3.2 De onder 1 vermelde vordering van Eurol berust op de grondslag dat Eurochemie met het gebruik
van de hiervoor in 3.1 onder (iv) - (vii) genoemde tekens inbreuk maakt op de Eurol toebehorende
merk- en handelsnaamrechten. De voorzieningenrechter heeft de vordering op beide grondslagen in
hoofdzaak toegewezen. In hoger beroep heeft het hof de vordering alsnog afgewezen. 's Hofs
overwegingen komen, kort gezegd, hierop neer dat bij de beoordeling van het voor de inbreukvraag
bepalende verwarringsgevaar tussen het merk EUROL en het teken EURO LUBRICANTS uitgangspunt
moet zijn het merk zoals het door Eurol is gedeponeerd en het teken zoals het door Eurochemie is
gebruikt, waarbij niet als merk gedeponeerde toevoegingen in zijn algemeenheid buiten beschouwing
behoren te blijven, maar wel rekening behoort te worden gehouden met de bijzondere
omstandigheden van het geval (rov. 4.4). Het hof heeft vervolgens onderzocht of daartoe behoort de
omstandigheid dat Eurol haar merk ook gebruikt met de toevoeging LUBRICANTS, zoals zij gesteld had
dat al sedert de jaren '80 te hebben gedaan. Het hof heeft die vraag ontkennend beantwoord, na tot
het oordeel te zijn gekomen dat Eurol voorshands onvoldoende aannemelijk heeft gemaakt dat zij de
aanduiding EUROL LUBRICANTS al gebruikte voordat Eurochemie in december 2000 met het gebruik
van het teken EURO LUBRICANTS begon, en dat Eurol evenmin aannemelijk heeft gemaakt op welke
schaal zij die aanduiding heeft gebruikt. Het hof heeft daarbij betekenis gehecht aan een slechts in
algemene bewoordingen vervatte betwisting door Eurol van een door Eurochemie in hoger beroep
overgelegd rapport van onderzoeksbureau Intertrace, dat onder meer de in eerste aanleg door Eurol
overgelegde foto's had onderzocht, alsmede de erkenning van Eurol bij memorie van antwoord dat
foto's bewerkt waren. Het hof heeft voorts omtrent de door Eurol bij die memorie overgelegde
producties, waarmee zij wilde aantonen dat zij de aanduiding EUROL LUBRICANTS in elk geval sedert
1998 gebruikte, overwogen dat, nu die producties pas bij memorie van antwoord waren overgelegd
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en Eurochemie daarop niet meer behoefde te reageren en zij dat ook niet gedaan had, het hof in dit
geding niet kon uitgaan van de juistheid van die producties (rov. 4.5). Vervolgens heeft het hof
onderzocht of verwarringsgevaar bestaat tussen het teken EURO LUBRICANTS en het merk EUROL
zoals door Eurol gedeponeerd, welke vraag het voorshands ontkennend heeft beantwoord (rov. 4.6-
4.7), waaraan het de gevolgtrekking heeft verbonden dat niet alleen de op de merkrechten van Eurol
gebaseerde vorderingen niet toewijsbaar zijn, maar dat dat ook het geval is voor zover Eurol zich op
het handelsnaamrecht heeft beroepen, nu voorshands niet ervan kan worden uitgegaan dat zij de
aanduiding EUROL LUBRICANTS al gebruikte vóór december 2000, dus voordat Eurochemie het teken
EURO LUBRICANTS heeft gebruikt en Eurol die aanduiding voordien dus ook niet als handelsnaam kan
hebben gebruikt. Daarbij verwierp het hof de stelling van Eurol dat het hoger beroep van Eurochemie
beperkt zou zijn tot de merkenrechtelijke grondslag van haar vorderingen, nu Eurochemie met haar
laatste grief het geschil in volle omvang aan het hof ter beoordeling had voorgelegd (rov. 4.8).

3.3.1 Middel I is gericht tegen rov. 4.5 en 4.7 en klaagt in het tweede onderdeel - onderdeel 1 behelst
geen klacht - dat onjuist is 's hofs overweging dat de in rov. 4.5 bedoelde producties van Eurol "pas"
bij memorie van antwoord zijn overgelegd, indien het hof bedoelt dat zulks tardief is, en wel omdat bij
memorie van antwoord zonder meer nieuwe producties in het geding kunnen worden gebracht en de
appelrechter hierop recht heeft te doen; en indien het hof bedoelt dat die producties al in eerste
aanleg in het geding hadden moeten, respectievelijk kunnen worden gebracht, omdat het hof dan
miskent dat het hoger beroep ook ertoe dient in eerste aanleg begane verzuimen te herstellen,
respectievelijk dat deze producties een reactie vormden op de eerst in de spoedappeldagvaarding
door Eurochemie onderbouwde stelling dat Eurol pas sinds medio 2002 gebruik zou maken van haar
merken EUROL met daaraan toegevoegd het element LUBRICANTS. Onderdeel 3 acht onbegrijpelijk 's
hofs overweging dat Eurochemie niet meer gereageerd heeft op de bedoelde producties, gelet op
hetgeen Eurochemie in haar memorie van antwoord in het incidenteel appel heeft gesteld. Onderdeel
4 betoogt dat, nu Eurochemie in haar memorie van antwoord op de producties was ingegaan, het hof
zich de vraag had moeten stellen en beantwoorden of dit een voldoende betwisting vormde, althans
dat het hof, indien het van oordeel zou zijn geweest dat voor Eurochemie onvoldoende gelegenheid
had bestaan om de producties voldoende te betwisten, Eurochemie alsnog voldoende gelegenheid
had moeten bieden om daarop te reageren, althans dat het hof, indien het van oordeel zou zijn
geweest dat het in het geding brengen van de producties in strijd met de goede procesorde was
geschied, dit oordeel had moeten uitspreken en motiveren. Onderdeel 5 acht onjuist, althans
onbegrijpelijk dat het hof niet alleen niet uitgaat van de juistheid van de producties, maar zelfs ervan
uitgaat dat Eurochemie het teken EURO LUBRICANTS eerder gebruikte dan Eurol de aanduiding EUROL
LUBRICANTS.

3.3.2 Bij de beoordeling van de zich voor gezamenlijke behandeling lenende onderdelen 2-4 dient te
worden vooropgesteld dat de omstandigheid dat een appellant niet meer op de memorie van
antwoord heeft gereageerd, in het algemeen ten gevolge heeft dat de bij de memorie overgelegde
producties alsook hetgeen in die memorie is opgemerkt door het hof niet als onweersproken mogen
worden aangemerkt en dat dit in beginsel ook heeft te gelden indien het principale hoger beroep is
gevolgd door een incidenteel hoger beroep. Van de appellant in het principale hoger beroep kan in het
algemeen niet worden verlangd dat hij bij zijn memorie van antwoord in het incidentele hoger beroep
op stellingen in de memorie van antwoord in het principale hoger beroep reageert (zie HR 23 oktober
1998, nr. C97/188, NJ 1999, 114). In 's hofs rov. 4.5 ligt besloten dat het van oordeel is geweest dat
van Eurochemie niet kon worden gevergd dat zij op de bij memorie van antwoord in het principale
appel door Eurol overgelegde producties reageerde bij de gelegenheid waarbij zij nog aan het woord
kwam, te weten haar memorie van antwoord in het incidentele appel. Blijkens het vorenoverwogene
geeft dat oordeel niet blijk van een onjuiste rechtsopvatting. Daaraan doet niet af dat Eurol wellicht
niet eerder in het geding aanleiding had deze stukken over te leggen en het hoger beroep mede dient
om in eerste aanleg begane verzuimen te herstellen. Het oordeel is ook niet onbegrijpelijk, in
aanmerking genomen dat het hier om een betrekkelijk groot aantal producties ging (acht in getal),
waaronder foto's, die bestudering behoefden en dat in eerste aanleg door Eurol foto's waren
overgelegd waarvan zij had erkend dat deze bewerkt waren. Het hof behoefde Eurochemie ook niet
een nadere gelegenheid te bieden om alsnog op de producties te reageren, nu het hier een kort

152



geding betreft. Dat het hof heeft geoordeeld dat Eurochemie ook daadwerkelijk niet meer op de
producties heeft gereageerd, is niet onbegrijpelijk, nu de door Eurol bedoelde reactie van Eurochemie
zich heeft beperkt tot de mededeling dat zij geen gelegenheid heeft gehad de producties op juistheid
te laten controleren en die juistheid uitdrukkelijk betwist heeft. Bij deze stand van zaken heeft het hof,
nu het hier om een kort geding ging, niet blijk gegeven van een onjuiste rechtsopvatting door te
oordelen dat het niet kon uitgaan van de juistheid van deze producties en dat Eurol daarom
voorshands onvoldoende aannemelijk had gemaakt dat zij de aanduiding EUROL LUBRICANTS al
gebruikte voordat Eurochemie in december 2000 een aanvang maakte met het gebruik van het teken
EURO LUBRICANTS, van welke stelling de bewijslast in beginsel op Eurol rust. Dit oordeel is ook niet
onbegrijpelijk. Op het vorenstaande stuiten de klachten van de onderdelen 2-4 af.

3.3.3 Onderdeel 5 klaagt dat onjuist, althans onbegrijpelijk is dat het hof niet alleen niet uitgaat van
de juistheid van de producties van Eurol, maar zelfs ervan uitgaat dat Eurochemie het teken EURO
LUBRICANTS eerder gebruikte dan Eurol de aanduiding EUROL LUBRICANTS. Dit onderdeel faalt. Het
hier door het hof beoordeelde geschilpunt betrof de vraag of aannemelijk was de door Eurochemie
betwiste stelling van Eurol dat zij de meerbedoelde aanduiding reeds sedert de jaren '80 gebruikte, in
welk geval bij de beoordeling van de verwarringsvraag die wijze van gebruik door Eurol van haar merk
zou dienen te worden betrokken. Het hof heeft geoordeeld dat het van de juistheid van de door Eurol
ter onderbouwing van haar stelling overgelegde producties niet kon uitgaan en dat Eurol daarom haar
desbetreffende stelling voorshands onvoldoende aannemelijk had gemaakt. Dat oordeel, dat, zoals
hiervoor in 3.3.2 overwogen, in cassatie tevergeefs bestreden is, draagt zelfstandig 's hofs beslissing
dat het geen aanleiding zag om bij de beoordeling van de overeenstemmingsvraag tussen merk en
teken de door Eurol gestelde omstandigheid te betrekken dat Eurol haar merk heeft gebruikt met de
toevoeging LUBRICANTS.

3.4.1 Middel II richt zich tegen rov. 4.8. Onderdeel 1 bevat geen klacht. Onderdeel 2 klaagt, onder
verwijzing naar middel I, dat het hof ten onrechte heeft overwogen dat er voorshands niet van kan
worden uitgegaan dat Eurol de aanduiding EUROL LUBRICANTS heeft gebruikt vóór december 2000,
dus voordat Eurochemie het teken EURO LUBRICANTS heeft gebruikt. Voor zover deze klacht
voortbouwt op onderdeel 5 van middel I mist deze doel op de gronden als uiteengezet hiervoor in
3.3.3. Ook voor het overige faalt de klacht. Het hof heeft de stelling van Eurol omtrent haar sedert de
jaren '80 bestaande merkgebruik niet aannemelijk geoordeeld, terwijl het in de stellingen van Eurol
kennelijk en niet onbegrijpelijk niet de afzonderlijke, subsidiaire, stelling besloten heeft gelezen dat zij
de toevoeging LUBRICANTS in elk geval heeft gebruikt voordat Eurochemie haar gewraakte teken is
gaan gebruiken, hetgeen, naar ten processe vaststaat, sedert december 2000 het geval is geweest.

3.4.2 Onderdeel 3 behelst de klacht dat 's hofs verwerping van Eurols stelling dat het hoger beroep
van Eurochemie beperkt was tot de merkenrechtelijke grondslag op de grond dat Eurochemie met
haar laatste grief het geschil in volle omvang aan het hof ter beoordeling had voorgelegd, onjuist,
althans onbegrijpelijk, want innerlijk tegenstrijdig is. Het onderdeel verwijst daartoe naar rov. 4.2 en
4.3, waarin het hof heeft vastgesteld, kort gezegd, dat Eurochemie in hoger beroep was opgekomen
tegen het oordeel van de voorzieningenrechter omtrent de merkinbreuk en niet tegen de beslissingen
omtrent het onderscheidend vermogen van het merk van Eurol en de soortgelijkheid van de waren.
Deze klacht kan, bij gebreke van feitelijke grondslag niet tot cassatie leiden, aangezien het hof met de
bestreden overweging kennelijk heeft bedoeld dat Eurochemie het geschil, behoudens hetgeen het
hof in rov. 4.2 en 4.3 reeds als buiten de rechtsstrijd in appel had aangemerkt, overigens in volle
omvang aan het hoger beroep heeft onderworpen.

3.4.3 Onderdeel 4 klaagt dat het hof heeft miskend dat de appellant aan de tegenpartij en aan de
rechter kenbaar moet maken niet alleen wat hij vordert, maar ook wat de grondslag is van zijn
vordering, aangezien de tegenpartij moet weten waartegen zij zich heeft te verweren. Meer in het
bijzonder klaagt het onderdeel dat het hof heeft miskend dat Eurochemie niet (voldoende) kenbaar
heeft gemaakt dat haar hoger beroep niet beperkt was tot de merkenrechtelijke grondslag van de
vorderingen van Eurol, maar zich ook uitstrekte tot de handelsnaamrechtelijke grondslag. Indien het
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hof heeft bedoeld dat zulks wel (voldoende) kenbaar was, is dat onbegrijpelijk, althans niet naar
behoren gemotiveerd, aldus het onderdeel, nu Eurochemie in haar appeldagvaarding geen specifieke
grief heeft geformuleerd tegen rov. 8, tweede volzin van het vonnis van de voorzieningenrechter,
Eurochemie die rechtsoverweging ook niet heeft bekritiseerd en de handelsnaamrechtelijke grondslag
van de vorderingen van Eurol zelfs niet ter sprake heeft gebracht, en Eurochemie voorts, hoewel zij bij
haar memorie van antwoord in incidenteel appel heeft gesteld kennis te hebben genomen van de
memorie van antwoord van Eurol en daarop heeft gereageerd, op geen enkele wijze heeft
gereageerd op hetgeen Eurol in die memorie heeft gesteld omtrent de omvang van het hoger beroep.
Voorts klaagt het onderdeel dat het hof heeft miskend dat de enkele vermelding in de laatste grief van
Eurochemie dat zij beoogde het geschil in volle omvang aan 's hofs beoordeling te onderwerpen, niet
voldoende is om aan te nemen dat ook het door Eurochemie niet vermelde geschilpunt omtrent de
handelsnaamrechtelijke grondslag in hoger beroep opnieuw aan de orde werd gesteld, te meer daar
zulks voor Eurol niet kenbaar was. Indien het hof heeft bedoeld dat dit laatste wel het geval was, is
zijn overweging onbegrijpelijk, althans niet naar behoren gemotiveerd.

Onderdeel 5 merkt als rechtens onjuist en/of onbegrijpelijk aan 's hofs overweging dat er voor
Eurochemie geen reden was om afzonderlijke grieven te richten tegen de in onderdeel 4 bedoelde
overweging van de voorzieningenrechter, nu een succesvolle bestrijding van de merkenrechtelijke
grondslag tevens tot gevolg zou hebben dat de handelsnaamrechtelijke grondslag ondeugdelijk zou
zijn. Het hof miskent hierbij volgens het onderdeel dat de maatstaven waaraan de vorderingen, voor
zover gebaseerd op de merkenrechtelijke grondslag, moeten worden getoetst, inhoudelijk verschillen
van die waaraan de vorderingen, voor zover gebaseerd op de handelsnaamrechtelijke grondslag,
moeten worden getoetst, zodat, indien de vorderingen van Eurol niet op merkenrechtelijke grondslag
toewijsbaar zouden zijn, dat niet impliceert dat ook de handelsnaamrechtelijke grondslag
ondeugdelijk zou zijn, zulks te meer nu de vorderingen van Eurol op laatstbedoelde grondslag zich
niet richten tegen het gebruik van het teken EURO LUBRICANTS voor Eurochemie's producten, maar
alleen tegen het gebruik van de domeinnaam www.eurolubricants.com. Het onderdeel voert subsidiair
aan dat, indien een succesvolle bestrijding van de merkenrechtelijke grondslag wel tevens tot gevolg
zou hebben dat de handelsnaamrechtelijke grondslag ondeugdelijk zou zijn, het dan nog voor Eurol
om de in onderdeel 2 aangevoerde redenen niet kenbaar was dat het door Eurochemie ingestelde
appel zich mede tot laatstgenoemde grondslag uitstrekte.

3.4.4 De motiveringsklachten van deze onderdelen, die zich voor gezamenlijke behandeling lenen, zijn
gegrond. Bij de beoordeling van de klachten moet worden vooropgesteld dat aan grieven als eis
wordt gesteld dat daarin de gronden die de appellant aanvoert ten betoge dat de bestreden
uitspraak behoort te worden vernietigd, behoorlijk in het geding naar voren worden gebracht, zodat
zij voor de appelrechter en de wederpartij, die immers moet weten waartegen zij zich heeft te
verweren, voldoende kenbaar zijn (vgl. HR 5 december 2003, nr. C03/124, NJ 2004, 76), alsmede dat
de uitleg van de grieven is voorbehouden aan de appelrechter als feitenrechter. Het hof is kennelijk
van oordeel geweest dat de laatste grief van Eurochemie, bezien in het licht van de andere grieven en
hetgeen zij ter toelichting daarvan heeft betoogd, aan de evenbedoelde eis heeft beantwoord. Dit
oordeel is onbegrijpelijk in het licht van de omstandigheden dat (a) de veroordeling in eerste aanleg is
uitgesproken op zowel de merkenrechtelijke als de handelsnaamrechtelijke grondslag, (b) geen van
de grieven van Eurochemie in hoger beroep is gewijd aan de handelsnaamrechtelijke grondslag van
de vordering, (c) Eurol in haar memorie van antwoord, onder het opschrift 'Omvang hoger beroep'
heeft gewezen op het ontbreken van grieven tegen het bestreden vonnis voor zover het op de
handelsnaamrechtelijke grondslag berustte, waaraan zij de gevolgtrekking verbond dat het oordeel
van de voorzieningenrechter omtrent die grondslag als vaststaand moest worden aangenomen,
terwijl (d) de maatstaven aan de hand waarvan inbreuken op merkrechten en handelsnaamrechten
moeten worden vastgesteld deels uiteenlopen, evenals de handelingen die merk-, onderscheidenlijk
handelsnaaminbreuk kunnen opleveren, zodat 's hofs oordeel dat voor Eurochemie geen reden
bestond een afzonderlijke grief te richten tegen de overweging van de voorzieningenrechter,
inhoudende dat Eurochemie op dezelfde gronden inbreuk maakte op de handelsnaam Eurol, evenzeer
onbegrijpelijk is.
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4. Beslissing

De Hoge Raad:

vernietigt het arrest van het gerechtshof te Arnhem van 23 maart 2004;

verwijst het geding naar het gerechtshof te 's-Hertogenbosch ter verdere behandeling en beslissing;

veroordeelt Eurochemie in de kosten van het geding in cassatie, tot op deze uitspraak aan de zijde
van Eurol begroot op € 439,58 aan verschotten en € 2.600,-- voor salaris.

Dit arrest is gewezen door de vice-president J.B. Fleers als voorzitter en de raadsheren O. de Savornin
Lohman, A.M.J. van Buchem-Spapens, P.C. Kop en E.J. Numann, en in het openbaar uitgesproken door
de vice-president P. Neleman op 14 oktober 2005.
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eisen? Stelplicht eiser dat wegbeheerder gevaar eenvoudig kon voorkomen.
Onderbouwingsplicht verweer dat financiële middelen te beperkt waren. Domein
overheidslichaam; aanknopingspunten slachtoffer. Voorshands oordeel of omkering
bewijslast? Mening deskundige die hof overneemt. Onbegrijpelijk oordeel?

Wetsverwijzingen Burgerlijk Wetboek Boek 6
Burgerlijk Wetboek Boek 6 174
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RAV 2014/64 
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JWB 2014/174 
O&A 2014/34 
VR 2014/85 
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Gst. 2014/86 met annotatie van P.C.M. Heinen 
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Hoge Raad der Nederlanden

Arrest

in de zaak van:

REAAL SCHADEVERZEKERINGEN N.V.,
gevestigd te Zoetermeer,

EISERES tot cassatie,

advocaat: mr. K. Teuben,

t e g e n

de GEMEENTE DEVENTER,
zetelende te Deventer,

VERWEERSTER in cassatie,

advocaten: mr. R.P.J.L. Tjittes en mr. G.R. den Dekker.

Partijen zullen hierna ook worden aangeduid als Reaal en de Gemeente.

Voor het verloop van het geding in feitelijke instanties verwijst de Hoge Raad naar de navolgende
stukken:

a. het vonnis in de zaak Zwolle-Lelystad van de rechtbank 160569/HA ZA 09-1085 van 8 december
2010;

b. het arrest in de zaak 200.082.111/01 van het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden van 5 maart 2013.

Het arrest van het hof is aan dit arrest gehecht.

Tegen het arrest van het hof heeft Reaal beroep in cassatie ingesteld. De cassatiedagvaarding is aan
dit arrest gehecht en maakt daarvan deel uit.

De Gemeente heeft geconcludeerd tot verwerping van het beroep.

De zaak is voor Reaal toegelicht door haar advocaat, alsmede door mr. K.J.O. Jansen, advocaat bij de
Hoge Raad, en voor de Gemeente door haar advocaat, alsmede door mr. F.M. Dekker, eveneens
advocaat bij de Hoge Raad.

De conclusie van de Advocaat-Generaal J. Spier strekt tot verwerping van het beroep.

De advocaat van Reaal heeft bij brief van 31 januari 2014 op die conclusie gereageerd.

1 Het geding in feitelijke instanties

2 Het geding in cassatie

3 Beoordeling van het middel
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3.1

2.3.1

2.3

5.2

In cassatie kan worden uitgegaan van het volgende.

(i) Op 4 oktober 2007 omstreeks 15.12 uur is [betrokkene] met zijn racefiets ten val gekomen op
het moment dat hij werd ingehaald door een vrachtauto met aanhangwagen (hierna: de
vrachtwagen). [betrokkene] is vervolgens onder de vrachtwagen terecht gekomen en daarbij
zwaar gewond geraakt. Het ongeval heeft plaatsgevonden op de Biesterveldsweg te Schalkhaar,
een openbare weg gelegen buiten de bebouwde kom van Schalkhaar. De Gemeente is
verantwoordelijk voor het beheer van deze weg. 
De eigenaar van de vrachtwagen is de Gebroeders [A] B.V., van wie Reaal de WAM-verzekeraar is.

(ii) In het door politie IJsselland opgemaakte 'Proces-Verbaal VerkeersOngevalsAnalyse' van 2
januari 2008 is onder meer het volgende vermeld:

"2.2.2 Wegsituatie (…) Het ongeval vond, gezien de rijrichting van beide voertuigen plaats op een
recht weggedeelte van de Biesterveldsweg. De rijbaan had een breedte van circa 3,5 meter. Naast
de rijbaan waren aan beide zijden grasbetonklinkers aangebracht.

(...)

Aangetroffen sporen

Sporen op het wegdek

(...)

Wij zagen dat de gemeten afstand tussen de rechterzijde van de rijbaan en de linkerzijde
van de grasbetonklinkers vlak voor de plaats van het ongeval enigszins varieerde en tussen
de 0,03 en 0,05 meter bedroeg (...).

In de rijrichting, die de racefiets kort voor het ongeval gehad moet hebben, zagen wij
recente sporen. Wij zagen dat op diverse plaatsen sprieten gras en bladeren op en tegen de
rechterzijkant van het wegdek gedrukt waren en dat op sommige plaatsen de in en aan de
rechterzijkant van het wegdek aangebrachte bitumen en kiezels verse beschadigingen
vertoonden en/of van deze zijkant afgebroken waren.

(…)

Ongevalsoorzaak, toedracht en gevolg

(...)

De bestuurder van de Volvo met aanhangwagen naderde deze fietser van achteren en was
volgens zijn verklaring voornemens de fietser links in te halen. Vermoedelijk omdat het voorwiel
van de racefiets in de lager gelegen opening (spleet) tussen de grasbetonklinkers terecht kwam,
raakte de fietser in onbalans en viel hij met zijn fiets linksom. De fietser viel met zijn fiets op het
wegdek, vlak voor de rechter voorwielen van de op dat moment zich schuin linksachter hem
bevindende aanhangwagen. (...)"

(iii) [betrokkene] heeft, blijkens het proces-verbaal van verhoor van 2 november 2007, onder meer
het volgende verklaard:

"Ik zag dat de vrachtwagen steeds dichterbij kwam. Ik zag dat ik met mijn fiets niet verder naar
rechts kon want ik zag dat er rechts van het asfalt een richel zat en rechts daarvan betonklinkers
lagen. Ik weet nog dat ik dacht daar zit gevaar, want ik realiseerde mij dat ik daar met mijn dunne
voorwiel in kon komen.

De vrachtwagen kwam zo verschrikkelijk dichtbij en zat in mijn beleving bijna tegen mij aan,
waardoor (lees:) ik toch de beslissing heb gemaakt om die laatste paar centimeters ook naar
rechts te sturen. Ik had voor mijn gevoel geen andere keuze.

Ik kan mij nog herinneren dat ik met het voorwiel in de richel terecht kwam. (...)"

(iv) De rechtbank heeft voor recht verklaard dat Reaal (als WAM-verzekeraar van de Gebroeders
[A] B.V.) is gehouden de door [betrokkene] als gevolg van het ongeval geleden en nog te lijden
schade te vergoeden. Het hof heeft dit vonnis bekrachtigd. Reaal heeft geen beroep in cassatie
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3.2.1

3.2.2

3.2.3

3.3

ingesteld.

In dit geding heeft Reaal de Gemeente in vrijwaring geroepen. Zij heeft daartoe, met een
beroep op art. 6:174 BW in verbinding met de art. 6:102 BW en 6:10 BW, aangevoerd dat de
Gemeente als wegbeheerder heeft nagelaten voor een veilige verkeerssituatie zorg te
dragen, dat de Biesterveldsweg niet voldeed aan de eisen die men daaraan onder de
gegeven omstandigheden mocht stellen, en daardoor gevaar opleverde voor personen of
zaken. De Gemeente is ingevolge art. 6:102 BW naast Reaal hoofdelijk verbonden tegenover
[betrokkene] voor de door deze ten gevolge van het ongeval geleden schade. De Gemeente
dient dus op de voet van art. 6:10 BW bij te dragen in (de vergoeding van) de schade.

De Gemeente heeft betwist dat de Biesterveldsweg niet voldeed aan de eisen die men
daaraan in de gegeven omstandigheden mocht stellen.

De rechtbank heeft de vordering afgewezen. Zij was van oordeel dat de Biesterveldsweg ter
plaatse niet gebrekkig was in de zin van art. 6:174 BW.

Het hof heeft het vonnis van de rechtbank bekrachtigd. Het overwoog, samengevat
weergegeven, als volgt. Terecht heeft de rechtbank de aansprakelijkheid van de Gemeente
beoordeeld aan de hand van de maatstaven die zijn ontwikkeld in het arrest HR 17
december 2010, ECLI:NL:HR:2010:BN6236, NJ 2012/155 (Veendijk te Wilnis, rov. 4.4.3). De
stelplicht en de bewijslast dat de Gemeente als wegbeheerder (hoofdelijk) aansprakelijk is
voor de door [betrokkene] geleden schade, berusten bij Reaal. De (enkele) stelling van Reaal
dat de Biesterveldsweg gebrekkig is in de zin van art. 6:174 BW als gevolg van de
aanwezigheid van de richel, is daartoe onvoldoende. Reaal heeft echter nagelaten
voldoende onderbouwd te stellen dat, mede rekening houdende met de concrete kans op
verwezenlijking van het gevaar, het te verwachten gebruik van de berm, de mogelijkheid van
en de in redelijkheid te vergen veiligheidsmaatregelen, in de gegeven omstandigheden van
de Gemeente kon worden gevergd dat zij de onder haar beheer staande wegen zodanig
onderhoudt dat richels als de onderhavige telkens worden opgevuld. Door de Gemeente is
aangevoerd dat, gelet op de continue berijding van de weg door zwaar landbouwverkeer,
richels naast de rijbaan met grote regelmaat zouden moeten worden opgevuld, waarvoor zij
onvoldoende capaciteit en financiële middelen heeft. Gelet op deze betwisting is de enkele
stelling van Reaal dat het opheffen van de richel niet veel had hoeven te kosten nu het enkel
opvullen van de richel met enige 'harde substantie' had volstaan, onvoldoende. (rov. 6.5-6.6)

Onderdeel 1(a) houdt onder meer de klacht in dat Reaal niet heeft volstaan met de (enkele)
stelling dat de Biesterveldsweg ter plaatse gebrekkig is in de zin van art. 6:174 BW als
gevolg van de aanwezigheid van de spleet (door partijen en het hof ook aangeduid als
richel). De onderdelen 1(b) en (c) houden kort gezegd in dat het hof heeft miskend dat de
stelplicht met betrekking tot het verweer van de Gemeente dat haar als wegbeheerder de
capaciteit of de financiële middelen ontbreken om de vereiste veiligheidsmaatregelen te
treffen tegen de onderhavige gevaarlijke situatie, in beginsel op de Gemeente rusten,
althans dat het hof heeft miskend dat de Gemeente haar desbetreffende stellingen niet
concreet heeft onderbouwd.

Als uitgangspunt bij de beoordeling van deze onderdelen dient dat het hof terecht, en in cassatie
(dan ook) onbestreden, heeft geoordeeld dat de aansprakelijkheid van de Gemeente als
beheerder van de Biesterveldsweg, dient te worden beoordeeld aan de hand van de maatstaven
die zijn ontwikkeld in het door het hof (en de rechtbank) aangehaalde arrest van de Hoge Raad
van 17 december 2010. Eveneens terecht heeft het hof in rov. 6.2 geoordeeld - zoals zijn oordeel
moet worden verstaan - dat voor de toepassing van art. 6:174 BW onder een openbare weg
mede de daarbij behorende berm dient te worden begrepen indien wegdek en berm feitelijk
zodanig op elkaar zijn afgestemd dat zij als één geheel behoren te worden beschouwd voor zover
het gaat om de vraag of de weg niet voldoet aan de eisen die men daaraan in de gegeven
omstandigheden mag stellen. In het oordeel van het hof ligt voorts besloten dat de enkele
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3.4

3.6.1

3.6.2

3.6.3

3.5

omstandigheid dat de Biesterveldsweg ter plaatse door aanwezigheid van de spleet gevaar voor
(race)fietsers opleverde, nog niet betekent dat zij niet voldeed aan de eisen die men daaraan in
gegeven omstandigheden mocht stellen; ook dit oordeel is juist.

De onderdelen 1(a), (b) en (c) dienen in samenhang te worden beoordeeld.

Onderdeel 1(a) betoogt op zichzelf terecht dat Reaal niet heeft volstaan met de (enkele) stelling
dat de Biesterveldsweg gebrekkig is in de zin van art. 6:174 BW als gevolg van de aanwezigheid
van de spleet. Reaal heeft op de in het onderdeel vermelde plaatsen in de gedingstukken aan
haar vordering immers mede ten grondslag gelegd dat:

(i) zich tussen de rijbaan van de weg en de strook grasbetonklinkers in de berm op veel plaatsen
een spleet bevond met een breedte van 3 tot 6 cm en een diepte van 7 tot 8 cm;

(ii) de berm van de weg (en de daar aangebrachte strook grasbetonklinkers) een veilige
uitwijkmogelijkheid voor weggebruikers dient te bieden, hetgeen ook blijkt uit het "Handboek
veilige inrichting van bermen" van CROW;

(iii) de berm van de Biesterveldsweg als gevolg van de aanwezigheid van de genoemde spleet
geen veilige uitwijkmogelijkheid bood voor (race)fietsers zoals [betrokkene]. In dat verband is
mede van belang dat de Biesterveldsweg, naar de Gemeente bekend is, frequent door zwaar
landbouwverkeer en racefietsers wordt gebruikt;

(iv) (de berm van) de Biesterveldsweg derhalve onveilig was voor weggebruikers, althans voor
(race)fietsers zoals [betrokkene];

(v) de Gemeente als wegbeheerder op relatief eenvoudige wijze maatregelen had kunnen treffen
om dit gevaar te voorkomen, bijvoorbeeld door de grasbetonklinkers dichter tegen de weg aan te
plaatsen of de spleet op te vullen.

Het door het onderdeel bestreden oordeel van het hof moet aldus worden verstaan dat Reaal met
hetgeen hiervoor in 3.4 is vermeld, niet heeft voldaan aan haar stelplicht terzake. Dit oordeel is in
elk geval in die zin voldoende gemotiveerd dat Reaal met hetgeen zij in (i)-(iii) heeft aangevoerd,
slechts heeft betoogd dat de Biesterveldsweg ter plaatse door de aanwezigheid van de spleet
niet in goede staat verkeerde, en daardoor gevaar voor (race)fietsers opleverde. Uit hetgeen
hiervoor in 3.3 is overwogen volgt dat zij daarmee nog niet heeft voldaan aan de op haar
ingevolge art. 6:174 lid 1 BW rustende stelplicht. Hetzelfde geldt voor hetgeen zij onder (iv) heeft
aangevoerd, dat slechts een conclusie inhoudt. Met hetgeen onder (v) is aangevoerd, heeft Reaal
evenwel in samenhang met haar stellingen onder (i)-(iv) in beginsel voldoende gesteld om een
eventuele aansprakelijkheid van de Gemeente te kunnen dragen. De beoordeling van onderdeel
1(a) spitst zich daarom toe op de door de onderdelen 1(b) en (c) bestreden overwegingen van het
hof met betrekking tot hetgeen onder (v) is aangevoerd.

Bij de beoordeling van de klachten wordt vooropgesteld dat stelplicht en bewijslast met
betrekking tot de feiten en omstandigheden die ten grondslag worden gelegd aan een op
art. 6:174 lid 1 BW gebaseerde vordering, in beginsel op de eiser rusten.

Indien, zoals in het onderhavige geval, de eiser stelt dat de schade is ontstaan doordat de
openbare weg gebrekkig is, en het aangesproken overheidslichaam (in dit geval: de
Gemeente) dat ervoor moet zorgen dat de weg in goede staat verkeert, zich als verweer
(mede) erop beroept dat de financiële middelen te beperkt waren om de vereiste
maatregelen te treffen, ligt het op de weg van dat overheidslichaam dit verweer voldoende
te onderbouwen; het gaat daarbij immers om feiten en omstandigheden die in zijn domein
liggen. De enkele stelling van het overheidslichaam dat de financiële middelen ontoereikend
waren, zal in de regel niet volstaan.

Indien het desbetreffende overheidslichaam zijn verweer onvoldoende motiveert en de eiser
aldus onvoldoende aanknopingspunten biedt voor een meer specifieke onderbouwing van
zijn stelling, zal de rechter voorshands moeten oordelen dat de eiser op dat punt aan zijn
stelplicht heeft voldaan en het gestelde, bij gebreke van een voldoende gemotiveerd
verweer, voorshands als vaststaand moeten aannemen, of zelfs de bewijslast op dat punt
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3.7.1

3.7.2

3.7.3

3.8

3.9

3.10

kunnen omkeren.

De Gemeente heeft terzake het volgende verweer gevoerd in haar memorie van antwoord:

"88. De gemeente Deventer heeft als publiekrechtelijke rechtspersoon in het kader van het
wegbeheer beleidsvrijheid. Vanwege de beperkte financiële middelen moet zij keuzes
[maken] in zaken die wel of juist niet worden aangepakt.

89. Er bestaat voor de gemeente Deventer geen verplichting en het is ook niet gebruikelijk
om smalle richels zoals die zich op de Biesterveldsweg voordoen (steeds) op te vullen. Dat is
ook niet redelijkerwijs van haar te vergen. Daarvoor heeft de gemeente Deventer
eenvoudigweg niet voldoende draagkracht en gaat daar ook thans niet toe over."

Reaal heeft in haar pleitaantekeningen in hoger beroep aangevoerd:

"22 De gemeente Deventer had met relatief simpele maatregelen dit gevaar kunnen
wegnemen. Dit had geen onoverkomelijke financiële bezwaren met zich gebracht voor de
gemeente Deventer. Immers, de gemeente Deventer had de betreffende richel kunnen
opvullen met enigerlei vaste substantie. De gemeente Deventer is aldus ernstig
tekortgeschoten in de naleving van de op haar rustende zorgplicht als wegbeheerder."

De Gemeente heeft in haar pleitaantekeningen in hoger beroep betoogd:

"10 Daarbij kan voor het geval [van] de aansprakelijkheid van een overheidslichaam mede
betekenis toekomen aan de hem toekomende beleidsvrijheid en de ter beschikking staande
financiële middelen.

(...)

15 Ook de gemeente Deventer heeft geen onbegrensde mogelijkheden om richels zoals die
zich bij de Biesterveldsweg voordoen op te vullen of anderszins ervoor te zorgen dat die
helemaal niet ontstaan. De financiële middelen en de menselijke capaciteit om dit te
realiseren zijn beperkt."

In het licht van hetgeen hiervoor in 3.6 is overwogen is het in het arrest van het hof besloten
oordeel dat de Gemeente haar beroep op de beperktheid van haar financiële middelen voldoende
heeft onderbouwd, onbegrijpelijk. De Gemeente heeft immers in haar memorie van antwoord
volstaan met algemeenheden waardoor aan Reaal geen enkel aanknopingspunt werd geboden
voor een meer specifieke onderbouwing van haar stelling, en heeft ook bij pleidooi haar door
Reaal betwiste verweer niet nader toegelicht.

De hierop gerichte klachten van de onderdelen 1(b) en (c) treffen dus doel. Daarom is ook
onderdeel 1(a) gegrond.

Onderdeel 1(d) richt een motiveringsklacht tegen het slot van rov. 6.6 van het bestreden arrest,
waarin het hof heeft overwogen:

“Voorts acht het hof nog van belang dat is gesteld noch gebleken dat de gemeente een concrete
norm heeft geschonden door de aanwezigheid van de richel niet op te heffen. De rapportage van
Royal HaskoningDHV - van welk bedrijf de deskundigheid in deze procedure niet is betwist -
vermeldt hieromtrent: "Royal HaskoningDHV heeft onderzocht of er richtlijnen van toepassing zijn op
de aansluiting van grasbetonstenen op de rijbaan. In richtlijnen die hier iets van zeggen, zoals de CROW
met betrekking tot onderhoud of met betrekking tot de inrichting van de weg, is niet vastgesteld dat
een richel van 3-5 cm tussen rijbaan en grasbetonstenen niet is toegestaan en gedicht zou moeten
worden. Hoewel het in principe dus wel gevaarlijk is als een fietser in deze richel terechtkomt, bestaan
er geen regels, die het bestaan van een zodanige richel verbieden en die een wegbeheerder opdragen
zo'n richel te herstellen.”
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3.11

3.12

Het onderdeel klaagt dat Reaal in feitelijke instanties heeft aangevoerd dat in het CROW-
Handboek betreffende de veilige inrichting van bermen, welk Handboek volgens Reaal
gezaghebbende richtlijnen biedt voor de inrichting van (onder meer) openbare wegen, op p. 35
staat dat bestuurders die een noodstop maken of van de rijbaan raken, hun voertuig veilig in de
berm moeten kunnen stilzetten en veilig naar de rijbaan moeten kunnen terugkeren. Voorts staat
aldaar vermeld dat de berm op gelijke hoogte moet aansluiten op de verharding van de rijbaan en
dat het ook voor (brom)fietsers en motorrijders van belang is dat de berm op gelijke hoogte
aansluit, omdat fietsers die uitwijken voor een tegenligger of achteropkomend verkeer door de
scherpe rand kunnen vallen.

Ook dit onderdeel treft doel. In het licht van deze stellingen van Reaal, die door het hof niet
onjuist zijn bevonden, is het oordeel van het hof dat de Gemeente geen concrete norm heeft
geschonden door de aanwezigheid van de richel (spleet) niet te voorkomen of op te heffen,
onbegrijpelijk. Hetzelfde geldt voor de mening van Royal HaskoningDHV, die het hof klaarblijkelijk
voor zijn rekening heeft genomen, erop neerkomende dat volgens de CROW een spleet van 3-5
cm tussen rijbaan en grasbetonstenen niet gedicht hoeft te worden.

De overige onderdelen van het middel behoeven geen behandeling.

De Hoge Raad:

vernietigt het arrest van het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden van 5 maart 2013;

verwijst het geding naar het gerechtshof 's-Hertogenbosch ter verdere behandeling en beslissing;

veroordeelt de Gemeente in de kosten van het geding in cassatie, tot op deze uitspraak aan de zijde
van Reaal begroot op € 904,89 aan verschotten en € 2.600,-- voor salaris.

Dit arrest is gewezen door de vice-president F.B. Bakels als voorzitter en de raadsheren A.M.J. van
Buchem-Spapens, C.A. Streefkerk, A.H.T. Heisterkamp en C.E. Drion, en in het openbaar uitgesproken
door de raadsheer G. de Groot op 4 april 2014.

4 Beslissing
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Instantie Hoge Raad

Datum uitspraak 19-02-2016

Datum publicatie 19-02-2016

Zaaknummer 15/01318

Formele relaties Conclusie: ECLI:NL:PHR:2015:2306, Gevolgd 
In cassatie op : ECLI:NL:GHDHA:2014:4290, (Gedeeltelijke) vernietiging met
verwijzen 

Rechtsgebieden Civiel recht

Bijzondere kenmerken Cassatie

Inhoudsindicatie
Beroepsaansprakelijkheid notaris. Informatieplicht notaris t.a.v. mogelijkheid niet-
opeisbaarheidsclausule in testament op te nemen (art. 4:82 BW). Rol verslaglegging
notaris i.v.m. stelplicht nakoming informatieplicht.

Vindplaatsen Rechtspraak.nl 
ERF-Updates.nl 2016-0048 
JWB 2016/77 
RvdW 2016/306 
NJB 2016/450 
RAV 2016/46 
NJ 2016/295 met annotatie van S. Perrick 
NTHR 2016, afl. 3, p. 186 

Uitspraak

19 februari 2016

Eerste Kamer

15/01318

LZ/AS

Hoge Raad der Nederlanden

Arrest

in de zaak van:

[eiseres] ,
wonende te [woonplaats] ,

EISERES tot cassatie,

advocaat: mr. H.J.W. Alt,

ECLI:NL:HR:2016:288
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3.1

t e g e n

[verweerster] ,
wonende te [woonplaats] ,

VERWEERSTER in cassatie,

advocaat: mr. J.A.M.A. Sluysmans.

Partijen zullen hierna ook worden aangeduid als [eiseres] en de notaris.

Voor het verloop van het geding in feitelijke instanties verwijst de Hoge Raad naar de navolgende
stukken:

a. de vonnissen in de zaak 97406/HA ZA 12-2078 van de rechtbank Dordrecht van 30 mei 2012 en 21
november 2012 en van de rechtbank Rotterdam van 17 april 2013;

b. het arrest in de zaak 200.132.660 van het gerechtshof Den Haag van 2 december 2014.

Het arrest van het hof is aan dit arrest gehecht.

Tegen het arrest van het hof heeft [eiseres] beroep in cassatie ingesteld. De cassatiedagvaarding is
aan dit arrest gehecht en maakt daarvan deel uit.

De notaris heeft geconcludeerd tot verwerping van het beroep.

De zaak is voor partijen toegelicht door hun advocaten en voor de notaris mede door mr. R.L. de
Graaff.

De conclusie van de Advocaat-Generaal J. Spier strekt tot vernietiging van het bestreden arrest van
het hof Den Haag en tot verwijzing voor behandeling van het hoger beroep.

In cassatie kan van het volgende worden uitgegaan.

( i) Op 2 februari 2011 is overleden [erflater] (hierna: erflater). Erflater was in tweede echt
getrouwd met [eiseres] . [betrokkene 1] en [betrokkene 2] (hierna: [betrokkene 1 en 2] ) zijn de
kinderen van erflater, geboren uit zijn eerste huwelijk.

(ii) Erflater heeft bij testament van 6 maart 2003 laatstelijk over zijn nalatenschap beschikt. Dit
testament bevat, voor zover relevant, de navolgende bepalingen:

“2. BENOEMING ERFGENAMEN BIJ VÓÓROVERLIJDEN

Voor het geval ik mocht overlijden voor mijn echtgenote [ [eiseres] ], sluit ik mijn beide kinderen
geboren uit mijn eerste huwelijk casu quo hun afstammelingen uit als erfgenamen in mijn
nalatenschap en benoem ik mijn echtgenote tot mijn enige erfgename.

3. BEPALINGEN BIJ GELIJKTIJDIG MET OF NA ELKAAR OVERLIJDEN

Voor het geval ik gelijktijdig met of na mijn genoemde echtgenote mocht overlijden beschik ik, met
inachtneming van de hiervoor onder 2. omschreven uitsluiting van mijn beide kinderen casu quo

1 Het geding in feitelijke instanties

2 Het geding in cassatie

3 Beoordeling van het middel
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hun nakomelingen, als volgt: (...)”

(iii) Het testament is verleden voor [betrokkene 5] als waarneemster van de notaris. [betrokkene
5] was op dat moment als kandidaat-notaris werkzaam op het kantoor van de notaris. De
voorbereidende werkzaamheden voor het testament, zoals het voeren van een bespreking en het
opstellen van concept(en), zijn uitgevoerd door [betrokkene 4] , destijds als notarieel medewerker
werkzaam op het kantoor van de notaris.

(iv) [betrokkene 4] heeft op 24 februari 2003 met erflater en [eiseres] gesproken over de wijziging
van hun testamenten. De door [betrokkene 4] gemaakte aantekeningen van deze bespreking
bevatten, voor zover relevant, het volgende:

“(...) De man heef een slechte relatie met de beide kinderen uit zijn 1e huwelijk. Hij wil hen
uitsluiten als erfgenaam ook hun nakomelingen.

Hij wil graag eerst testament op de langstlevende.

Daarna wil de man voor zijn gedeelte benoemen:

Twee neven en een nicht [betrokkene 3] als executeur (...)”.

( v) Op 26 februari 2003 heeft erflater aan [betrokkene 4] een e-mail gestuurd met, voor zover
relevant, de volgende inhoud:

“(...) Wat mijn testament betreft zou ik nog graag iets tussenvoegen n.1. dat mijn deel (genoemd
voor de neven en nicht) in eerste instantie gaat naar mijn zuster (...).

Uiteraard blijft voor ons (lees:) beiden het langstlevendentestament het uitgangspunt. (...)”

(vi) [betrokkene 1 en 2] hebben op 3 maart 2011 een beroep gedaan op hun legitieme portie in de
nalatenschap van erflater. Op 29 juli 2011 hebben [betrokkene 1 en 2] hun legitieme portie
opgeëist per 2 augustus 2011.

(vii) [eiseres] heeft de notaris bij brief van 14 juni 2011 aansprakelijk gesteld. Vervolgens heeft
[eiseres] bij de Kamer van Toezicht voor notarissen en kandidaat-notarissen te Dordrecht een
klacht ingediend tegen de notaris en [betrokkene 5] .

(viii) Bij beslissing van 23 juli 2013 heeft de notariële tuchtkamer van het hof Amsterdam de klacht
ten aanzien van de notaris ongegrond verklaard, het klachtonderdeel dat [betrokkene 5] de wil
van erflater niet juist in zijn testament heeft opgenomen ongegrond bevonden en het
klachtonderdeel dat [betrokkene 5] bij het passeren van het testament van erflater geen uitleg
heeft gegeven over de juridische gevolgen van het testament gegrond verklaard. Aan [betrokkene
5] is de maatregel van waarschuwing opgelegd. Het hof overwoog onder meer:

“6.3 (...) Vaststaat dat erflater een slechte verhouding had met zijn kinderen, hen alsmede hun
nakomelingen als erfgenamen wilde uitsluiten, een langstlevendentestament wenste en in het
geval erflater gelijktijdig met of na klaagster zou overlijden een stichting en zijn zuster tot
erfgenamen wilde benoemen. Uit de door klaagster bij brief van 25 februari 2013 overgelegde
aantekeningen die [betrokkene 4] gemaakt heeft van de bespreking van 24 februari 2003 (…)
blijkt dat deze omstandigheden tijdens die bespreking aan de orde zijn geweest. Bij bestudering
van het door [betrokkene 4] voorbereide dossier had ook [betrokkene 5] hiervan op de hoogte
kunnen en moeten geraken. Naar het oordeel van het hof had het dan ook op de weg van
[betrokkene 5] gelegen om bij het passeren van het testament van erflater de bepaling zoals
bedoeld in artikel 4:82 BW aan erflater voor te leggen. Het niet opnemen van die bepaling
impliceert immers de keuze om de kinderen te laten voorgaan boven klaagster. [betrokkene 5]
diende zich derhalve ervan te vergewissen of erflater zich realiseerde - en ook wenste - dat indien
het testament zoals dat op 6 maart 2003 voorlag, gepasseerd zou worden, zijn kinderen hun
legitimaire rechten tijdens leven van klaagster konden opeisen. Nu niet is gebleken dat
[betrokkene 5] erflater bij het passeren van zijn testament (volledig) op de juridische gevolgen
van dat testament heeft gewezen, kan haar daarvan in dezen een tuchtrechtelijk verwijt worden
gemaakt. Dit betekent dat dit klachtonderdeel gegrond zal worden verklaard. Het hof acht het
opleggen van de maatregel van waarschuwing in deze passend en geboden.”
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3.2.1

3.2.2

3.2.3

(ix) Op vordering van [betrokkene 1 en 2] heeft de rechtbank Rotterdam [eiseres] bij vonnis van
17 april 2013 veroordeeld om uit hoofde van de legitieme in hoofdsom aan [betrokkene 1] €
51.959,34 en aan [betrokkene 2] € 50.959,34 te betalen.

In dit vrijwaringsgeding vordert [eiseres] - samengevat - dat de notaris zal worden
veroordeeld om aan haar te betalen al hetgeen waartoe zij 
in de hoofdzaak mocht worden veroordeeld, en schadevergoeding. Zij legt daaraan ten
grondslag dat als gevolg van nalatigheid van [betrokkene 4] en [betrokkene 5] niet de
clausule van art. 4:82 BW in het testament is opgenomen. Indien die clausule wel was
opgenomen, zouden de vorderingen van [betrokkene 1 en 2] uit hoofde van de legitieme
eerst opeisbaar zijn geweest na het overlijden van [eiseres] .

De rechtbank heeft geoordeeld dat [betrokkene 4] en [betrokkene 5] bij het opstellen en
passeren van het testament niet de zorgvuldigheid hebben betracht die van een redelijk
bekwaam en redelijk handelend beroeps-beoefenaar mocht worden verwacht en dat de
notaris aansprakelijk is voor de schade die [eiseres] daardoor heeft geleden. Zij heeft de
vordering tot een bedrag van € 54.699,32 toegewezen.

Het hof heeft de vorderingen van [eiseres] alsnog afgewezen en [eiseres] veroordeeld om 
€ 57.033,33 aan de notaris terug te betalen. Het heeft daartoe, voor zover van belang, als
volgt overwogen:

“25. Uit de boedelbeschrijving gemeenschap van goederen per datum overlijden volgt dat
het saldo van de huwelijksgemeenschap bedroeg € 697.801. 
De helft van dit vermogen komt aan appellante toe krachtens huwelijksvermogensrecht.
Krachtens erfrecht komt aan haar toe een bedrag van 
€ 230.539. Het totale vermogen van appellante bedroeg derhalve € 579.439,50. Naast dit
vermogen beschikt appellante nog over een eigen uitkering alsmede een
nabestaandenpensioen.

26. Zowel onder het oude als het nieuwe erfrecht hadden de kinderen van erflater recht op
hun legitieme portie. Dit is naar huidig recht een schuld die als schuld van de nalatenschap
ten laste van appellante als enige erfgename komt. Door het opeisen van de legitieme heeft
appellante geen schade geleden. Door het betalen van een schuld treedt er geen verarming
op.

27. Als rechtsopvolgster onder algemene titel is appellante in de rechten en verplichtingen
getreden van erflater. Op appellante rust in die hoedanigheid in beginsel de stelplicht en
bewijslast om te bewijzen dat geïntimeerde toerekenbaar te kort is geschoten in haar
dienstverlening. Op grond van de stukken is niet komen vast te staan dat erflater de niet-
opeisbaarheidsclausule van artikel 4:82 BW in zijn testament heeft willen opnemen. Het is
derhalve een veronderstelling van appellante dat hij die clausule zou hebben willen
opnemen in zijn testament. De door geïntimeerde gesuggereerde mogelijkheid dat hij die
clausule mogelijk niet in zijn testament had willen opnemen zou ook kunnen. Nu dat alles
echter niet kan worden vastgesteld, kan ook niet worden geconcludeerd dat geïntimeerde
(dan wel haar medewerkers) toerekenbaar te kort zijn geschoten jegens erflater dan wel
onrechtmatig jegens erflater hebben gehandeld. Naar het oordeel van het hof heeft
geïntimeerde bovendien meer dan voldoende inzicht gegeven in de door haar en haar
medewerkers verleende dienstverlening. Niet weersproken is dat appellante inzage heeft
gehad in het dossier van erflater. De aantekeningen van [betrokkene 4] zijn in het geding
gebracht. Geïntimeerde heeft in haar incidentele appel duidelijk aan de orde gesteld dat zij
niet in haar dienstverlening is te kort geschoten en dat appellante na het overlijden van
erflater verzorgd is achter gebleven. Appellante heeft niet onderbouwd op basis van
financiële gegeven dat zij door het testament zonder opeisbaarheidsclausule niet goed
verzorgd is achter gebleven. Uit de financiële gegevens die wel zijn verstrekt volgt dat
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3.4.1

3.4.2

3.4.3

3.5.1

3.5.2

3.5.3

3.3

appellante ook over een zeer aanzienlijk vermogen beschikte na betaling van de legitieme
porties.”

De onderdelen 2.1.2 en 2.1.3 verwijten het hof geen (voldoende gemotiveerd) oordeel te hebben
gegeven over de stelling van [eiseres] dat erflater, in het licht van de aan [betrokkene 4] kenbaar
gemaakte omstandigheden en wensen, in elk geval niet behoorlijk is voorgelicht over de gevolgen
van het niet opnemen van een clausule als bedoeld in art. 4:82 BW. Onderdeel 2.1.4 klaagt dat
het hof heeft miskend dat het, in het kader van de op de notaris rustende verzwaarde stelplicht,
op haar weg lag om voldoende feiten en omstandigheden aan te voeren waaruit kan worden
afgeleid dat de mogelijkheid van een clausule als bedoeld in art. 4:82 BW aan erflater is
voorgehouden. Het onderdeel wijst erop dat het ontbreken van adequate dossiervoering in dit
verband voor rekening en risico van de notaris komt.

Bij de beoordeling van deze onderdelen wordt het volgende vooropgesteld.

Een notaris dient als beroepsbeoefenaar de zorgvuldigheid te betrachten die van een
redelijk bekwaam en redelijk handelend vakgenoot mag worden verwacht. Afhankelijk van
de omstandigheden van het geval kan deze zorgvuldigheidsplicht meebrengen dat de
notaris bij het verlijden van een akte niet slechts de zakelijke inhoud daarvan meedeelt en
toelicht, maar ook wijst op de gevolgen die uit die inhoud voortvloeien (zie bijv. HR 20 januari
1989, ECLI:NL:HR:1989:AD0586, NJ 1989/766 en art. 43 lid 1, derde volzin, Wet op het
notarisambt).

Op degene die stelt dat de notaris als beroepsbeoefenaar in de nakoming van zijn hiervoor
in 3.4.2 genoemde zorgvuldigheidsplicht is tekortgeschoten, rust de stelplicht en bewijslast
van feiten en omstandigheden die dit oordeel kunnen dragen. Van de notaris kan evenwel
worden verlangd dat hij voldoende feitelijke gegevens verstrekt ter motivering van zijn
betwisting van de desbetreffende stellingen, teneinde degene die hem aanspreekt
aanknopingspunten voor eventuele bewijslevering te verschaffen (HR 10 januari 1997,
ECLI:NL:HR:1997:ZC2244, NJ 1999/286). Voor zover de notaris geen aantekeningen bijhoudt
en bewaart van hetgeen hij in het kader van zijn voorlichtingsplicht met de betrokkene heeft
besproken, kan dat ertoe leiden dat hij niet aan de zojuist genoemde motiveringsplicht kan
voldoen, hetgeen dan voor zijn risico komt.

Uit de hiervoor in 3.1 onder (iv) aangehaalde aantekeningen van het gesprek tussen erflater
en [betrokkene 4] blijkt dat erflater aan deze heeft medegedeeld dat de verhouding met zijn
kinderen uit zijn eerste huwelijk slecht was, dat hij hen wilde uitsluiten als erfgenaam en dat
hij een testament wilde “op de langstlevende”. Daarvan uitgaande zouden [betrokkene 1 en
2] slechts aanspraak kunnen maken op de legitieme portie.

Art. 4:82 BW, dat deel uitmaakt van het op 1 januari 2003 ingevoerde erfrecht, bepaalt dat
een erflater aan een uiterste wilsbeschikking ten behoeve van zijn niet van tafel en bed
gescheiden echtgenoot de voorwaarde kan verbinden dat de vordering van een legitimaris,
voor zover deze ten laste zou komen van de echtgenoot, eerst opeisbaar is na diens
overlijden. Een dergelijke bepaling kende het voordien geldende recht niet. In het
onderhavige geval zou opneming van deze voorwaarde in het testament van erflater ertoe
hebben geleid dat de vorderingen van [betrokkene 1 en 2] uit hoofde van hun legitieme
portie pas opeisbaar zouden worden na het overlijden van [eiseres] .

[eiseres] heeft onder meer aan haar vordering ten grondslag gelegd dat [betrokkene 5] en
de notaris toerekenbaar zijn tekort geschoten of onrechtmatig hebben gehandeld door
erflater niet op voormelde mogelijkheid te wijzen en evenmin te waarschuwen voor de
gevolgen van het niet benutten daarvan (rov. 18 van het bestreden arrest). In het licht van
de hiervoor in 3.4.1-3.4.2, respectievelijk 3.5.1 vermelde uitgangspunten en
omstandigheden, vormt de overweging van het hof dat niet is komen vast te staan dat
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3.5.4

3.6

3.7

3.8

3.9

erflater de niet-opeisbaarheidsclausule van art. 4:82 BW in zijn testament heeft willen
opnemen, een onvoldoende begrijpelijke weerlegging van die stelling. Indien erflater niet op
de mogelijkheid van die clausule (en de gevolgen van het achterwege laten ervan) is
gewezen, heeft hij zich over de wenselijkheid daarvan immers geen mening kunnen vormen.
De hierop gerichte klachten van de onderdelen 2.1.2 en 2.1.3 zijn dan ook gegrond.

Voor zover het hof met zijn oordeel dat de notaris (bovendien) meer dan voldoende inzicht
heeft gegeven in de door haar en haar medewerkers verleende dienstverlening, mocht
hebben bedoeld dat de notaris haar betwisting van de hiervoor in 3.5.3 weergegeven
stelling van [eiseres] voldoende heeft gemotiveerd, en het hof de stelling op die grond heeft
verworpen, is dat evenzeer onbegrijpelijk. Het hof heeft immers geen omstandigheden
vastgesteld waaruit kan volgen dat de notaris en haar medewerkers voorlichting over de
mogelijkheid van een clausule als bedoeld in art. 4:82 BW hebben gegeven, dan wel deze
voorlichting achterwege konden laten. Daarbij is van belang dat het ontbreken van
schriftelijke vastlegging van hetgeen met erflater is besproken – waaronder ook valt de
onvolledigheid van vastlegging – voor risico van de notaris dient te blijven (zie hiervoor in
3.4.3). Ook onderdeel 2.1.4 slaagt dus.

Onderdeel 2.1.5 komt op tegen het oordeel van het hof dat [eiseres] niet heeft onderbouwd dat
zij door het testament zonder opeisbaarheidsclausule niet goed verzorgd is achtergebleven en dat
uit de verstrekte financiële gegevens blijkt dat zij over een zeer aanzienlijk vermogen beschikte na
betaling van de legitieme porties. De motiveringsklacht van het onderdeel slaagt. In het licht van
de in het onderdeel aangeduide stellingen van [eiseres] is genoemd oordeel onvoldoende
gemotiveerd, ook indien wordt uitgegaan van de door het hof in rov. 25 genoemde bedragen.

Onderdeel 2.2 klaagt over rov. 26, waarin het hof heeft overwogen dat [eiseres] door het opeisen
van de legitieme porties geen schade heeft geleden omdat door het betalen van een schuld geen
verarming optreedt. Volgens het onderdeel heeft het hof miskend dat, hoewel ter zake van de
legitieme portie een schuld ontstaat, de langstlevende in geval van niet-opeisbaarheid van die
schuld bij leven de gehele nalatenschap kan verteren. Nu dit uitgangspunt juist is en niet blijkt dat
het hof dit heeft onderkend, is ook dit onderdeel gegrond.

Het vorenstaande brengt mee dat ook de voortbouwende klacht van onderdeel 2.3 doel treft.

De overige klachten van het middel kunnen niet tot cassatie leiden. Dit behoeft, gezien art. 81 lid 1
RO, geen nadere motivering nu die klachten niet nopen tot beantwoording van rechtsvragen in het
belang van de rechtseenheid of de rechtsontwikkeling.

De Hoge Raad:

vernietigt het arrest van het gerechtshof Den Haag van 2 december 2014;

verwijst het geding naar het gerechtshof Amsterdam ter verdere behandeling en beslissing;

veroordeelt de notaris in de kosten van het geding in cassatie, tot op deze uitspraak aan de zijde van
[eiseres] begroot op € 952,37 aan verschotten en € 2.600,-- voor salaris.

Dit arrest is gewezen door de vice-president F.B. Bakels als voorzitter en de raadsheren A.H.T.
Heisterkamp, G. Snijders, M.V. Polak en T.H. Tanja-van den Broek, en in het openbaar uitgesproken
door de raadsheer G. de Groot op 19 februari 2016.

4 Beslissing
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[Verweerder],

wonende te [woonplaats],

VERWEERDER in cassatie,

advocaat: mr. E. Grabandt.

Partijen zullen hierna ook worden aangeduid als [eiser] en [verweerder].

1. Het geding in feitelijke instanties

[Verweerder] heeft bij exploot van 28 december 1999, voorzover in cassatie van belang, [eiser]
gedagvaard voor de rechtbank te Amsterdam en gevorderd, na wijziging van eis, kort gezegd, [eiser]
te veroordelen om aan [verweerder] de schade te vergoeden die hij lijdt doordat de vennootschappen
Confetti en/of [A], waarvan [eiser] als bestuurder en/of vereffenaar is aan te merken, niet aan hun
verplichtingen jegens [verweerder] voldoen.

[Eiser] heeft de vordering bestreden.

De rechtbank heeft bij vonnis van 26 maart 2003, hersteld bij vonnis van 11 juni 2003, [eiser]
veroordeeld aan [verweerder] te betalen een bedrag van € 64.085,44.

Tegen dit vonnis heeft [eiser] hoger beroep ingesteld bij het gerechtshof te Amsterdam.

Bij arrest van 2 maart 2006 heeft het hof het vonnis van de rechtbank bekrachtigd.

Het arrest van het hof is aan dit arrest gehecht.

2. Het geding in cassatie

Tegen het arrest van het hof heeft [eiser] beroep in cassatie ingesteld. De cassatiedagvaarding is aan
dit arrest gehecht en maakt daarvan deel uit.

[Verweerder] heeft geconcludeerd tot verwerping van het beroep.

De zaak is voor partijen toegelicht door hun advocaten, voor [verweerder] mede door mr. L. van den
Eshof, advocaat bij de Hoge Raad.

De conclusie van de Advocaat-Generaal L. Timmerman strekt tot verwerping van het cassatieberoep.

De advocaat van [eiser] heeft bij brief van 21 juni 2007 op die conclusie gereageerd.

3. Beoordeling van het middel

3.1 In cassatie kan van het volgende worden uitgegaan.

(i) [Eiser] was feitelijk bestuurder van Confetti Food B.V. (hierna: Confetti), die op 23 augustus 1991 is
opgericht en per 1 januari 1998 is ontbonden. Daarnaast was hij bestuurder van [A] B.V. (hierna: [A]),
die op 20 september 1999 is ontbonden. [Eiser] is vereffenaar van [A].

(ii) [Verweerder] verbleef illegaal in Nederland. Hij heeft hier sedert 1991 werkzaamheden verricht.

(iii) Bij vonnissen van de kantonrechter te Amsterdam van 28 januari 1997 en 16 november 1999 is
vastgesteld dat tussen [verweerder] en respectievelijk Confetti en [A] een arbeidsovereenkomst
bestond, en zijn deze vennootschappen veroordeeld om de financiële verplichtingen uit die
arbeidsovereenkomsten jegens [verweerder] na te komen. Zowel Confetti als [A] is in appel gekomen
van het haar betreffende vonnis. Het vonnis tegen Confetti is in hoger beroep door de rechtbank
bekrachtigd. Het hoger beroep van [A] is nog steeds aanhangig.

(iv) Noch Confetti noch [A] heeft aan de tegen hen uitgesproken veroordelingen voldaan.
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3.2 [Verweerder] vordert in deze procedure schadevergoeding van [eiser] op grond van zijn stelling
dat [eiser] als (feitelijk) bestuurder en vereffenaar van Confetti en [A] jegens hem persoonlijk
aansprakelijk is voor de schade die hij lijdt doordat die vennootschappen, bij wie hij in dienst is
geweest, niet (volledig) aan hun financiële verplichtingen uit die arbeidsovereenkomsten jegens hem
hebben voldaan.

De rechtbank heeft in haar eindvonnis [eiser] op de zojuist vermelde grond veroordeeld tot betaling
aan [verweerder] van € 64.085,44. Daartoe heeft de rechtbank onder meer overwogen dat tussen
[verweerder] en respectievelijk Confetti en [A] een arbeidsovereenkomst heeft bestaan (rov. 16). De
rechtbank heeft vervolgens - overwegende dat beide vennootschappen zijn veroordeeld hun
financiële verplichtingen jegens [verweerder] te voldoen, maar dat in de desbetreffende vonnissen
geen concrete bedragen zijn genoemd zodat de rechtbank de omvang van de vordering van
[verweerder] op Confetti en [A] moet vaststellen (rov. 17-18) - op grond van een aantal nader
genoemde gronden geoordeeld dat [verweerder] van 13 januari 1991 tot 1 juli 2002 in dienst is
geweest van Confetti en/of [A] (rov. 19). Hiervan uitgaande heeft de rechtbank ten slotte bepaald dat
de schadevergoeding gesteld moet worden op € 64.085,44 (rov. 20-22).

Het hof heeft het vonnis van de rechtbank bekrachtigd.

3.3 [Eiser] heeft in hoger beroep zijn eerste grief gericht tegen het oordeel van de rechtbank dat
[verweerder] vanaf januari 1991 in dienst is geweest van Confetti en/of [A]. Het hof heeft deze grief in
zijn rov. 2.4 als volgt verworpen:

"[Verweerder] stelt dat hij vanaf 13 januari 1991 voor Confetti en/of [A] werkzaam is geweest. [Eiser]
bestrijdt dat. [Verweerder], op wie de bewijslast drukt, dient dan te bewijzen dat zijn stelling juist is.
Hij heeft daartoe onder meer de vonnissen die zijn gewezen tegen Confetti en [A] in het geding
gebracht.

Weliswaar heeft de kantonrechter in de zaak tegen Confetti niet in het dictum de aanvangsdatum van
de arbeidsovereenkomst vermeld, maar wel heeft hij overwogen dat de door [verweerder] gestelde
data onvoldoende zijn betwist. Het hoger beroep tegen dat vonnis heeft niet tot een ander inzicht
geleid. [A] heeft zo summier verweer gevoerd dat de kantonrechter zich in die zaak heeft aangesloten
bij het vonnis tegen Confetti. Voormelde vonnissen hebben geen gezag van gewijsde tussen partijen,
maar zij kunnen wel dienen als bewijs van de door [verweerder] betrokken stelling. Daarbij komt dat
[eiser] niet langer ontkent dat [verweerder] werkzaamheden voor de door hem bestuurde bedrijven
heeft uitgevoerd, maar daarbij ging het volgens hem om werkzaamheden die [verweerder] in opdracht
van een tussenpersoon, een zekere [betrokkene 1], verrichtte.

Als er al sprake was van een arbeidsovereenkomst dan bestond die volgens [eiser] tussen
[verweerder] en deze [betrokkene 1]. [Eiser] heeft daarmee een bevrijdend verweer geformuleerd
waarvan de bewijslast op hem rust. Hij heeft, anders dan in hoger beroep vereist is, geen specifiek
bewijs aangeboden, zodat dit verweer niet kan slagen. Met de rechtbank neemt het hof daarom tot
uitgangspunt dat [verweerder] vanaf januari 1991 in dienst is geweest van Confetti en [A]. Grief 1
faalt dus."

3.4.1 Onderdeel 1 van het middel bestrijdt de zojuist weergegeven rov. 2.4 met de klacht dat het hof
de stelling van [eiser] - dat als er al sprake was van een arbeidsovereenkomst, deze overeenkomst
bestond tussen [verweerder] en [betrokkene 1] - ten onrechte als een bevrijdend verweer heeft
aangemerkt waarvan de bewijslast op [eiser] rust, en ten onrechte dat verweer heeft verworpen op
de grond dat [eiser] in hoger beroep geen specifiek bewijs van die stelling heeft aangeboden.

3.4.2 Namens [verweerder] is betoogd dat [eiser] bij deze klacht geen belang heeft omdat het middel
zich niet keert tegen de overweging van het hof in rov. 2.10, inhoudende dat het hof uitgaat van de
juistheid van het oordeel van de rechtbank dat [verweerder] van 13 januari 1991 tot 1 juli 2002 in
dienst is geweest van Confetti en/of [A], nu tegen dat oordeel geen grief is gericht. Dit betoog faalt,
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omdat het hof - evenals de rechtbank - onderscheid heeft gemaakt tussen de vragen (a) óf
[verweerder] in dienst is geweest bij Confetti en/of [A] (rov. 2.4) en (b) zo ja, gedurende welke
periode (rov. 2.10). [Eiser] heeft ook zonder het antwoord op vraag (b) te bestrijden, belang bij zijn in
onderdeel 1 opgenomen klacht tegen het oordeel van het hof aangaande vraag (a).

3.4.3 Onderdeel 1 is gegrond. De hiervoor in 3.4.1 vermelde stelling van [eiser] is geen bevrijdend
verweer - in de zin dat [eiser] de door [verweerder] aan zijn vordering ten grondslag gelegde
arbeidsovereenkomst met Confetti en/of [A] niet zou hebben bestreden maar zich afgezien daarvan
op een bevrijdende omstandigheid zou hebben beroepen - maar een feitelijke onderbouwing van zijn
betwisting van [verweerder]'s stelling dat tussen [verweerder] en Confetti en/of [A] een
arbeidsovereenkomst heeft bestaan. Het bewijsaanbod ter zake van [eisers] stelling als voormeld
betreft derhalve een aanbod ter zake van tegenbewijs, dat niet behoefde te worden gespecificeerd.

3.5 De in de onderdelen 2 en 3 aangevoerde klachten kunnen niet tot cassatie leiden. Zulks behoeft,
gezien art. 81 RO, geen nadere motivering, nu de klachten niet nopen tot beantwoording van
rechtsvragen in het belang van de rechtseenheid of de rechtsontwikkeling.

4. Beslissing

De Hoge Raad:

vernietigt het arrest van het gerechtshof te Amsterdam van 2 maart 2006;

verwijst het geding naar het gerechtshof te 's-Gravenhage ter verdere behandeling en beslissing;

veroordeelt [verweerder] in de kosten van het geding in cassatie, tot op deze uitspraak aan de zijde
van [eiser] begroot op € 4.691,05 in totaal, waarvan € 4.577,05 op de voet van art. 234 Rv. te betalen
aan de Griffier, en € 114,00 aan [eiser].

Dit arrest is gewezen door de raadsheren A.M.J. van Buchem-Spapens, J.C. van Oven en C.A.
Streefkerk, en in het openbaar uitgesproken door de raadsheer F.B. Bakels op 2 november 2007.
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Instantie Hoge Raad

Datum uitspraak 03-02-2017

Datum publicatie 03-02-2017

Zaaknummer 15/04591

Formele relaties Conclusie: ECLI:NL:PHR:2016:1128, Gevolgd 
In cassatie op : ECLI:NL:GHDHA:2015:717, (Gedeeltelijke) vernietiging met
verwijzen 

Rechtsgebieden Civiel recht

Bijzondere kenmerken Cassatie

Inhoudsindicatie
Ontbinding huurkoop- en huurovereenkomst met betrekking tot restaurant.
Waardevergoeding in plaats van ongedaanmaking (art. 6:272 BW). Verboden
aanvulling van de feiten (art. 24 Rv). Bevrijdend verweer. Passeren van
bewijsaanbod. Miskenning van onderbouwd verweer.

Wetsverwijzingen Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering (geldt in geval van digitaal procederen)
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering (geldt in geval van digitaal procederen)
24
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering (geldt in geval van digitaal procederen)
149
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering (geldt in geval van digitaal procederen)
150

Vindplaatsen Rechtspraak.nl 
RvdW 2017/197 
NJB 2017/372 
JWB 2017/36 
RBP 2017/36 
RCR 2017/55 
JBPR 2017/23 met annotatie van mr. F.J.P. Lock 

Uitspraak

3 februari 2017

Eerste Kamer

15/04591

TT/AS

Hoge Raad der Nederlanden

Arrest

ECLI:NL:HR:2017:140
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3.1

in de zaak van:

KOGRA B.V.,
gevestigd te Den Haag,

EISERES tot cassatie,

advocaat: mr. H.J.W. Alt,

t e g e n

[verweerder],
wonende te [woonplaats],

VERWEERDER in cassatie,

advocaat: mr. M.E. Bruning.

Partijen zullen hierna ook worden aangeduid als Kogra en [verweerder].

Voor het verloop van het geding in feitelijke instanties verwijst de Hoge Raad naar de navolgende
stukken:

a. de vonnissen in de zaak 966811/10-16709 van de kantonrechter te ‘s-Gravenhage van 21 april
2010, 31 maart 2011 en 1 maart 2012;

b. de arresten in de zaak 200.108.361/01 van het gerechtshof Den Haag van 14 augustus 2012 en 24
maart 2015.

De arresten van het hof zijn aan dit arrest gehecht.

Tegen het arrest van het hof van 24 maart 2015 heeft Kogra beroep in cassatie ingesteld. De
cassatiedagvaarding is aan dit arrest gehecht en maakt daarvan deel uit.

[verweerder] heeft geconcludeerd tot verwerping van het beroep.

De zaak is voor [verweerder] toegelicht door zijn advocaat.

De conclusie van de Advocaat-Generaal J. Wuisman strekt tot vernietiging van het bestreden arrest
van het hof en tot verwijzing van de zaak naar een ander hof voor verdere behandeling.

De advocaat van [verweerder] heeft bij brief van 25 november 2016 op die conclusie gereageerd.

In cassatie kan van het volgende worden uitgegaan.

(i) Kogra, waarvan [betrokkene] (hierna: [betrokkene]) bestuurder en aandeelhouder is, en

1 Het geding in feitelijke instanties

2 Het geding in cassatie

3 Beoordeling van het middel
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3.2.1

3.2.2

3.2.3

3.4.1

3.4.2

3.4.3

3.5.1

3.5.2

3.3

[verweerder] hebben op 1 september 2009 een huurkoopovereenkomst gesloten met betrekking
tot het horecabedrijf ‘tapasbar-restaurant [A]’ (hierna: het restaurant), dat is gevestigd in het
pand aan de [a-straat 1] te Den Haag (hierna: het pand), alsmede met betrekking tot de daarbij
behorende goodwill, handelsnaam en inventaris. Deze huurkoopovereenkomst is beëindigd,
waarna partijen op 21 oktober 2009 een nieuwe huurkoopovereenkomst hebben gesloten.

(ii) Partijen hebben tevens een (onder)huurovereenkomst gesloten met betrekking tot het pand.

(iii) In een verklaring van 6 oktober 2009 staat vermeld dat de op naam van [betrokkene] staande
en aan zijn bankrekening gekoppelde pin/creditcard-apparatuur aan [verweerder] wordt
overgedragen wanneer de waarborgsom ter zake van de huur van het pand en de overname van
de voorraad is betaald, dat tot die tijd de beschikking en de mogelijkheid tot betaling bij
[betrokkene] blijft, en dat de kasopbrengst bij [betrokkene] blijft totdat het contract is opgesteld.

(iv) Het restaurant is, na een controle op 18 december 2009, wegens het ontbreken van de
vereiste vergunningen op last van de gemeente op 23 december 2009 gesloten.

(v) Op 2 juni 2010 is het pand op grond van een tussen partijen gewezen verstekvonnis van 21
april 2010 ontruimd.

(vi) Het restaurant is in de periode van juni 2010 tot 19 september 2010 gesloten geweest.

Kogra heeft onder meer ontbinding van de huurkoopovereenkomst en van de
(onder)huurovereenkomst gevorderd, alsmede betaling van bepaalde huurkooptermijnen en
huurtermijnen. De kantonrechter heeft deze vorderingen bij verstek toegewezen.

[verweerder] is van het verstekvonnis in verzet gekomen en heeft in reconventie diverse
vorderingen ingesteld. 
De kantonrechter heeft het verstekvonnis vernietigd en Kogra veroordeeld tot betaling van
een geldbedrag aan [verweerder].

Het hof heeft het tussen- en het eindvonnis van de kantonrechter vernietigd en heeft
partijen over en weer veroordeeld tot betaling van diverse geldbedragen. 
De overwegingen van het hof zullen voor zover nodig hierna aan de orde komen.

Onderdeel 1 bevat geen klachten.

Onderdeel 2.1.2 keert zich tegen de wijze waarop het hof in rov. 3.4, op de voet van art.
6:272 BW, de waarde heeft bepaald van het genot en het gebruik dat [verweerder] in de
periode van oktober 2009 tot en met mei 2010 van het restaurant heeft gehad.

Onderdeel 2.1.2-i in samenhang met onderdeel 2.1.2-iii klaagt dat het hof in dit verband
buiten het debat van partijen is getreden door uit te gaan van “een (niet onredelijk)
rendement van 10% per jaar”.

Deze klacht slaagt. In de processtukken hebben partijen geen stellingen ingenomen met
betrekking tot het rendement van het restaurant. Het door het hof gekozen uitgangspunt is
geen feit van algemene bekendheid in de zin van art. 149 lid 2 Rv en kan evenmin worden
aangemerkt als een aanvulling van de rechtsgronden als bedoeld in art. 25 Rv. Dit betekent
dat het hof in strijd met art. 24 Rv de feiten heeft aangevuld.

In verband met het vorenstaande kunnen de overige klachten van de onderdelen 2.1.2-i tot
en met 2.1.2-vii onbehandeld blijven.

Onderdeel 2.2.1 komt op tegen het oordeel van het hof in rov. 3.11 met betrekking tot de
door Kogra gevorderde vergoeding van de schade aan de inventaris van het restaurant, de
kosten van herstelwerkzaamheden en de huur- en omzetderving in de periode waarin het
restaurant vanwege die herstelwerkzaamheden gesloten was.

Onderdeel 2.2.1 onder a klaagt dat het hof ten onrechte, althans onvoldoende gemotiveerd
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3.5.3

3.6.1

3.6.2

3.7

3.8

heeft geoordeeld dat het, gelet op de betwisting van [verweerder], aan Kogra is om nader
te onderbouwen dat de schade aan de inventaris is veroorzaakt door [verweerder].

Deze klacht treft doel. Het hof heeft in rov. 3.11 overwogen dat genoegzaam is gebleken dat
er schade is aan de inventaris. Voorts staat vast dat de schade aan de inventaris is ontstaan
op enig tijdstip vóór de ontruiming op 2 juni 2010 van het pand waarin het restaurant was
gevestigd, derhalve gedurende de periode dat [verweerder] het genot en het gebruik had
van het restaurant en de inventaris. Een en ander brengt mee dat het verweer van
[verweerder] dat hij de schade niet heeft veroorzaakt, moet worden aangemerkt als een
bevrijdend verweer. Anders dan het hof heeft overwogen, was het dan ook aan
[verweerder] om te stellen en, zo nodig, te bewijzen, dat de schade niet door hem is
veroorzaakt.

Onderdeel 2.2.1 onder b klaagt terecht dat het hof de door Kogra gevorderde
schadevergoeding wegens gemiste omzet niet had mogen afwijzen zonder Kogra toe te
laten tot het bewijs van haar stelling dat (i) sprake is geweest van omzetderving, omdat het
restaurant vanwege de noodzakelijke herstelwerkzaamheden pas medio september 2010
kon worden heropend, en (ii) er ook nadien omzetdaling is geweest als gevolg van de
eerdere sluiting van het restaurant op last van de gemeente.

In onderdeel 2.3 wordt onder meer opgekomen tegen het oordeel van het hof in rov. 3.16
met betrekking tot het door [verweerder] gevorderde bedrag van € 51.000,--.

De onderdelen 2.3.1 en 2.3.2 keren zich tegen de overweging van het hof dat het op de weg
van Kogra had gelegen haar betwisting van de hoogte van [verweerder]’ vordering nader te
onderbouwen, hetgeen zij niet heeft gedaan.

Deze klachten slagen voor zover zij aanvoeren dat het hof heeft miskend dat Kogra de
hoogte van de vordering van [verweerder] heeft betwist door aan te voeren dat de
kasbetalingen (anders dan de pinbetalingen) niet aan Kogra dan wel [betrokkene] ten
goede zijn gekomen, en is voorbijgegaan aan de stellingen die partijen dienaangaande
hebben ingenomen.

Voor zover de klachten van de onderdelen 2.3.4 en 2.4 voortbouwen op de klachten die hiervoor
in 3.4-3.6 gegrond zijn bevonden, treffen zij eveneens doel.

De overige klachten kunnen niet tot cassatie leiden. Dit behoeft, gezien art. 81 lid 1 RO, geen
nadere motivering nu die klachten niet nopen tot beantwoording van rechtsvragen in het belang
van de rechtseenheid of de rechtsontwikkeling.

De Hoge Raad:

vernietigt het arrest van het gerechtshof Den Haag van 24 maart 2015;

verwijst het geding naar het gerechtshof Amsterdam ter verdere behandeling en beslissing;

veroordeelt [verweerder] in de kosten van het geding in cassatie, tot op deze uitspraak aan de zijde
van Kogra begroot op € 2.717,33 aan verschotten en € 2.600,-- voor salaris.

Dit arrest is gewezen door de raadsheren A.M.J. van Buchem-Spapens, als voorzitter, A.H.T.
Heisterkamp en M.V. Polak, en in het openbaar uitgesproken door de raadsheer G. de Groot op 3
februari 2017.

4 Beslissing

176



Instantie Hoge Raad

Datum uitspraak 12-12-2014

Datum publicatie 12-12-2014

Zaaknummer 13/03114

Formele relaties Conclusie: ECLI:NL:PHR:2014:1812, Contrair 
In cassatie op : ECLI:NL:GHARL:2013:188, Bekrachtiging/bevestiging 

Rechtsgebieden Civiel recht

Bijzondere kenmerken Cassatie

Inhoudsindicatie
Koop. Procesrecht. Vervolg op HR 3 december 2010,
ECLI:NL:HR:2010:BO0183. Verzuim; beroep op ‘een voor de voldoening
bepaalde termijn’, art. 6:83, onder a, BW; maatstaf HR 4 oktober 2002,
ECLI:NL:HR:2002:AE4357, NJ 2003/257. Devolutieve werking hoger beroep.
Inroepen stellingen en feiten door overleggen processtukken uit andere procedure;
HR 10 juli 2009, ECLI:NL:HR:2009:BI4209, NJ 2010/128; verwijzing voldoende
duidelijk en gespecificeerd? Klachtplicht, art. 6:89, 7:23 BW;
beoordelingsmaatstaven. Stelplicht en bewijslast; bevrijdend verweer, specifieke
vorm van rechtsverwerking. Bijzondere regel van bewijslastverdeling dat en op
welk tijdstip door koper is geklaagd (HR 8 februari 2013,
ECLI:NL:HR:2013:BX7195); geen ambtshalve onderzoek rechter naar nadeel als
gevolg van tijdsverloop.

Wetsverwijzingen Burgerlijk Wetboek Boek 6
Burgerlijk Wetboek Boek 6 89
Burgerlijk Wetboek Boek 7
Burgerlijk Wetboek Boek 7 23
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering (geldt in geval van digitaal procederen)
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering (geldt in geval van digitaal procederen)
150

Vindplaatsen Rechtspraak.nl 
JWB 2014/430 
NJB 2015/6 
RvdW 2015/66 
RCR 2015/18 
RAV 2015/27 
NJ 2017/163 met annotatie van W.D.H. Asser 
JOR 2015/92 met annotatie van mr. J.J. Dammingh 
NTHR 2015, afl. 3, p. 152 
NTHR 2015, afl. 2, p. 102 
TvPP 2015, afl. 1, p. 3 met annotatie van mr. F.J.P. Lock 

Uitspraak

ECLI:NL:HR:2014:3593
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12 december 2014

Eerste Kamer

13/03114

LZ

Hoge Raad der Nederlanden

Arrest

in de zaak van:

FAR TRADING B.V.,
gevestigd te Maastricht,

EISERES tot cassatie,

advocaat: mr. G.R. den Dekker,

t e g e n

EDCO EINDHOVEN B.V.,
gevestigd te Eindhoven,

VERWEERSTER in cassatie,

advocaat: mr. J. de Bie Leuveling Tjeenk.

Partijen zullen hierna ook worden aangeduid als FAR en Edco.

Voor het verloop van het geding tot dusver verwijst de Hoge Raad naar de navolgende stukken:

a. het arrest in de zaak 09/01677 ECLI:NL:HR:2010:BO0183 van de Hoge Raad van 3 december 2010;

b. het arrest in de zaak 200.096.701 van het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden van 15 januari 2013.

Het arrest van het hof is aan dit arrest gehecht.

Tegen het arrest van het hof heeft FAR beroep in cassatie ingesteld. Edco heeft incidenteel
cassatieberoep ingesteld. De cassatiedagvaarding en de conclusie van antwoord tevens houdende
incidenteel cassatieberoep zijn aan dit arrest gehecht en maken daarvan deel uit.

Partijen hebben over en weer geconcludeerd tot verwerping van het beroep.

1 Het geding

2 Het tweede geding in cassatie
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3.1

3.2

3.3

De zaak is voor partijen toegelicht door hun advocaten, voor FAR mede door mr. J.W. de Jong en voor
Edco mede door mr. B.M.H. Fleuren.

De conclusie van de Advocaat-Generaal E.M. Wesseling-van Gent strekt:

- in het principale cassatieberoep tot vernietiging van het arrest van het gerechtshof Arnhem-
Leeuwarden van 15 januari 2013 en tot afdoening van de zaak door de Hoge Raad op de in die
conclusie onder 3.37 aangegeven wijze, dan wel tot vernietiging van het arrest van het gerechtshof
Arnhem-Leeuwarden van 15 januari 2013 en tot verwijzing;

- in het incidentele cassatieberoep tot vernietiging van het arrest en tot verwijzing.

De advocaten van partijen hebben elk bij brief van 3 oktober 2014 op die conclusie gereageerd.

In cassatie kan worden uitgegaan van hetgeen is vermeld in rov. 3.1 van het hiervoor onder 1
genoemde arrest van de Hoge Raad in deze zaak van 3 december 2010,
ECLI:NL:HR:2010:BO0183, NJ 2010/652.

Kort samengevat gaat het in deze zaak om de verkoop van een partij petten door FAR aan Edco.
De partij is door Wiener International v.o.f. (hierna: Wiener), die tot hetzelfde concern als FAR
behoort, aan Edco geleverd en in rekening gebracht bij factuur van 26 april 2000. Betaling door
Edco is uitgebleven. Wiener heeft Edco op 17 augustus 2000 in rechte betrokken in verband met
de niet-betaling van genoemde factuur. De vorderingen van Wiener zijn bij onherroepelijk arrest
van het gerechtshof ’s-Hertogenbosch van 29 november 2005 afgewezen op de grond dat is
gesteld noch gebleken dat FAR haar vordering op Edco op enig moment aan Wiener heeft
gecedeerd.

In de onderhavige procedure vordert FAR, naast enkele nevenvorderingen, veroordeling van Edco
tot betaling van de koopprijs van de petten. Het gerechtshof te ’s-Hertogenbosch heeft bij arrest
van 6 januari 2009 het beroep van Edco op verjaring van de vordering van FAR gehonoreerd en op
die grond het vonnis van de rechtbank, waarin de vordering van FAR op dezelfde grond was
afgewezen, bekrachtigd. Dit arrest is door de Hoge Raad vernietigd in zijn hiervoor in 3.1
genoemde arrest van 3 december 2010, kort gezegd omdat het hof zich ten onrechte niet had
begeven in een beantwoording van de vraag of de door Wiener aanhangig gemaakte procedure
heeft te gelden als het instellen van een daad van rechtsvervolging van de zijde van FAR in de zin
van art. 3:316 lid 1 BW. Daarbij is geoordeeld dat in dit verband noodzakelijk doch ook voldoende
is dat de door de ander verrichte stuitingshandelingen aan de gerechtigde kunnen worden
toegerekend. De zaak is ter verdere behandeling verwezen naar het gerechtshof te Arnhem
(thans gerechtshof Arnhem-Leeuwarden; hierna: het hof).

Na verwijzing heeft het hof – in cassatie onbestreden – het verjaringsverweer van Edco alsnog
verworpen en haar onder meer veroordeeld tot betaling van de koopsom ten bedrage van US$
274.555,20, vermeerderd met de wettelijke rente vanaf 27 januari 2006 tot aan de dag van
algehele voldoening. Hieraan heeft het hof, kort samengevat, het volgende ten grondslag gelegd.

(a) FAR beroept zich op de toepasselijkheid van haar algemene voorwaarden. Ten verwere
daartegen beroept Edco zich op de punten 69-122 in haar conclusie van dupliek in de procedure
tegen Wiener, welke passages zij in de onderhavige zaak als productie 4 bij conclusie van
antwoord heeft overgelegd en welke (in die conclusie van antwoord onder 25 en 26
samengevatte) stellingen zij uitdrukkelijk als herhaald en ingelast beschouwd wenst te zien. Het
hof vindt deze verwijzing voldoende duidelijk en gespecificeerd om er acht op te kunnen slaan. Op
deze stellingen is FAR niet ingegaan en zij heeft de gelding van haar algemene voorwaarden niet
meer aan de orde gesteld, laat staan dat zij deze nader heeft gemotiveerd of met stukken
onderbouwd. Bij die stand van zaken moet het ervoor worden gehouden dat de algemene
voorwaarden van FAR geen deel uitmaken van de tussen partijen gesloten overeenkomst. (rov.

3 Uitgangspunten in cassatie
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(b) Tegenover het door Edco gedane beroep op wanprestatie van FAR, heeft FAR zich – behalve op
art. 14 van haar algemene voorwaarden, die evenwel niet van toepassing zijn – beroepen op art.
7:23 lid 2 BW. Dat beroep slaagt. Volgens Edco waren de afgeleverde petten niet conform de haar
getoonde monsters omdat ze daarvan in kwaliteit (stof, afwerking) in ongunstige zin afweken. Nu
echter voor de hand ligt en in de branche gebruikelijk is dat een afgeleverde partij welhaast
terstond (steekproefsgewijs) op dergelijke afwijkingen wordt gecontroleerd, moet aangenomen
worden dat Edco de gestelde gebreken bij of kort na de aflevering heeft ontdekt. Dat geldt temeer
nu Edco die petten heeft laten ompakken, in welk verband zij bij fax van 21 april 2000 wel heeft
geklaagd dat er blauwe en groene petten in verkeerde verpakking c.q. verhouding waren
aangetroffen, maar zonder daarbij over de gestelde gebreken te spreken. Pas bij brief van 4 juli
2000 rept Edco van voormeld gebrek; in de latere correspondentie keert de klacht niet (op
kenbare wijze) terug. Daarmee heeft Edco niet met de voortvarendheid die in de gegeven
omstandigheden van haar kon worden gevergd bij FAR/Wiener geklaagd. Dat betekent dat zij zich
niet ten verwere op de gestelde gebreken kan beroepen en dat de buitengerechtelijke ontbinding
geen effect heeft gehad. (rov. 2.10-2.11)

(c) De koopsom is derhalve toewijsbaar, met de onbestreden koerswijzigingsschade en
beslagkosten, maar zonder de contractuele rente en de contractuele buitengerechtelijke kosten.
Wel verschuldigd is de wettelijke rente, zij het niet vanaf 25 mei 2000 als het moment waarop
Edco volgens FAR in verzuim is, maar vanaf de inleidende dagvaarding, het moment waarop FAR (in
plaats van Wiener) jegens Edco aanspraak is gaan maken op betaling van de petten, hetgeen in
de gegeven omstandigheden een schriftelijke mededeling in de zin van artikel 6:82 lid 2 BW
oplevert. Voor vergoeding van de door FAR gevorderde buitengerechtelijke kosten is geen plaats
omdat FAR zich niet op art. 17 van haar algemene voorwaarden kan beroepen. (rov. 2.12) In het
dictum van zijn arrest heeft het hof de ingangsdatum van de wettelijke rente, evenals de
peildatum voor de koerswijzigingsschade als bedoeld in art. 6:125 BW, bepaald op 27 januari 2006
als de dag waarop Edco in verzuim raakte.

(d) Voor matiging van de rente bestaat geen aanleiding. (rov. 2.12)

Ingangsdatum wettelijke rente; aanvangsmoment verzuim Edco

Onderdeel 1.1 is gericht tegen de – hiervoor in 3.3 onder (c) weergegeven – oordelen dat de
wettelijke rente eerst verschuldigd is vanaf 27 januari 2006 (de dag van de inleidende
dagvaarding), en dat ook de koerswijzigingsschade naar die datum moet worden bepaald omdat
Edco toen in verzuim raakte. Het klaagt samengevat dat het hof heeft miskend dat het verzuim
van Edco reeds met het verstrijken van de tussen FAR en Edco overeengekomen betalingstermijn
van 30 dagen (conform de factuur van 26 april 2000) was ingetreden.

Het onderdeel kan bij gebrek aan feitelijke grondslag niet tot cassatie leiden. In de door het
onderdeel in de voetnoten 5, 6 en 9 aangehaalde passages heeft FAR niet gesteld dat Edco vanaf
25 of 26 mei 2000 “in verzuim was de petten te betalen”. Voor zover zij haar rentevordering niet
baseerde op haar primaire standpunt dat haar algemene voorwaarden van toepassing waren (dit
standpunt is door het hof verworpen en de hiertegen gerichte klachten in cassatie worden hierna
in 4.4 – 4.6.4 verworpen), heeft zij in die passages de ingangsdatum van de rente gebaseerd op
de in de factuur van 26 april 2000 genoemde betalingstermijn van 30 dagen, stellende dat de
vordering na het verstrijken van die termijn opeisbaar is geworden. Die stelling impliceert echter
nog geen verzuim van Edco. FAR heeft niet gesteld dat de betalingstermijn van 30 dagen tussen
partijen is overeengekomen of op grond van de redelijkheid en billijkheid voortvloeit uit de aard

4 Beoordeling van het middel in het principale beroep
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van de overeenkomst in verband met de omstandigheden van het geval en daarom ‘een voor de
voldoening bepaalde termijn’ is in de zin van art. 6:83, onder a, BW (vgl. HR 4 oktober 2002,
ECLI:NL:HR:2002:AE4357, NJ 2003/257 ([A]/[B])).

Mede gelet op het voorgaande heeft het hof de in voetnoten 10 en 11 van de
cassatiedagvaarding bedoelde stellingen van Edco in haar memorie van antwoord (geciteerd in de
conclusie van de Advocaat-Generaal onder 3.8) kennelijk en niet onbegrijpelijk opgevat als
(slechts) een erkenning dat de vordering van FAR op 26 mei 2000 opeisbaar werd; dat is temeer
begrijpelijk nu die stellingen zijn aangevoerd in het kader van het debat over (het
aanvangstijdstip van) de verjaring van de betalingsvordering.

Voor zover de in voetnoot 12 van de cassatiedagvaarding bedoelde vermelding door FAR van art.
6:83, onder a, BW in haar memorie na verwijzing (geciteerd in de conclusie van de Advocaat-
Generaal onder 3.10) al opgevat moet worden als een (niet nader toegelicht) beroep op verzuim
van Edco vanwege het verstrijken van een voor de voldoening bepaalde termijn als in die bepaling
bedoeld, mocht het hof daaraan voorbijgaan, reeds omdat een dergelijk beroep op verzuim
blijkens het voorgaande niet besloten lag in de door FAR voor verwijzing ingenomen stellingen.

Onderdeel 1.2 bestrijdt, kort gezegd, als onjuist althans onbegrijpelijk het oordeel dat Edco
eerst met de inleidende dagvaarding van 27 januari 2006 in verzuim is geraakt. Daartoe
wordt aangevoerd dat de incassoafspraak tussen FAR en Wiener – die, aldus het onderdeel,
geldt als een volmacht of lastgeving ter incasso – meebrengt dat ook Wiener Edco
rechtsgeldig in gebreke heeft kunnen stellen (met verzuim van Edco tot gevolg) en dat
Wiener Edco mede ten behoeve van FAR in gebreke heeft gesteld met haar incassobrief van
13 juni 2000 en door middel van het aanhangig maken van de (incasso)procedure op 17
augustus 2000. Geklaagd wordt dat het hof deze ‘verschijningsvormen’ van de
incassoafspraak heeft miskend. Voorts wordt erop gewezen dat ook FAR zelf Edco
aansprakelijk heeft gehouden wegens het uitblijven van betaling, te weten bij brief van 6 juli
2000 en eveneens in de vrijwaringszaak tussen FAR en Edco in België.

Ook deze klachten kunnen bij gebrek aan feitelijke grondslag niet tot cassatie leiden. Het
onderdeel gaat op zichzelf terecht ervan uit dat het verzuim van de schuldenaar onder
omstandigheden ook door een ander dan de schuldeiser kan worden bewerkstelligd. Het
verwijst evenwel niet naar vindplaatsen in de gedingstukken waaruit kan volgen dat FAR in
feitelijke instanties dergelijke, op de incassoafspraak tussen FAR en Wiener en het verzuim
van Edco gerichte stellingen heeft ingenomen. Voor zover zij in feitelijke instanties heeft
betoogd dat de handelingen van Wiener (mede) ten behoeve van FAR zijn verricht, gelet op
de verwevenheid tussen beide concernvennootschappen en de gemaakte incassoafspraak,
is dat betoog gevoerd in het kader van het debat over stuiting van de verjaring (zoals aan
de orde was in het hiervoor in 3.2 weergegeven arrest van de Hoge Raad in deze zaak van 3
december 2010), maar niet ten betoge dat Edco daardoor jegens FAR in verzuim is geraakt.
Voorts is van belang dat de wettelijke rente door FAR is gevorderd vanaf 25 mei 2000,
althans vanaf 16 juni 2000, althans vanaf 27 januari 2006. FAR heeft de door haar gestelde
ingangsdata van de wettelijke rente dus niet gebaseerd op de aan Edco verstuurde brief
van 6 juli 2000, en evenmin op de door FAR dan wel Wiener gevoerde eerdere procedures
(te weten de Belgische vrijwaringszaak tussen Edco en FAR en de in Nederland gevoerde
incassoprocedure tussen Wiener en Edco).

Toepasselijkheid algemene voorwaarden

Onderdeel 2 is gericht tegen het – hiervoor in 3.3 onder (a) weergegeven – oordeel dat de tussen
partijen gesloten overeenkomst niet wordt beheerst door de algemene voorwaarden van FAR, en
tegen de hierop gegronde afwijzing van de contractuele rente en de contractuele
buitengerechtelijke kosten (zie hiervoor in 3.3 onder (c)). Het bestrijdt daartoe het oordeel in rov.
2.8 dat, samengevat, de verwijzing van Edco in haar conclusie van antwoord naar haar stellingen
in de procedure tegen Wiener voldoende duidelijk en gespecificeerd is om er acht op te kunnen
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slaan. Geklaagd wordt dat dit oordeel onbegrijpelijk is (onderdeel 2.1), althans dat FAR niet op
deze beslissing bedacht kon zijn en zich niet naar behoren heeft kunnen verdedigen (onderdeel
2.2) en dat het hof in strijd met de eisen van een goede procesorde het verweer van Edco heeft
gehonoreerd zonder FAR in de gelegenheid te stellen zich daarover uit te laten of tot bewijs toe te
laten (onderdeel 2.3).

De rechtbank heeft in haar eindvonnis geoordeeld dat FAR in haar inleidende dagvaarding
“onweersproken” heeft gesteld dat de overeenkomst tussen partijen mede wordt beheerst door
haar algemene voorwaarden. Nu de vordering van FAR bij dat vonnis is afgewezen, behoefde Edco
in het door FAR ingestelde hoger beroep niet een incidentele grief tegen bedoeld oordeel te
richten. Voor zover Edco zich in eerste aanleg (voldoende duidelijk) had verweerd tegen de
toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van FAR (zie hierna in 4.6.1 – 4.6.3), diende dat
verweer vanwege de devolutieve werking van het hoger beroep door de appelrechter (alsnog of
opnieuw) beoordeeld te worden indien het desbetreffende geschilpunt door gegrondbevinding van
een grief van FAR aan de orde zou moeten komen en Edco dat verweer in hoger beroep niet had
prijsgegeven. Dat is hier het geval, nu de grief van FAR tegen het oordeel dat haar vordering
verjaard is, na verwijzing gegrond is bevonden.

Bij de beoordeling van de klachten dient tot uitgangspunt dat het overleggen van
processtukken uit een andere procedure in het algemeen niet voldoende is om hetgeen in
die stukken aan stellingen is te vinden, te beschouwen als aangevoerd in het geding waarin
dat overleggen heeft plaatsgevonden, en aldus mede aan het in dat geding gevoerde
verweer ten grondslag gelegd. De partij die zulke stellingen en feiten wil inroepen, dient dit
op zodanige wijze te doen dat dit voor de rechter en de wederpartij duidelijk is (HR 10 juli
2009, ECLI:NL:HR:2009:BI4209, NJ 2010/128).

Het hof heeft het zojuist overwogene evenwel niet miskend. Edco heeft de (punten 69-122
uit de) conclusie van dupliek uit de procedure tegen Wiener als productie 4 bij haar conclusie
van antwoord in de onderhavige procedure overgelegd, en in de punten 25-26 van haar
conclusie van antwoord aangevoerd:

“25. Uiterst subsidiair merkt Edco nog op dat zelfs indien FAR gerechtigd zou zijn de factuur
van 20 april 2000 op Edco te verhalen, Edco niet gehouden is de vorderingen van FAR te
voldoen. Edco verwijst hiervoor naar hetgeen zij hieromtrent reeds bij conclusie van dupliek
in de procedure tussen Edco en Wiener heeft gesteld, met name in de punten 69 tot en met
122, welke conclusie Edco hierbij als productie 4 overlegt en hierbij als herhaald en ingelast
beschouwt, ook jegens FAR. Kern daarvan is dat de geleverde petten waarop de factuur ziet,
non-conform zijn geleverd en Edco de oorspronkelijke overeenkomst tussen partijen
buitengerechtelijk heeft ontbonden.

26. Als er al sprake zou zijn geweest van een rechtsgeldige overeenkomst, dan zijn in ieder
geval de algemene voorwaarden van FAR nimmer van toepassing geweest, althans waren
deze onredelijk bezwarend én in strijd met de redelijkheid en billijkheid en heeft Edco
rechtsgeldig haar betaling jegens FAR opgeschort.”

Dienaangaande heeft het hof in rov. 2.8 geoordeeld dat Edco haar stellingen uit de punten
69-122 van de overgelegde conclusie van dupliek heeft samengevat in haar conclusie van
antwoord onder 25 en 26, dat Edco die stellingen uitdrukkelijk als herhaald en ingelast
beschouwd wenste te zien en dat de verwijzing daarnaar voldoende duidelijk en
gespecificeerd is om erop acht te kunnen slaan.

Het oordeel dat (niet alleen de stellingen in punt 25 maar) ook de stellingen in punt 26
omtrent de niet-toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van FAR, een samenvatting
zijn van hetgeen in de als productie overgelegde conclusie van dupliek in de eerdere
procedure tegen Wiener was aangevoerd en dat de verwijzing daarnaar ook wat betreft

182



4.6.3

4.6.4

5.1

5.2

5.3

5.4

deze stellingen voldoende duidelijk en gespecificeerd is, is niet onbegrijpelijk. Daarbij wordt
in aanmerking genomen dat FAR in haar memorie na verwijzing onder 2.3 heeft aangevoerd:
“Edco heeft in een eerder stadium gesteld dat deze [algemene voorwaarden van FAR] dateren van
na de overeenkomst”, waarna zij die stelling betwistte en getuigenbewijs op dat punt
aanbood. Hiermee reageerde FAR onmiskenbaar op hetgeen Edco daaromtrent in de
overgelegde conclusie van dupliek onder punt 100 had gesteld; mede gelet daarop kon het
hof aannemen dat de verwijzing in de conclusie van antwoord naar de conclusie van dupliek
in de procedure tegen Wiener ook op dit punt voor FAR voldoende duidelijk en gespecificeerd
was om zich daartegen te kunnen verweren. Onderdeel 2.1 faalt derhalve.

Gelet op het zojuist overwogene falen ook de onderdelen 2.2 en 2.3. Nu Edco in haar
conclusie van antwoord voldoende duidelijk en gespecificeerd heeft verwezen naar haar
stellingen in de procedure tegen Wiener omtrent de niet-toepasselijkheid van de algemene
voorwaarden van FAR, heeft FAR de gelegenheid gehad zich daartegen naar behoren te
verweren (welke gelegenheid zij in haar memorie na verwijzing ook (ten dele) heeft benut).
Het hof hoefde FAR dan ook niet meer in de gelegenheid te stellen zich omtrent die stellingen
nader uit te laten.

Onderdeel 2.4 is gericht tegen een overweging ten overvloede en kan om die reden niet tot
cassatie leiden.

Passeren essentieel verweer; cessie en retrocessie

Onderdeel 1 is gericht tegen het – hiervoor in 3.3 onder (c) weergegeven – oordeel in rov. 2.12
dat de koopsom (met koerswijzigingsschade, beslagkosten en wettelijke rente) toewijsbaar is.
Geklaagd wordt dat dit oordeel ontoereikend is gemotiveerd nu het hof heeft verzuimd te
beslissen op het essentiële verweer van Edco in haar conclusie van antwoord dat FAR niet langer
rechthebbende is van de vordering tot betaling van de koopprijs omdat FAR deze vordering bij
akte van 27 mei 2005 aan Wiener heeft gecedeerd.

De rechtbank heeft (in rov. 2.6 van het eindvonnis) geoordeeld dat de vraag of de vordering
toewijsbaar is aan FAR in haar hoedanigheid van gemachtigde van Wiener (zoals FAR onder meer
had aangevoerd), geen bespreking behoeft nu de advocaat van FAR ter comparitie (na antwoord)
heeft verklaard dat inmiddels retrocessie van deze vordering had plaatsgevonden. Daarmee heeft
de rechtbank het verweer van Edco verworpen dat FAR niet langer rechthebbende van de
vordering was.

Nu de gedingstukken geen andere uitleg toelaten dan dat Edco de door FAR gestelde retrocessie
in de gehele verdere procedure niet – ook niet in de door onderdeel 1 genoemde vindplaatsen –
heeft weersproken, heeft zij geen belang bij de hiervoor in 5.1 weergegeven klacht. Na verwijzing
is immers geen ander oordeel mogelijk dan dat, nu Edco de door FAR gestelde retrocessie niet
heeft weersproken, de vordering (wederom) aan FAR toebehoort. Onderdeel 1 faalt derhalve.

Klachtplicht

Onderdeel 2 richt zich tegen het – hiervoor in 3.3 onder (b) weergegeven – oordeel dat Edco niet
heeft voldaan aan haar klachtplicht.

De klachten van de onderdelen 2a en 2c kunnen niet tot cassatie leiden. Dit behoeft, gezien art.
81 lid 1 RO, geen nadere motivering nu die klachten niet nopen tot beantwoording van
rechtsvragen in het belang van de rechtseenheid of de rechtsontwikkeling.

5 Beoordeling van het middel in het incidentele beroep
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5.6.1

5.6.2

5.6.3

5.5 Onderdeel 2b klaagt dat het hof heeft miskend dat bij de beoordeling of Edco op de voet van art.
7:23 lid 1 BW tijdig heeft geklaagd over non-conformiteit, alle relevante omstandigheden van het
geval moeten worden meegewogen, met name ook of FAR concreet nadeel heeft ondervonden
door het tijdsverloop totdat is geklaagd, althans dat het hof zijn oordeel ontoereikend heeft
gemotiveerd, aangezien het niet (kenbaar) heeft onderzocht en vastgesteld dat FAR concreet
nadeel heeft ondervonden doordat de non-conformiteit pas bij brief van 4 juli 2000 is gemeld.

Bij de beoordeling van dit onderdeel moet worden uitgegaan van de maatstaven die zijn
vermeld in HR 8 februari 2013, ECLI:NL:HR:2013:BY4600 ([C]/Rabobank). Daarvan is hier met
name het volgende van belang.

De art. 6:89 en 7:23 BW strekken blijkens de wetsgeschiedenis ter bescherming van de
schuldenaar (verkoper). Eerstgenoemde bepaling berust op de gedachte dat een
schuldenaar erop moet kunnen rekenen dat de schuldeiser met bekwame spoed onderzoekt
of de prestatie aan de verbintenis beantwoordt en dat deze, indien dit niet het geval blijkt te
zijn, zulks, eveneens met spoed, aan de schuldenaar meedeelt (Parl. Gesch. Boek 6, p. 316-
317). Laatstgenoemde bepaling beschermt de verkoper tegen te late en daardoor moeilijk te
betwisten klachten, door voor de koper een korte termijn voor te schrijven om over het niet
beantwoorden van de zaak aan de overeenkomst te klagen (Parl. Gesch. Boek 7, p. 146).

De vraag of de koper binnen de bekwame tijd als bedoeld in art. 7:23 lid 1 BW heeft
gereclameerd over gebreken aan de afgeleverde zaak, kan niet in algemene zin worden
beantwoord. In de in de eerste zin van die bepaling geregelde gevallen dient de koper (a)
ter beantwoording van de vraag of de hem afgeleverde zaak aan de overeenkomst
beantwoordt het in de gegeven omstandigheden redelijkerwijs van hem te verwachten
onderzoek e verrichten en (b) binnen bekwame tijd nadat hij heeft ontdekt of bij een
dergelijk onderzoek had behoren te ontdekken dat de afgeleverde zaak niet aan de
overeenkomst beantwoordt, hiervan kennis te geven aan de verkoper.

In het geval van een niet-consumentenkoop (zoals in de onderhavige zaak), dient de vraag
of de kennisgeving binnen bekwame tijd is geschied t e worden beantwoord onder afweging
van alle betrokken belangen en met inachtneming van alle relevante omstandigheden,
waaronder het antwoord op de vraag of de verkoper nadeel lijdt door het tijdsverloop totdat
is geklaagd. Een vaste termijn kan daarbij niet worden gehanteerd, ook niet als
uitgangspunt. In dit verband dient de rechter rekening te houden met enerzijds het voor de
koper ingrijpende rechtsgevolg van het te laat protesteren zoals in art. 7:23 BW vermeld –
te weten verval van al zijn rechten ter zake van de tekortkoming – en anderzijds de concrete
belangen waarin de verkoper is geschaad door het late tijdstip waarop dat protest is
gedaan, zoals een benadeling in zijn bewijspositie of een aantasting van zijn mogelijkheden
de gevolgen van de gestelde tekortkoming te beperken. De tijd die is verstreken tussen het
tijdstip dat bekendheid met het gebrek bestaat of redelijkerwijs diende te bestaan, en dat
van het protest, vormt in die beoordeling weliswaar een belangrijke factor, maar is niet
doorslaggevend.

De stelplicht en bewijslast met betrekking tot de vraag of tijdig is geklaagd als bedoeld in de
art. 6:89 en 7:23 BW komen pas aan de orde indien de schuldenaar (verkoper) het verweer
voert dat niet tijdig is geklaagd als bedoeld in genoemde artikelen. Voert de schuldenaar dit
verweer niet, dan kunnen de art. 6:89 en 7:23 BW niet worden toegepast. Voert hij dit
verweer wel, dan dient de schuldeiser (koper) gemotiveerd te stellen en zo nodig te
bewijzen dat en op welk moment is geklaagd. Het antwoord op de vraag of die klacht tijdig
in de zin van genoemde bepalingen is geweest, hangt verder af van de overige
omstandigheden van het geval. (Zie voor het zojuist overwogene HR 8 februari 2013,
ECLI:NL:HR:2013:BX7195, [D]/Van Lanschot.)

De stelplicht en bewijslast met betrekking tot de feiten die een beroep op de art. 6:89 of
7:23 BW kunnen dragen, rusten in beginsel op de schuldenaar (verkoper), omdat het door
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5.7

hem gevoerde verweer dat niet tijdig is geklaagd, een bevrijdend verweer is. Het ligt dan
ook op zijn weg voldoende feiten en omstandigheden te stellen, en zo nodig te bewijzen,
waaruit kan volgen op welk moment de schuldeiser (koper) heeft ontdekt of bij een
redelijkerwijs van hem te vergen onderzoek had behoren te ontdekken dat de verrichte
prestatie (de afgeleverde zaak) niet aan de overeenkomst beantwoordt, alsmede dat het
tijdsverloop vanaf dat moment tot aan het moment waarop de schuldeiser geklaagd heeft,
zo lang is geweest dat in het licht van de hiervoor in 5.6.1 bedoelde maatstaven niet kan
worden gesproken van een tijdige klacht als bedoeld in de art. 6:89 of 7:23 lid 1 BW.

Deze bewijslastverdeling strookt met die ter zake van het bevrijdende verweer van
rechtsverwerking, waar de stelplicht en bewijslast met betrekking tot de feiten en
omstandigheden die tot rechtsverwerking kunnen leiden eveneens op de schuldenaar
rusten. De art. 6:89 en 7:23 BW moeten immers opgevat worden als specifieke, in de wet
geregelde vormen van rechtsverwerking. Ingevolge deze beide bepalingen is evenwel voor
beantwoording van de vraag of het recht van de schuldeiser (koper) is vervallen,
noodzakelijk dat wordt vastgesteld of, en zo ja op welk moment, door hem over het gebrek
in de prestatie is geklaagd. In verband met deze bijzonderheid dient in zoverre een
bijzondere regel van bewijslastverdeling als bedoeld in art. 150 Rv te gelden dat, indien de
schuldenaar (verkoper) een op art. 6:89 of art. 7:23 BW gebaseerd verweer voert, het op de
weg van de schuldeiser (koper) ligt om gemotiveerd te stellen en zo nodig te bewijzen dat
en op welk tijdstip hij heeft geklaagd (zie aldus het arrest [D]/Van Lanschot en HR 23
november 2007, ECLI:NL:HR:2007:BB3733, NJ 2008/552 ([E]/[F])). Daartoe is redengevend
dat te zeer afbreuk zou worden gedaan aan de strekking van genoemde bepalingen om de
schuldenaar (verkoper) te beschermen, indien op hem ook het bewijsrisico ter zake van de
klacht zelf en het tijdstip daarvan zou rusten, terwijl de in dat verband relevante feiten
vooral gelegen zijn in het domein van de schuldeiser (koper).

De klacht van onderdeel 2b neemt terecht tot uitgangspunt dat bij de beoordeling of Edco op
grond van art. 7:23 lid 1 BW tijdig heeft geklaagd over non-conformiteit, alle omstandigheden van
het geval moeten worden meegewogen. Het onderdeel bevat evenwel geen verwijzing naar
stellingen over de aan- of afwezigheid van nadeel bij FAR als gevolg van het tijdsverloop totdat is
geklaagd. Dat brengt mee dat in cassatie niet geklaagd kan worden dat het hof in zijn motivering
aan die kwestie geen aandacht heeft geschonken. Anders dan het onderdeel kennelijk wil
betogen, was het hof niet gehouden – en stond het het hof zelfs niet vrij – ambtshalve te
onderzoeken of FAR relevant nadeel heeft gehad van het tijdsverloop totdat door Edco is
geklaagd, hoezeer ook die omstandigheid vaak van groot belang kan zijn. Het hof heeft zijn
onderzoek terecht gericht op beantwoording van de vraag of de door FAR gestelde (en
vaststaande) feiten in het licht van de omstandigheden van het geval voldoende waren om het
beroep van FAR op art. 7:23 lid 1 BW te rechtvaardigen. Deze omstandigheden hielden kort
gezegd in dat in de onderhavige branche een afgeleverde partij welhaast terstond
(steekproefsgewijs) op afwijkingen wordt gecontroleerd; dat Edco de door haar gestelde
gebreken bij of kort na de aflevering heeft ontdekt, zeker nu zij de petten na ontvangst heeft
laten ompakken; dat Edco bij fax van 21 april 2000 wel heeft geklaagd over verkeerde
verpakkingen maar niet over kwaliteitsgebreken aan de petten zelf; en dat zij pas bij brief van 4
juli 2000 (eenmalig) van kwaliteitsgebreken aan de petten heeft gerept.

Indien Edco bij de beoordeling door het hof in haar voordeel wilde laten meewegen dat FAR door
het tijdsverloop totdat is geklaagd geen relevant nadeel had geleden, had het op haar weg
gelegen deze omstandigheid te betrekken in haar betwisting van het op art. 7:23 lid 1 BW
gebaseerde verweer van FAR. Vervolgens zou FAR, indien zij in reactie daarop alsnog
(gemotiveerd) had aangevoerd dat zij wel nadeel heeft geleden, het bewijsrisico ter zake van de
daaraan ten grondslag gelegde feiten hebben gedragen, nu zij immers de bewijslast heeft met
betrekking tot de voor een geslaagd beroep op art. 7:23 BW relevante feiten (zie hiervoor in
5.6.3).

Het onderdeel faalt derhalve.
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5.8 Onderdeel 3 is gericht tegen het oordeel in rov. 2.12 dat geen aanleiding bestaat voor matiging
van de wettelijke rente. Het onderdeel is aangevoerd voor het geval dat het principale beroep
slaagt. Nu dat niet het geval is, behoeft het onderdeel geen behandeling.

De Hoge Raad:

in het principale beroep:

verwerpt het beroep;

veroordeelt FAR in de kosten van het geding in cassatie, tot op deze uitspraak aan de zijde van Edco
begroot op € 6.275,34 aan verschotten en op € 2.200,-- voor salaris;

in het incidentele beroep:

verwerpt het beroep;

veroordeelt Edco in de kosten van het geding in cassatie, tot op deze uitspraak aan de zijde van FAR
begroot op € 68,07 aan verschotten en op € 2.200,-- voor salaris.

Dit arrest is gewezen door de vice-president F.B. Bakels als voorzitter en de raadsheren C.A.
Streefkerk, A.H.T. Heisterkamp, C.E. Drion en T.H. Tanja-van den Broek, en in het openbaar
uitgesproken door de raadsheer G. de Groot op 12 december 2014.

6 Beslissing
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[Eiser],

wonende te [woonplaats],

EISER tot cassatie,

advocaten: mr. D. Rijpma en mr. A. van Staden ten Brink,

t e g e n

1. [Verweerder 1],

2. [Verweerster 2],

beiden wonende te [woonplaats],

VERWEERDERS in cassatie,

niet verschenen.

Partijen zullen hierna ook worden aangeduid als [eiser] en [verweerder] c.s.

1. Het geding in feitelijke instanties

Voor het verloop van het geding in feitelijke instanties verwijst de Hoge Raad naar de navolgende
stukken:

a. het vonnis in de zaak 403720/HA ZA 08-2064 van de rechtbank Amsterdam van 24 september 2008,
28 januari 2009, 6 januari 2010 en 27 januari 2010;

b. de arresten in de zaak 200.063.351/01 van het gerechtshof te Amsterdam van 27 december 2011
en 7 februari 2012.

De arresten van het hof zijn aan dit arrest gehecht.

2. Het geding in cassatie

Tegen het arrest van het hof van 27 december 2011 heeft [eiser] beroep in cassatie ingesteld. De
cassatiedagvaarding is aan dit arrest gehecht en maakt daarvan deel uit.

Tegen [verweerder] c.s. is verstek verleend.

De zaak is voor [eiser] toegelicht door zijn advocaat.

De conclusie van de Advocaat-Generaal E.M. Wesseling-van Gent strekt tot niet-ontvankelijkverklaring
van [eiser] in zijn cassatieberoep.

De advocaat van eiser heeft bij brief van 29 maart 2013 op die conclusie gereageerd.

3. Beoordeling van het middel

3.1 In cassatie kan van de volgende feiten worden uitgegaan.

(i) [Eiser] is makelaar te Amsterdam. [Verweerder] c.s. hebben hem opdracht gegeven tot het verlenen
van diensten bij de aankoop van woonruimte.

(ii) In december 2006 of januari 2007 hebben [verweerder] c.s. de begane grond en de kelder van het
pand [a-straat 1] te Amsterdam bezichtigd. Deze ruimten waren in gebruik geweest als bedrijfsruimte.
Zij werden verbouwd tot woonruimte en werden nog voordat de bouwwerkzaamheden waren
voltooid, te koop aangeboden door Regio Waterland Vastgoed B.V. (hierna: Regio Waterland). Bij deze
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bezichtiging(en) zijn vochtsporen geconstateerd. Hierover heeft [eiser] contact opgenomen met de
makelaar van Regio Waterland, die mededeelde dat er een standleiding gesprongen was.

(iii) Bij een e-mailbericht van 23 januari 2007 heeft een medewerker van [eiser] aan [verweerder] c.s.
onder meer bericht:

"2) Verklaring verkoper t.a.v. lekkage (standleiding) in souterrain:

Volgens verklaring verkoper is de lekkage ontstaan door oliebollenvet/oliebollen door het toilet
proberen te spoelen door bovenbuurvrouw/man. De gemeente heeft de lekkage verholpen, de
standleiding is compleet verstopt. De kosten hiervan zijn reeds betaald. Volgens verdere verklaring
verkoper is er [geen] sprake meer van lekkage op welke manier dan ook.

3) Waterprobleem achtertuinen:

Wij hebben wbt het waterprobleem in de tuin contact gehad met Het Oosten (beheerder en deels
eigenaar v.d gebouw "De Liefde") en de gemeente, zie bijlage briefwisseling waternet en
omwonenden. Zij gaven beiden aan dat dit deel bekend staat om een wat hoger waterstand dan
gemiddeld (vanwege de vele omliggende wateren). Het Oosten gaf wel aan dat zij de garage op enige
plekken zullen gaan impregneren. Dit is de informatie die wij boven water hebben kunnen krijgen, het
is aan jullie of dit acceptabel is."

(iv) Op 30 januari 2007 hebben [verweerder] c.s. van Regio Waterland het appartementsrecht gekocht
dat recht geeft op het uitsluitend gebruik van de woonruimte [a-straat 1]. Het koopcontract bevat als
art. 15 onder e de bepaling: "Verkoper garandeert dat thans geen sprake meer is van lekkage. De
lekkage van de standleiding is verholpen en de kosten zijn betaald."

(v) Op 2 april 2007 is het appartementsrecht aan [verweerder] c.s. overgedragen. Eerder op die dag is
het verkochte bezichtigd. Naar aanleiding van hetgeen bij die bezichtiging is geconstateerd, is bij de
notaris tussen [verweerder] c.s. en Regio Waterland een depotovereenkomst opgesteld en
ondertekend, inhoudende dat € 10.000,-- van de verkoopopbrengst onder de notaris in depot zal
worden gehouden voor de nakoming van de verplichtingen door Regio Waterland inzake de oplevering
van het verkochte, te weten het uitvoeren van twaalf in de depotovereenkomst opgesomde
werkzaamheden, waaronder als laatstgenoemde, met de hand bijgeschreven, verplichting: "het
drogen van de bouwmuur (gehele pand)."

(vi) Na de eigendomsoverdracht hebben [verweerder] c.s. onderzoeken laten instellen naar de
bouwkundige staat van de gekochte woonruimte. Volgens een deskundigenrapport van 23 april 2007
is het stucwerk aangetast door vocht en zouten, ontbreekt een betonplint, is er een reële kans dat
regenwater via de achtergevel binnendringt en trekken alle gefundeerde bouwmuren vocht op vanuit
het fundament. Als prijsindicatie van (een deel van) de geadviseerde herstelwerkzaamheden wordt in
dit rapport € 53.850,-- exclusief BTW genoemd. Volgens een volgend deskundigenrapport van 21
september 2007 is het souterrain totaal ongeschikt voor bewoning en moeten de kosten van herstel
worden begroot op € 110.070,--.

(vii) [Verweerder] c.s. hebben bij dagvaarding van 31 juli 2007 schadevergoeding van Regio Waterland
gevorderd wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de koopovereenkomst. De aldus
begonnen procedure heeft geleid tot een minnelijke schikking, op grond waarvan Regio Waterland €
80.000,-- aan [verweerder] c.s. heeft betaald. Daarnaast is het depotbedrag van € 10.000,-- aan
[verweerder] c.s. uitgekeerd.

3.2 Naar [verweerder] c.s. menen, is [eiser] als makelaar jegens hen is tekortgeschoten in zijn
verplichting tot goede en deugdelijke advisering bij de aankoop van het appartementsrecht. Volgens
hen had de vochtoverlast in het souterrain voor [eiser] aanleiding moeten zijn om een bouwkundig
onderzoek te laten uitvoeren opdat de aard en ernst van dat gebrek duidelijk zouden zijn geworden
en opdat [verweerder] c.s. er vervolgens voor zouden zijn behoed mee te werken aan de overdracht
van het appartementsrecht. Op deze grond vorderen zij in deze procedure een schadevergoeding van
€ 75.229,40.
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3.3 De rechtbank heeft de vordering van [verweerder] c.s. afgewezen. Het in cassatie bestreden
arrest van het hof is een tussenarrest, waarvan het hof op verzoek van [eiser] tussentijds
cassatieberoep heeft opengesteld. Het hof heeft hierin, voor zover in cassatie van belang, als volgt
geoordeeld.

(a) [Eiser] diende de zorg van een goed opdrachtnemer in acht te nemen, wat betekent dat hij de
zorg diende te betrachten die van een redelijk handelend en redelijk bekwaam makelaar mocht
worden verwacht in geval van dienstverlening bij de aankoop van woonruimte (rov. 2.5).

(b) In de omstandigheden van dit geval had [eiser] [verweerder] c.s. moeten adviseren een
onderzoek te laten instellen naar de bouwkundige staat van het te kopen object (rov. 2.6).

(c) De bewijslast van de feitelijke grondslag van de gestelde tekortkoming rust op [verweerder] c.s.
De omstandigheid dat [eiser] zich heeft verweerd met het betoog dat hij wel degelijk aan zijn
zorgplicht tegenover [verweerder] c.s. heeft voldaan, brengt in beginsel niet mee dat [eiser] de feiten
moet bewijzen die hij aan dit verweer ten grondslag heeft gelegd (rov. 2.7).

(d) Dat neemt evenwel niet weg dat op [eiser] de bewijslast rust van zijn stelling dat hij op 2 april
2007 na de bezichtiging [verweerder] c.s. heeft geadviseerd om niet mee te werken aan de
overdracht totdat alle opleverpunten, waaronder de natte muren, zouden zijn verholpen en, nadat
alsnog een bouwkundig adviesbureau zou zijn ingeschakeld, duidelijkheid zou zijn ontstaan over de
oorzaak en de aard van de bij de bezichtiging geconstateerde vochtproblematiek. Deze stelling houdt
niet een betwisting in van de gang van zaken vóór 2 april 2007, waarop [verweerder] c.s. hun
vordering (mede) hebben gebaseerd, maar een beroep op bijkomende omstandigheden die, indien
bewezen (en indien het advies voldoende indringend was), kunnen meebrengen dat [eiser] daardoor
alsnog in voldoende mate aan zijn zorgplicht heeft voldaan (rov. 2.8).

Het hof heeft [eiser] bewijs opgedragen van zijn onder (d) genoemde stelling.

3.4.1 Het middel keert zich tegen het hiervoor onder (d) weergegeven oordeel van het hof. Het voert
aan dat, anders dan het hof overweegt, de betrokken stelling van [eiser] onderdeel uitmaakt van (de
motivering van) de betwisting door [eiser] van de stelling van [verweerder] c.s. dat [eiser] in zijn
zorgplicht is tekortgeschoten, en dat er daarom in beginsel geen grond is [eiser] te belasten met het
bewijs van zijn stelling.

3.4.2 Vooropgesteld wordt dat het door het middel bestreden oordeel van het hof niet slechts een
bewijsopdracht betreft (zoals het geval was in HR 30 maart 2012, LJN BU3160, NJ 2012/582, rov.
3.3.1), maar ook een eindbeslissing bevat omtrent de bewijslast met betrekking tot de stelling van
[eiser]. Dit volgt uit zijn arrest van 7 februari 2012, waarin het hof heeft bepaald dat [eiser]
tussentijds cassatieberoep kan instellen tegen zijn tussenarrest. Zou het hof in zijn tussenarrest geen
bindende eindbeslissing hebben gegeven over de verdeling van de bewijslast, dan had het immers de
gevraagde toestemming om tussentijds cassatieberoep te mogen instellen geweigerd (vgl. HR 12 mei
1995, LJN ZC1726, NJ 1995/514, rov. 3.5). [Eiser] is derhalve ontvankelijk in zijn cassatieberoep.

3.4.3 De klachten zijn gegrond. De stelling van [eiser] doet geen beroep op een bevrijdende
omstandigheid, maar vormt een onderdeel van de betwisting door [eiser] van de stelling van
[verweerder] c.s. dat [eiser] jegens hen in zijn zorgplicht is tekortgeschoten. Het is derhalve in
beginsel aan [verweerder] c.s., als onderdeel van de op hen rustende bewijslast van hun stelling dat
[eiser] jegens hen in zijn zorgplicht is tekortgeschoten, om aannemelijk te maken dat die betwisting
ongegrond is (vgl. onder meer HR 15 december 2006, LJN AZ1083, NJ 2007/203).

4. Beslissing

De Hoge Raad:

vernietigt het arrest van het gerechtshof te Amsterdam van 27 december 2011;
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verwijst de zaak ter verdere behandeling en beslissing naar het gerechtshof Den Haag;

reserveert de kosten van het geding in cassatie tot de einduitspraak, tot op deze uitspraak aan de
zijde van [eiser] begroot op € 899,82 aan verschotten en € 2.600,-- voor salaris en aan de zijde van
[verweerder] c.s. op nihil.

Dit arrest is gewezen door de vice-president F.B. Bakels als voorzitter en de raadsheren A.M.J. van
Buchem-Spapens, G. Snijders, G. de Groot en M.V. Polak, en in het openbaar uitgesproken door de
raadsheer M.A. Loth op 14 juni 2013.
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gevestigd te De Lier, gemeente Westland,

EISERES tot cassatie,

advocaat: mr. P.J.L.J Duijsens,

t e g e n

[Verweerder], h.o.d.n. [A],

wonende te [woonplaats],

VERWEERDER in cassatie,

advocaat: mr. D.M. de Knijff

Partijen zullen hierna ook worden aangeduid als Robur en [verweerder].

1. Het geding in feitelijke instantie

Bij exploot van 24 januari 2003 heeft [verweerder] Robur gedagvaard voor de rechtbank te 's-
Gravenhage en gevorderd Robur te veroordelen tot betaling van € 70.125,01 met rente en kosten.

De rechtbank heeft de vordering bij verstekvonnis van 19 maart 2003 toegewezen.

Robur heeft bij exploot van 3 april 2003 verzet gedaan tegen dat vonnis.

Na een comparitie te hebben bevolen heeft de rechtbank bij eindvonnis van 9 juni 2004 het
verstekvonnis (behoudens de proceskosten) vernietigd en Robur veroordeeld tot betaling van een
bedrag aan [verweerder].

Tegen dit vonnis heeft Robur hoger beroep ingesteld bij het gerechtshof te 's-Gravenhage.

Bij tussenarrest van 14 juli 2005 heeft het Hof Robur toegelaten tot het leveren van bewijs.

Bij eindarrest van 6 juli 2006 heeft het hof het vonnis van de rechtbank bekrachtigd.

De arresten van het hof zijn aan dit arrest gehecht.

2. Het geding in cassatie

Tegen het arrest van het hof heeft Robur beroep in cassatie ingesteld. De cassatiedagvaarding is aan
dit arrest gehecht en maakt daarvan deel uit.

[Verweerder] heeft geconcludeerd tot verwerping van het beroep.

De zaak is voor partijen toegelicht door hun advocaten, voor [verweerder] mede door mr. E.A.L. van
Emden, advocaat bij de Hoge Raad der Nederlanden.

De conclusie van de Advocaat-Generaal mr. J.L.R.A. Huydecoper strekt tot vernietiging van de arresten
van het hof en tot verwijzing van de zaak.

3. Beoordeling van het middel

3.1 Deze zaak betreft een vordering van [verweerder] tot betaling van een aanzienlijk aantal
onbetaald gebleven facturen wegens door [verweerder] in opdracht van Robur verrichte
(installatie)diensten en geleverde producten. In cassatie gaat het nog om het arbeidsloon, begrepen
in zeventien facturen die betrekking hebben op werkzaamheden ten behoeve van enkele projecten,
en vijf facturen die zien op de bekabeling van spuitrobots. Bij de eerste reeks facturen houdt partijen
de vraag verdeeld of een door [verweerder] bij het project 'Canagro' toegepaste korting van 30% op
het aantal gewerkte uren ook voor de andere projecten is overeengekomen. Bij de spuitrobots betreft
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het geschil de vraag of daarvoor een vaste prijs (van ƒ 1.350,--) was overeengekomen, dan wel
[verweerder] die werkzaamheden op basis van nacalculatie in rekening zou brengen.

3.2 De rechtbank heeft de vorderingen toegewezen. Het hof heeft in zijn tussenarrest omtrent het
eerste geschilpunt overwogen, na te hebben vastgesteld (in rov. 3) dat tussen partijen niet in geschil
is dat als arbeidsloon een uurtarief van ƒ 65,-- is overeengekomen:

"4. Robur stelt dat de korting van 30% op het aantal uren niet alleen voor het project Canagro gold,
maar voor alle projecten, derhalve ook die waarop de 17 facturen betrekking hebben. In het licht van
de betwisting van [verweerder] van deze afspraak, waarin besloten ligt dat bij deze facturen alle
bestede arbeidsuren zonder korting in rekening zijn gebracht, komt de stelling van Robur er op neer
dat daar waarop de facturen sprake is van arbeidsloon het aantal in rekening gebrachte uren met
30% verminderd moet worden.

5. Het hof constateert dat de facturen (vergelijk bijvoorbeeld Factuur [001] d.d. 1 november 1999
inzake [betrokkene 1]) niet (enkel) op arbeidsloon, maar ook (mede) op materialen betrekking
hebben. Nu alleen de omvang van het in rekening gebrachte arbeidsloon betwist wordt ligt deze
vordering derhalve overigens voor toewijzing gereed. Nu Robur niet betwist dat zij voor de ontvangst
van deze facturen een groot aantal andere facturen van [verweerder], die op dezelfde wijze waren
samengesteld, wel heeft betaald, zonder bezwaar te maken tegen de daarop voorkomende bedragen
ter zake van arbeidsloon, hetgeen voor de hand had gelegen, gaat het hof er voorshands van uit dat
de Canagro afspraak zich niet uitstrekte tot alle projecten, en derhalve ook niet geldt voor de
projecten waarvan [verweerder] thans betaling verlangt, te meer nu het op het eerste gezicht toch
wel onwaarschijnlijk voorkomt dat, zoals Robur heeft gesteld, de betreffende afspraak voor
onbepaalde tijd zou duren.

6. Nu Robur evenwel ten deze bewijs heeft aangeboden door het horen van getuigen, zal het hof
Robur conform haar aanbod in de gelegenheid stellen te bewijzen dat de voor het project Canagro
overeengekomen korting op het aantal arbeidsuren ook betrekking heeft op de werkzaamheden die
ten grondslag liggen aan genoemde 17 facturen uit 1999 en 2000."

Met betrekking tot het geschilpunt inzake de spuitrobots werd overwogen:

"7. Robur betwist voorts de hoogte van de kosten betreffende de levering en installatie van
spuitrobots. [Verweerder] heeft daarvoor eerst facturen gestuurd ten bedrage van f 1750,-- (vgl. o.a.
Factuur [002], [003] en [004]) en f 1650,--(Factuur [005]). Niet betwist is dat Robur deze facturen
heeft betaald. Vervolgens heeft [verweerder] op 5 november 1999 zeven facturen ineens gestuurd
van elk f 1350,--(vgl. o.a. Factuur [006]). [Verweerder] stelt dat Robur destijds heeft verzocht om de
prijs te herzien. Om de nieuwe prijs te bepalen heeft hij in overleg met [betrokkene 2] gedurende een
half jaar spuitrobots bedraad en een module gezocht om het bedraden van de spuitrobot voor een
nieuw vast bedrag te kunnen uitvoeren. Dit heeft enige tijd geduurd, omdat geen enkele spuitrobot
gelijk is en de planning en zekerheid van beschikbare materialen van Robur zo slecht geregeld was.
Hierna heeft [verweerder] een nieuw tarief bepaald voor het aansluiten van de robots en alle nog niet
gefactureerde opdrachten vanaf 1 juli 1999 in een keer gefactureerd op 5 november 1999. Volgens
Robur is echter afgesproken dat de spuitrobots door [verweerder] op regie-basis met nacalculatie
gefactureerd zouden worden.

8. In de omstandigheid dat (niet betwist is dat) [verweerder] voordien ook meerdere facturen met
identieke bedragen stuurde - eerst f 1750,-- en later f 1650,-- - en Robur die betaald heeft, ziet het
hof aanleiding er voorshands van uit te gaan dat partijen hebben afgesproken dat [verweerder] een
vaste prijs voor de spuitmachines in rekening zou brengen. Nu Robur evenwel heeft aangeboden te
bewijzen dat partijen hadden afgesproken dat [verweerder] de spuitrobots (en in het bijzonder die
ten aanzien waarvan de factuur in geschil is) zou bedraden op basis van nacalculatie, hetgeen
betekent dat hij in het geheel geen eenheidsprijs (ten bedrage van f 1350,--) kon vaststellen, zal het
hof Robur daartoe in de gelegenheid stellen."

194



In zijn eindarrest heeft het hof Robur op beide punten in haar bewijs niet geslaagd geoordeeld. Dat
oordeel berust mede daarop dat het hof de verklaring van [betrokkene 2], directeur-
grootaandeelhouder van Robur, als partijgetuigenverklaring heeft aangemerkt en daaraan de in art.
164 lid 2 Rv. bedoelde beperkte bewijskracht heeft toegekend.

3.3 Het middel bevat klachten tegen de hiervoor geciteerde overwegingen, alsmede tegen de
bewijswaardering in het eindarrest. De klachten komen erop neer dat het hof ten onrechte, althans
onbegrijpelijkerwijs, Robur heeft belast met het bewijs van haar stellingen (in plaats van met slechts
tegenbewijs tegen het voorshands bewezen achten van de stellingen van [verweerder]
dienaangaande) en de verklaring van [betrokkene 2] onderworpen heeft geacht aan de beperkte
bewijskracht van art. 164 lid 2, nu Robur terzake de bewijslast niet droeg.

3.4.1 Met betrekking tot het eerste geschilpunt moet de beslissing van het hof aldus worden
begrepen. Het hof heeft tot uitgangspunt genomen (rov. 3 tussenarrest) dat tussen partijen niet in
geschil is dat als arbeidsloon een uurtarief van ƒ 65,-- is overeengekomen. Dat oordeel wordt in
onderdeel 9 onder 3 tevergeefs met een motiveringsklacht bestreden: Robur had immers in haar
memorie van grieven (onder 14) aangevoerd dat vertrekpunt voor beide partijen een uurtarief van ƒ
60,-- à ƒ 65,-- op basis van nacalculatie was en in diezelfde alinea vermeld dat [verweerder] in een
factuur 'conform afspraak [was] uitgegaan van arbeidsloon van ƒ 65,-- per uur' en bij pleidooi
herhaald 'dat afgesproken was een uurtarief van ƒ 60,-- à ƒ 65,-- op basis van nacalculatie'. De
gedachtegang van het hof is kennelijk vervolgens geweest, dat bij deze stand van zaken de
bewijslast van de door [verweerder] gemotiveerd weersproken stelling van Robur dat de
overeengekomen korting van 30% op het arbeidsloon betrekking had op alle facturen en niet slechts
op die inzake het project Canagro, op Robur rustte. Dat oordeel is in het licht van de hoofdregel van
art. 150 Rv. niet onjuist (vgl. HR 9 september 1994, nr. 15431, NJ 1995, 113). De overweging van het
hof in rov. 5 van het tussenarrest dat het voorshands ervan uitging dat de Canagro-afspraak zich niet
uitstrekte tot de (andere) projecten waarvan [verweerder] in dit geding betaling verlangt, moet dan
ook niet worden verstaan als een vermoeden van juistheid van de stelling van [verweerder]
waartegen Robur tegenbewijs zou mogen leveren. Hierop stuiten de klachten met betrekking tot de
bewijslastverdeling af.

3.4.2 Het vorenoverwogene brengt mee dat het hof in zijn eindarrest de verklaring van [betrokkene 2]
terecht heeft aangemerkt als een partijgetuigenverklaring waarop het bepaalde in art. 164 lid 2 van
toepassing is.

3.5.1 Wat betreft de spuitrobots stonden, zoals het hof in rov. 7 van het tussenarrest heeft
overwogen, tegenover elkaar de door [verweerder] aan haar vordering ten grondslag gelegde stelling
dat partijen een vaste prijs voor de spuitrobots waren overeengekomen en de stelling van Robur dat
deze door [verweerder] op regie-basis met nacalculatie gefactureerd zouden worden. Het hof heeft
niet vastgesteld dat ook hier enig onderdeel van het aan de vordering ten grondslag liggende
feitencomplex tussen partijen vaststond, zodat de overweging (in rov. 8) dat de daar genoemde
omstandigheid het hof aanleiding gaf voorshands ervan uit te gaan dat partijen hadden afgesproken
dat [verweerder] een vaste prijs voor de spuitmachines in rekening zou brengen, moet worden
begrepen als de vaststelling van een vermoeden omtrent een feit ten aanzien waarvan de bewijslast,
overeenkomstig de hoofdregel van art. 150, op [verweerder] rustte. Dat betekent dat de
bewijsopdracht aan Robur op dit punt het leveren van tegenbewijs (tegen dat vermoeden) behelsde.
Dat het hof die bewijsopdracht niet in dergelijke bewoordingen heeft gegeven, maar Robur heeft
toegelaten, kort gezegd, de juistheid van haar stelling omtrent het ter zake van de prijs van de
spuitrobots overeengekomene te bewijzen, laat zich verklaren en rechtvaardigen door het daarop
gerichte bewijsaanbod dat Robur in haar memorie van grieven (onder 24) heeft gedaan en bij pleidooi
heeft herhaald. De klacht dat het hof de bewijslast van haar stelling omtrent de prijsafspraak op
Robur heeft gelegd, kan dus bij gebrek aan feitelijke grondslag niet tot cassatie leiden.

3.5.2 Wel gegrond is de klacht dat het hof de verklaring van [betrokkene 2] (in rov. 17) heeft
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bestempeld als een partijgetuigenverklaring waaraan de beperkte bewijskracht, bedoeld in art. 164 lid
2 toekomt. Die bepaling is immers niet van toepassing op de getuigenverklaring van een partij op wie
de bewijslast niet rust (vgl. HR 17 januari 2003, nr. C01/154, NJ 2003, 176).

3.6 Het vorenoverwogene brengt mee dat het eindarrest niet in stand kan blijven.

4. Beslissing

De Hoge Raad:

vernietigt het arrest van het gerechtshof te 's-Gravenhage van 6 juli 2006;

verwijst het geding naar het gerechtshof te Amsterdam ter verdere behandeling en beslissing;

veroordeelt [verweerder] in de kosten van het geding in cassatie, tot op deze uitspraak aan de zijde
van Robur begroot op € 448,50 aan verschotten en € 2.600,-- voor salaris.

Dit arrest is gewezen door de vice-president J.B. Fleers, als voorzitter, en de raadsheren O. de
Savornin Lohman, E.J. Numann, J.C. van Oven en C.A. Streefkerk, en in het openbaar uitgesproken
door de raadsheer E.J. Numann op 4 april 2008.
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3.1

EISERES tot cassatie,

advocaat: aanvankelijk mr. R.W. Keus en thans mr. J.P. van den Berg,

t e g e n

[de man],
wonende te [woonplaats 2],

VERWEERDER in cassatie,

niet verschenen.

Partijen zullen hierna ook worden aangeduid als de vrouw en de man.

Voor het verloop van het geding in feitelijke instanties verwijst de Hoge Raad naar:

a. het vonnis in de zaak C/03/189819/HA ZA 14-172 van de rechtbank Limburg van 27 mei 2015;

b. de arresten in de zaak 200.179.403/01 van het gerechtshof ’s-Hertogenbosch van 22 december
2015 en 16 januari 2018.

Het arrest van het hof van 16 januari 2018 is aan dit arrest gehecht.

Tegen het arrest van het hof van 16 januari 2018 heeft de vrouw beroep in cassatie ingesteld. De
procesinleiding is aan dit arrest gehecht en maakt daarvan deel uit.

Tegen de man is verstek verleend.

De conclusie van de Advocaat-Generaal M.L.C.C. Lückers strekt tot vernietiging van het arrest van het
gerechtshof ’s-Hertogenbosch van 16 januari 2018 en tot verwijzing.

In cassatie kan worden uitgegaan van de feiten en omstandigheden vermeld in de conclusie van
de Advocaat-Generaal onder 1.1–1.10. Deze komen, samengevat weergegeven, op het volgende
neer.

i) Partijen zijn in 1999 op huwelijkse voorwaarden met elkaar gehuwd. In de huwelijkse
voorwaarden is elke gemeenschap van goederen uitgesloten en is ter zake van overgespaarde
inkomsten een periodiek verrekenbeding opgenomen, waaraan tijdens het huwelijk geen
uitvoering is gegeven.
ii) De woning waarin partijen gedurende hun huwelijk woonden, is eigendom van de vrouw. In

1 Het geding in feitelijke instanties

2 Het geding in cassatie

3 Beoordeling van de middelen
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3.2.1

3.2.2

3.3.1

2000 zijn partijen ten behoeve van deze woning een hypothecaire geldlening op beider naam
van f. 520.000,-- (€ 235.965,71) aangegaan.
iii) Tijdens het huwelijk exploiteerde de vrouw een hotel-pension (hierna: het hotel). In de
jaarcijfers van de exploitatie van het hotel is over de jaren 2001 tot en met 2008 een
meewerkbeloning voor de man opgenomen, variërend tussen nihil (in 2003 en 2006) en €
24.000,-- (in 2002).
iv) Het huwelijk van partijen is op 10 april 2013 door echtscheiding ontbonden.
v) Ingevolge art. 1:142 lid 1, aanhef en onder b, BW is 17 februari 2012 (de datum van
indiening van het echtscheidingsverzoek) de datum waarop de samenstelling en de omvang
van het te verrekenen vermogen wordt bepaald (hierna: de peildatum).

De man vordert in dit geding, voor zover in cassatie van belang, veroordeling van de vrouw
tot betaling van € 133.836,--, althans tot beschrijving van haar te verrekenen vermogen op
de peildatum en betaling van een op grond daarvan in rechte vast te stellen bedrag.

De man heeft hieraan ten grondslag gelegd dat aan de zijde van de vrouw sprake is van
overgespaarde inkomsten, die de vrouw op grond van de huwelijkse voorwaarden dient te
verrekenen. De overgespaarde inkomsten bestaan volgens de man onder meer uit niet
uitgekeerde meewerkbeloningen en aflossingen op de hypothecaire geldlening.

De rechtbank heeft de vorderingen van de man afgewezen.

Het hof heeft het vonnis van de rechtbank vernietigd en de vrouw veroordeeld tot betaling
aan de man van € 66.918,--. Daartoe heeft het, kort samengevat, als volgt overwogen.

Aangezien de man noch de vrouw grieven heeft gericht tegen de desbetreffende oordelen
van de rechtbank, staat vast dat de niet uitgekeerde meewerkbeloningen overgespaarde
inkomsten zijn en dat de aflossingen op de hypothecaire geldlening zijn voldaan met
overgespaarde inkomsten. (rov. 6.5.1)

Het bij het einde van het huwelijk aanwezige vermogen wordt vermoed gevormd te zijn uit
hetgeen verrekend had moeten worden, tenzij uit de eisen van redelijkheid en billijkheid in
het licht van de aard en de omvang van de verrekenplicht anders voortvloeit (art. 1:141 lid 3
BW). Het bewijsvermoeden heeft slechts betrekking op de vraag of het aanwezige vermogen
al dan niet is gefinancierd uit hetgeen verrekend had moeten worden. (rov. 6.6.1)

Geen van partijen heeft zich beroepen op de in art. 1:141 lid 3 BW vervatte uitzondering (de
‘tenzij-clausule’). (rov. 6.6.2)

De man heeft onbetwist gesteld dat hij op de peildatum niet over enig, positief dan wel
negatief, vermogen beschikte, zodat het hof daarvan zal uitgaan. (rov. 6.6.4)

De man heeft aan zijn stelplicht voldaan nu hij heeft aangevoerd dat er een
verrekenverplichting is en dat daaraan niet is voldaan. Anders dan de vrouw stelt, behoort
het niet tot de stelplicht en bewijslast van de man (ook nog) te stellen (en zo nodig te
bewijzen) op welke wijze het vermogen van de vrouw zich tijdens het huwelijk heeft
gevormd en wat de omvang van het vermogen van de vrouw op de peildatum is. (rov. 6.6.6)

De vrouw heeft de stellingen van de man niet genoegzaam weersproken, nu zij heeft
volstaan met de stelling dat de man heeft nagelaten de omvang van de waarde van het
vermogen inzichtelijk te maken, hetgeen niet van de man kan worden gevergd. Het had op
de weg van de vrouw gelegen om haar stelling dat op de peildatum sprake kan zijn van
vermogensbestanddelen die in waarde zijn afgenomen of van negatieve
vermogensbestanddelen, genoegzaam te onderbouwen. (rov. 6.6.7)

Nu de vrouw de stellingen van de man onvoldoende heeft betwist, is komen vast te staan
dat op de peildatum sprake was van een overgespaard vermogen van in ieder geval €
133.836,--. Dat bedrag komt voor finale verrekening in aanmerking. Ingevolge art. 1:135 BW
is de man tot de helft daarvan gerechtigd, zodat de vordering van de man tot een bedrag
van € 66.918,-- kan worden toegewezen. (rov. 6.6.8)

Middel 2 is gericht tegen de oordelen van het hof (in de rov. 6.6.6 en 6.6.7) dat het niet aan
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3.3.2

3.3.3

de man is om te stellen en zo nodig te bewijzen wat de omvang van het vermogen van de
vrouw op de peildatum is, en dat het op de weg van de vrouw had gelegen om haar stelling
dat op de peildatum sprake kan zijn van vermogensbestanddelen die in waarde zijn
afgenomen of van negatieve vermogensbestanddelen, genoegzaam te onderbouwen.

De onderdelen (b) tot en met (e) van het middel klagen, naar de kern genomen, dat het hof
met die oordelen heeft miskend dat de stelplicht en bewijslast ten aanzien van de omvang
en samenstelling van het op de peildatum aanwezige vermogen rusten op de echtgenoot die
een beroep doet op verrekening van dat vermogen, en dat die echtgenoot daartoe zo nodig
gebruik kan maken van de in art. 1:141 lid 3 BW in verbinding met art. 1:143 BW gegeven
mogelijkheid om de rechter te verzoeken dat het vermogen van de andere echtgenoot wordt
beschreven.

Op grond van art. 1:141 leden 1 en 2 BW wordt, kort gezegd, een tijdens het huwelijk niet
nagekomen periodieke verrekenverplichting omgezet in een finale verrekenverplichting op
het in art. 1:142 BW bepaalde tijdstip (de peildatum). In zodanig geval wordt op grond van
art. 1:141 lid 3 BW het op de peildatum aanwezige vermogen vermoed te zijn gevormd uit
hetgeen verrekend had moeten worden, tenzij uit de eisen van redelijkheid en billijkheid in
het licht van de aard en omvang van de verrekenplicht anders voortvloeit (art. 1:141 lid 3
BW). Dit bewijsvermoeden brengt mee dat de tot verrekening gerechtigde echtgenoot in
beginsel kan volstaan met te stellen en aannemelijk te maken dat de andere echtgenoot op
de peildatum bepaalde vermogensbestanddelen heeft. Het ligt dan op de weg van de
andere echtgenoot om te stellen en zo nodig te bewijzen dat het op de peildatum
aanwezige vermogen, of bepaalde bestanddelen daarvan, niet gevormd is uit hetgeen
verrekend had moeten worden.

Zoals het hof terecht heeft overwogen (rov. 6.6.1), heeft het in art. 1:141 lid 3 BW
omschreven bewijsvermoeden uitsluitend betrekking op de vraag of het aanwezige
vermogen al dan niet gefinancierd is uit hetgeen verrekend had moeten worden (zie rov.
3.4.3 van HR 8 juni 2012, ECLI:NL:HR:2012:BV9605). Ten aanzien van de omvang (waarde)
van het te verrekenen vermogen op de peildatum gelden de gewone regels voor stelplicht
en bewijslast. Dat brengt enerzijds mee dat de rechter daarop betrekking hebbende
stellingen van de ene echtgenoot die door de andere echtgenoot niet of niet voldoende zijn
betwist, in beginsel als vaststaand moet aannemen (art. 149 lid 2 Rv). Anderzijds dient een
echtgenoot wiens stellingen met betrekking tot de omvang (waarde) van het te verrekenen
vermogen voldoende betwist zijn, in beginsel de juistheid van zijn stellingen te bewijzen. In
dit verband is echter van belang dat ingevolge de slotzin van art. 1:141 lid 3 BW in
verbinding met art. 1:143 BW echtgenoten jegens elkaar verplicht zijn om tot beschrijving
van het vermogen over te gaan. Aldus kan de verrekenvordering worden vastgesteld,
waarbij zo nodig op grond van art. 1:143 lid 2 BW in verbinding met art. 679 Rv een
deskundige kan worden benoemd om de waarde van bepaalde goederen te schatten.

Opmerking verdient dat de verzoeken tot beschrijving van het vermogen en tot het
benoemen van een deskundige weliswaar volgens de zojuist genoemde bepalingen tot de
kantonrechter moeten worden gericht, maar dat dit ook op verlangen van een der partijen
kan worden bevolen door de rechter voor wie een geding op de voet van art. 1:141 BW
aanhangig is (vgl. aldus art. 679 lid 2 Rv voor het geval van een geding over de verdeling
van een gemeenschap).

In het licht van hetgeen hiervoor in 3.3.2 is overwogen, heeft het hof (in rov. 6.6.6 en 6.6.7)
ten onrechte geoordeeld dat de man niet behoefde te stellen en zo nodig te bewijzen wat
de omvang (waarde) van het vermogen van de vrouw op de peildatum is, en dat het op de
weg van de vrouw ligt om te onderbouwen dat op de peildatum sprake is van
vermogensbestanddelen die in waarde zijn afgenomen of van negatieve
vermogensbestanddelen. De daarop gerichte klachten van de onderdelen (b) tot en met (e)
van middel 2 (zie hiervoor in 3.3.1) zijn derhalve gegrond.

Datzelfde geldt voor onderdeel (f) van middel 2, dat terecht erover klaagt dat het hof eraan
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3.4

3.5

3.6

3.7

3.8

is voorbijgegaan dat de man de mogelijkheid had het vermogen van de vrouw te laten
beschrijven op de voet van art. 1:141 lid 3 BW in verbinding met art. 1:143 BW, zoals hij
subsidiair had gevorderd (zie hiervoor in 3.2.1).

Volgens onderdeel (g) van middel 2 is onbegrijpelijk het oordeel van het hof (in rov. 6.6.8) dat de
vrouw de stellingen van de man onvoldoende heeft betwist en dat daarom vaststaat dat op de
peildatum sprake is van een overgespaard vermogen van € 133.836,--.

Ook deze klacht is gegrond. Het hof heeft de (door de man wel gestelde) omvang van de
overgespaarde inkomsten ter zake van de niet uitbetaalde meewerkbeloningen en van (de helft
van) de aflossingen op de hypothecaire geldleningen, ten onrechte aangemerkt als het totale
(overgespaarde) vermogen dat op de peildatum aanwezig zou zijn. Wat dat totale
(overgespaarde) vermogen betreft heeft de man in zijn memorie van grieven onder 14 en 30
slechts gesteld dat het vermogen van de vrouw op de peildatum uit diverse bestanddelen
bestond, waaronder het bedrijfspand met ondergrond, inventaris, goodwill en bankrekeningen, en
de auto, sieraden en inboedel van de vrouw. Hij heeft echter niet gesteld wat de waarde van deze
vermogensbestanddelen was. Zo heeft hij met betrekking tot de echtelijke woning wel gesteld dat
op de hypothecaire geldlening een bedrag van € 99.000,-- door de vrouw is afgelost, maar niet
wat de (over)waarde van de woning was. In ieder geval heeft de man, zoals het onderdeel
terecht aanvoert, niet gesteld dat op de peildatum sprake was van een overgespaard vermogen
van € 133.836,--.

Gelet op een en ander is dan ook onbegrijpelijk dat het hof, als onvoldoende door de vrouw
betwist, is uitgegaan van een overgespaard vermogen van € 133.836,--.

Onderdeel (a) van middel 3 is gericht tegen het oordeel van het hof in rov. 6.5.1 dat vaststaat dat
de niet uitgekeerde meewerkbeloningen moeten worden aangemerkt als overgespaard inkomen
en dat de aflossingen op de hypothecaire geldlening zijn voldaan met overgespaard inkomen.
Volgens het onderdeel kon het hof niet tot dit oordeel komen op de daartoe genoemde grond dat
de vrouw geen grieven heeft gericht tegen de desbetreffende oordelen van de rechtbank.

Het onderdeel treft doel. Nu de vrouw in eerste aanleg in het gelijk was gesteld, behoefde zij
geen grieven aan te voeren tegen de overwegingen van de rechtbank waarmee zij het niet eens
was. Op grond van de devolutieve werking van het hoger beroep diende het hof, nu het de
grieven 1 en 2 van de man gegrond oordeelde, de in het onderdeel vermelde stellingen en weren
van de vrouw in eerste aanleg die door de rechtbank waren verworpen of onbehandeld gelaten,
wederom dan wel alsnog te beoordelen, ook zonder dat de vrouw daaromtrent grieven had
aangevoerd.

Onderdeel (b) van middel 3 klaagt dat onbegrijpelijk is de overweging van het hof in rov. 6.6.2, dat
geen van partijen zich heeft beroepen op de in art. 1:141 lid 3 BW vervatte uitzondering (de
‘tenzij-clausule’). De klacht slaagt, nu de vrouw op de in het onderdeel vermelde plaatsen wel een
beroep heeft gedaan op deze tenzij-clausule.

Volgens onderdeel (c) van middel 3 is onbegrijpelijk het oordeel van het hof in rov. 6.6.4, dat de
man onbetwist heeft gesteld dat hij op de peildatum niet over enig, positief dan wel negatief,
vermogen beschikte.

Ook dit onderdeel is gegrond. De vrouw heeft in eerste aanleg de in het onderdeel weergegeven
stellingen ingenomen, die (kort gezegd) erop neerkomen dat de man zijn eigen inkomsten als kok
nooit heeft afgedragen ten behoeve van de gemeenschappelijke huishouding, dat onduidelijk is
waar die inkomsten zijn gebleven, en dat als er verrekend moet worden, ook de man zijn
inkomsten moet laten zien. Gelet op de devolutieve werking van het hoger beroep had het hof
deze stellingen in zijn beoordeling moeten betrekken.

De klachten van middel 1 en van onderdeel (a) van middel 2 kunnen niet tot cassatie leiden. Dit
behoeft, gezien art. 81 lid 1 RO, geen nadere motivering nu die klachten niet nopen tot
beantwoording van rechtsvragen in het belang van de rechtseenheid of de rechtsontwikkeling.
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De Hoge Raad:

vernietigt het arrest van het gerechtshof ’s-Hertogenbosch van 16 januari 2018;

verwijst het geding naar het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden ter verdere behandeling en beslissing;

compenseert de kosten van het geding in cassatie aldus dat iedere partij de eigen kosten draagt.

Dit arrest is gewezen door de vicepresident C.A. Streefkerk als voorzitter en de raadsheren A.H.T.
Heisterkamp, M.V. Polak, C.E. du Perron en C.H. Sieburgh, en in het openbaar uitgesproken door de
raadsheer M.V. Polak op 19 april 2019.

4 Beslissing
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Hoge Raad der Nederlanden

Arrest

in de zaak van:

REAAL SCHADEVERZEKERINGEN N.V.,
gevestigd te Zoetermeer,

EISERES tot cassatie,

advocaat: mr. K. Teuben,

t e g e n

de GEMEENTE DEVENTER,
zetelende te Deventer,

VERWEERSTER in cassatie,

advocaten: mr. R.P.J.L. Tjittes en mr. G.R. den Dekker.

Partijen zullen hierna ook worden aangeduid als Reaal en de Gemeente.

Voor het verloop van het geding in feitelijke instanties verwijst de Hoge Raad naar de navolgende
stukken:

a. het vonnis in de zaak Zwolle-Lelystad van de rechtbank 160569/HA ZA 09-1085 van 8 december
2010;

b. het arrest in de zaak 200.082.111/01 van het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden van 5 maart 2013.

Het arrest van het hof is aan dit arrest gehecht.

Tegen het arrest van het hof heeft Reaal beroep in cassatie ingesteld. De cassatiedagvaarding is aan
dit arrest gehecht en maakt daarvan deel uit.

De Gemeente heeft geconcludeerd tot verwerping van het beroep.

De zaak is voor Reaal toegelicht door haar advocaat, alsmede door mr. K.J.O. Jansen, advocaat bij de
Hoge Raad, en voor de Gemeente door haar advocaat, alsmede door mr. F.M. Dekker, eveneens
advocaat bij de Hoge Raad.

De conclusie van de Advocaat-Generaal J. Spier strekt tot verwerping van het beroep.

De advocaat van Reaal heeft bij brief van 31 januari 2014 op die conclusie gereageerd.

1 Het geding in feitelijke instanties

2 Het geding in cassatie

3 Beoordeling van het middel
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3.1

2.3.1

2.3

5.2

In cassatie kan worden uitgegaan van het volgende.

(i) Op 4 oktober 2007 omstreeks 15.12 uur is [betrokkene] met zijn racefiets ten val gekomen op
het moment dat hij werd ingehaald door een vrachtauto met aanhangwagen (hierna: de
vrachtwagen). [betrokkene] is vervolgens onder de vrachtwagen terecht gekomen en daarbij
zwaar gewond geraakt. Het ongeval heeft plaatsgevonden op de Biesterveldsweg te Schalkhaar,
een openbare weg gelegen buiten de bebouwde kom van Schalkhaar. De Gemeente is
verantwoordelijk voor het beheer van deze weg. 
De eigenaar van de vrachtwagen is de Gebroeders [A] B.V., van wie Reaal de WAM-verzekeraar is.

(ii) In het door politie IJsselland opgemaakte 'Proces-Verbaal VerkeersOngevalsAnalyse' van 2
januari 2008 is onder meer het volgende vermeld:

"2.2.2 Wegsituatie (…) Het ongeval vond, gezien de rijrichting van beide voertuigen plaats op een
recht weggedeelte van de Biesterveldsweg. De rijbaan had een breedte van circa 3,5 meter. Naast
de rijbaan waren aan beide zijden grasbetonklinkers aangebracht.

(...)

Aangetroffen sporen

Sporen op het wegdek

(...)

Wij zagen dat de gemeten afstand tussen de rechterzijde van de rijbaan en de linkerzijde
van de grasbetonklinkers vlak voor de plaats van het ongeval enigszins varieerde en tussen
de 0,03 en 0,05 meter bedroeg (...).

In de rijrichting, die de racefiets kort voor het ongeval gehad moet hebben, zagen wij
recente sporen. Wij zagen dat op diverse plaatsen sprieten gras en bladeren op en tegen de
rechterzijkant van het wegdek gedrukt waren en dat op sommige plaatsen de in en aan de
rechterzijkant van het wegdek aangebrachte bitumen en kiezels verse beschadigingen
vertoonden en/of van deze zijkant afgebroken waren.

(…)

Ongevalsoorzaak, toedracht en gevolg

(...)

De bestuurder van de Volvo met aanhangwagen naderde deze fietser van achteren en was
volgens zijn verklaring voornemens de fietser links in te halen. Vermoedelijk omdat het voorwiel
van de racefiets in de lager gelegen opening (spleet) tussen de grasbetonklinkers terecht kwam,
raakte de fietser in onbalans en viel hij met zijn fiets linksom. De fietser viel met zijn fiets op het
wegdek, vlak voor de rechter voorwielen van de op dat moment zich schuin linksachter hem
bevindende aanhangwagen. (...)"

(iii) [betrokkene] heeft, blijkens het proces-verbaal van verhoor van 2 november 2007, onder meer
het volgende verklaard:

"Ik zag dat de vrachtwagen steeds dichterbij kwam. Ik zag dat ik met mijn fiets niet verder naar
rechts kon want ik zag dat er rechts van het asfalt een richel zat en rechts daarvan betonklinkers
lagen. Ik weet nog dat ik dacht daar zit gevaar, want ik realiseerde mij dat ik daar met mijn dunne
voorwiel in kon komen.

De vrachtwagen kwam zo verschrikkelijk dichtbij en zat in mijn beleving bijna tegen mij aan,
waardoor (lees:) ik toch de beslissing heb gemaakt om die laatste paar centimeters ook naar
rechts te sturen. Ik had voor mijn gevoel geen andere keuze.

Ik kan mij nog herinneren dat ik met het voorwiel in de richel terecht kwam. (...)"

(iv) De rechtbank heeft voor recht verklaard dat Reaal (als WAM-verzekeraar van de Gebroeders
[A] B.V.) is gehouden de door [betrokkene] als gevolg van het ongeval geleden en nog te lijden
schade te vergoeden. Het hof heeft dit vonnis bekrachtigd. Reaal heeft geen beroep in cassatie
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3.2.1

3.2.2

3.2.3

3.3

ingesteld.

In dit geding heeft Reaal de Gemeente in vrijwaring geroepen. Zij heeft daartoe, met een
beroep op art. 6:174 BW in verbinding met de art. 6:102 BW en 6:10 BW, aangevoerd dat de
Gemeente als wegbeheerder heeft nagelaten voor een veilige verkeerssituatie zorg te
dragen, dat de Biesterveldsweg niet voldeed aan de eisen die men daaraan onder de
gegeven omstandigheden mocht stellen, en daardoor gevaar opleverde voor personen of
zaken. De Gemeente is ingevolge art. 6:102 BW naast Reaal hoofdelijk verbonden tegenover
[betrokkene] voor de door deze ten gevolge van het ongeval geleden schade. De Gemeente
dient dus op de voet van art. 6:10 BW bij te dragen in (de vergoeding van) de schade.

De Gemeente heeft betwist dat de Biesterveldsweg niet voldeed aan de eisen die men
daaraan in de gegeven omstandigheden mocht stellen.

De rechtbank heeft de vordering afgewezen. Zij was van oordeel dat de Biesterveldsweg ter
plaatse niet gebrekkig was in de zin van art. 6:174 BW.

Het hof heeft het vonnis van de rechtbank bekrachtigd. Het overwoog, samengevat
weergegeven, als volgt. Terecht heeft de rechtbank de aansprakelijkheid van de Gemeente
beoordeeld aan de hand van de maatstaven die zijn ontwikkeld in het arrest HR 17
december 2010, ECLI:NL:HR:2010:BN6236, NJ 2012/155 (Veendijk te Wilnis, rov. 4.4.3). De
stelplicht en de bewijslast dat de Gemeente als wegbeheerder (hoofdelijk) aansprakelijk is
voor de door [betrokkene] geleden schade, berusten bij Reaal. De (enkele) stelling van Reaal
dat de Biesterveldsweg gebrekkig is in de zin van art. 6:174 BW als gevolg van de
aanwezigheid van de richel, is daartoe onvoldoende. Reaal heeft echter nagelaten
voldoende onderbouwd te stellen dat, mede rekening houdende met de concrete kans op
verwezenlijking van het gevaar, het te verwachten gebruik van de berm, de mogelijkheid van
en de in redelijkheid te vergen veiligheidsmaatregelen, in de gegeven omstandigheden van
de Gemeente kon worden gevergd dat zij de onder haar beheer staande wegen zodanig
onderhoudt dat richels als de onderhavige telkens worden opgevuld. Door de Gemeente is
aangevoerd dat, gelet op de continue berijding van de weg door zwaar landbouwverkeer,
richels naast de rijbaan met grote regelmaat zouden moeten worden opgevuld, waarvoor zij
onvoldoende capaciteit en financiële middelen heeft. Gelet op deze betwisting is de enkele
stelling van Reaal dat het opheffen van de richel niet veel had hoeven te kosten nu het enkel
opvullen van de richel met enige 'harde substantie' had volstaan, onvoldoende. (rov. 6.5-6.6)

Onderdeel 1(a) houdt onder meer de klacht in dat Reaal niet heeft volstaan met de (enkele)
stelling dat de Biesterveldsweg ter plaatse gebrekkig is in de zin van art. 6:174 BW als
gevolg van de aanwezigheid van de spleet (door partijen en het hof ook aangeduid als
richel). De onderdelen 1(b) en (c) houden kort gezegd in dat het hof heeft miskend dat de
stelplicht met betrekking tot het verweer van de Gemeente dat haar als wegbeheerder de
capaciteit of de financiële middelen ontbreken om de vereiste veiligheidsmaatregelen te
treffen tegen de onderhavige gevaarlijke situatie, in beginsel op de Gemeente rusten,
althans dat het hof heeft miskend dat de Gemeente haar desbetreffende stellingen niet
concreet heeft onderbouwd.

Als uitgangspunt bij de beoordeling van deze onderdelen dient dat het hof terecht, en in cassatie
(dan ook) onbestreden, heeft geoordeeld dat de aansprakelijkheid van de Gemeente als
beheerder van de Biesterveldsweg, dient te worden beoordeeld aan de hand van de maatstaven
die zijn ontwikkeld in het door het hof (en de rechtbank) aangehaalde arrest van de Hoge Raad
van 17 december 2010. Eveneens terecht heeft het hof in rov. 6.2 geoordeeld - zoals zijn oordeel
moet worden verstaan - dat voor de toepassing van art. 6:174 BW onder een openbare weg
mede de daarbij behorende berm dient te worden begrepen indien wegdek en berm feitelijk
zodanig op elkaar zijn afgestemd dat zij als één geheel behoren te worden beschouwd voor zover
het gaat om de vraag of de weg niet voldoet aan de eisen die men daaraan in de gegeven
omstandigheden mag stellen. In het oordeel van het hof ligt voorts besloten dat de enkele
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3.4

3.6.1

3.6.2

3.6.3

3.5

omstandigheid dat de Biesterveldsweg ter plaatse door aanwezigheid van de spleet gevaar voor
(race)fietsers opleverde, nog niet betekent dat zij niet voldeed aan de eisen die men daaraan in
gegeven omstandigheden mocht stellen; ook dit oordeel is juist.

De onderdelen 1(a), (b) en (c) dienen in samenhang te worden beoordeeld.

Onderdeel 1(a) betoogt op zichzelf terecht dat Reaal niet heeft volstaan met de (enkele) stelling
dat de Biesterveldsweg gebrekkig is in de zin van art. 6:174 BW als gevolg van de aanwezigheid
van de spleet. Reaal heeft op de in het onderdeel vermelde plaatsen in de gedingstukken aan
haar vordering immers mede ten grondslag gelegd dat:

(i) zich tussen de rijbaan van de weg en de strook grasbetonklinkers in de berm op veel plaatsen
een spleet bevond met een breedte van 3 tot 6 cm en een diepte van 7 tot 8 cm;

(ii) de berm van de weg (en de daar aangebrachte strook grasbetonklinkers) een veilige
uitwijkmogelijkheid voor weggebruikers dient te bieden, hetgeen ook blijkt uit het "Handboek
veilige inrichting van bermen" van CROW;

(iii) de berm van de Biesterveldsweg als gevolg van de aanwezigheid van de genoemde spleet
geen veilige uitwijkmogelijkheid bood voor (race)fietsers zoals [betrokkene]. In dat verband is
mede van belang dat de Biesterveldsweg, naar de Gemeente bekend is, frequent door zwaar
landbouwverkeer en racefietsers wordt gebruikt;

(iv) (de berm van) de Biesterveldsweg derhalve onveilig was voor weggebruikers, althans voor
(race)fietsers zoals [betrokkene];

(v) de Gemeente als wegbeheerder op relatief eenvoudige wijze maatregelen had kunnen treffen
om dit gevaar te voorkomen, bijvoorbeeld door de grasbetonklinkers dichter tegen de weg aan te
plaatsen of de spleet op te vullen.

Het door het onderdeel bestreden oordeel van het hof moet aldus worden verstaan dat Reaal met
hetgeen hiervoor in 3.4 is vermeld, niet heeft voldaan aan haar stelplicht terzake. Dit oordeel is in
elk geval in die zin voldoende gemotiveerd dat Reaal met hetgeen zij in (i)-(iii) heeft aangevoerd,
slechts heeft betoogd dat de Biesterveldsweg ter plaatse door de aanwezigheid van de spleet
niet in goede staat verkeerde, en daardoor gevaar voor (race)fietsers opleverde. Uit hetgeen
hiervoor in 3.3 is overwogen volgt dat zij daarmee nog niet heeft voldaan aan de op haar
ingevolge art. 6:174 lid 1 BW rustende stelplicht. Hetzelfde geldt voor hetgeen zij onder (iv) heeft
aangevoerd, dat slechts een conclusie inhoudt. Met hetgeen onder (v) is aangevoerd, heeft Reaal
evenwel in samenhang met haar stellingen onder (i)-(iv) in beginsel voldoende gesteld om een
eventuele aansprakelijkheid van de Gemeente te kunnen dragen. De beoordeling van onderdeel
1(a) spitst zich daarom toe op de door de onderdelen 1(b) en (c) bestreden overwegingen van het
hof met betrekking tot hetgeen onder (v) is aangevoerd.

Bij de beoordeling van de klachten wordt vooropgesteld dat stelplicht en bewijslast met
betrekking tot de feiten en omstandigheden die ten grondslag worden gelegd aan een op
art. 6:174 lid 1 BW gebaseerde vordering, in beginsel op de eiser rusten.

Indien, zoals in het onderhavige geval, de eiser stelt dat de schade is ontstaan doordat de
openbare weg gebrekkig is, en het aangesproken overheidslichaam (in dit geval: de
Gemeente) dat ervoor moet zorgen dat de weg in goede staat verkeert, zich als verweer
(mede) erop beroept dat de financiële middelen te beperkt waren om de vereiste
maatregelen te treffen, ligt het op de weg van dat overheidslichaam dit verweer voldoende
te onderbouwen; het gaat daarbij immers om feiten en omstandigheden die in zijn domein
liggen. De enkele stelling van het overheidslichaam dat de financiële middelen ontoereikend
waren, zal in de regel niet volstaan.

Indien het desbetreffende overheidslichaam zijn verweer onvoldoende motiveert en de eiser
aldus onvoldoende aanknopingspunten biedt voor een meer specifieke onderbouwing van
zijn stelling, zal de rechter voorshands moeten oordelen dat de eiser op dat punt aan zijn
stelplicht heeft voldaan en het gestelde, bij gebreke van een voldoende gemotiveerd
verweer, voorshands als vaststaand moeten aannemen, of zelfs de bewijslast op dat punt
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3.7.1

3.7.2

3.7.3

3.8

3.9

3.10

kunnen omkeren.

De Gemeente heeft terzake het volgende verweer gevoerd in haar memorie van antwoord:

"88. De gemeente Deventer heeft als publiekrechtelijke rechtspersoon in het kader van het
wegbeheer beleidsvrijheid. Vanwege de beperkte financiële middelen moet zij keuzes
[maken] in zaken die wel of juist niet worden aangepakt.

89. Er bestaat voor de gemeente Deventer geen verplichting en het is ook niet gebruikelijk
om smalle richels zoals die zich op de Biesterveldsweg voordoen (steeds) op te vullen. Dat is
ook niet redelijkerwijs van haar te vergen. Daarvoor heeft de gemeente Deventer
eenvoudigweg niet voldoende draagkracht en gaat daar ook thans niet toe over."

Reaal heeft in haar pleitaantekeningen in hoger beroep aangevoerd:

"22 De gemeente Deventer had met relatief simpele maatregelen dit gevaar kunnen
wegnemen. Dit had geen onoverkomelijke financiële bezwaren met zich gebracht voor de
gemeente Deventer. Immers, de gemeente Deventer had de betreffende richel kunnen
opvullen met enigerlei vaste substantie. De gemeente Deventer is aldus ernstig
tekortgeschoten in de naleving van de op haar rustende zorgplicht als wegbeheerder."

De Gemeente heeft in haar pleitaantekeningen in hoger beroep betoogd:

"10 Daarbij kan voor het geval [van] de aansprakelijkheid van een overheidslichaam mede
betekenis toekomen aan de hem toekomende beleidsvrijheid en de ter beschikking staande
financiële middelen.

(...)

15 Ook de gemeente Deventer heeft geen onbegrensde mogelijkheden om richels zoals die
zich bij de Biesterveldsweg voordoen op te vullen of anderszins ervoor te zorgen dat die
helemaal niet ontstaan. De financiële middelen en de menselijke capaciteit om dit te
realiseren zijn beperkt."

In het licht van hetgeen hiervoor in 3.6 is overwogen is het in het arrest van het hof besloten
oordeel dat de Gemeente haar beroep op de beperktheid van haar financiële middelen voldoende
heeft onderbouwd, onbegrijpelijk. De Gemeente heeft immers in haar memorie van antwoord
volstaan met algemeenheden waardoor aan Reaal geen enkel aanknopingspunt werd geboden
voor een meer specifieke onderbouwing van haar stelling, en heeft ook bij pleidooi haar door
Reaal betwiste verweer niet nader toegelicht.

De hierop gerichte klachten van de onderdelen 1(b) en (c) treffen dus doel. Daarom is ook
onderdeel 1(a) gegrond.

Onderdeel 1(d) richt een motiveringsklacht tegen het slot van rov. 6.6 van het bestreden arrest,
waarin het hof heeft overwogen:

“Voorts acht het hof nog van belang dat is gesteld noch gebleken dat de gemeente een concrete
norm heeft geschonden door de aanwezigheid van de richel niet op te heffen. De rapportage van
Royal HaskoningDHV - van welk bedrijf de deskundigheid in deze procedure niet is betwist -
vermeldt hieromtrent: "Royal HaskoningDHV heeft onderzocht of er richtlijnen van toepassing zijn op
de aansluiting van grasbetonstenen op de rijbaan. In richtlijnen die hier iets van zeggen, zoals de CROW
met betrekking tot onderhoud of met betrekking tot de inrichting van de weg, is niet vastgesteld dat
een richel van 3-5 cm tussen rijbaan en grasbetonstenen niet is toegestaan en gedicht zou moeten
worden. Hoewel het in principe dus wel gevaarlijk is als een fietser in deze richel terechtkomt, bestaan
er geen regels, die het bestaan van een zodanige richel verbieden en die een wegbeheerder opdragen
zo'n richel te herstellen.”
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3.11

3.12

Het onderdeel klaagt dat Reaal in feitelijke instanties heeft aangevoerd dat in het CROW-
Handboek betreffende de veilige inrichting van bermen, welk Handboek volgens Reaal
gezaghebbende richtlijnen biedt voor de inrichting van (onder meer) openbare wegen, op p. 35
staat dat bestuurders die een noodstop maken of van de rijbaan raken, hun voertuig veilig in de
berm moeten kunnen stilzetten en veilig naar de rijbaan moeten kunnen terugkeren. Voorts staat
aldaar vermeld dat de berm op gelijke hoogte moet aansluiten op de verharding van de rijbaan en
dat het ook voor (brom)fietsers en motorrijders van belang is dat de berm op gelijke hoogte
aansluit, omdat fietsers die uitwijken voor een tegenligger of achteropkomend verkeer door de
scherpe rand kunnen vallen.

Ook dit onderdeel treft doel. In het licht van deze stellingen van Reaal, die door het hof niet
onjuist zijn bevonden, is het oordeel van het hof dat de Gemeente geen concrete norm heeft
geschonden door de aanwezigheid van de richel (spleet) niet te voorkomen of op te heffen,
onbegrijpelijk. Hetzelfde geldt voor de mening van Royal HaskoningDHV, die het hof klaarblijkelijk
voor zijn rekening heeft genomen, erop neerkomende dat volgens de CROW een spleet van 3-5
cm tussen rijbaan en grasbetonstenen niet gedicht hoeft te worden.

De overige onderdelen van het middel behoeven geen behandeling.

De Hoge Raad:

vernietigt het arrest van het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden van 5 maart 2013;

verwijst het geding naar het gerechtshof 's-Hertogenbosch ter verdere behandeling en beslissing;

veroordeelt de Gemeente in de kosten van het geding in cassatie, tot op deze uitspraak aan de zijde
van Reaal begroot op € 904,89 aan verschotten en € 2.600,-- voor salaris.

Dit arrest is gewezen door de vice-president F.B. Bakels als voorzitter en de raadsheren A.M.J. van
Buchem-Spapens, C.A. Streefkerk, A.H.T. Heisterkamp en C.E. Drion, en in het openbaar uitgesproken
door de raadsheer G. de Groot op 4 april 2014.

4 Beslissing
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advocaat: mr. F.A.M. van Bree,

t e g e n

[de moeder], zowel pro se als in haar hoedanigheid van met het ouderlijk gezag belaste moeder
(voorheen: moeder-voogdes, van [het kind]),

wonende te [woonplaats],

VERWEERSTER in cassatie,

advocaat: mr. E, van Staden ten Brink.

1. Het geding in feitelijke instanties

Verweerster in cassatie - verder te noemen: de moeder - heeft voor zich alsmede in haar
hoedanigheid van moeder-voogdes over haar dochter [het kind], geboren te [geboorteplaats] op
[geboortedatum] 1987, hierna: de dochter, bij exploit van 3 april 1995 eiser tot cassatie - verder te
noemen: de vader - gedagvaard voor de Rechtbank te 's-Gravenhage en gevorderd de vader te
veroordelen tot betaling:

1. aan de moeder in haar hoedanigheid van moeder-voogdes van de dochter van ƒ 5.000,-- wegens
materiële schade en ƒ 30.000,-- wegens immateriële schade, en de helft van de buitengerechtelijke
kosten ad ƒ 1.750,--, en

2. aan de moeder ƒ 3.000,-- wegens materiële schade en ƒ 30.000,-- wegens immateriële schade, en
de helft van de buitengerechtelijke kosten ad ƒ 1.750,--, vermeerderd met proceskosten.

Nadat de vader niet ter terechtzitting van 25 april 1995 was verschenen, heeft de Rechtbank bij
verstekvonnis van 6 juni 1995 de vordering toegewezen.

Bij exploit van 1 augustus 1995 is de vader tegen dit verstekvonnis in verzet gekomen en heeft hij
gevorderd hem als opposant te ontheffen van de veroordeling jegens hem bij voormeld verstekvonnis
met bepaling dat de moeder en de dochter alsnog niet worden ontvangen, althans haar die vordering
te ontzeggen.

De moeder heeft mede namens haar dochter in oppositie de vordering bestreden.

De Rechtbank heeft bij tussenvonnissen van 12 november 1997 en 12 augustus 1998 de vader
bewijslevering opgedragen. Na op 30 oktober 1998 en 22 januari 1999 gehouden getuigenverhoren
heeft de Rechtbank bij eindvonnis van 13 oktober 1999 het verstekvonnis van 6 juni 1995 vernietigd
en, opnieuw rechtdoende, de vader veroordeeld om aan de moeder (in haar hoedanigheid van
moeder-voogdes over haar dochter voornoemd) te betalen een bedrag van ƒ 16.750,-- en het meer of
anders gevorderde afgewezen.

Tegen de drie vermelde vonnissen heeft de vader hoger beroep ingesteld bij het Gerechtshof te 's-
Gravenhage.

Bij tussenarrest van 17 oktober 2001 heeft het Hof de grieven I en II verworpen en alvorens verder
op grief III te beslissen de moeder toegelaten tot het bewijs van feiten en omstandigheden waaruit
valt af te leiden dat de materiële schade ƒ 5.000,-- beloopt, de zaak daartoe naar de rol verwezen, en
iedere verdere uitspraak tot na de bewijslevering aangehouden.

Het tussenarrest van het Hof is aan dit arrest gehecht.

2. Het geding in cassatie
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Tegen het tussenarrest van het Hof heeft de vader beroep in cassatie ingesteld. De
cassatiedagvaarding is aan dit arrest gehecht en maakt daarvan deel uit.

De moeder heeft mede namens haar dochter geconcludeerd tot verwerping van het beroep.

De zaak is voor partijen toegelicht door hun advocaten.

De conclusie van de Advocaat-Generaal C.L. de Vries Lentsch-Kostense strekt tot verwerping van het
beroep.

De advocaat van de vader heeft bij brief van 3 februari 2003 op die conclusie gereageerd.

3. Beoordeling van de ontvankelijkheid van het beroep voorzover gericht tegen de moeder 'pro se'

De vordering die de moeder voor zichzelf had ingesteld, is door de Rechtbank afgewezen. De moeder
heeft hiertegen geen hoger beroep ingesteld. De beslissingen waartegen het middel is gericht, zijn
dan ook uitsluitend gegeven in het geding tussen de vader en (de moeder namens) de dochter. De
vader moet derhalve niet-ontvankelijk worden verklaard in zijn beroep voorzover dit is gericht tegen
de moeder 'pro se'.

4. Beoordeling van het middel

4.1 Het gaat in cassatie om het volgende.

Op vordering van de moeder in haar hoedanigheid van moeder-voogdes van de dochter is de vader bij
vonnis van de Rechtbank van 6 juni 1995 bij verstek veroordeeld tot betaling van de hiervóór in 1
gespecificeerde bedragen ter zake van schadevergoeding aan de moeder in haar voormelde
hoedanigheid. De moeder had aan haar vordering ten grondslag gelegd dat de vader de dochter toen
deze nog zeer jong was, seksueel veelvuldig heeft misbruikt, als gevolg van welke onrechtmatige
daden zij materiële en immateriële schade heeft geleden.

De vader heeft tegen het vonnis van de Rechtbank verzet ingesteld in voege als hiervóór in 1 vermeld.
Hij ontkent de dochter ooit seksueel te hebben misbruikt.

4.2 De Rechtbank heeft bij tussenvonnis van 12 november 1997 op grond van de verklaringen van de
dochter en van haar zuster en haar tante, zoals geciteerd in het vonnis van de Strafkamer van de
Rechtbank in een strafzaak tegen de vader ter zake van ontucht met de dochter, geoordeeld dat
voorshands moet worden aangenomen dat de vader de dochter wel degelijk seksueel heeft misbruikt.
Daarbij heeft de Rechtbank nog in aanmerking genomen dat in de strafzaak ook het Hof - dat de vader
heeft vrijgesproken van het hem telastegelegde - heeft vastgesteld dat de seksuele opvoeding van
de dochter plaatsvond in een sfeer van grote vrijmoedigheid, waarbij één van de geraadpleegde
deskundigen zelfs spreekt van grensoverschrijdend gedrag, in het bijzonder van de kant van de vader.
De vader heeft in deze procedure, aldus de Rechtbank, niet met zoveel woorden ontkend dat er
sprake is geweest van grensoverschrijdend gedrag zijnerzijds en heeft nagelaten aan te geven
waarom de dochter geen schade zou hebben ondervonden van zijn grensoverschrijdende
handelingen. De Rechtbank heeft vervolgens de vader opgedragen feiten en omstandigheden te
bewijzen, waaruit kan volgen dat hij de dochter niet seksueel heeft misbruikt.

Na zowel in de enquête als in de contra-enquête getuigen te hebben gehoord, heeft de Rechtbank in
haar eindvonnis van 13 oktober 1999 geoordeeld dat de vader niet in de bewijslevering is geslaagd.
Aangezien zij van oordeel was dat in het verstekvonnis ter zake van de door de dochter geleden
schade een te hoog bedrag was toegewezen, heeft de Rechtbank dat vonnis nochtans vernietigd en
de vader veroordeeld tot betaling van een bedrag van ƒ 16.750,--.

4.3.1 De vader heeft de vonnissen van de Rechtbank in hoger beroep bestreden met drie grieven. Het
Hof heeft bij tussenarrest van 17 oktober 2001 de grieven I en II verworpen en in verband met grief
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III, die betrekking heeft op de omvang van de schade, aan de moeder een bewijsopdracht gegeven.

4.3.2 Grief I keerde zich - naar de in cassatie niet bestreden vaststelling van het Hof in rov. 1 - tegen
het eerste tussenvonnis, waarin aan de vader de bewijsopdracht werd gegeven dat hij de dochter
niet seksueel heeft misbruikt. De vader wijst erop dat hij in de strafzaak bij arrest van het Hof van 5
januari 1996 van het telastegelegde is vrijgesproken, zodat moeder en dochter geen beroep kunnen
doen op art. 188 Rv. en zij derhalve op grond van artikel 177 (oud) Rv. zelf de bewijslast moeten
dragen van hun stellingen.

De gronden waarop het Hof deze grief heeft verworpen, kunnen als volgt worden samengevat. De
Rechtbank heeft niet miskend dat de bewijslast voor haar stellingen op de moeder rust. De Rechtbank
heeft evenwel op de hiervóór in 4.2 weergegeven gronden geoordeeld dat de moeder voorshands het
bewijs van het onrechtmatig handelen van de vader heeft geleverd, en de vader met tegenbewijs
belast. Het Hof onderschrijft dit oordeel, waarbij het mede acht slaat op verklaringen van twee
getuigen in de contra-enquête.

4.3.3 Grief II hield - naar de in cassatie niet bestreden vaststelling van het Hof in rov. 5 - de klacht in
dat het seksueel misbruik niet bewezen is, omdat de vader ontkent, omdat de verklaringen van de
dochter en haar familie onvoldoende bewijs opleveren, en omdat de verklaring van de dochter gezien
artikel 213 (oud) Rv. geen bewijs in haar voordeel kan opleveren, mede gezien HR 17 november 1995,
NJ 1996, 666.

"Deze klacht", aldus het Hof, "berust op het misverstand dat moeder en dochter bewijs moesten
leveren, maar de Rechtbank heeft haar beslissing gebaseerd op het feit dat de vader niet geslaagd
was in het hem opgedragen tegenbewijs (rov. 7, eindvonnis). Het beroep op art. 213 Rv. faalt dan ook
omdat in casu helemaal geen sprake is van door moeder en dochter te bewijzen feiten; de bewijslast
was omgedraaid (vgl. ook HR 7 april 2000, NJ 2001/32)." Het beroep op het arrest van de Hoge Raad
van 17 november 1995 verwerpt het Hof omdat het arrest op een geheel andere situatie betrekking
heeft.

4.4 Bij de beoordeling van het middel moet worden vooropgesteld dat ingevolge de hoofdregel van
art. 177 (oud; thans 150) Rv. de partij die zich beroept op rechtsgevolgen van door haar gestelde
feiten, de bewijslast draagt van die feiten. Uit deze regel kan niet worden afgeleid dat de wederpartij
de feiten moet bewijzen die zij stelt ter motivering van haar betwisting van de eerder bedoelde feiten.
Voor het opdragen van bewijs aan die wederpartij is slechts grond (1) indien wordt geoordeeld dat
eerstbedoelde partij haar stellingen, behoudens tegenbewijs, afdoende heeft bewezen, dan wel (2)
indien, zoals bepaald in de slotzinsnede van art. 177/150, uit enige bijzondere regel of uit de eisen
van redelijkheid en billijkheid een andere verdeling van de bewijslast voortvloeit. Daarbij verdient
aantekening dat voor het slagen van het onder (1) bedoelde tegenbewijs voldoende is dat het door
de partij op wie de bewijslast rust, geleverde bewijs erdoor wordt ontzenuwd.

4.5.1 De onderdelen 1 en 3 klagen dat het Hof heeft blijk gegeven van een onjuiste rechtsopvatting
dan wel zijn uitspraak onvoldoende (begrijpelijk) heeft gemotiveerd door geen onderscheid te maken
tussen omkering van de bewijslast (welke term het Hof gebruikt in rov. 2 en, in iets andere
bewoordingen, in rov. 5) en het opdragen van tegenbewijs (welke term het Hof gebruikt in rov. 4).

Deze klacht faalt, aangezien het Hof in rov. 4 de juiste maatstaf heeft geformuleerd en de
omstandigheid dat het Hof elders formuleringen heeft gebruikt die daarmee niet geheel
overeenstemmen onvoldoende grond is voor vernietiging, nu het Hof geen beslissing heeft gegeven
waarop een eventuele onjuiste opvatting over de eisen die aan tegenbewijs mogen worden gesteld,
van invloed kan zijn geweest, aangezien de grieven niet opkomen tegen het oordeel van de
Rechtbank dat de vader niet geslaagd is in het leveren van het hem opgedragen tegenbewijs.
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4.5.2 Het in 4.5.1 overwogene brengt mee dat de onderdelen 2 en 4, die ervan uitgegaan dat het Hof
miskend heeft dat de bewijslast op de moeder en niet op de vader rust, niet tot cassatie kunnen
leiden omdat zij feitelijke grondslag missen.

4.5.3 Onderdeel 5 bestrijdt het hiervóór in 4.3.3 weergegeven oordeel van het Hof betreffende het
beroep van de vader op art. 213 (oud) Rv. Dit oordeel is inderdaad onbegrijpelijk in het licht van het
gegeven dat het Hof in rov. 3 de verklaring van de dochter heeft doen meewegen als bewijs voor de
juistheid van de stellingen van de moeder. De klacht kan nochtans wegens gebrek aan belang niet tot
cassatie leiden, omdat het aan het Hof inderdaad - wat er zij van de daarvoor door het Hof
aangevoerde gronden - vrijstond om, zonder gebonden te zijn aan de beperkingen van art. 213 (oud;
thans art. 164 lid 2) Rv., bewijs te ontlenen aan de verklaring van de dochter, nu het hier niet ging om
een verklaring die de dochter in de onderhavige procedure ten overstaan van de Rechtbank of het Hof
als getuige had afgelegd, maar om een in het vooronderzoek in de strafzaak afgelegde verklaring,
opgenomen in vonnis van de Rechtbank in die strafzaak (vgl. HR 24 januari 2003, nr. C01/141, NJ
2003, 166).

5. Beslissing

De Hoge Raad:

verklaart de vader niet-ontvankelijk in zijn beroep voorzover dit is gericht tegen de moeder pro se;

verwerpt het beroep voor het overige;

veroordeelt de vader in de kosten van het geding in cassatie, tot op deze uitspraak aan de zijde van
de moeder, in haar hoedanigheid van met het ouderlijk gezag belaste moeder (voorheen: moeder-
voogdes) van de dochter, begroot op € 1.663,07 in totaal, waarvan € 1.605,57 op de voet van art. 243
Rv. te betalen aan de Griffier, en € 57,50 aan de moeder.

Dit arrest is gewezen door de vice-president R. Herrmann als voorzitter en de raadsheren A.E.M. van
der Putt-Lauwers, J.B. Fleers, O. de Savornin Lohman en F.B. Bakels, en in het openbaar uitgesproken
door de raadsheer F.B. Bakels op 2 mei 2003.

214



Instantie Hoge Raad

Datum uitspraak 20-01-2006

Datum publicatie 20-01-2006

Zaaknummer C04/288HR

Formele relaties Conclusie: ECLI:NL:PHR:2006:AU4529 
In cassatie op : ECLI:NL:GHSHE:2004:AQ5608 

Rechtsgebieden Civiel recht

Bijzondere kenmerken Cassatie

Inhoudsindicatie
Geschil over onvermeld gebleven rugklachten bij het aangaan van een
arbeidsongeschiktheidsverzekering, beroep door arts als getuige-deskundige op
verschoningsrecht nadat verzekeringsnemer ter zitting liet weten bezwaar te hebben
tegen schending van zijn geheimhoudingsplicht, waarheidsvinding, omkering van
bewijslast/risico op grond van de eisen van redelijkheid en billijkheid (art. 150 Rv.)
wegens onredelijk zware bewijspositie door toedoen van wederpartij,
motiveringsplicht.

Wetsverwijzingen Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering (geldt in geval van digitaal procederen)
150
Wetboek van Koophandel 251

Vindplaatsen Rechtspraak.nl 
JOL 2006, 42 
NJ 2006, 78 
RvdW 2006, 110 
AV&S 2006, 33 met annotatie van N. van Tiggele-van der Velde 
JWB 2006/27 
JBPR 2006/44 met annotatie van mr. A.S. Rueb 

Uitspraak

20 januari 2006

Eerste Kamer

Nr. C04/288HR

JMH/RM

Hoge Raad der Nederlanden

Arrest

in de zaak van:

ECLI:NL:HR:2006:AU4529

215



[Eiseres],

wonende te [woonplaats],

EISERES tot cassatie,

advocaat: mr. P.J.L.J. Duijsens,

t e g e n

N.V. INTERPOLIS SCHADE,

gevestigd te Tilburg,

VERWEERSTER in cassatie,

advocaat: mr. J. van Duijvendijk-Brand.

1. Het geding in feitelijke instanties

Eiseres tot cassatie - verder te noemen: [eiseres] - heeft bij exploot van 4 december 1997
verweerster in cassatie - verder te noemen: Interpolis - gedagvaard voor de rechtbank te Breda en
gevorderd bij vonnis, voor zoveel wettelijk mogelijk uitvoerbaar bij voorraad:

a. primair te verklaren voor recht dat Interpolis haar verplichtingen voortvloeiend uit de
arbeidsongeschiktheidsverzekering bekend onder polisnummer [001] jegens [eiseres] zal voldoen;

b. subsidiair Interpolis te veroordelen aan [eiseres] schade te vergoeden voortvloeiend uit de
toerekenbare tekortkoming, althans de onrechtmatige daad van Interpolis jegens [eiseres], nader op
te maken bij staat en te vereffenen volgens de wet;

c. zowel primair als subsidiair de primaire dan wel secundaire schade te vermeerderen met de
wettelijke rente te rekenen vanaf 2 mei 1997, althans de dag der dagvaarding tot aan de dag der
algehele voldoening en met veroordeling van Interpolis in de kosten van dit geding.

AXA heeft de vorderingen bestreden en in reconventie - na wijziging en vermindering van eis -
gevorderd [eiseres] bij vonnis, uitvoerbaar bij voorraad, te veroordelen tot betaling van een bedrag
van ƒ 11.175,16, te vermeerderen met de wettelijke rente over dit bedrag vanaf 21 april 1998 tot aan
de dag der algehele voldoening.

[Eiseres] heeft de vordering in reconventie bestreden.

De rechtbank heeft bij tussenvonnis van 24 oktober 2000 in conventie en in reconventie Interpolis tot
bewijslevering toegelaten.

Tijdens het getuigenverhoor op 22 januari 2001 hebben de twee verschenen artsen een beroep
gedaan op het verschoningsrecht.

Interpolis heeft dit beroep op het verschoningsrecht bestreden.

De rechtbank heeft bij vonnis van 6 februari 2001 het beroep van de artsen op het verschoningsrecht
gegrond verklaard en [eiseres] in de gelegenheid gesteld zich uit te laten omtrent de vraag of zij
getuigen wenste te horen in de contra-enquête. Daarvan heeft zij afgezien.

Na pleidooi heeft de rechtbank bij tussenvonnis van 25 september 2001 [eiseres] tot bewijslevering
toegelaten. Ook daarvan heeft zij afgezien.

Bij uitvoerbaar bij voorraad verklaard eindvonnis van 8 januari 2002 heeft de rechtbank in conventie
de vorderingen van [eiseres] afgewezen en in reconventie de gewijzigde vordering van Interpolis
toegewezen.

Tegen de vonnissen van 25 september 2001 en 8 januari 2002 heeft [eiseres] in conventie en in
reconventie hoger beroep ingesteld bij het gerechtshof te 's-Hertogenbosch. Interpolis heeft
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voorwaardelijk incidenteel hoger beroep ingesteld.

Bij arrest van 1 juni 2004 heeft het hof beide bestreden vonnissen waarvan beroep bekrachtigd.

Het arrest van het hof is aan dit arrest gehecht.

2. Het geding in cassatie

Tegen het arrest van het hof heeft [eiseres] beroep in cassatie ingesteld. De cassatiedagvaarding is
aan dit arrest gehecht en maakt daarvan deel uit.

Interpolis heeft geconcludeerd tot verwerping van het beroep.

De zaak is voor partijen toegelicht door hun advocaten.

De conclusie van de Advocaat-Generaal E.M. Wesseling-Van Gent strekt tot verwerping van het
cassatieberoep.

3. Beoordeling van de middelen

3.1 In cassatie kan van het volgende worden uitgegaan.

(i) Met ingang van 4 augustus 1989 is bij Interpolis een arbeidsongeschiktheidsverzekering gesloten
onder polisnummer [001] ten behoeve van [eiseres], geboren op [geboortedatum] 1949, als
verzekerde. Op deze verzekering zijn van toepassing de Voorwaarden
Arbeidsongeschiktheidsverzekering Model 52-5. In de polis staat vermeld dat als verzekerd beroep
geldt: huisvrouw, medewerkend op het tuindersbedrijf.

(ii) De verzekering is tot stand gekomen op grond van een aanvraagformulier en na medische keuring,
waarvan het resultaat is neergelegd in het Keuringsrapport van 4 augustus 1989.

(iii) In het door [eiseres] ondertekende aanvraagformulier zijn onder 14d en 16d de volgende vragen
opgenomen:

"14d. Lijdt u of hebt u geleden aan rugklachten? Aan spit? Aan ischias? Aan zenuwontsteking? Aan
huidaandoeningen, eczeem, spataderen of open been?

(...)

16d. Hebt u ooit een kuur gedaan met rust, dieet of inspuitingen, acupunctuur of fysische therapie?
(...)"

Deze beide vragen zijn door [eiseres] ontkennend beantwoord.

(iv) In het door [eiseres] ondertekende deel van het keuringsrapport zijn vrijwel gelijkluidende vragen
als voormeld opgenomen onder de vragen 9 en 15, met dien verstande dat een vraag naar fysische
therapie ontbreekt. Ook deze vragen zijn door [eiseres] ontkennend beantwoord.

(v) [Eiseres] heeft voorafgaande aan het sluiten van voormelde verzekering op 31 oktober 1984 en op
8 januari 1988 haar huisarts [betrokkene 1] te [plaats] geconsulteerd.

(vi) Per 31 maart 1992, 9 november 1993, 22 augustus 1994 en 27 maart 1995 heeft [eiseres] zich bij
Interpolis arbeidsongeschikt gemeld wegens rugklachten. Per 26 februari 1996 meldde [eiseres] zich
telefonisch arbeidsongeschikt wegens rugklachten.

(vii) Ter bepaling van de mate van arbeidsongeschiktheid en voor het laten controleren van haar
verzekerde heeft Interpolis [eiseres] geregeld laten onderzoeken door een adviserend arts. Op basis
van volledige arbeidsongeschiktheid zijn aan [eiseres] uitkeringen verricht.
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(viii) In verband met het voortduren van de arbeidsongeschiktheid werd na een door [eiseres]
verstrekte machtiging informatie opgevraagd bij de eigen huisarts van [eiseres], [betrokkene 1].

(ix) In de brief van 28 juni 1996 van [betrokkene 1] aan Interpolis staat vermeld dat bij [eiseres]
sprake is van al jaren intermitterende lumbagoklachten en dat er een discopathie L5 is vastgesteld. In
het bij deze brief gevoegde verslag van de door [eiseres] ingeschakelde neuroloog [betrokkene 2]
van het St. Anna Ziekenhuis te Geldrop (gedateerd 31 februari 1994) staat vermeld:

"Betr: [eiseres] (...)

Bovengenoemde patiënte heeft ongeveer 10 jaar intermitterend last van lage rugpijn met sporadisch
last van ischias links, uitstralend in het dermatoon L5-S1.(...)

Röntgen lumbosacrale wervelkolom: discopathie L5.

Diagnose: Lumbo-radiculair syndroom L5-S1 bij discopathie op dit niveau.

De klachten zijn inmiddels spontaan verbeterd.

Advies: Zonodig fysiotherapie.

Bij progressie van de klachten verder onderzoek."

(x) Bij brief van 26 november 1996 bericht [betrokkene 1] voorts aan Interpolis:

"In antwoord op uw vragen betreffende [eiseres] (...) kan ik u het volgende mededelen. Patiënte is mij
bekend sinds oktober '78 en de eerste keer dat zij mij consulteerde voor Ischialgieklachten in beide
bovenbenen was op 31.10.'84: ik schreef haar fysiotherapie voor en zag haar niet terug. Op een
consult op 08.01.'88 meldt zij naast de hoofdklacht, dat zij rugpijn heeft: hypertonie die gewoon werd
afgewacht. (...)"

(xi) Bij brief van 24 december 1996 heeft Interpolis aan [eiseres] medegedeeld dat zij zich beroept op
art. 251 WvK.

(xii) Bij brief van 17 april 1997 heeft [eiseres] Interpolis in gebreke gesteld per 2 mei 1997.

3.2 [Eiseres] heeft gevorderd als hiervoor in 1 is weergegeven. Aan deze vordering heeft zij ten
grondslag gelegd, voorzover in cassatie nog relevant, dat Interpolis haar verplichtingen uit de
verzekering niet is nagekomen. Interpolis heeft in reconventie gevorderd, voorzover relevant,
[eiseres] te veroordelen tot betaling van een bedrag van f 11.175,16. Interpolis heeft deze vordering
gegrond op de omstandigheid dat [eiseres] bij het aangaan van de verzekering een verkeerde
althans onvolledige opgave heeft gedaan, waardoor zij, Interpolis, het recht heeft zich op art. 251 K.
te beroepen en op restitutie door [eiseres] van aan haar onverschuldigd uitgekeerde bedragen onder
verrekening van de reeds door [eiseres] betaalde premie.

3.3.1 De rechtbank heeft Interpolis toegelaten bewijs te leveren van feiten en/of omstandigheden
waaruit kan worden afgeleid dat [eiseres] wist of heeft behoren te begrijpen dat de klachten, die zij
voor 4 augustus 1989 ondervond, zouden vallen onder "rugklachten" of "ischias" als bedoeld in het
aanvraag- en het keuringsformulier. Daartoe heeft zij in rov. 3.7 onder meer overwogen:

"Door de vraagstelling bij de verzekeringsaanvrage maakte Interpolis voor [eiseres] kenbaar dat
"rugklachten" en "ischias" voor haar relevant waren bij haar acceptatiebeslissing. Waar het hier gaat
om een arbeidsongeschiktheidsverzekering en [eiseres] naast het beroep van huisvrouw meewerkte
in het tuindersbedrijf en zij blijkens haar stellingen zware lichamelijke en rugbelastende arbeid
verrichte, heeft [eiseres] moeten begrijpen dat Interpolis, ware zij met de eventuele rugklachten en/of
ischias van [eiseres] bekend geweest, de verzekering niet of niet onder dezelfde voorwaarden zou
zijn aangegaan."
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3.3.2 Interpolis heeft de huisarts [betrokkene 1] en de neuroloog [betrokkene 2] als getuigen
voorgebracht. Uit het proces-verbaal van het getuigenverhoor op 22 januari 2001 blijkt dat
[betrokkene 1] heeft verklaard, nadat hem was medegedeeld dat hem een verschoningsrecht
toekomt:

(...) Ik hoor dat de advocaat van eiseres mededeelt dat eiseres er bezwaar tegen zou hebben indien
ik jegens haar mijn geheimhoudingsplicht zou schenden. Onder deze omstandigheden wens ik een
beroep te doen op het verschoningsrecht."

[Betrokkene 2] heeft tijdens het getuigenverhoor verklaard:

"U deelt mij mede dat mij als arts van eiseres een verschoningsrecht toekomt. Het heeft mij zeer
verbaasd dat een brief van mij aan de huisarts reeds bij alle betrokkenen bekend is. Eerst meende ik
dat mijn verschijning geen zin zou hebben omdat ik niets zou mogen mededelen, maar omdat de brief
al bekend was meende ik dat het afleggen van een getuigeverklaring dan wellicht geen verschil meer
zou maken, met name omdat er bij de papieren een toestemmingsverklaring van mevrouw gevoegd
was, waaruit bleek dat zij toestemming had verleend voor het verstrekken van medische informatie
aan Interpolis. Nu ik echter hoor dat de advocaat van eiseres mededeelt dat eiseres er bezwaar
tegen zou hebben indien ik mijn geheimhoudingsplicht als arts jegens haar zou schenden doe ik toch
een beroep op het mij toekomende verschoningsrecht."

Interpolis heeft de rechter-commissaris meegedeeld dat zij zich niet kon verenigen met het door de
artsen gedane beroep op het verschoningsrecht. De rechtbank heeft vervolgens het beroep van de
artsen op het verschoningsrecht gegrond verklaard.

3.3.3 De rechtbank heeft daarop [eiseres] bij vonnis van 25 september 2001 toegelaten tot het bewijs
van feiten en omstandigheden waaruit is af te leiden dat zij niet wist en niet heeft behoren te
begrijpen dat de klachten die zij voor 4 augustus 1989 ondervond, vielen onder "rugklachten" of
"ischias" als bedoeld in het aanvraag- en keuringsformulier. De rechtbank heeft daartoe in rov. 2.6
overwogen:

"Het is in de relatie tussen [eiseres] en artsen bij wie zij onder behandeling staat of heeft gestaan in
beginsel aan [eiseres] om te beoordelen of en in welke mate zij bereid is die artsen te ontslaan uit
hun professionele geheimhoudingsplicht. Het volledig ontbreken van die bereidheid kan in de relatie
tussen [eiseres] en Interpolis evenwel consequenties hebben. In dit verband is het van belang dat
artikel 12 van de toepasselijke verzekeringsvoorwaarden bepaalt dat de verzekerde verplicht is in
geval van arbeidsongeschiktheid alle door de maatschappij nodig geoordeelde gegevens te
verstrekken of te doen verstrekken en daartoe de nodige machtigingen te verlenen. Dit geval
kenmerkt zich voorts door navolgende bijzondere omstandigheden. Interpolis heeft met toestemming
van [eiseres] schriftelijke informatie bij de artsen ingewonnen. Doel van die informatie was te kunnen
beoordelen of aan Interpolis een beroep toekomt op de vernietigingsgrond van artikel 251 WvK. Uit de
door Interpolis ingewonnen schriftelijke informatie leek te kunnen worden afgeleid dat [eiseres] wist
of had behoren te begrijpen dat de klachten die zij voor 4 augustus 1989 ondervond vielen onder
"rugklachten" of "ischias" als bedoeld in het aanvraag- en keuringsformulier. [Eiseres] heeft zich in
deze procedure echter op het standpunt gesteld dat de brieven van de artsen anders dienen te
worden geïnterpreteerd dan door Interpolis gesteld, waarna Interpolis als gevolg van de hoofdregel
van artikel 177 Rv. tot bewijs is toegelaten. [Eiseres] heeft het - naar eerst op de terechtzitting van 22
januari 2001 is gebleken - vervolgens Interpolis onmogelijk gemaakt de artsen te laten verklaren op
welke wijze de door hen opgestelde brieven dienen te worden geïnterpreteerd, door die artsen
volledig te houden aan - en ter terechtzitting uitdrukkelijk te wijzen op - de op hen rustende
professionele geheimhoudingsplicht."

De rechtbank zag in dit een en ander aanleiding de bewijslast anders te verdelen dan krachtens de
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hoofdregel van art. 177 (oud) Rv. (thans art. 150 Rv.) en wel in die zin dat [eiseres] werd belast met
het bewijs als hiervoor vermeld. [Eiseres] heeft afgezien van het leveren van bewijs. De rechtbank
heeft bij eindvonnis van 8 januari 2002 de vorderingen in conventie afgewezen en in reconventie
[eiseres] veroordeeld om aan Interpolis een bedrag van € 5.071,07 te betalen.

3.4 Het hof heeft in het principaal appel van [eiseres] de vonnissen van 25 september 2001 en 8
januari 2002 bekrachtigd.

Het hof heeft geoordeeld dat het uitsluitend zaak is van de getuigen, die zich op grond van hun
geheimhoudingsplicht op een verschoningsrecht kunnen beroepen, om te beslissen of zij zich daarop
daadwerkelijk beroepen en dat het vervolgens aan de rechter is, wanneer een dergelijk beroep wordt
gedaan, om dit beroep al dan niet gegrond te verklaren, alsmede dat partijen buiten deze
beslissingen staan. Aan partijen dient ook niet te worden tegengeworpen dat getuigen die door de
wederpartij zijn voorgebracht zich op hun verschoningsrecht beroepen. Iets anders is, aldus het hof,
of partijen hebben bewerkstelligd dat getuigen een beroep doen op het hun toekomende
verschoningsrecht die dat zonder die bemoeienis wellicht niet zouden hebben gedaan. In een zodanig
geval kan sprake zijn van een situatie waarin de ene partij de mogelijkheden van de wederpartij
frustreert om bewijs te leveren; alsdan kan het gerechtvaardigd zijn die partij ontslagen te achten van
de verplichting bewijs te leveren en brengen de eisen van redelijkheid en billijkheid de omkering van
de bewijslast met zich (rov. 4.11). In het onderhavige geval leidt het hof uit de verklaringen van beide
getuigen af dat voor hen bij de afweging om al dan niet een beroep te doen op hun verschoningsrecht
een belangrijke ([betrokkene 1]) dan wel een doorslaggevende ([betrokkene 2]) rol heeft gespeeld,
dat [eiseres] liet weten bezwaar te hebben tegen het schenden van de geheimhoudingsplicht. Hun
verklaringen rechtvaardigen naar het oordeel van het hof de conclusie dat de getuigen zich niet op
hun verschoningsrecht zouden hebben beroepen, wanneer [eiseres] op dit punt een andere houding
zou hebben aangenomen, en dat zich de situatie voordoet als in rov. 4.11 beschreven (rov. 4.12).

3.5.1 Het eerste middel is gericht tegen het oordeel van het hof dat de eisen van redelijkheid en
billijkheid een omkering van de bewijslast met zich brengen aangezien het hof van oordeel is dat de
getuigen zich niet op hun verschoningsrecht zouden hebben beroepen wanneer [eiseres] op dit punt
een andere houding zou hebben aangenomen.

3.5.2 Onderdeel 1 bevat ten eerste de klacht dat het hof zijn oordeel dat [eiseres] heeft
bewerkstelligd dat de getuigen een beroep hebben gedaan op het verschoningsrecht en dat [eiseres]
derhalve Interpolis heeft geblokkeerd in haar bewijslevering, onvoldoende heeft gemotiveerd omdat
de getuigen zelf een belangenafweging hebben gemaakt.

Het hof heeft geoordeeld dat voor de getuigen bij de afweging om al dan niet een beroep te doen op
hun verschoningsrecht een belangrijke dan wel een doorslaggevende rol heeft gespeeld dat [eiseres]
liet weten bezwaar te hebben tegen het schenden van de geheimhoudingsplicht. Hun verklaringen,
weergegeven hiervoor in 3.3.2, rechtvaardigen naar het oordeel van het hof de conclusie dat zij zich
niet op hun verschoningsrecht zouden hebben beroepen, wanneer [eiseres] op dit punt een andere
houding zou hebben aangenomen. Dit oordeel, dat is voorbehouden aan de feitenrechter, is
voldoende gemotiveerd.

3.5.3 Onderdeel 1 klaagt vervolgens dat het hof [eiseres] ten onrechte tegenwerpt dat de getuigen
zich op hun verschoningsrecht beroepen en voorbijgaat aan het algemene rechtsbeginsel dat
meebrengt dat bij zodanige vertrouwenspersonen het maatschappelijk belang dat de waarheid in
rechte aan het licht komt, moet wijken voor het maatschappelijk belang dat een ieder zich vrijelijk en
zonder vrees voor openbaarmaking van het besprokene om bijstand en advies tot hen moet kunnen
wenden.

Het hof heeft dit echter niet miskend. Het hof heeft tot uitgangspunt genomen dat het aan de
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getuigen toekomende verschoningsrecht voorrang heeft boven waarheidsvinding. Het hof heeft
immers in rov. 4.11 vooropgesteld dat het aan getuigen is om te beslissen of zij een beroep doen op
het hun op grond van hun geheimhoudingsplicht toekomende verschoningsrecht, dat de rechter dit
beroep al dan niet gegrond verklaart, dat partijen buiten deze beslissing staan en dat aan hen niet
dient te worden tegengeworpen dat getuigen, die door de wederpartij zijn voorgebracht, zich op hun
verschoningsrecht beroepen. Het onderdeel faalt.

3.5.4 Het hof heeft in rov. 4.12 (voorts) geoordeeld, kennelijk en terecht uitgaande van de in beginsel
op Interpolis rustende bewijslast ter zake van de feiten die een beroep op art. 251 K. kunnen
rechtvaardigen, dat in deze zaak, gegeven de omstandigheden zoals weergegeven in de hiervoor in
3.3.3 geciteerde rov. 2.6 van het tussenvonnis van de rechtbank, op de voet van de laatste zinsnede
van art. 150 Rv. de eisen van redelijkheid en billijkheid de omkering van de bewijslast meebrengen.

3.5.5 Onderdeel 2, dat feitelijke grondslag mist voorzover het uitgaat van de veronderstelling dat het
hof een bijzondere regel van bewijslast heeft toegepast, strekt, samengevat, ten betoge dat zich hier
geen uitzondering op de hoofdregel van art. 150 Rv. voordoet.

Vooropgesteld zij dat de rechter onder bijzondere omstandigheden kan afwijken van de hoofdregel
van art. 150 Rv. dat de partij die zich beroept op rechtsgevolgen van door haar gestelde feiten of
rechten, de bewijslast van die feiten of rechten draagt, en op basis van redelijkheid en billijkheid een
andere verdeling van de bewijslast kan bepalen. Wanneer deze eisen meebrengen dat de bewijslast
moet worden omgekeerd, moet de rechter de omstandigheden vaststellen die hem tot dit oordeel
hebben geleid en inzicht geven in de gedachtegang die hij daarbij heeft gevolgd (HR 12 januari 2001,
nr. C99/058, NJ 2001, 419). In het geval dat de partij die volgens de hoofdregel van art. 150 Rv. de
bewijslast draagt, in een onredelijk zware bewijspositie is geraakt door toedoen van de wederpartij,
kan omkering van de bewijslast - en daarmee van het bewijsrisico - geboden zijn.

Het oordeel van het hof dat in de bijzondere omstandigheden van het geval de bewijslast op grond
van de eisen van redelijkheid en billijkheid dient te worden omgekeerd, aangezien [eiseres] de
mogelijkheden van Interpolis om bewijs te leveren heeft gefrusteerd, geeft niet blijk van een onjuiste
rechtsopvatting. Het is ook niet onbegrijpelijk en behoefde geen nadere motivering. Daarbij wordt in
aanmerking genomen dat het hof in onderlinge samenhang in de beoordeling heeft betrokken,
enerzijds de omstandigheid dat de getuigen een beroep op hun verschoningsrecht hebben gedaan als
gevolg van het bezwaar van [eiseres] tegen het schenden van de geheimhoudingsplicht, en,
anderzijds, de omstandigheden die de rechtbank heeft vastgesteld in rov. 2.6 van haar tussenvonnis
(hiervoor weergegeven in 3.3.3) en die het hof heeft overgenomen. Onderdeel 2 faalt.

3.5.6 Onderdeel 3 klaagt dat het hof heeft blijk gegeven van een onjuiste rechtsopvatting met zijn
oordeel dat de bewijslast moet worden omgekeerd omdat Interpolis in bewijsnood verkeert. Het
berust het op een verkeerde lezing van het arrest: het hof heeft niet geoordeeld dat de bewijslast
moet worden omgekeerd omdat Interpolis in bewijsnood verkeert, maar heeft de omkering van de
bewijslast gegrond op de hiervoor in 3.5.5 besproken overwegingen. Onderdeel 3 kan niet tot
cassatie leiden.

3.6 Het hof heeft in rov. 4.14 geoordeeld dat, uitgaande van de bewijsopdracht aan [eiseres], het
gegeven dat door haar geen enkel bewijs is bijgebracht en het uitgangspunt dat door de rechtbank,
onbestreden, in rov. 3.7 van het tussenvonnis van 24 oktober 2000 (zie hiervoor in 3.3.1) is
neergelegd, de conclusie dient te zijn dat Interpolis zich met vrucht op het bepaalde in artikel 251 K.
beroept.

3.7 Middel 2 klaagt in alinea 13 dat het hof ten onrechte het beroep van Interpolis op art. 251 K. heeft
gehonoreerd en verdere toetsing van die bepaling heeft nagelaten en onvoldoende heeft gemotiveerd
waarom het beroep van Interpolis op die bepaling slaagt.
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Nu [eiseres] geen bewijs heeft bijgebracht en bovenvermelde rov. 3.7 onbestreden heeft gelaten,
geeft 's hofs oordeel in 4.14 geen blijk van een onjuiste rechtsopvatting. Het oordeel is voor het
overige voldoende gemotiveerd.

3.8 Het hof heeft in rov. 4.15 geoordeeld dat voor het overige door [eiseres] geen feiten of
omstandigheden zijn gesteld die, indien bewezen, tot een ander oordeel leiden, zodat haar
ongespecificeerde bewijsaanbod als niet relevant dient te worden gepasseerd.

3.9 Met dit oordeel heeft het hof zich niet schuldig gemaakt aan een verboden prognose omtrent het
resultaat van de bewijslevering, zoals middel 2, alinea 14, klaagt, doch heeft geoordeeld dat de door
[eiseres] gestelde feiten en omstandigheden niet relevant voor het te geven oordeel waren. De klacht
kan derhalve niet tot cassatie leiden omdat zij berust op een verkeerde lezing.

3.10 De klacht in alinea 15 van middel 2 dat het hof ten onrechte het bewijsaanbod van [eiseres] als
niet gespecificeerd heeft gepasseerd, kan evenzo wegens gebrek aan feitelijke grondslag niet tot
cassatie leiden: het hof heeft het bewijsaanbod, zoals gezegd, gepasseerd als niet relevant.

3.11 Middel 2, alinea 16, klaagt (a) dat de eisen van redelijkheid en billijkheid juist met zich brengen
dat Interpolis wordt belast met het bewijs aangezien Interpolis door de bewijslast het minst
bezwaard wordt en (b) dat de bewijslast op grond van de redelijkheid en billijkheid op Interpolis dient
te rusten aangezien [eiseres] anders een negatief feit zou moeten bewijzen. De enkele
omstandigheid dat omkering van de bewijslast zou leiden tot het bewijzen van een negatief feit,
vormt voor zodanige omkering echter geen beletsel. De stelling onder (a) bouwt kennelijk voort op
hetgeen in het eerste middel is aangevoerd en moet daarom het lot daarvan delen. Het onderdeel
faalt evenzo.

4. Beslissing

De Hoge Raad:

verwerpt het beroep;

veroordeelt [eiseres] in de kosten van het geding in cassatie, tot op deze uitspraak aan de zijde van
Interpolis begroot op € 359,34 aan verschotten en € 2.200,-- voor salaris.

Dit arrest is gewezen door de vice-president D.H. Beukenhorst als voorzitter en de raadsheren P.C.
Kop, E.J. Numann, W.A.M. van Schendel en F.B. Bakels, en in het openbaar uitgesproken door de
raadsheer E.J. Numann op 20 januari 2006.
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Instantie Hoge Raad

Datum uitspraak 02-11-2007

Datum publicatie 02-11-2007

Zaaknummer C06/106HR

Formele relaties Conclusie: ECLI:NL:PHR:2007:BA8445

Rechtsgebieden Civiel recht

Bijzondere kenmerken Cassatie

Inhoudsindicatie
Erfrecht. Afgewezen vordering van bij testament aangewezen erven tot
nietigverklaring van door erflater aan verzorgster gedane schenkingen;
voordeeltrekkingsverbod ex art. 4:953 (oud) BW, toepasselijkheid, restrictieve
uitlegging; misbruik van omstandigheden, stelplicht en bewijslast ex art. 7:176 BW,
hoofdregel van art. 150 Rv. op basis van redelijkheid en billijkheid?; aan toelating
tot nadere bewijslevering in hoger beroep te stellen eisen, stelplicht.

Vindplaatsen Rechtspraak.nl 
NJ 2008, 551 met annotatie van C.J.M. Klaassen 
JOL 2007, 723 
RvdW 2007, 940 
NJB 2007, 2234 
JWB 2007/372 
JBPR 2008/17 met annotatie van H.L.G. Wieten 

Uitspraak

2 november 2007

Eerste Kamer

Nr. C06/106HR

MK

Hoge Raad der Nederlanden

Arrest

in de zaak van:

1. [Eiseres 1],

wonende te [woonplaats],

2. [Eiseres 2],

wonende te [woonplaats],

ECLI:NL:HR:2007:BA8445
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3. [Eiseres 3],

wonende te [woonplaats],

4. [Eiseres 4],

wonende te [woonplaats],

5. [Eiser 5],

wonende te [woonplaats],

EISERS tot cassatie, verweerders in het voorwaardelijk incidentele cassatieberoep,

advocaat: mr. M.J. Schenck,

t e g e n

[Verweerster],

wonende te [woonplaats],

VERWEERSTER in cassatie, eiseres in het voorwaardelijk incidentele cassatieberoep,

advocaat: aanvankelijk mr. T.F.E. Tjong Tjin Tai, thans mr. F.M. Ruitenbeek-Bart.

Partijen zullen hierna ook worden aangeduid als de erven en [verweerster].

1. Het geding in feitelijke instanties

De erven hebben bij exploot van 14 oktober 2002 [verweerster] gedagvaard voor de rechtbank
Utrecht en gevorderd, kort gezegd, te verklaren voor recht dat de schenkingen van [betrokkene 1]
(hierna: de erflaatster) aan [verweerster] nietig zijn, althans deze schenkingen te vernietigen, en
[verweerster] te veroordelen tot betaling van € 116.311,13, met rente en kosten.

[Verweerster] heeft de vordering bestreden.

De rechtbank heeft, na een tussenvonnis van 2 juli 2003, bij vonnis van 12 januari 2005 de vordering
afgewezen.

Tegen deze vonnissen van de rechtbank hebben de erven hoger beroep ingesteld bij het gerechtshof
te Amsterdam.

Bij arrest van 22 december 2005 heeft het hof de vonnissen van de rechtbank van 2 juli 2003 en 12
januari 2005 bekrachtigd.

Het arrest van het hof is aan dit arrest gehecht.

2. Het geding in cassatie

Tegen het arrest van het hof hebben de erven beroep in cassatie ingesteld. [Verweerster] heeft
voorwaardelijk incidenteel cassatieberoep ingesteld. De cassatiedagvaarding en de conclusie van
antwoord tevens houdende voorwaardelijk incidenteel cassatieberoep zijn aan dit arrest gehecht en
maken daarvan deel uit.

Partijen hebben over en weer geconcludeerd tot verwerping van het beroep.

De zaak is voor partijen toegelicht door hun advocaten.

De conclusie van de Advocaat-Generaal D.W.F. Verkade strekt tot verwerping van het beroep.

De advocaat van de erven heeft bij brief van 6 juli 2007 op die conclusie gereageerd.
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3. Beoordeling van het middel in het principale beroep

3.1 In cassatie kan van het volgende worden uitgegaan.

(i) De erflaatster is geboren op [geboortedatum] 1911 en overleden op 13 februari 2000. Zij was een
tante van de bij testament aangewezen erven.

(ii) De erflaatster is in de periode van 5 november 1997 tot en met 12 januari 1998 opgenomen
geweest in herstelcentrum "De Wiltzangk" te Bilthoven (hierna: het herstelcentrum). [Verweerster]
was in deze periode in loondienst bij het herstelcentrum in de functie van begeleider
(verpleegkundige, ziekenverzorgende) met als taakomschrijving "het verzorgen, verplegen en
begeleiden in de meest brede zin van het woord van degenen die voor herstel zijn opgenomen in de
instelling". In deze periode heeft [verweerster] in haar functie contact gehad met de erflaatster, die na
12 januari 1998 haar verblijf in het herstelcentrum heeft verruild voor een verblijf in verzorgingshuis
Sparrenheuvel in Bosch en Duin (hierna: het verzorgingshuis). Sindsdien hebben zij en [verweerster]
contact met elkaar gehouden.

(iii) Op 14 april 1998 heeft de erflaatster aan [verweerster] per giro-overschrijving een bedrag
overgemaakt van f 100.000,-- onder vermelding van "schenking". Op 8 augustus 1998 heeft zij aan
[verweerster] per giro-overschrijving een bedrag overgemaakt van f 50.000,-- onder vermelding van
"schenking i.v.m. aankoop app.".

(iv) Na het overlijden op 13 februari 2000 heeft de boedelnotaris bij brief van 7 september 2000
namens de erven de nietigheid van de schenkingen ingeroepen. Bij brief van 5 november 2000 heeft
[verweerster] de nietigheid van de schenkingen betwist.

(v) Beide schenkingen zijn door [betrokkene 2], destijds bankemployee op het hoofdkantoor van de
ABN-AMRO bank en vast contactpersoon van [betrokkene 1] sinds 1988 voor fiscale zaken, uitgevoerd
en fiscaal verwerkt. Op 22 december 1999 heeft zij aangifte gedaan van de schenkingen.

(vi) De erven hebben over de hiervoor genoemde bedragen van in totaal f 150.000,-- een bedrag van f
106.316,-- aan schenkingsrecht betaald.

3.2 De erven hebben aan hun hiervoor in 1 vermelde vordering, samengevat strekkende tot verklaring
voor recht dat de schenkingen aan [verweerster] nietig zijn, althans vernietiging van die schenkingen,
en terugbetaling van de geschonken bedragen en van het schenkingsrecht, voorzover in cassatie van
belang, het volgende ten grondslag gelegd. Zij betogen in de eerste plaats dat de schenkingen nietig
zijn op grond van art. 4:953 (oud) BW, waaruit in samenhang met art. 7A:1718 (oud) BW volgt dat
schenkingen door iemand die in een voor verpleging van bejaarden of geestelijk gestoorden
bestemde inrichting verblijft aan een personeelslid van die instelling nietig zijn. In de tweede plaats
beroepen zij zich op nietigheid van de schenkingen op grond van misbruik van omstandigheden. De
rechtbank heeft de vordering van de erven afgewezen. Het hof heeft het vonnis van de rechtbank
bekrachtigd.

3.3.1 Het hof heeft in rov. 4.2 het beroep op art. 4:953 (oud) BW verworpen. Het overwoog daartoe
samengevat onder meer dat voor een geslaagd beroep op de nietigheid van de schenkingen vereist is
dat de schenkingen zijn verricht gedurende een verblijf in een instelling bestemd voor de verpleging of
verzorging van bejaarden of geestelijk gestoorden, aan welk vereiste feitelijk niet is voldaan. Het hof
ziet geen grond voor de door de erven bepleite extensieve interpretatie die de erven geven aan de
door hen genoemde beschermingsbepalingen art. 4:953 en 958 (in verbinding met art. 7A:1718).
Gezien hun aard dienen deze bepalingen, die de handelingsbekwaamheid van een persoon beperken,
restrictief te worden uitgelegd en dient derhalve aan de in de wet geformuleerde omstandigheden als
voorwaarden voor een nietige schenking, de hand te worden gehouden. Dat de erflaatster reeds
tijdens haar verblijf in het herstelcentrum haar - op onzuivere wijze bepaalde - wil om te schenken
heeft gevormd, snijdt geen hout, omdat voor de juridisch relevante wil bij schenking het moment van
de schenking zelf bepalend is. Ook de stelling van de erven dat na het vertrek van de erflaatster
sprake was van een voortgezette afhankelijkheidsrelatie, waarop artikel 4:953 (oud) BW van
toepassing zou zijn, is door het hof verworpen, omdat dit artikel een afhankelijkheidsrelatie niet als
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zelfstandig vereiste noemt, terwijl er andere artikelen zijn, waaronder artikel 3:44 lid 4 BW, die juist
bescherming kunnen bieden in gevallen dat iemand in een afhankelijke positie verkeert.

3.3.2 Het hiertegen gerichte onderdeel 1 is tevergeefs voorgesteld. Uit de aard van de onderhavige
bepaling en de in de conclusie van de Advocaat-Generaal onder 4.9 en 4.10 vermelde gegevens moet
worden afgeleid dat een restrictieve uitlegging van art. 4:953 lid 2 (oud) BW op haar plaats is. Een
uitbreiding van de door het artikel geboden bescherming - door het laten vallen van de beperking
"gedurende het verblijf in de instelling" - is bij de parlementaire behandeling onder ogen gezien, maar
verworpen. Daarbij is overwogen dat voor ongenuanceerde beperkingen van de
handelingsbevoegdheid als de onderhavige, geen voldoende rechtvaardiging meer bestaat wanneer
de betrokkene de instelling heeft verlaten. Nu de eerste schenking aan [verweerster] drie maanden
na het verlaten van het herstelcentrum heeft plaatsgevonden, heeft het hof terecht overwogen dat
art. 4:953 lid 2 (oud) BW niet van toepassing is. Voor toepassing van het artikellid is, anders dan het
onderdeel bepleit, niet voldoende dat de schenker gedurende het verblijf in de in dat lid bedoelde
instelling een eerst na het vertrek uit de instelling (naar een andere zorginstelling) uitgevoerd plan tot
het doen van een schenking heeft opgevat of dat een mogelijke afhankelijkheidsrelatie na het vertrek
uit de instelling heeft voortgeduurd. Het hof heeft met juistheid overwogen dat in een dergelijk geval
bescherming kan worden geboden op andere wijze, met name door art. 3:44 lid 4 BW. Op dit een en
ander stuit het onderdeel in zijn geheel af.

3.4.1 Onderdeel 2 keert zich tegen het oordeel van het hof in rov. 4.3 omtrent de verdeling van de
bewijslast. Het hof heeft, zij het op iets andere grond, de conclusie van de rechtbank onderschreven
dat de bewijslast ter zake van het door de erven gestelde misbruik van omstandigheden op de erven
rust. Het hof overwoog dat art. 7:176 BW in beginsel met zich brengt dat bij een beroep op
nietigheid/vernietigbaarheid van een schenking op grond van misbruik van omstandigheden, de
bewijslast van het tegendeel op de begiftigde rust. Het hof heeft echter op grond van de, in
onderlinge samenhang beschouwde, vaststaande omstandigheden dat

- de erflaatster de schenkingen heeft verricht in een periode dat zij verbleef (niet meer in het
herstelcentrum waar [verweerster] werkzaam was, maar) in het verzorgingshuis,

- dat zij in die periode niet was aangewezen op de diensten van [verweerster],

- dat tussen het vertrek van de erflaatster uit het herstelcentrum op 12 januari 1998 en de eerste
schenking op 14 april 1998 een periode van drie maanden is verstreken en dat de tweede schenking
vier maanden na de eerste schenking heeft plaatsgevonden, en

- dat de vaste contactpersoon bij de bank van de erflaatster, [betrokkene 2], bij de schenkingen
betrokken is geweest,

geoordeeld dat een verdeling van de bewijslast in die zin dat op [verweerster] het bewijs zou rusten
van feiten en omstandigheden waaruit zou moeten blijken dat van misbruik van omstandigheden geen
sprake was, in strijd zou komen met de eisen van rede1ijkheid en billijkheid. Aldus heeft het hof
toepassing gegeven aan de slotzin van art. 7:176 BW.

3.4.2 Tegen dit oordeel keert het onderdeel zich in de eerste plaats met de klacht dat het hof heeft
miskend dat de rechter slechts in zeer uitzonderlijke gevallen mag besluiten tot het (terug)omkeren
van de bewijslast die, in afwijking van art. 150 Rv. en ter bescherming van de schenker, ingevolge art.
7:176 BW op de begiftigde rust. Als voorbeeld van uitzonderingssituaties noemt het onderdeel
gevallen waarin uitsluitend de schenker over bewijsmateriaal beschikt of waarin het standpunt van de
schenker zo onwaarschijnlijk is dat het onredelijk is de begiftigde met het bewijs te belasten. Een
dergelijke uitzonderingssituatie doet zich onder de door het hof in aanmerking genomen
omstandigheden niet voor, aldus het onderdeel, dat in dit verband ook nog enkele motiveringsklachten
bevat.

3.4.3 Uit de bewoordingen van art. 7:176 blijkt niet dat slechts in zeer uitzonderlijke omstandigheden
de mogelijkheid bestaat om van de in dat artikel ter bescherming van de schenker gegeven
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bewijslastverdeling af te wijken op de grond dat deze in de gegeven omstandigheden in strijd met de
eisen van redelijkheid en billijkheid zou zijn, en daarmee naar de uit de hoofdregel van art. 150 Rv.
voortvloeiende bewijslastverdeling terug te keren. Deze uitleg vindt steun in de parlementaire
geschiedenis van de onderhavige bepaling. Wel zal de rechter die van de bedoelde mogelijkheid
gebruik maakt, in de uitspraak de omstandigheden moeten vermelden die daartoe aanleiding hebben
gegeven en inzicht moeten geven in de gedachtegang die hij daarbij heeft gevolgd. Voorzover het
onderdeel op een andere rechtsopvatting berust, faalt het.

3.4.4 Met zijn oordeel dat op grond van de door het hof vermelde en in onderlinge samenhang
beschouwde omstandigheden van het geval de bewijslast ter zake van het door de erven gestelde
misbruik van omstandigheden met toepassing van het slot van art. 7:176 toch weer op de erven rust,
heeft het hof geen blijk gegeven van een onjuiste rechtsopvatting. Dit oordeel is ook niet
onbegrijpelijk en het is toereikend gemotiveerd. Het hof heeft zijn gedachtegang voldoende duidelijk
gemaakt. Die komt erop neer dat door het tijdsverloop tussen het vertrek van de erflaatster uit het
herstelcentrum waar [verweerster] werkzaam was, waardoor het gevaar van ongeoorloofde
beïnvloeding als gevolg van afhankelijkheid van de door [verweerster] geboden verzorging was
geweken, en de pas drie maanden daarna gedane eerste schenking, die weer vier maanden later
werd gevolgd door een tweede schenking, in samenhang met de omstandigheid dat een
onafhankelijke derde, werkzaam bij de bank van erflaatster, bij de schenkingen betrokken was, het
niet langer gerechtvaardigd is de bewijslast dat van misbruik van omstandigheden geen sprake is
geweest overeenkomstig de hoofdregel van art. 7:176 op [verweerster] te laten rusten. In de
kennelijke gedachtegang van het hof is het mogelijk dat ondanks de in aanmerking genomen
omstandigheden sprake is geweest van misbruik van omstandigheden, maar zou het in strijd met de
redelijkheid en billijkheid zijn [verweerster] te belasten met het bewijs van het tegendeel. Deze
gedachtegang, die mede aansluit bij de in het slot van art. 7:176 eveneens opgenomen grond voor
afwijking van de daarin opgenomen hoofdregel in het geval een notaris bij de schenking betrokken is
geweest, is niet onbegrijpelijk. Daaraan doen de in het onderdeel verder nog genoemde
omstandigheden niet af. Het onderdeel faalt daarom ook voor het overige.

3.5.1 Onderdeel 3 heeft betrekking op de door de erven eerst in appel aan hun beroep op misbruik
van omstandigheden ten grondslag gelegde abnormale geestestoestand van de erflaatster ten tijde
van de schenkingen. Het hof heeft in rov. 4.5 vooropgesteld dat de erven ten aanzien van deze
stelling volstrekt onvoldoende feiten en omstandigheden naar voren hebben gebracht, en overwogen
dat het alleen al daarom hun aanbod op dit punt getuigen te doen horen passeert. Het onderdeel
betoogt dat uit art. 7:176 volgt dat aan de stelplicht van de schenker geen hoge eisen mogen worden
gesteld, nu deze bepaling de bewijslast in beginsel op de begiftigde legt. Voorts houdt het onderdeel
in dat het oordeel van het hof onbegrijpelijk is, nu de erven hun stelling summier hebben onderbouwd
en het hof niet heeft overwogen dat [verweerster] die stelling voldoende gemotiveerd heeft betwist.

3.5.2 Anders dan het onderdeel tot uitgangspunt neemt, is er geen grond bij toepassing van art.
7:176 andere dan gewone eisen te stellen aan de stelplicht van de schenker (of diens erven). Ook
wanneer, anders dan het hof hier heeft beslist, ingevolge de hoofdregel van dat artikel de bewijslast
ter zake van de afwezigheid van misbruik van omstandigheden op de begiftigde rust, dient de
schenker voldoende gemotiveerd de feiten te stellen die het oordeel kunnen dragen dat de schenking
onder invloed van misbruik van omstandigheden is gedaan, opdat de begiftigde in staat wordt gesteld
het bewijs van het tegendeel te leveren. Ook de tekst van de bepaling duidt hierop. Indien, zoals hier
door het hof is beslist, de bewijslast op de (erven van de) schenker wordt gelegd, dient deze te
voldoen aan de uit art. 150 Rv. voortvloeiende stelplicht. Het onderdeel faalt voorzover het van een
andere opvatting uitgaat.

3.5.3 Ook voor het overige faalt het onderdeel. Het is in het licht van de gedingstukken niet
onbegrijpelijk dat het hof heeft geoordeeld dat de erven met de volgens hen summiere onderbouwing
van hun stelling met betrekking tot de abnormale geestelijke gesteldheid van de erflaatster,
dienaangaande volstrekt onvoldoende feiten en omstandigheden hebben gesteld, zodat voor verdere
bewijslevering in hoger beroep geen plaats is.
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3.6 Onderdeel 4 keert zich tegen hetgeen het hof in rov. 4.5 verder heeft overwogen ter verwerping
van de in rov. 4.4 samengevatte tweede grief van de erven. Dit oordeel komt erop neer dat de erven
onvoldoende hebben gesteld om in aanvulling op de bewijslevering in eerste aanleg tot nader
getuigenbewijs te worden toegelaten. Onderdeel 5 voegt daaraan de klacht toe dat het hof heeft
miskend dat de door de erven aangevoerde stellingen in onderling verband en samenhang dienden te
worden beoordeeld, en er vervolgens in het licht daarvan en van het partijdebat diende te worden
beoordeeld of door de erven voldoende is gesteld om tot aanvullende bewijslevering te worden
toegelaten. Ook deze klachten zijn tevergeefs voorgesteld, omdat uit de bestreden uitspraak niet
blijkt dat het hof dit een en ander heeft miskend. Dat het hof tegen de achtergrond van de
bewijslevering in eerste aanleg de door de erven aangevoerde en ten dele herhaalde stellingen in
hun totaliteit ontoereikend heeft geacht om de erven tot nadere bewijslevering toe te laten, is niet
onbegrijpelijk. Bij dat oordeel heeft het hof niet blijk gegeven van een onjuiste rechtsopvatting met
betrekking tot de vereisten voor een beroep op misbruik van omstandigheden, en het heeft dat
oordeel toereikend gemotiveerd.

3.7 Onderdeel 6 mist na het voorgaande zelfstandige betekenis.

3.8 Nu de klachten in het principaal beroep falen, is de voorwaarde waaronder het incidentele beroep
is ingesteld niet vervuld, zodat dit beroep geen behandeling behoeft.

4. Beslissing

De Hoge Raad:

verwerpt het principale beroep;

veroordeelt de erven in de kosten van het geding in cassatie, tot op deze uitspraak aan de zijde van
[verweerster] begroot op € 1.191,34 aan verschotten en € 2.200,-- voor salaris.

Dit arrest is gewezen door de vice-president D.H. Beukenhorst als voorzitter en de raadsheren O. de
Savornin Lohman, A. Hammerstein, F.B. Bakels en W.D.H. Asser, en in het openbaar uitgesproken door
de raadsheer F.B. Bakels op 2 november 2007.
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Hoge Raad der Nederlanden

Beschikking

in de zaak van:

De rechtspersoon naar buitenlands recht OAO SEVERNOE RECHNOE PAROKHODSTVO (NORTHERN
RIVER SHIPPING COMPANY),
gevestigd te Archangelsk, Russische Federatie,

VERZOEKSTER tot cassatie,

advocaat: mr. M.J.E. Harmsen,

t e g e n

de rechtspersoon naar buitenlands recht KOMPAS OVERSEAS INC.,
gevestigd te Panama City, Panama,

VERWEERSTER in cassatie,

advocaat: mr. J. den Hoed.

Partijen zullen hierna ook worden aangeduid als NRSL en Kompas.

Voor het verloop van het geding in feitelijke instanties verwijst de Hoge Raad naar de navolgende
stukken:

a. de beschikkingen in de zaak 482043/KG RK 11-362 van de voorzieningenrechter in de rechtbank
Amsterdam van 21 april 2011 en 10 mei 2012;

b. de beschikkingen in de zaak 200.107.628/01 van het gerechtshof Amsterdam van 16 oktober 2012
(tussenbeschikking) en 8 april 2014 (eindbeschikking).

De eindbeschikking van het hof is aan deze beschikking gehecht.

Tegen de eindbeschikking van het hof heeft NRSL beroep in cassatie ingesteld. Het cassatierekest is
aan deze beschikking gehecht en maakt daarvan deel uit.

Kompas heeft verzocht het beroep te verwerpen.

De conclusie van de Advocaat-Generaal P. Vlas strekt tot verwerping van het cassatieberoep.

De advocaat van NRSL heeft bij brief van 5 februari 2015 op die conclusie gereageerd.

1 Het geding in feitelijke instanties

2 Het geding in cassatie
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3.1 In cassatie kan van het volgende worden uitgegaan.

(i) NRSL is een rivierrederij. Haar schepen varen op de grote Russische rivieren, maar ook naar
bestemmingen in onder meer Europa.

(ii) Op 17 september 1997 hebben Kompas en NRSL een koopovereenkomst gesloten met
betrekking tot het schip ‘Volgo-Balt - 153’. Op 21 oktober 1997 heeft NRSL het schip aan Kompas
geleverd.

(iii) [A] is directeur van Kompas. [A] heeft de Russische nationaliteit en was tot eind 2004
woonachtig in de Russische Federatie. Daarna is [A] het land ontvlucht. Op 20 april 2006 heeft de
United Nations High Commissioner for Refugees (UNCHR) [A] de status van vluchteling verleend.
Thans woont [A] in Nederland.

(iv) Op 5 oktober 2001 heeft Kompas op de voet van het in de koopovereenkomst opgenomen
arbitraal beding tegen NRSL een (derde) arbitrale procedure aanhangig gemaakt bij de
Internationale Commerciële Arbitragerechtbank in Moskou, Russische Federatie (hierna: het
scheidsgerecht). Het scheidsgerecht had ook al op 5 november 1998 en 22 juli 1999, althans 27
juli 1999, geschillen tussen partijen op grond van de koopovereenkomst beslecht. Beide eerdere
arbitrale procedures hadden betrekking op klachten van Kompas over de kwaliteit van het schip en
hebben geresulteerd in toekenning van schadevergoeding aan Kompas, die NRSL heeft betaald,
en de teruglevering van het schip door Kompas aan NRSL. De in 2001 aanhangig gemaakte derde
arbitrale procedure betrof een vordering van Kompas voor door haar gederfde winst door het
mislopen van een charter (hierna: de charterovereenkomst) van Amador Enterprises Inc.

(v) Bij arbitraal vonnis van 26 maart 2002 in de derde arbitrale procedure (hierna: het arbitraal
vonnis) heeft het scheidsgerecht NRSL veroordeeld tot betaling aan Kompas van een bedrag van
in totaal US $ 909.461,97. NRSL heeft tot op heden een bedrag van US $ 1.000,-- aan Kompas
voldaan.

(vi) Op 20 juni 2002 heeft het Moscow City Court Kompas verlof verleend voor de
tenuitvoerlegging van het arbitraal vonnis en het verzoek van NRSL tot vernietiging van het
arbitraal vonnis afgewezen.

(vii) Op 13 augustus 2002 heeft het Supreme Court of the Russian Federation het door NRSL
ingestelde hoger beroep tegen het verlof tot tenuitvoerlegging afgewezen en de beslissing van
het Moscow City Court bekrachtigd.

(viii) In november 2002 heeft NRSL het scheidsgerecht verzocht het arbitraal vonnis te vernietigen
op grond van nieuwe feiten (kort gezegd: vervalsing van stukken door Kompas). Dit verzoek heeft
het scheidsgerecht op 31 januari 2003 afgewezen. Bij brief van 25 maart 2003 heeft het
scheidsgerecht dit aan NRSL bevestigd. In deze brief schrijft het scheidsgerecht verder dat de
zaak conform het reglement van het scheidsgerecht als gesloten dient te worden beschouwd na
de definitieve uitspraak in de zaak en dat het reglement niet voorziet in de mogelijkheid van
heropening van de zaak, behalve in gevallen waarin het gaat om correctie, interpretatie of een
aanvulling van de uitspraak.

(ix) In februari 2003 heeft NRSL het Moscow City Court verzocht het door haar op 20 juni 2002
verleende verlof tot tenuitvoerlegging te vernietigen, omdat Kompas een in de arbitrageprocedure
ingediend bewijsstuk ter onderbouwing van haar schadeclaim zou hebben vervalst. Op 14 april
2003 heeft het Moscow City Court dit verzoek gehonoreerd en partijen verwezen naar het
Arbitrazh (Commercial) Court of the City of Moscow (het Arbitration Court te Moskou).

(x) Het Arbitration Court te Moskou heeft op 16 januari 2004 het vonnis van het Moscow City Court
vernietigd en het verzoek om verlof tot tenuitvoerlegging van het arbitraal vonnis (alsnog)
toegewezen en het verzoek tot vernietiging van het arbitraal vonnis afgewezen.

(xi) Op 24 maart 2004 heeft het Federal Arbitrazh (Commercial) Court te Moskou het vonnis van

3 Beoordeling van het middel
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3.2.1

3.2.2

3.2.3

3.2.4

3.2.5

het Arbitration Court bekrachtigd.

(xii) Op 26 oktober 2004 heeft het High Arbitrazh (Commercial) Court of the Russian Federation het
verlof tot tenuitvoerlegging (gedeeltelijk) vernietigd op grond van mogelijke strijd met de
openbare orde en het verzoek tot tenuitvoerlegging teruggewezen naar het Arbitration Court te
Moskou. Het Arbitration Court kreeg de opdracht het verzoek om verlof tot tenuitvoerlegging
opnieuw te beoordelen.

(xiii) Kompas heeft haar verzoek om verlof tot tenuitvoerlegging in december 2004 ingetrokken.

(xiv) In een uitspraak van het Arbitration Court te Moskou van 15 december 2004 is bevestigd dat
Kompas het verzoek om verlof tot tenuitvoerlegging heeft ingetrokken.

(xv) Op 19 mei 2005 heeft het scheidsgerecht schriftelijk bericht aan Kompas dat het arbitraal
vonnis in kracht van gewijsde was gegaan.

Kompas heeft de voorzieningenrechter verzocht om haar op de voet van art. 1076 Rv verlof
tot tenuitvoerlegging te verlenen van het arbitraal vonnis.

De voorzieningenrechter heeft het gevraagde verlof verleend.

Het hof heeft de beschikking van de voorzieningenrechter bekrachtigd. Voor zover in cassatie
van belang heeft het hof hiertoe als volgt overwogen.

De kern van het betoog van NRSL is dat Kompas haar vordering in de derde arbitrale
procedure heeft gebaseerd op een vervalst stuk (de charterovereenkomst), dat Kompas
daarmee het scheidsgerecht valselijk heeft voorgelicht en dat tenuitvoerlegging van het
arbitraal vonnis om die reden strijdig is met de openbare orde. Ook heeft NRSL aangevoerd
dat het scheidsgerecht de charterovereenkomst ten onrechte niet op echtheid heeft
onderzocht. (rov. 3.7)

Niet is uitgesloten dat indien zou komen vast te staan dat de veroordeling in het arbitraal
vonnis is verkregen op grond van een vervalst document, verlof tot tenuitvoerlegging van
het arbitraal vonnis zou moeten worden geweigerd wegens strijd met de openbare orde.
Gelet op het bepaalde in art. 1076 lid 1, aanhef en onder B, Rv is het aan NRSL om haar
stelling dat sprake is geweest van een (door Kompas) vervalste charterovereenkomst,
voldoende aannemelijk te maken. Mede in het licht van het gemotiveerde verweer van
Kompas is het hof van oordeel dat NRSL daarin ook in hoger beroep niet is geslaagd. (rov.
3.9-3.11)

NRSL heeft voorts aangevoerd dat de weigering van een Russische rechter om een arbitraal
vonnis ten uitvoer te leggen naar Russisch recht hetzelfde effect heeft als een vernietiging
van dat vonnis, met als gevolg dat het vonnis niet elders ter wereld ten uitvoer kan worden
gelegd (rov. 3.15).

Het hof is van oordeel dat de voorzieningenrechter met juistheid heeft overwogen dat de
weigering van de tenuitvoerlegging van een arbitraal vonnis in het land waar dat vonnis is
gewezen, niet op grond van art. 1076 lid 1 Rv leidt tot weigering van erkenning en
tenuitvoerlegging in Nederland, tenzij de grond waarop de tenuitvoerlegging is geweigerd in
het land waar het arbitraal vonnis is gewezen, overeenkomt met een van de
weigeringsgronden van art. 1076 Rv. Hiervan is geen sprake. (rov. 3.16)

Ten slotte heeft NRSL aangevoerd dat de voorzieningenrechter ten onrechte Nederlands
recht heeft toegepast bij de beantwoording van de vraag of het recht om het arbitraal
vonnis ten uitvoer te leggen, is verjaard. Volgens NRSL dient deze vraag naar Russisch recht
te worden beantwoord en is de vordering tot tenuitvoerlegging op grond van dat recht
verjaard. (rov. 3.17)

Het hof is van oordeel dat art. 1076 Rv geen weigeringsgrond bevat inhoudende dat verlof
tot tenuitvoerlegging niet kan worden verleend indien het recht op tenuitvoerlegging in het
land waar het arbitraal vonnis is gewezen, is verjaard. Daar komt bij dat de vraag of het
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recht op tenuitvoerlegging is verjaard, naar Nederlands recht dient te worden beantwoord.
(rov. 3.18)

Onderdeel 1 klaagt dat het hof heeft verzuimd om ambtshalve te onderzoeken of de
Nederlandse rechter rechtsmacht toekomt om kennis te nemen van het verzoek van Kompas
om verlof tot tenuitvoerlegging van het arbitraal vonnis te verlenen.

Bij de beoordeling van het onderdeel dient tot uitgangspunt dat de regels van internationaal
bevoegdheidsrecht van openbare orde zijn. Dit betekent dat zowel de rechter in eerste
aanleg als de rechter in hoger beroep ertoe is gehouden ambtshalve de rechtsmacht van de
Nederlandse rechter aan een onderzoek te onderwerpen. Voor de rechter in hoger beroep
geldt deze verplichting ook indien geen van de partijen zich over de vraag naar de
rechtsmacht van de Nederlandse rechter heeft uitgelaten, en tevens indien die vraag buiten
de grenzen van het door de grieven ontsloten gebied van de rechtsstrijd in hoger beroep
valt.

Het vorenstaande geldt zowel in gevallen die worden bestreken door de
bevoegdheidsregeling van een verdrag of een EU-verordening, waaronder het EEX-Verdrag
en de (herschikte) EEX-Verordening (vgl. HR 6 februari 2004, ECLI:NL:HR:2004:AL7065, NJ
2005/403), als in gevallen die worden bestreken door de commune bevoegdheidsregeling
van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering (vgl. HR 18 februari 2011,
ECLI:NL:HR:2011:BO7116, NJ 2012/333).

Het hof was derhalve ertoe gehouden om ambtshalve te onderzoeken of de Nederlandse
rechter rechtsmacht toekomt om kennis te nemen van het verzoek van Kompas.

In de bestreden beschikking ligt het oordeel besloten dat de Nederlandse rechter
rechtsmacht toekomt om kennis te nemen van het verzoek van Kompas. Dat oordeel is juist.

De Nederlandse rechter komt op grond van art. 3, aanhef en onder c, Rv steeds rechtsmacht
toe om kennis te nemen van een verzoek om verlof te verlenen tot tenuitvoerlegging in
Nederland van een in een vreemde staat gewezen arbitraal vonnis. Een dergelijke zaak, die
ingevolge art. 1076 lid 6 (oud en nieuw) in verbinding met art. 986 lid 1 Rv bij verzoekschrift
moet worden ingeleid, is naar haar aard voldoende met de rechtssfeer van Nederland
verbonden in de zin van art. 3, aanhef en onder c, Rv. De partij die in het buitenland een
arbitraal vonnis heeft verkregen en zich wenst te verhalen op vermogensbestanddelen die
zich in Nederland bevinden dan wel zich op enig moment hier te lande zullen bevinden, is
immers aangewezen op een geding ten overstaan van de Nederlandse rechter, teneinde op
de voet van art. 1076 Rv het vereiste verlof tot tenuitvoerlegging te verkrijgen.

In het licht van het vorenstaande behoeft het rechterlijk oordeel dat de Nederlandse rechter
ingevolge art. 3, aanhef en onder c, Rv rechtsmacht toekomt om kennis te nemen van een
verzoek om verlof te verlenen tot tenuitvoerlegging in Nederland van een in een vreemde
staat gewezen arbitraal vonnis, geen motivering.

Onderdeel 1 faalt derhalve.

Onderdeel 2.1 klaagt over het oordeel van het hof in rov. 3.18 dat art. 1076 Rv geen
weigeringsgrond bevat die inhoudt dat verlof tot tenuitvoerlegging niet kan worden verleend
indien het recht op tenuitvoerlegging in het land waar het arbitraal vonnis is gewezen, is
verjaard.

Deze klacht faalt. De verjaring of het verval van de bevoegdheid tot tenuitvoerlegging van
een arbitraal vonnis krachtens het recht van het land waar dat vonnis is gewezen, wordt
niet als weigeringsgrond vermeld in art. 1076 lid 1, aanhef en onder A, (oud en nieuw) Rv, en
brengt evenmin mee dat de erkenning of de tenuitvoerlegging van dat vonnis strijdig is met
de openbare orde als bedoeld in art. 1076 lid 1, aanhef en onder B, (oud en nieuw) Rv.
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3.6.2

Onderdeel 2.2 richt zich tegen een overweging van het hof in rov. 3.18 die blijkens de
inleidende woorden ‘Daar komt bij …’ ten overvloede is gegeven, en kan derhalve bij gebrek
aan belang niet tot cassatie leiden.

Het middel, dat geen onderdeel 3.2 bevat, klaagt in onderdeel 3.3 dat het hof in rov. 3.9 ten
onrechte ervan is uitgegaan dat NRSL de bewijslast draagt van haar stelling dat sprake is
geweest van een (door Kompas) vervalste charterovereenkomst, en heeft miskend dat
omkering van de bewijslast hier is geboden omdat NRSL blijkens haar stellingen omtrent de
echtheid van het document in een onredelijk zware bewijspositie verkeert.

Deze klachten falen. In het kader van het op art. 1076 Rv gebaseerde verzoek van Kompas
om verlof tot tenuitvoerlegging van het arbitraal vonnis heeft NRSL zich beroepen, voor zover
hier van belang, op de weigeringsgrond van art. 1076 lid 1, aanhef en onder B, Rv en
daartoe aangevoerd dat sprake is geweest van een (door Kompas) vervalste
charterovereenkomst. Bij die stand van zaken lag het op de weg van NRSL om haar stelling
aannemelijk te maken dat sprake is van een vervalsing, zoals het hof terecht heeft
geoordeeld. In zijn oordeel ligt besloten dat in de omstandigheden van het geval niet uit
enige bijzondere regel of uit de eisen van redelijkheid en billijkheid een andere verdeling van
de bewijslast voortvloeit. Dit oordeel geeft geen blijk van een onjuiste rechtsopvatting en is
niet onbegrijpelijk.

Onderdeel 3.4 klaagt dat het hof heeft miskend dat, zo de stellingen van NRSL omtrent de
echtheid van het document niet volstaan voor omkering van de bewijslast, die stellingen wel
voldoende grond zijn om NRSL overeenkomstig haar aanbod toe te laten tot bewijslevering
van haar stelling dat het document vals is, door overlegging van de politiedossiers in Rusland
en door onderzoek te verrichten naar dan wel het horen van de personen achter Amador
en/of de persoon [B].

Deze klacht faalt eveneens.

Het hof was niet gehouden NRSL alsnog in de gelegenheid te stellen schriftelijk bewijs in het
geding te brengen. Van een partij die zich beroept op schriftelijk bewijs, mag worden
verlangd dat zij dit uit zichzelf in het geding brengt (vgl. HR 9 maart 2012,
ECLI:NL:HR:2012:BU9204, NJ 2012/174).

Zoals hiervoor in 3.2.3 is vermeld, heeft het hof geoordeeld dat niet is uitgesloten dat verlof
tot tenuitvoerlegging van het arbitraal vonnis zou moeten worden geweigerd wegens strijd
met de openbare orde indien zou komen vast te staan dat de veroordeling in dat vonnis is
verkregen op grond van een vervalst document (rov. 3.9). Het hof heeft vervolgens op basis
van het door NRSL overgelegde bewijsmateriaal geoordeeld dat zij niet aannemelijk had
gemaakt dat Kompas de charterovereenkomst heeft vervalst (rov. 3.10-3.11). Klaarblijkelijk
was het hof daarbij van oordeel dat de stelling van NRSL dat zij nog onderzoek wilde
verrichten of personen wilde horen, niet was aan te merken als een voldoende gemotiveerd
bewijsaanbod. Dat oordeel is niet onbegrijpelijk.

Onderdeel 3.1 betoogt dat het hof, onder ambtshalve aanvulling van rechtsgronden, het
verlof tot tenuitvoerlegging had moeten weigeren wegens strijd met de openbare orde, nu
uit de vaststaande feiten en omstandigheden volgt dat het arbitraal vonnis is tot stand
gekomen op een wijze die onverenigbaar is met de fundamentele beginselen van hoor en
wederhoor en een eerlijk proces als bedoeld in art. 6 EVRM.

Bij de beoordeling van deze klacht dient tot uitgangspunt dat NRSL in cassatie niet opkomt
tegen de wijze waarop het hof in rov. 3.7 – onder het kopje ‘Tenuitvoerlegging arbitraal
vonnis strijdig met de openbare orde’ – de kern van het betoog van NRSL heeft
weergegeven, te weten: (i) Kompas heeft haar vordering in de derde arbitrale procedure
gebaseerd op een vals stuk (de charterovereenkomst), daarmee heeft Kompas het
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3.8

scheidsgerecht valselijk voorgelicht en om die reden is tenuitvoerlegging van het arbitraal
vonnis strijdig met de openbare orde, en (ii) het scheidsgerecht heeft de
charterovereenkomst ten onrechte niet op echtheid onderzocht. Onderdeel 3.1 klaagt niet
dat het hof heeft miskend dat NRSL haar betoog in hoger beroep dat het verlof tot
tenuitvoerlegging van het arbitraal vonnis als strijdig met de openbare orde moet worden
geweigerd, op andere gronden heeft gebaseerd dan die welke het hof in rov. 3.7 heeft
weergegeven.

Voor zover onderdeel 3.1 berust op de door NRSL in hoger beroep gestelde feiten en
omstandigheden dat Kompas haar vordering heeft gebaseerd op een vervalst stuk (de
charterovereenkomst) en dat Kompas daarmee het scheidsgerecht valselijk heeft
voorgelicht, miskent het dat het hof tot het oordeel is gekomen dat NRSL in hoger beroep
niet erin is geslaagd – evenmin als in eerste aanleg – om voldoende aannemelijk te maken
dat sprake is geweest van een (door Kompas) vervalste charterovereenkomst (rov. 3.9-
3.11).

Voor zover onderdeel 3.1 berust op de door NRSL in hoger beroep betrokken stelling dat het
scheidsgerecht de charterovereenkomst ten onrechte niet op echtheid heeft onderzocht,
miskent het dat het hof – in cassatie onbestreden – heeft vastgesteld dat NRSL in de derde
arbitrale procedure tweemaal niet ter zitting van het scheidsgerecht is verschenen en geen
inhoudelijk verweer heeft gevoerd tegen de vordering van Kompas. Hieraan heeft het hof de
gevolgtrekking verbonden, en ook kunnen verbinden, dat voor rekening van NRSL dient te
blijven dat het scheidsgerecht de echtheid van de charterovereenkomst niet heeft
onderzocht (rov. 3.10).

De overige door NRSL in hoger beroep gestelde feiten en omstandigheden waarop
onderdeel 3.1 zich beroept, noopten het hof niet ertoe om, onder ambtshalve aanvulling van
rechtsgronden, het verlof tot tenuitvoerlegging te weigeren wegens strijd met de openbare
orde als bedoeld in art. 1076 lid 1, aanhef en onder B, Rv.

Op het vorenstaande stuit de klacht van onderdeel 3.1 af.

Onderdeel 4 klaagt dat het hof een essentiële stelling van NRSL onbesproken heeft gelaten.
Volgens de klacht is het hof niet kenbaar ingegaan op het verweer van NRSL dat de hiervoor
in 3.1 onder (xii) genoemde uitspraak van de Russische cassatierechter, gevolgd door de
hiervoor in 3.1 onder (xiii) genoemde onherroepelijke intrekking door Kompas van haar
verzoek om verlof tot tenuitvoerlegging in de Russische Federatie, ertoe heeft geleid dat het
arbitraal vonnis naar Russisch recht niet meer bindend is tussen partijen, en dat het
verlenen van verlof tot tenuitvoerlegging van dat vonnis daarom strijdig is met de openbare
orde.

Deze klacht mist feitelijke grondslag. In rov. 3.16 is het hof ingegaan op het betoog van
NRSL dat betrekking heeft op de gevolgen die in het stelsel van de weigeringsgronden van
art. 1076 lid 1 Rv toekomen aan de uitspraak van de Russische cassatierechter en de
intrekking door Kompas van haar verzoek om verlof tot tenuitvoerlegging in de Russische
Federatie.

Nu het onderdeel voor het overige niet uiteenzet waarom het oordeel van het hof in rov.
3.16 onjuist of onvoldoende gemotiveerd zou zijn, kan het niet tot cassatie leiden.

Onderdeel 5 bouwt voort op de onderdelen 1-4 en moet hun lot derhalve delen.

4 Beslissing
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De Hoge Raad:

verwerpt het beroep;

veroordeelt NRSL in de kosten van het geding in cassatie, tot op deze uitspraak aan de zijde van
Kompas begroot op € 841,34 aan verschotten en € 1.800,-- voor salaris.

Deze beschikking is gegeven door de vice-president F.B. Bakels als voorzitter en de raadsheren A.H.T.
Heisterkamp, G. de Groot, M.V. Polak en T.H. Tanja-van den Broek, en in het openbaar uitgesproken
door de raadsheer G. de Groot op 17 april 2015.
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Hoge Raad der Nederlanden

Arrest

in de zaak van:

[eiser] ,
wonende te [woonplaats] ,

EISER tot cassatie,

advocaten: mr. P.A. Fruytier en mr. J.F. de Groot,

t e g e n

de STAAT DER NEDERLANDEN (Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid)
zetelende te ’s-Gravenhage,

VERWEERDER in cassatie,

advocaten: mr. K. Teuben en mr. K.J.O. Jansen.

Partijen zullen hierna ook worden aangeduid als [eiser] en de Staat.

Voor het verloop van het geding in feitelijke instanties verwijst de Hoge Raad naar de navolgende
stukken:

a. de vonnissen in de zaak C/09/453867/HA ZA 13-1231 van de rechtbank Den Haag van 9 april 2014
en 5 november 2014;

b. het arrest in de zaak 200.161.607/01 van het gerechtshof Den Haag van 12 januari 2016.

Het arrest van het hof is aan dit arrest gehecht.

Tegen het arrest van het hof heeft [eiser] beroep in cassatie ingesteld. De cassatiedagvaarding is aan
dit arrest gehecht en maakt daarvan deel uit.

De Staat heeft geconcludeerd tot verwerping van het beroep.

De zaak is voor partijen toegelicht door hun advocaten, voor [eiser] mede door mr. M.B.F. Canisius.

De conclusie van de Advocaat-Generaal T. Hartlief strekt tot verwerping van het cassatieberoep.

De advocaat van [eiser] heeft bij brief van 10 maart 2017 op die conclusie gereageerd.

1 Het geding in feitelijke instanties

2 Het geding in cassatie
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3.2.1

3.2.2

3.2.3

3.2.4

3.1

3.3

3. Beoordeling van het middel

In cassatie kan van het volgende worden uitgegaan.

( i) [eiser] – die geboren is in 1955 – is van 1977 tot 14 december 2011 in loondienst geweest bij
Zalco B.V. te Vlissingen (hierna: Zalco ), respectievelijk de rechtsvoorgangers van Zalco .

(ii) In 2009 is bij [eiser] de diagnose maligne mesothelioom epitheliaal type (longvlieskanker)
gesteld.

(iii) [eiser] heeft Zalco in 2009 aansprakelijk gesteld voor de blootstelling aan asbest. Zalco heeft
aansprakelijkheid jegens [eiser] erkend en de door 
het Instituut Asbestslachtoffers (IAS) gehanteerde normbedragen bij wijze van schadevergoeding
aan [eiser] betaald. Deze schadevergoeding bestond uit een vergoeding voor immateriële schade
van € 51.395,-- en uit een voorschot op materiële schade van tweemaal een bedrag van € 2.858,-
-.

(iv) Nadat bij [eiser] de diagnose mesothelioom was gesteld, is hij arbeidsongeschikt geraakt.
Zalco heeft het gebruikelijke salaris aan [eiser] uitbetaald tot november 2011. In december 2011
is Zalco failliet gegaan. In verband daarmee is [eiser] op 14 december 2011 ontslagen. Met ingang
van december 2011 is aan [eiser] een WIA-uitkering toegekend.

( v) Bij brief van 20 februari 2013 heeft [eiser] de Staat aansprakelijk gesteld voor de schade die
hij ten gevolge van de asbestziekte lijdt en heeft geleden. De Staat heeft bij brief van 26 maart
2013 aansprakelijkheid jegens [eiser] afgewezen.

[eiser] vordert in dit geding, voor zover in cassatie van belang, een verklaring voor recht dat
de Staat onrechtmatig jegens hem heeft gehandeld, alsmede schadevergoeding op te
maken bij staat. Aan deze vordering heeft hij in eerste aanleg ten grondslag gelegd dat de
Staat in de periode van 1977 tot begin jaren negentig van de vorige eeuw onrechtmatig
jegens hem heeft gehandeld doordat de Staat zijn verplichtingen, gericht op het beschermen
van de gezondheid van [eiser] in zijn arbeidssituatie, onvoldoende is nagekomen, waardoor
hij aan asbest is blootgesteld. Meer in het bijzonder heeft [eiser] gesteld dat sprake is van
schending van de observatieplicht en de waarschuwingsplicht door de Staat en van
zogeheten regelgevingsfalen en toezichtsfalen (algemeen en concreet).

De rechtbank heeft de vordering afgewezen. Zij oordeelde dat de vordering is verjaard voor
zover deze betrekking heeft op de periode tot 20 februari 1993. Ten aanzien van de periode
vanaf 20 februari 1993 tot en met 31 december 1993 is volgens de rechtbank geen sprake
geweest van schending door de Staat van een observatie- of waarschuwingsplicht noch van
regelgevingsfalen of (algemeen of concreet) toezichtsfalen.

[eiser] is in hoger beroep niet opgekomen tegen het oordeel van de rechtbank dat de
vordering is verjaard voor zover deze betrekking heeft op de periode tot 20 februari 1993.
Wel heeft hij de grondslag van zijn vordering vermeerderd met de stelling dat hij tot het
einde van de jaren negentig van de vorige eeuw aan asbest is blootgesteld, en dat de door
hem aan de Staat gemaakte verwijten mede betrekking hebben op die periode. Deze in
hoger beroep aan de orde zijnde periode betrof die van 20 februari 1993 tot het einde van
de jaren negentig van de vorige eeuw.

Het hof heeft het vonnis van de rechtbank bekrachtigd. Het heeft de door [eiser] voor de
vordering aangevoerde gronden onvoldoende dan wel ongegrond geoordeeld.

Het hof heeft bij zijn oordeel vooropgesteld dat in hoger beroep alleen de hiervoor in 3.2.3
genoemde periode ter beoordeling staat en dat bij aanvang van die periode reeds regelgeving
bestond die voorzag in een asbestverbod, te weten in het Asbestbesluit
Arbeidsomstandighedenwet, zoals gewijzigd bij besluit van 19 februari 1993 (Stb 1993, 135), welk
verbod in werking is getreden op 1 juli 1993, en op grond van een voorafgaande versie van
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ditzelfde besluit al beperkingen golden voor het werk met asbest. Op deze grond heeft het hof het
beroep van [eiser] op zogenoemd regelgevingsfalen ongegrond geoordeeld (rov. 3.4). Tegen dit
oordeel bevat het middel geen klacht.

De onderdelen 2 en 3 - onderdeel 1 bevat geen klacht - keren zich tegen het oordeel van
het hof dat ook het door [eiser] gestelde toezichtsfalen niet kan worden aangenomen.
Terzake heeft het hof overwogen:

“3.5 [eiser] stelt dat de Staat (meer in het bijzonder de Arbeidsinspectie) als toezichthouder
onvoldoende heeft gedaan om algemene controle uit te oefenen met betrekking tot het
gebruik van asbesthoudende materialen bij Zalco (algemeen toezichtsfalen) en om nog niet
bekende overtredingen op te sporen. Voorts stelt hij dat de Arbeidsinspectie heeft nagelaten
om controle bij Zalco uit te oefenen terwijl er concrete aanwijzingen waren dat regels niet
werden nageleefd (concreet toezichtsfalen).

Het hof stelt voorop dat de stelplicht en bewijslast ter zake van het gestelde toezichtsfalen
ingevolge artikel 150 Rv op [eiser] rusten. Het betoog dat de Staat niet aannemelijk heeft
gemaakt dat hij zijn controlebevoegdheden met betrekking tot het gebruik van asbesthoudende
materialen bij Zalco heeft uitgeoefend en dat daarmee vaststaat dat de Staat onvoldoende heeft
gedaan om overtredingen op het gebied van asbest op te sporen (…) faalt daarom.

Voor zover [eiser] bedoelt te stellen (…) dat in de relevante periode blootstelling aan asbest bij
Zalco heeft plaatsgevonden en dat daaruit op zichzelf volgt dat de Staat onvoldoende toezicht
heeft gehouden, kan die stelling, die neerkomt op een risicoaansprakelijkheid van de Staat, niet
worden aanvaard. Ook de stelling van [eiser] dat hij en zijn collega’s de Arbeidsinspectie nooit op
de werkvloer van Zalco hebben gezien leidt op zichzelf niet tot aansprakelijkheid van de Staat
wegens toezichtsfalen. Het enkele feit dat individuele werknemers het toezicht niet hebben
waargenomen, betekent niet dat de Arbeidsinspectie zijn toezichthoudende taak niet of niet naar
behoren heeft uitgeoefend, waarbij in aanmerking wordt genomen dat voor het toezicht op een
aantal vereisten van de regelgeving niet de fysieke aanwezigheid van de Arbeidsinspectie vereist
is. Daarenboven geldt ook hier dat aan de Staat een aanzienlijke beleids- en beoordelingsvrijheid
toekomt bij de handhaving (opsporing) van (asbest)regelgeving.

[eiser] heeft zijn stelling dat de Staat (in het bijzonder de Arbeidsinspectie) in de relevante
periode onvoldoende toezicht heeft gehouden op de naleving van het asbestverbod bij Zalco , ook
in hoger beroep niet concreet gemaakt. Weliswaar is (onder meer) gesteld dat:

- Zalco een grote onderneming was waar productieprocessen plaatsvonden die gepaard gingen
met hoge temperaturen;

- het daarbij “algemeen gebruikelijk” was dat in het isolatiemateriaal ook asbesthoudende
materialen werden gebruikt;

- in het verleden door de rechtsvoorganger van Zalco , Pechiney, gebruik van asbesthoudende
materialen is gemaakt;

- Zalco in een industriegebied lag, op geringe afstand van Scheepswerf De Schelde waar in het
verleden veel met asbest is gewerkt,

maar deze beweringen zijn van zeer algemene aard. Ook bezien in samenhang, volgt daaruit niet
dat de Arbeidsinspectie wist of had moeten weten dat Zalco het asbestverbod in de relevante
periode overtrad. Gesteld noch gebleken is dat de Arbeidsinspectie in de relevante periode
meldingen heeft ontvangen over overtredingen van het asbestverbod bij Zalco .

Gelet op het voorgaande, en voorts gelet op de beleids- en beoordelingsvrijheid die de Staat
toekomt bij het houden van toezicht op de naleving van regelgeving, moet de stelling dat de Staat
wegens (algemeen of concreet) toezichtsfalen onrechtmatig jegens [eiser] heeft gehandeld,
worden verworpen.

De verwijzing van [eiser] naar jurisprudentie van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens
(EHRM) doet aan het voorgaande niet af, omdat ook daarmee niet concreet is gemaakt dat in de
relevante periode sprake is geweest van toezichtsfalen van de Staat.
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Het hof gaat voorbij aan de verwijzing door [eiser] naar een verklaring van de voormalig
directeur-generaal van de Arbeid ir. [betrokkene 1] (hierna: [betrokkene 1] ) op 7 november 1997.
Uit die verklaring blijkt dat [betrokkene 1] directeur-generaal van de Arbeid was in de periode
1975 tot 1991 en dat hij in mei 1991 werkzaamheden in Kenia is gaan verrichten. De verklaring
van [betrokkene 1] heeft derhalve betrekking op de periode vóór 20 februari 1993 en die periode
dient in deze procedure buiten beschouwing te blijven.

Hetzelfde geldt voor de geciteerde verklaringen van ir. [betrokkene 2] , het districtshoofd van de
Arbeidsinspectie Maastricht in de periode van 1984-1991.

Eveneens wordt voorbij gegaan aan de stellingen in (…); ook deze stellingen zien op de periode
vóór 20 februari 1993.

De klacht die in 2010 bij de Arbeidsinspectie ten aanzien van Zalco is gedaan valt eveneens
buiten de relevante periode. Overigens is gesteld noch gebleken dat de Arbeidsinspectie niet
behoorlijk en zorgvuldig op die klacht heeft gereageerd. Uit de door [eiser] overgelegde stukken
(…) volgt dat de Arbeidsinspectie naar aanleiding van de betreffende klacht een inspectie heeft
uitgevoerd, een overtreding heeft geconstateerd en Zalco heeft aangesproken.”

Bij de beoordeling van de onderdelen wordt vooropgesteld dat de Arbeidsinspectie (thans
de Inspectie SZW), die onderdeel is van de Staat, tot taak 
heeft - destijds op grond van de toenmalige Arbeidsomstandighedenwet en thans op grond
van de Arbeidsomstandighedenwet 1998 - om toezicht te houden op onder meer de naleving
van het hiervoor in 3.3 genoemde verbod op het gebruik van asbest, dat destijds was vervat
in het Asbestbesluit Arbeidsomstandighedenwet (aanvankelijk in de vorm van de hiervoor in
3.3 bedoelde beperkingen)en dat thans is opgenomen in het Arbeidsomstandighedenbesluit.
Bij de uitvoering van haar taak en het gebruik van de daarbij behorende bevoegdheden
komt de Arbeidsinspectie, gelet op de aard van die taak en bevoegdheden, in beginsel een
grote mate van beleids- en beoordelingsvrijheid toe.

Het toezicht door de Arbeidsinspectie strekt tot bescherming van (de gezondheid van)
werknemers. Het onvoldoende uitoefenen van dat toezicht kan dan ook onder
omstandigheden onrechtmatig zijn jegens de werknemer die schade lijdt door de overtreding
van regels op de naleving waarvan de Arbeidsinspectie toezicht dient te houden. Bij de
beoordeling of van deze onrechtmatigheid sprake is, moet rekening worden gehouden met
de hiervoor in 3.4.2 vermelde beleids- en beoordelingsvrijheid. Deze brengt een
terughoudende toetsing door de rechter mee. In beginsel staat slechts ter beoordeling of de
Arbeidsinspectie in redelijkheid tot haar beleid met betrekking tot toezicht en controle dan
wel tot haar optreden in een concreet geval heeft kunnen komen, gegeven het aan de orde
zijnde risico en de haar bekende omstandigheden.

Van onrechtmatig handelen wegens onvoldoende toezicht door de Arbeidsinspectie kan met
name sprake zijn indien de schade van de werknemer in een concreet geval voor de
Arbeidsinspectie voorzienbaar was en haar in redelijkheid had moeten nopen tot het nemen
van maatregelen waarmee de overtreding die heeft geleid tot die schade, zou zijn
voorkomen. Aansprakelijkheid op deze grond kan in het bijzonder bestaan als er voldoende
ernstige en concrete aanwijzingen voor de Arbeidsinspectie bestonden om (de mogelijkheid
van) de overtreding van de betrokken regel en het daaruit voortvloeiende risico op schade
aan te nemen, en dat risico en die schade ook naar aard en omvang voldoende ernstig
waren. Het niet plaatsvinden van toezicht of controle in gevallen waarin geen concrete
aanwijzingen bestaan voor mogelijke overtredingen, kan slechts in uitzonderlijke
omstandigheden tot aansprakelijkheid leiden.

De stelplicht en bewijslast met betrekking tot het tekortschieten van het toezicht rusten in
beginsel bij de benadeelde; deze zal feiten en omstandigheden moeten aanvoeren waaruit
het tekortschieten van het toezicht volgt. De enkele stelling dat sprake is geweest van een
overtreding van het hiervoor in 3.4.2 genoemde verbod en dat toezicht of controle die
overtreding had kunnen verhinderen, volstaat dan ook niet. Anders dan onderdeel 3
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betoogt, bestaat voorts geen grond om als regel op de Staat een verzwaarde
motiveringsplicht te leggen met betrekking tot het door hem uitgevoerde toezicht. De mate
waarin de Staat zijn verweer tegen het gestelde toezichtsfalen dient te motiveren, hangt af
van de omstandigheden van het geval en van hetgeen de benadeelde omtrent het
tekortschieten van het toezicht heeft gesteld.

Het hiervoor in 3.4.1 weergegeven oordeel van het hof komt erop neer dat [eiser] ,
tegenover de betwisting door de Staat, onvoldoende concrete feiten heeft gesteld om te
kunnen aannemen dat de Arbeidsinspectie overeenkomstig het hiervoor in 3.4.4 overwogene
is tekortgeschoten bij het toezicht en daarom onrechtmatig jegens [eiser] heeft gehandeld.
In dit verband wijst het hof met name erop (in rov. 3.8) dat uit het door [eiser] aangevoerde
niet volgt dat de Arbeidsinspectie wist of had moeten weten dat Zalco het asbestverbod in
de relevante periode overtrad dan wel dat zij daarvoor aanwijzingen had. Zijn verwerping
(eveneens in rov. 3.8) van de stelling van [eiser] dat sprake is van algemeen toezichtsfalen
van de Arbeidsinspectie, valt aldus te verstaan dat [eiser] onvoldoende heeft aangevoerd
ter weerlegging van de stelling van de Staat dat de Arbeidsinspectie van meet af aan het
asbestverbod daadwerkelijk heeft gehandhaafd.

Het oordeel van het hof geeft in het licht van het hiervoor in 3.4.2-3.4.6 overwogene geen
blijk van een onjuiste rechtsopvatting. Het hof heeft dit oordeel, met de hiervoor in 3.4.1
weergegeven overwegingen, voldoende gemotiveerd en dit oordeel is, in het licht van die
overwegingen en de stukken van het geding, niet onbegrijpelijk. Op een en ander stuiten de
klachten van de onderdelen af.

Ook de klachten van onderdeel 4 kunnen niet tot cassatie leiden. Dit behoeft, gezien art. 81 lid 1
RO, geen nadere motivering nu die klachten niet nopen tot beantwoording van rechtsvragen in het
belang van de rechtseenheid of de rechtsontwikkeling.

De Hoge Raad:

verwerpt het beroep;

veroordeelt [eiser] in de kosten van het geding in cassatie, tot op deze uitspraak aan de zijde van de
Staat begroot op € 856,34 aan verschotten en € 2.200,-- voor salaris.

Dit arrest is gewezen door de vice-president E.J. Numann als voorzitter en de raadsheren A.H.T.
Heisterkamp, G. Snijders, T.H. Tanja-van den Broek en M.J. Kroeze, en in het openbaar uitgesproken
door de raadsheer G. de Groot op 2 juni 2017.

4 Beslissing

242



Instantie Hoge Raad

Datum uitspraak 24-06-2016

Datum publicatie 24-06-2016

Zaaknummer 14/05926

Formele relaties Conclusie: ECLI:NL:PHR:2016:247, Gevolgd 
In cassatie op : ECLI:NL:GHARL:2014:8631, (Gedeeltelijke) vernietiging met
verwijzen 
In cassatie op : ECLI:NL:GHARL:2014:6224, (Gedeeltelijke) vernietiging met
verwijzen 
In cassatie op : ECLI:NL:GHARL:2013:5164, (Gedeeltelijke) vernietiging met
verwijzen 
Verwijzing naar: ECLI:NL:GHSHE:2017:4534 

Rechtsgebieden Civiel recht

Bijzondere kenmerken Cassatie

Inhoudsindicatie
Erfrecht, schenking. Beroep erfgenaam op vernietigbaarheid van schenkingen aan
andere erfgenaam wegens misbruik van omstandigheden. Bijzondere regel inzake
bewijslastverdeling (art. 7:176 BW).

Vindplaatsen Rechtspraak.nl 
ERF-Updates.nl 2016-0143 
FJR 2017/58.5 
JWB 2016/238 
NJB 2016/1349 
NJ 2016/401 met annotatie van S. Perrick 
RvdW 2016/920 
RFR 2016/132 

Uitspraak

24 juni 2016

Eerste Kamer

14/05926

LZ/RB

Hoge Raad der Nederlanden

Arrest

in de zaak van:

ECLI:NL:HR:2016:1272

243



-
-
-

3.1

[de zuster],
wonende te [woonplaats],

EISERES tot cassatie,

advocaat: mr. J. van Duijvendijk-Brand,

t e g e n

[de broer],
wonende te [woonplaats],

VERWEERDER in cassatie,

advocaat: mr. P.A. Fruytier.

Partijen zullen hierna ook worden aangeduid als de zuster en de broer.

Voor het verloop van het geding in feitelijke instanties verwijst de Hoge Raad naar de navolgende
stukken:

a. de vonnissen in de zaak 99296 / HA ZA 08-43 van de rechtbank Groningen van 26 maart 2008 en 3
maart 2010;

b. de arresten in de zaak 200.068.624/01 van het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden van 16 juli 2013,
5 augustus 2014 en 11 november 2014.

De arresten van het hof zijn aan dit arrest gehecht.

Tegen de arresten van het hof van 16 juli 2013 en 5 augustus 2014 heeft de zuster beroep in cassatie
ingesteld. De cassatiedagvaarding is aan dit arrest gehecht en maakt daarvan deel uit.

De broer heeft geconcludeerd tot verwerping van het beroep.

De zaak is voor partijen toegelicht door hun advocaten.

De conclusie van de plaatsvervangendProcureur-Generaal strekt tot vernietiging van de bestreden
arresten en tot verwijzing ter verdere behandeling en beslissing.

In cassatie kan van het volgende worden uitgegaan.

i) De moeder van partijen is op 14 augustus 2005 overleden.
ii) De zuster en de broer zijn ieder voor de helft gerechtigd tot de nalatenschap van de moeder.
iii) Als gevolg van de verdeling van de nalatenschap van de vader van partijen in 1965 zijn de
zuster en de broer eigenaar geworden van de landerijen en gebouwen van een destijds door

1 Het geding in feitelijke instantie

2 Het geding in cassatie

3 Beoordeling van de middelen

244



-

-

-

-

3.2.1

3.2.2

3.2.3

3.2.4

de vader geëxploiteerd agrarisch bedrijf. De moeder heeft de exploitatie van het agrarisch
bedrijf voortgezet en pachtte het land en de gebouwen van haar kinderen.
iv) In 1989 heeft de moeder de exploitatie van het bedrijf beëindigd en heeft de broer de
exploitatie van de boerderij in maatschapsverband met een loonbedrijf overgenomen. De broer
heeft toen de 50% onverdeelde eigendom van de zuster in de landerijen en de gebouwen
gekocht en is daarmee volledig eigenaar van de boerderij geworden. De moeder bleef tot begin
1991 op de boerderij wonen.
v) In ieder geval vanaf 1992 was de verhouding tussen de moeder en haar dochter ernstig
bekoeld en was er tussen hen geen contact.
vi) In de laatste jaren van het leven van de moeder hielp de broer haar bij haar administratie
en bij het versturen van haar financiële gegevens naar de accountant.
vii) Bij brief van 10 augustus 2007 aan de broer zijn namens de zuster onder meer schenkingen
van de moeder aan de broer in 2003, 2004 en 2005 vernietigd, waartoe een beroep is gedaan
op de geestestoestand van de moeder.

De zuster heeft onder meer gevorderd dat voor recht wordt verklaard dat de schenkingen
van de moeder aan de broer (in de vorm van effectenoverdrachten) van december 2004 en
maart 2005 nietig zijn. De zuster heeft daartoe aangevoerd dat de broer eenzijdig de
overdrachten van de effecten heeft bewerkstelligd en dat de aan de opdrachten aan de
bank ten grondslag liggende documenten (in de processtukken aangeduid als documenten
X2 tot en met X6) zijn vervalst.

De rechtbank heeft onder meer voor recht verklaard dat de schenkingen van december 2004
en van maart 2005 van de moeder aan de broer nietig zijn, en dat de broer niet meedeelt in
de effecten zoals gespecificeerd in de brieven aan de bank van 14 december 2004 en 3
maart 2005. Naar het oordeel van de rechtbank moet ervan worden uitgegaan dat de aan
de effectenoverdrachten ten grondslag liggende documenten door de broer zijn vervalst en
dat die overdrachten derhalve nietig zijn. 
Dit betekent dat de effecten nog als tot de nalatenschap behorend moeten worden
gerekend en dat de broer zijn aandeel in die effecten ingevolge art. 3:194 lid 2 BW heeft
verbeurd, aldus de rechtbank.

In zijn tussenarrest heeft het hof geoordeeld dat hetgeen de zuster stelt tegenover de
gemotiveerde betwisting door de broer, nog niet is komen vast te staan. Zo heeft de broer
de door de zuster gestelde vervalsing van de documenten X3 tot en met X6 uitdrukkelijk
betwist. Het hof heeft de zuster toegelaten tot het bewijs van haar hierop betrekking
hebbende stellingen. (rov. 4.10)

Voorts heeft het hof overwogen dat indien het mocht oordelen dat de zuster niet slaagt in
het haar opgedragen bewijs, aan de orde komt de in eerste aanleg onbesproken gelaten
stelling van de zuster dat de effectenoverdrachten terecht zijn vernietigd wegens het
ontbreken van de wil van de moeder op grond van een geestelijke stoornis of vanwege
misbruik van omstandigheden. De broer betwist deze stelling. Ook van deze stelling draagt
de zuster de bewijslast. Het hof heeft de zuster toegelaten tot het bewijs daarvan. (rov.
4.11)

In zijn eindarrest heeft het hof geoordeeld dat de zuster niet is geslaagd in het leveren van
bewijs van feiten en omstandigheden waaruit blijkt (a) dat de moeder de betalingen en
schenkingen die zijn vermeld in de documenten X3 tot en met X6, niet heeft gedaan, en (b)
dat de moeder de effecten die op 29 december 2004 en 18 maart 2005 op de rekening van
de broer zijn geboekt, niet aan hem heeft overgedragen (rov. 2.1, aanhef en onder a, in
verbinding met rov. 2.2-2.5). Naar het oordeel van het hof is de zuster evenmin geslaagd in
het leveren van bewijs van feiten en omstandigheden 
waaruit blijkt dat de effectenoverdrachten terecht zijn vernietigd wegens het ontbreken van
de wil van de moeder op grond van een geestelijke stoornis of vanwege misbruik van
omstandigheden (rov. 2.1, aanhef en onder b, in verbinding met rov. 2.6-2.7). Op grond van
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een en ander heeft het hof onder meer vernietigd de door de rechtbank gegeven verklaring
voor recht met betrekking tot de effecten zoals gespecificeerd in de brieven aan de bank van
14 december 2004 en 3 maart 2005, en heeft het de daarop betrekking hebbende
vorderingen van de zuster afgewezen.

Middel II klaagt onder meer dat het hof heeft miskend dat bij een beroep op
vernietigbaarheid van een schenking wegens misbruik van omstandigheden, op grond van
art. 7:176 BW een bijzondere regel van bewijslastverdeling geldt. Het hof heeft ten onrechte
de zuster belast met het bewijs van haar stelling dat de schenkingen door misbruik van
omstandigheden tot stand zijn gekomen, en had op de broer de bewijslast moeten leggen
dat de schenkingen niet door misbruik van omstandigheden tot stand zijn gekomen. Indien
het hof mocht hebben geoordeeld dat toepassing van deze bijzondere regel van
bewijslastverdeling in de gegeven omstandigheden in strijd met de eisen van redelijkheid 
en billijkheid zou zijn, is zijn oordeel ontoereikend gemotiveerd, aldus de klacht.

Art. 7:176 BW bepaalt dat indien de schenker feiten stelt waaruit volgt dat de schenking
door misbruik van omstandigheden is tot stand gekomen, bij een beroep op
vernietigbaarheid de bewijslast van het tegendeel op de begiftigde rust, tenzij van de
schenking een notariële akte is opgemaakt of deze verdeling van de bewijslast in de
gegeven omstandigheden in strijd met de eisen van redelijkheid en billijkheid zou zijn.

Uit de parlementaire geschiedenis van art. 7:176 BW blijkt dat deze van (thans) art. 150 Rv
afwijkende bijzondere regel van bewijslastverdeling in de wet is opgenomen ter versterking
van de positie van de schenker. Aan de regel van art. 7:176 BW bestaat geen behoefte
indien van de schenking een notariële akte is opgemaakt: in dat geval mag voorshands
ervan worden uitgegaan dat de schenker zonder overijling en ongeoorloofde beïnvloeding is
te werk gegaan.

Voorts is in art. 7:176 BW een uitzondering opgenomen voor het geval de in de hoofdregel
vervatte verdeling van de bewijslast in de gegeven omstandigheden in strijd met de eisen
van redelijkheid en billijkheid zou zijn. Van dit laatste zal de rechter dan wel uitdrukkelijk
verantwoording moeten afleggen, ervan uitgaande dat feiten zijn gesteld die deze afwijking
van de hoofdregel rechtvaardigen. Daarbij valt te denken aan het geval dat alleen de
schenker over het bewijsmateriaal beschikt of dat zijn betoog zo onwaarschijnlijk is dat
voorlopige aanvaarding ervan de wederpartij in een onredelijke bewijspositie zou brengen.
(Vgl. Kamerstukken II, 1981-1982, 17 213, nr. 3, p. 8-9)

De zuster heeft – als rechtsopvolger onder algemene titel (erfgenaam) van de moeder, en
daarmee dus als ‘schenker’ – een beroep gedaan op vernietigbaarheid van schenkingen van
de moeder aan de broer. Blijkens de stukken van het geding in feitelijke instanties heeft de
zuster feiten en omstandigheden gesteld ter onderbouwing van haar betoog dat de
schenkingen (in de vorm van effectentransacties) bij onderhandse akten van 14 december
2004 en 2 maart 2005 (in de processtukken aangeduid als document X4 respectievelijk
document X2) door misbruik van omstandigheden tot stand zijn gekomen (zie de conclusie
van de plaatsvervangend Procureur-Generaal onder 24). Deze processtukken laten geen
andere conclusie toe dan dat de zuster heeft voldaan aan de ingevolge art. 7:176 BW op
haar rustende stelplicht.

Bij die stand van zaken had het hof toepassing moeten geven aan art. 7:176 BW door op de
broer de bewijslast te leggen dat de schenkingen niet door misbruik van omstandigheden
zijn tot stand gekomen, dan wel door te oordelen dat deze verdeling van de bewijslast in de
gegeven omstandigheden in strijd met de eisen van redelijkheid van billijkheid zou zijn. Van
dat laatste had het hof dan uitdrukkelijk verantwoording moeten afleggen, waarbij het hof
tevens tot uitdrukking had moeten brengen welke (door de broer gestelde) feiten deze
afwijking van de hoofdregel van art. 7:176 BW rechtvaardigen.

Het hof heeft echter noch in zijn tussenarrest noch in zijn eindarrest toepassing gegeven
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aan art. 7:176 BW. De daarop gerichte klacht van het middel treft derhalve doel.

De overige klachten van middel II behoeven geen behandeling.

De klachten van middel I kunnen niet tot cassatie leiden. Dit behoeft, gezien art. 81 lid 1 RO, geen
nadere motivering nu die klachten niet nopen tot beantwoording van rechtsvragen in het belang
van de rechtseenheid of de rechtsontwikkeling.

Middel III is bij schriftelijke toelichting ingetrokken, zodat het geen behandeling behoeft.

De Hoge Raad:

vernietigt de arresten van het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden van 16 juli 2013 en 5 augustus 2014;

verwijst het geding naar het gerechtshof ‘s-Hertogenbosch ter verdere behandeling en beslissing;

compenseert de kosten van het geding in cassatie aldus dat iedere partij de eigen kosten draagt.

Dit arrest is gewezen door de vice-president E.J. Numann als voorzitter en de raadsheren C.A.
Streefkerk, A.H.T. Heisterkamp, G. de Groot en M.V. Polak, en in het openbaar uitgesproken door de
raadsheer G. de Groot op 24 juni 2016.

4 Beslissing
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Instantie Hoge Raad

Datum uitspraak 10-06-2016

Datum publicatie 10-06-2016

Zaaknummer 15/01191

Formele relaties Conclusie: ECLI:NL:PHR:2016:117, Gevolgd 
In cassatie op : ECLI:NL:GHARL:2014:9367, (Gedeeltelijke) vernietiging met
verwijzen 

Rechtsgebieden Civiel recht

Bijzondere kenmerken Cassatie

Inhoudsindicatie
Contractenrecht, huwelijksvermogensrecht. Bij overeenkomst ter gelegenheid van
echtscheiding afgeweken van huwelijkse voorwaarden m.b.t. verevening
pensioenrechten. Wederzijdse dwaling (art. 6:228 lid 1, onder c, BW).
Kenbaarheidsvereiste. Stelplicht en bewijslast.

Vindplaatsen Rechtspraak.nl 
AR 2016/1651 
JWB 2016/229 
RvdW 2016/700 
NJB 2016/1285 
PJ 2016/109 
NJ 2016/299 
RFR 2016/119 
RCR 2016/76 

Uitspraak

10 juni 2016

Eerste Kamer

15/01191

EV/EE

Hoge Raad der Nederlanden

Arrest

in de zaak van:

1. [eiser 1] ,
wonende te [woonplaats] ,

ECLI:NL:HR:2016:1136
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3.1

2. [eiseres 2] ,
gevestigd te [vestigingsplaats] ,

EISERS tot cassatie,

advocaat: mr. J. den Hoed,

t e g e n

[verweerster] ,
wonende te [woonplaats] ,

VERWEERSTER in cassatie,

niet verschenen.

Partijen zullen hierna ook worden aangeduid als [eiser] c.s. en [verweerster] .

Voor het verloop van het geding in feitelijke instanties verwijst de Hoge Raad naar de navolgende
stukken:

a. de vonnissen in de zaak C/16/340293/HA ZA 13-194 van de rechtbank Midden-Nederland van 15
mei 2013 en 28 augustus 2013;

b. het arrest in de zaak 200.138.122 van het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden van 2 december 2014.

Het arrest van het hof is aan dit arrest gehecht.

Tegen het arrest van het hof hebben [eiser] c.s. beroep in cassatie ingesteld. De cassatiedagvaarding
is aan dit arrest gehecht en maakt daarvan deel uit.

Tegen [verweerster] is verstek verleend.

De zaak is voor [eiser] c.s. toegelicht door hun advocaat.

De conclusie van de Advocaat-Generaal M.H. Wissink strekt tot vernietiging en verwijzing.

In cassatie kan van het volgende worden uitgegaan.

i) De man en de vrouw hebben voorafgaand aan hun huwelijk in 1983 huwelijkse voorwaarden
doen opstellen waarin zij iedere gemeenschap van goederen hebben uitgesloten.
ii) In de huwelijkse voorwaarden is onder meer bepaald dat pensioenen slechts toekomen aan
de echtgenoot aan wie ze zijn toegekend zonder dat deze echtgenoot tot enige verrekening
jegens de andere echtgenoot is gehouden.
iii) Het huwelijk is in oktober 2000 door echtscheiding ontbonden. Hieraan voorafgaand hebben
de vrouw en de man onder leiding van een advocaat en mediator overlegd over de afwikkeling
van de huwelijkse voorwaarden. Op 28 april 2000 hebben zij een stuk ondertekend. Daarin

1 Het geding in feitelijke instanties

2 Het geding in cassatie

3 Beoordeling van het middel
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staat dat zij in essentie overeenstemming hebben bereikt over de regeling van de gevolgen
van de ontbinding van het huwelijk, zoals neergelegd in een aan dat stuk gehechte
gespreksnotitie (dit stuk met de gespreksnotitie zal hierna worden aangeduid als: de
overeenkomst).
iv) In de overeenkomst staat onder 1.6:

“Mevrouw krijgt 10% van de jaarwinst van [eiseres 2] en 10% van de opbrengst van de aandelen,
tesamen tot een maximum van f 750.000, - bruto (vóór belasting). Tussen partijen staat vast dat
mevrouw recht heeft op de helft van het ouderdomspensioen van de man, opgebouwd bij [eiseres
2] , en dat mevrouw en de kinderen aanspraak hebben op nabestaandenpensioen. De waarde
daarvan moet actuarieel worden vastgesteld en jaarlijks opgehoogd worden conform de algemeen
erkende maatstaven.

Hetgeen mevrouw zal hebben ontvangen op grond van de winstdelingsregeling strekt in mindering
op de voormelde aanspraken terzake van pensioenrechten.

In geval het saldo van de winstuitkering minder bedraagt dan het saldo van de hiervoor
genoemde pensioenaanspraken, dan wordt het ontbrekende gedeelte van de
pensioenaanspraken bij verkoop van de onderneming alsnog uitgekeerd respectievelijk afgestort,
evengoed als de man aanspraak zal hebben op de uitkering dan wel afstorting van zijn aandeel in
de pensioenreserve.

Bij de uitwerking van déze bepaling zullen partijen eraan meewerken dat het meest gunstige
fiscale regime van toepassing is.”

(v) De man is bestuurder en enig aandeelhouder van [verweerster].

De vrouw heeft – voor zover in cassatie van belang – in eerste aanleg in conventie
gevorderd primair een verklaring voor recht dat het ouderdomspensioen dat door de man
tijdens het huwelijk in eigen beheer is opgebouwd tussen de vrouw en de man dient te
worden verevend conform de Wet verevening pensioenrechten bij scheiding (hierna: Wvps)
en subsidiair dat het ouderdomspensioen dat de man tijdens het huwelijk in eigen beheer
heeft opgebouwd conform de overeenkomst bij helfte dient te worden verdeeld. Tevens
vorderde de vrouw een verklaring voor recht dat zij op grond van de overeenkomst recht
heeft op het nabestaandenpensioen bij [eiseres 2] , hoofdelijke veroordeling van de man en
[eiseres 2] om het met de pensioenafspraken gemoeide kapitaal af te storten, en
veroordeling van de man en [eiseres 2] tot nakoming van de winstdelingsregeling in de
overeenkomst.

In voorwaardelijke reconventie hebben de man en [eiseres 2] primair een verklaring voor
recht gevorderd dat het hiervoor onder 3.1 (iv) geciteerde art. 1.6 van de overeenkomst is
vernietigd. Subsidiair vorderden zij vernietiging van deze bepaling. Daaraan hebben zij onder
meer ten grondslag gelegd dat de man en de vrouw bij het sluiten van de overeenkomst ten
onrechte ervan uitgingen dat de vrouw op grond van de Wvps aanspraak kon maken op een
deel van de pensioenrechten van de man.

De rechtbank heeft overwogen – voor zover in cassatie van belang – dat de vrouw geen
aanspraak kon maken op verevening van het ouderdomspensioen omdat de afspraken
tussen partijen niet in een notariële akte waren vastgelegd.

Het hof heeft onder verwijzing naar HR 30 maart 2012, ECLI:NL:HR:2012:BV3103, NJ
2012/422, geoordeeld dat de man en de vrouw in het kader van hun echtscheiding in
afwijking van hun huwelijkse voorwaarden afspraken over de verevening van
pensioenrechten konden maken zonder dat hiervoor een notariële akte was vereist (rov.
4.6). 
Het heeft het vonnis vernietigd, de zaak aan zich gehouden en onder meer voor recht
verklaard dat het ouderdomspensioen dat door de man tijdens het huwelijk in eigen beheer
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3.2.5

3.3.1

3.3.2

3.3.3

3.3.4

3.4

3.5

is opgebouwd tussen de vrouw en de man dient te worden verevend conform de Wvps. Het
hof heeft de man en [verweerster] veroordeeld tot nakoming van de winstdelingsregeling in
de overeenkomst voor de jaren 2008 en volgende.

Het hof heeft het beroep van de man op wederzijdse dwaling bij het aangaan van de
overeenkomst verworpen. Het overwoog (rov. 4.12):

“(…) Wat er ook zij van de stelling van [de man] dat hij door de mediator onjuist is
voorgelicht, hetgeen overigens door [de vrouw] wordt betwist, gesteld noch gebleken is dat
[de vrouw] bij een juiste voorstelling van zaken had moeten begrijpen dat [de man]
daardoor zou zijn afgehouden van het sluiten van de overeenkomst. De stelling van [de
man] dat er sprake is van wederzijdse dwaling verwerpt het hof dan ook, nu deze
onvoldoende onderbouwd is.”

Onderdeel Ia voert tegen dit oordeel aan dat het berust op een onjuiste rechtsopvatting
over de bewijslastverdeling bij wederzijdse dwaling.

Volgens art. 6:228 lid 1, aanhef en onder c, BW is een overeenkomst die is tot stand
gekomen onder invloed van dwaling en bij een juiste voorstelling van zaken niet zou zijn
gesloten, vernietigbaar indien de wederpartij bij het sluiten van de overeenkomst van
dezelfde onjuiste veronderstelling als de dwalende is uitgegaan, tenzij zij ook bij een juiste
voorstelling van zaken niet had behoeven te begrijpen dat de dwalende daardoor van het
sluiten van de overeenkomst zou worden afgehouden.

Op grond van de hoofdregel van art. 6:228 lid 1, aanhef en onder c, BW in verbinding met
art. 150 Rv rust op de partij die zich ter vernietiging van een overeenkomst op wederzijdse
dwaling beroept de stelplicht en bewijslast ten aanzien van de vereisten dat de
overeenkomst is tot stand gekomen onder invloed van dwaling, dat deze bij een juiste
voorstelling van zaken niet zou zijn gesloten, en dat de wederpartij van dezelfde onjuiste
veronderstelling is uitgegaan als de dwalende. Het is, mede blijkens het woord “tenzij” in de
bepaling, vervolgens aan de wederpartij om bij wege van verweer tegen het
dwalingsberoep te stellen en bij voldoende betwisting aannemelijk te maken dat zij ook bij
een juiste voorstelling van zaken niet had behoeven te begrijpen dat de dwalende daardoor
van het sluiten van de overeenkomst zou worden afgehouden, met andere woorden, dat de
relevantie van de dwaling ook bij een juiste voorstelling van zaken voor haar niet kenbaar
zou zijn geweest.

Het hof is in rov. 4.12 kennelijk ervan uitgegaan dat het op de weg van de man lag om te
stellen dat de vrouw bij een juiste voorstelling van zaken had moeten begrijpen dat de man,
als hij (ook) die juiste voorstelling van zaken zou hebben gehad, zou zijn afgehouden van
het sluiten van de overeenkomst. Daarmee heeft het hof de hiervoor in rov. 3.3.3
weergegeven verdeling van de stelplicht bij een beroep op wederzijdse dwaling miskend.
Onderdeel Ia slaagt daarom. De op dat onderdeel voortbouwende klacht van onderdeel Ie
slaagt eveneens.

De klachten van de onderdelen Ib-d en van onderdeel V behoeven geen behandeling.

De overige klachten kunnen niet tot cassatie leiden. Dit behoeft, gezien art. 81 lid 1 RO, geen
nadere motivering nu die klachten niet nopen tot beantwoording van rechtsvragen in het belang
van de rechtseenheid of de rechtsontwikkeling.

4 Beslissing
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De Hoge Raad:

vernietigt het arrest van het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden van 2 december 2014;

verwijst het geding naar het gerechtshof ’s-Hertogenbosch ter verdere behandeling en beslissing;

compenseert de kosten van het geding in cassatie aldus dat iedere partij de eigen kosten draagt.

Dit arrest is gewezen door de vice-president E.J. Numann als voorzitter en de raadsheren G. de Groot,
M.V. Polak, T.H. Tanja-van den Broek en C.E. du Perron, en in het openbaar uitgesproken door de
raadsheer G. de Groot op 10 juni 2016.
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BATAVUS B.V.,

gevestigd te Heerenveen,

EISERES tot cassatie,

advocaat: mr. B.T.M. van der Wiel,

t e g e n

N.V. RACE PRODUCTIONS,

gevestigd te Tessenderlo, België,

VERWEERSTER in cassatie,

advocaat: mr. J.A.M.A. Sluysmans.

Partijen zullen hierna ook worden aangeduid als Batavus en Race Productions.

1. Het geding in feitelijke instanties

Voor het verloop van het geding in feitelijke instanties verwijst de Hoge Raad naar de navolgende
stukken:

a. de vonnissen in de zaak 253413/HA ZA 02-2481 van de rechtbank Amsterdam van 15 september
2004 en 6 december 2006;

b. het arrest in de zaak 106.006.535/01 van het gerechtshof te Amsterdam van 16 juni 2009.

Het arrest van het hof is aan dit arrest gehecht.

2. Het geding in cassatie

Tegen het arrest van het hof heeft Batavus beroep in cassatie ingesteld. De cassatiedagvaarding is
aan dit arrest gehecht en maakt daarvan deel uit.

Race Productions heeft geconcludeerd tot verwerping van het beroep.

De zaak is voor partijen toegelicht door hun advocaten en voor Batavus mede door mr. M.P.M. Martens,
advocaat bij de Hoge Raad.

De conclusie van de Advocaat-Generaal M.H. Wissink strekt tot vernietiging van het bestreden arrest.

De advocaat van Race Productions heeft bij brief van 11 maart 2011 op die conclusie gereageerd.

3. Beoordeling van het middel

3.1 In cassatie kan van het volgende worden uitgegaan.

(i) Batavus, onderdeel van de Accell Group N.V.-groep van vennootschappen, distribueert fietsen en
was tussen 1997 en 2003 rechthebbende van het merk "Be One".

Dat merk werd toen door Batavus gebruikt voor het vervaardigen en op de markt brengen van
mountainbikes en daaraan gerelateerde artikelen. Race Productions is fabrikant van frames voor
racefietsen en brengt sinds 1994 racefietsen op de markt onder de merknaam "Ridley".

(ii) Batavus wilde in 2002 de rechten op het merk "Be One" alsmede daaraan gerelateerde know how
verkopen. Daartoe werd door Batavus voor geïnteresseerde kopers een Information Memorandum
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opgesteld waarin onder meer vermeld werd dat het aanbod tot overname betrekking had op het merk
"Be One" en de distributiekanalen.

Dat Memorandum is op 28 maart 2002 door Batavus aan Race Productions overhandigd.

(iii) Op 7 mei 2002 heeft Batavus een door haar opgestelde intentieverklaring aan Race Productions
gestuurd, die Race Productions op 16 mei 2002 voor akkoord heeft ondertekend. Door het
ondertekenen van de intentieverklaring is tussen Batavus en Race Productions een overeenkomst tot
stand gekomen.

(iv) In art. 17 van de intentieverklaring is de volgende ontbindende voorwaarde opgenomen:

"Als Partijen niet vóór 1 juli 2002 overeenstemming bereiken over de definitieve tekst van de
Verkoopovereenkomst, of voor zover de Raad van Bestuur van Accell Group N.V. de
Verkoopovereenkomst niet vóór 1 juli 2002 heeft goedgekeurd, zullen de afspraken in de
Intentieverklaring vervallen en zal het in de Intentieverklaring bepaalde alsdan geen effect meer
hebben. In dat geval zullen er voor Partijen over en weer geen verplichtingen en/of rechten uit de
Intentieverklaring of anderszins met betrekking tot de beoogde overdracht meer bestaan, behoudens
de verplichting van de ondergetekenden om de inhoud van de Intentieverklaring en alle daarmee in
verband verkregen niet-openbare informatie niet te openbaren dan na toestemming van Verkoper."

(v) Race Productions heeft in een bespreking van 31 mei 2002 aan Batavus kenbaar gemaakt te
vrezen dat de Be One-collectie voor 2002/2003 niet tijdig gereed zou zijn. In deze bespreking heeft
Race Productions aan Batavus laten weten te willen afzien van de overname. Batavus heeft Race
Productions bij brief van 3 juni 2002 in gebreke gesteld.

3.2.1 Batavus heeft Race Productions gedagvaard voor de rechtbank en, voor zover hier van belang,
gevorderd dat Race Productions wordt veroordeeld tot betaling van schadevergoeding wegens
wanprestatie, althans wegens het in strijd met de goede trouw afbreken van de onderhandelingen.

3.2.2 Nadat de rechtbank bij tussenvonnis had geoordeeld dat Batavus de bewijslast draagt van haar
stelling dat Race Productions niet met een beroep op art. 17 van de intentieverklaring van de
transactie kon afzien en zij Batavus had toegelaten tot bewijslevering, heeft zij, na gehouden
enquête en contra-enquête, bij eindvonnis Batavus geslaagd geacht in het te leveren bewijs. De
rechtbank heeft voor recht verklaard dat Race Productions jegens Batavus toerekenbaar is
tekortgeschoten in de nakoming van de overeenkomst door niet uiterlijk op 1 juli 2002 de
overeenkomst gestand te doen. Zij heeft Race Productions veroordeeld tot betaling van
schadevergoeding, nader op te maken bij staat.

3.2.3 In het door Race Productions ingestelde hoger beroep heeft het hof in de bestreden uitspraak
de vorderingen van Batavus alsnog afgewezen en daartoe het volgende, samengevat, overwogen.

De vraag die partijen in het bijzonder verdeelt, is de betekenis die moet worden toegekend aan art.
17 van de intentieverklaring en in het bijzonder of Race Productions op dat artikel een beroep kan
doen indien de collectie 2002/2003 niet zodanig is ontwikkeld als door Race Productions noodzakelijk
geacht (rov. 4.2).

Batavus beroept zich erop dat Race Productions kon begrijpen dat zij zich na het ondertekenen van de
intentieverklaring slechts op art. 17 zou kunnen beroepen in de expliciet in de intentieverklaring als
openstaande punten genoemde gevallen. Race Productions heeft die stelling gemotiveerd betwist.
Anders dan Batavus aanvoert, betreft het hier niet de vraag of een voorwaarde wel of niet is vervuld,
maar om de daaraan voorafgaande vraag naar de betekenis die aan de voorwaarde van art. 17 van
de intentieverklaring moet worden toegekend. De rechtbank heeft op goede gronden bewijs
opgedragen aan Batavus. (rov. 4.3)

Anders dan de rechtbank, acht het hof Batavus niet geslaagd in het haar opgedragen bewijs en wel in
het bijzonder daar waar Batavus stelt dat Race Productions geen enkel beroep toekomt op art. 17 van
de intentieverklaring (behoudens de expliciet genoemde punten), dus óók niet waar het betreft de
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collectie 2002/2003. Bij de uitleg van de intentieverklaring komt het aan op de zin die partijen in de
gegeven omstandigheden over en weer redelijkerwijs aan deze verklaring mochten toekennen en op
hetgeen zij te dien aanzien redelijkerwijs van elkaar mochten verwachten.

Het voorbereiden van een persbericht en het aan Race Productions toezenden van concepten van die
berichten, betekenen noch afzonderlijk, noch in samenhang met de overige door Batavus
aangevoerde stellingen dat Race Productions moest begrijpen dat Batavus ervan uitging dat een
beroep op art. 17 (behoudens specifiek in de intentieverklaring genoemde gevallen) niet meer
mogelijk was. (rov. 4.4)

Nu Batavus niet is geslaagd in het bewijs van haar stelling dat Race Productions had kunnen en
moeten begrijpen dat de overeenkomst verwoord in de intentieverklaring een beroep op art. 17 niet
óók toeliet waar het betreft de staat van de collectie 2002/2003, is aan de orde de vraag of Race
Productions zich te goeder trouw op art. 17 kan beroepen. Noch de uitgewisselde (concept)
persberichten, noch de door Batavus aangeboden garantie, noch een en ander in onderlinge
samenhang bezien leiden tot de conclusie dat Race Productions zich niet langer, waar het betreft de
toestand van de collectie 2002/2003, te goeder trouw kon beroepen op art. 17 van de
intentieverklaring. (rov. 4.5)

3.3 Onderdeel 1.1 klaagt dat het oordeel van het hof in rov. 4.3 blijk geeft van een onjuiste
rechtsopvatting omtrent het bepaalde in art. 150 Rv. Daartoe wordt aangevoerd dat het hof heeft
miskend dat op Race Productions, die zich beroept op de door haar gestelde betekenis van de
ontbindende voorwaarde van art. 17 van de intentieverklaring ter onderbouwing van haar betoog dat
deze voorwaarde is vervuld en zij dus niet meer aan de overeenkomst is gebonden, de bewijslast rust
ten aanzien van zowel de betekenis als de toepasselijkheid van art. 17.

3.4 De stelplicht en bewijslast ten aanzien van het bestaan en het vervuld zijn van een ontbindende
voorwaarde berusten bij de partij die zich op (het vervuld zijn van) deze voorwaarde beroept. Het
bestaan en vervuld zijn van de ontbindende voorwaarde vormen immers de grondslag van het
bevrijdende verweer van de schuldenaar dat de voorwaarde is vervuld. (Vgl. onder meer: HR 9
september 2005, LJN AT5156, NJ 2005/468).

Indien partijen van mening verschillen over de inhoud of betekenis van de ontbindende voorwaarde,
berust bij de partij die zich ter bevrijding van haar verbintenis beroept op het vervuld zijn van de
voorwaarde ook de bewijslast ten aanzien van feiten en omstandigheden die zij ten gunste van haar
uitleg van de ontbindende voorwaarde heeft ingeroepen: de beantwoording van de vraag of de
voorwaarde is vervuld, hangt immers ten nauwste samen met de vaststelling van de inhoud of
betekenis van de ontbindende voorwaarde.

3.5 Door te oordelen dat de bewijslast ten aanzien van de betekenis van de ontbindende voorwaarde
van art. 17 van de intentieverklaring bij Batavus berust, heeft het hof het vorenstaande miskend.
Daaraan doet niet af dat Batavus van haar kant ook feiten en omstandigheden heeft aangevoerd die
haar uitleg van de ontbindende voorwaarde betreffen; die enkele omstandigheid kan niet
meebrengen dat zij de bewijslast daarvan draagt.

De klacht slaagt. De onderdelen 1.2-1.4 behoeven geen behandeling.

3.6 Van de zijde van Race Productions is in cassatie betoogd dat Batavus geen belang heeft bij
vernietiging van de bestreden uitspraak wegens het slagen van onderdeel 1.1 op de grond dat niet
valt in te zien dat het hof tot een andere uitleg zou zijn gekomen ingeval niet Batavus maar Race
Productions de door haar voorgestane uitleg van art. 17 van de intentieverklaring had moeten
bewijzen.

Dat betoog faalt. Batavus heeft voldoende belang bij vernietiging van de uitspraak van het hof. Het
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hof heeft ten onrechte Batavus belast met het bewijs van de betekenis van de ontbindende
voorwaarde. Het heeft, uitgaande van deze onjuiste bewijslastverdeling, Batavus niet geslaagd
geacht in het haar opgedragen bewijs. De oordelen van het hof met betrekking tot hetgeen Race
Productions moest begrijpen omtrent de betekenis van art. 17 (rov. 4.4) en met betrekking tot de
gerechtvaardigdheid van het beroep van Race Productions op deze bepaling (rov. 4.5) bouwen voort
op 's hofs oordeel dat de door Batavus aan art. 17 toegekende betekenis door haar niet is bewezen
en zijn dus erop gebaseerd dat de door Race Productions voorgestane uitleg voor de juiste moet
worden gehouden. Daarmee houden deze oordelen zozeer verband met het aan de
bewijslastverdeling verbonden bewijsrisico, dat niet gezegd kan worden dat het hof ook bij een juiste
bewijslastverdeling tot dezelfde uitleg van art. 17 zou zijn gekomen.

3.7 De onderdelen 2 en 3 behoeven geen behandeling.

De in die onderdelen genoemde punten kunnen na verwijzing aan de orde komen.

4. Beslissing

De Hoge Raad:

vernietigt het arrest van het gerechtshof te Amsterdam van 16 juni 2009;

verwijst het geding naar het gerechtshof te 's-Gravenhage ter verdere behandeling en beslissing;

veroordeelt Race Productions in de kosten van het geding in cassatie, tot op deze uitspraak aan de
zijde van Batavus begroot op € 466,43 aan verschotten en € 2.600,-- voor salaris.

Dit arrest is gewezen door de vice-president D.H. Beukenhorst als voorzitter en de raadsheren A.
Hammerstein, W.A.M. van Schendel, C.A. Streefkerk en W.D.H. Asser, en in het openbaar uitgesproken
door de raadsheer A. Hammerstein op 22 april 2011.
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1. Het geding in feitelijke instanties

Verweerder in cassatie - verder te noemen: [verweerder] - heeft bij exploit van 7 augustus 1995
eiseres tot cassatie - verder te noemen: Probis - gedagvaard voor de Rechtbank te 's-Hertogenbosch
en gevorderd Probis te veroordelen tot:

1. betaling van Bfr. 1.000.000,-- dan wel het daarmee corresponderende equivalent in Nederlandse
guldens, vermeerderd met de wettelijke rente vanaf 24 maart 1995 tot de dag der algehele
voldoening;

2. betaling van Bfr. 750.000,-- dan wel het daarmee corresponderende equivalent in Nederlandse
guldens, vermeerderd met de wettelijke rente vanaf 23 juni 1995 tot de dag der algehele voldoening;

3. betaling van Bfr. 175.000,-- dan wel het daarmee corresponderende equivalent in Nederlandse
guldens vermeerderd met de wettelijke rente vanaf 7 augustus 1995 tot de dag der algehele
voldoening.

Probis heeft de vordering bestreden.

De Rechtbank heeft bij vonnis van 31 januari 1997 Probis veroordeeld om ter zake voornoemd aan
[verweerder] te voldoen de somma van Bfr. 1.750.000,-- dan wel het daarmee corresponderende
equivalent in Nederlandse guldens, vermeerderd met de wettelijke rente vanaf 7 augustus 1995 tot
aan de dag der algehele voldoening. Het meer of anders gevorderde heeft de Rechtbank afgewezen.

Tegen dit vonnis heeft Probis hoger beroep ingesteld bij het Gerechtshof te 's-Hertogenbosch.
[Verweerder] heeft incidenteel hoger beroep ingesteld.

Bij tussenarrest van 26 januari 1999 heeft het Hof [verweerder] tot bewijslevering toegelaten. Na
getuigenverhoor heeft het Hof bij eindarrest van 20 juni 2000, in het principaal en in het incidenteel
hoger beroep, het door de Rechtbank gewezen vonnis vernietigd voor zover daarbij de vordering van
[verweerder] ter zake van de buitengerechtelijke incassokosten en ter zake van de wettelijke rente
over het gedeelte van de hoofdsom ad Bfr. 1.000.000,-- vóór 7 augustus 1995 werd afgewezen. In
zoverre opnieuw rechtdoende heeft het Hof Probis veroordeeld om aan [verweerder] te betalen:

- de somma van Bfr. 175.000,-- dan wel het daarmee corresponderende equivalent in Nederlandse
guldens, vermeerderd met de wettelijke rente vanaf 7 augustus 1995 tot aan de dag der algehele
voldoening;

- de wettelijke rente van 24 maart 1995 tot en met 7 augustus 1995 over het gedeelte van de
toegewezen hoofdsom groot Bfr. 1.000.000,--.

Voor het overige heeft het Hof het bestreden vonnis bekrachtigd.

Het arrest van het Hof is aan dit arrest gehecht.

2. Het geding in cassatie

Tegen het arrest van het Hof heeft Probis beroep in cassatie ingesteld. De cassatiedagvaarding is aan
dit arrest gehecht en maakt daarvan deel uit.

[Verweerder] heeft geconcludeerd tot verwerping van het beroep.

De zaak is voor partijen toegelicht door hun advocaten.

De conclusie van de Advocaat-Generaal F.B. Bakels strekt tot vernietiging van het bestreden arrest en
verwijzing van de zaak naar het Hof Arnhem, met veroordeling van [verweerder] in de proceskosten.
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3. Beoordeling van het middel

3.1 In cassatie kan van het volgende worden uitgegaan.

(i) Bij notariële akte van 14 maart 1990 heeft [verweerder] aan Probis, destijds GNV Holding, verkocht
en geleverd de door hem gehouden aandelen in de vennootschap naar Belgisch recht Indeko Bvba.

(ii) In art. 15 van deze akte is bepaald : "Zodra zulks mogelijk is, verbinden de koper (lees Probis) en
comparant sub 3 (lees [betrokkene A], projektleider) zich jegens de comparant sub 1 in privé (lees
[verweerder]) dat laatstgenoemde zal worden ontslagen uit aansprakelijkheid of borgstelling door
hem gesteld ten behoeve van banken of andere crediteuren van de vennootschap."

(iii) De raadsman van [verweerder] heeft Probis bij brief van 2 februari 1991 gesommeerd uitvoering te
geven aan deze bepaling. Dit is niet geschied.

3.2 In dit geding vordert [verweerder] schadevergoeding zoals hiervoor onder 1 is vermeld. Hij legt
aan deze vordering ten grondslag dat Probis aansprakelijk is voor de door [verweerder] geleden
schade, doordat Probis geen uitvoering heeft gegeven aan het bepaalde in art. 15 van de notariële
akte. De Rechtbank heeft de vordering grotendeels toegewezen.

3.3 Bij tussenarrest van 26 januari 1999 heeft het Hof [verweerder] toegelaten te bewijzen dat de
woorden: "Zodra zulks mogelijk is" in art. 15 van de notariële akte van 14 maart 1990 een
onvoorwaardelijke verbintenis voor Probis inhouden.

Bij het bestreden eindarrest van 20 juni 2000 heeft het Hof, kort weergegeven en voor zover in
cassatie van belang, het vonnis van de Rechtbank bekrachtigd en daartoe het volgende overwogen.
Het Hof is van oordeel dat [verweerder] niet is geslaagd in het hem opgedragen bewijs. Het Hof gaat
er derhalve van uit dat de woorden van art. 15 van de notariële akte: "Zodra zulks mogelijk is" een
voorwaarde inhouden. Van een - van de wil van [verweerder] afhankelijke - potestatieve voorwaarde,
zoals door Probis betoogd, is naar 's Hofs oordeel geen sprake. Probis beroept zich ter bevrijding van
haar uit art. 15 van de notariële akte voortvloeiende verplichtingen op de voorwaarde en zij dient
derhalve de inhoud van deze voorwaarde te stellen en zonodig te bewijzen, aldus het Hof. Aangezien
het door Probis ingenomen standpunt echter niet duidelijk is, oordeelt het Hof dat Probis niet, althans
onvoldoende, aan haar stelplicht omtrent de inhoud van de voorwaarde heeft voldaan en dat het
beroep van Probis op de onduidelijke voorwaarde er dan ook niet toe kan leiden dat zij van haar uit
het vermelde artikel voortvoeiende verplichtingen is bevrijd (rov. 8.3 - 8.5).

Naar 's Hofs oordeel betekent een en ander dat de overweging van de Rechtbank juist is, dat ontslag
van [verweerder] uit de door hem aangegane verplichting in elk geval op 2 februari 1991 mogelijk was
(rov. 8.6).

3.4 Het middel keert zich tegen het oordeel van het Hof dat, nu Probis zich ter bevrijding van haar uit
art. 15 van de notariële akte voortvloeiende verplichtingen op de voorwaarde beroept, Probis de
inhoud van deze voorwaarde dient te stellen en zonodig te bewijzen. Naar het middel betoogt is dit
oordeel onjuist, althans onbegrijpelijk omdat het beroep van Probis op de voorwaarde niet de
strekking had zich te bevrijden van de op haar ingevolge art. 15 rustende verplichting: het had de
strekking dat het door [verweerder] gepretendeerde vorderingsrecht niet effectief bestond.

3.5 Ingevolge de hoofdregel van art. 177 Rv. is de partij die zich beroept op rechtsgevolgen van door
haar gestelde feiten, belast met het bewijs van deze feiten. Uit deze regel kan niet worden afgeleid
dat de wederpartij de feiten moet bewijzen die zij stelt ter motivering van haar betwisting van de
eerderbedoelde feiten. Voor een geval als het onderhavige brengt dit mee dat [verweerder] dient te
bewijzen dat op Probis een verbintenis rust en derhalve ook, nu naar de in cassatie onbestreden
vaststelling van het Hof ervan moet worden uitgegaan dat de overeenkomst een voorwaarde inhoudt,
dat deze voorwaarde niet (langer) aan nakoming in de weg staat, bijv. doordat zij in vervulling is
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gegaan. Daartoe zal [verweerder] moeten stellen en bij betwisting moeten bewijzen welke inhoud die
voorwaarde heeft. Het Hof heeft derhalve met zijn oordeel dat Probis de inhoud van die voorwaarde
dient te stellen en zo nodig te bewijzen, hetzij blijk gegeven van een onjuiste opvatting omtrent de
betekenis van art. 177 Rv. of de strekking van een opschortende voorwaarde, hetzij zijn oordeel
ontoereikend gemotiveerd, nu zonder nadere motivering, die ontbreekt, niet begrijpelijk is op grond
waarvan op Probis de bewijslast met betrekking tot de inhoud van de voorwaarde rust.

Het middel dat hierop gerichte klachten bevat, is derhalve gegrond.

4. Beslissing

De Hoge Raad:

vernietigt het arrest van het Gerechtshof te 's-Hertogenbosch van 20 juni 2000;

verwijst het geding naar het Gerechtshof te Arnhem ter verdere behandeling en beslissing;

veroordeelt [verweerder] in de kosten van het geding in cassatie, tot op deze uitspraak aan de zijde
van Probis begroot op ƒ 2.971,23 aan verschotten en ƒ 3.500,-- voor salaris.

Dit arrest is gewezen door de vice-president P. Neleman als voorzitter en de raadsheren A.E.M. van
der Putt-Lauwers, J.B. Fleers, H.A.M. Aaftink en A. Hammerstein, en in het openbaar uitgesproken door
de raadsheer A. Hammerstein op 7 december 2001.
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-

3.1

in de zaak van:

[eiseres],
wonende te [woonplaats],

EISERES tot cassatie,

advocaat: mr. M.E. Bruning,

t e g e n

[verweerder],
wonende te [woonplaats],

VERWEERDER in cassatie,

advocaat: aanvankelijk mr. R.F. Thunnissen,

thans mr. J. van Weerden.

Partijen zullen hierna ook worden aangeduid als [eiseres] en [verweerder].

Voor het verloop van het geding in feitelijke instanties verwijst de Hoge Raad naar de navolgende
stukken:

a. de vonnissen in de zaak 469517 CV EXPL 11-6196 van de kantonrechter te Apeldoorn van 1
februari 2012, 24 oktober 2012 en 15 mei 2013;

b. het arrest in de zaak 200.135.144 van het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden van 3 februari 2015.

Het arrest van het hof is aan dit arrest gehecht.

Tegen het arrest van het hof heeft [eiseres] beroep in cassatie ingesteld. De cassatiedagvaarding is
aan dit arrest gehecht en maakt daarvan deel uit.

[verweerder] heeft geconcludeerd tot verwerping van het beroep.

De zaak is voor [verweerder] toegelicht door zijn advocaat.

De conclusie van de Advocaat-Generaal R.H. de Bock strekt tot vernietiging en verwijzing.

In cassatie kan van het volgende worden uitgegaan.

i) Op 18 juli 2005 heeft [eiseres] ten behoeve van [verweerder], haar toenmalige partner, een
bedrag van € 895,-- overgemaakt naar Leaseproces B.V.

1 Het geding in feitelijke instantie

2 Het geding in cassatie

3 Beoordeling van het middel
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-

-
-
-

-

3.2.1

3.2.2

4.6

4.7

4.9

ii) [eiseres] heeft op 22 december 2005 een bedrag van € 10.000,-- overgemaakt naar
[verweerder]. Op het desbetreffende rekeningafschrift van 7 januari 2006 staat als
omschrijving vermeld: “Lening van [...]”.
iii) Op 9 juli 2006 heeft [eiseres] een bedrag van € 1.700,-- overgemaakt naar [verweerder].
iv) In maart 2010 is de relatie tussen partijen beëindigd.
v) [verweerder] heeft vanaf 29 maart 2010 gedurende achttien maanden een bedrag van €
55,-- per maand, derhalve in totaal een bedrag van € 990,--, overgemaakt aan [eiseres]. Op
het rekeningafschrift van 7 april 2010 van de rekening van [eiseres] staat als omschrijving van
de overschrijving vermeld: “Dank Rente”.
vi) Bij brieven van 29 september en 11 oktober 2011 heeft de raadsman van [eiseres] zich op
het standpunt gesteld dat ter zake van het bedrag van € 10.000,-- sprake is van een lening en
is [verweerder] gesommeerd dit bedrag, vermeerderd met rente, terug te betalen.
[verweerder] heeft aan deze sommatie niet voldaan.

Voor zover in cassatie van belang, vordert [eiseres] in dit geding dat [verweerder] wordt
veroordeeld tot terugbetaling van voornoemde bedragen, derhalve in totaal tot een bedrag
van € 12.595,--. Zij legt daaraan primair ten grondslag dat zij deze bedragen aan
[verweerder] heeft geleend en dat [verweerder] heeft toegezegd deze bedragen terug te
betalen, en (in hoger beroep) subsidiair dat zij deze bedragen onverschuldigd aan
[verweerder] heeft betaald.

[verweerder] voert als verweer dat sprake was van schenkingen en dat hij de betaling van €
55,-- per maand gedurende achttien maanden heeft gedaan uit moraal en fatsoen. 
De rechtbank heeft de vordering van [eiseres] afgewezen.

Het hof heeft de vonnissen van de rechtbank, voor zover in cassatie van belang,
bekrachtigd. Het hof heeft daartoe als volgt overwogen:

“4.5 [eiseres] heeft (…) gesteld dat zij met [verweerder] op 22 december [2005] een
overeenkomst van geldlening heeft gesloten uit hoofde waarvan [verweerder] een bedrag
van € 10.000,00 zou lenen, welk bedrag hij zou terugbetalen wanneer hij dat kon.
[verweerder] heeft (…) aangevoerd dat geen sprake was van een geldlening maar van een
schenking en dat hij het bedrag slechts zou terugbetalen als hij daartoe de mogelijkheid had
en dat niet bekend was of en eventueel hoe hij dit bedrag zou terugbetalen en op welke
termijn.

Het hof kwalificeert de aldus tussen partijen gemaakte afspraken als een overeenkomst ingevolge
waarvan [eiseres] aan [verweerder] een bedrag van € 10.000,00 zou verstrekken, met de
verplichting tot terugbetaling van dit bedrag onder de opschortende voorwaarde dat [verweerder]
daartoe de mogelijkheid had. De stelplicht en bewijslast ter zake van de stelling dat de
opschortende voorwaarde niet langer aan nakoming door [verweerder] van zijn verplichting tot
terugbetaling in de weg staat, rust hierbij ingevolge de hoofdregel van artikel 150 Wetboek van
Burgerlijke Rechtsvordering (Rv) op [eiseres] (HR 20 maart 2001, ECLI:NL:HR:2001:AB0610, NJ
2002/494).

Naar het oordeel van het hof heeft [eiseres] niet voldoende onderbouwd gesteld dat en wanneer
het voor [verweerder] mogelijk was het bedrag van € 10.000,00 terug te betalen. De enkele
mededeling van mr. Douwes ter gelegenheid van de repliek van het pleidooi in hoger beroep dat
niet vaststaat dat [verweerder] nooit kan terugbetalen is hiertoe, mede gelet op het
gemotiveerde betoog van [verweerder] dat hij het bedrag eerst niet wilde aannemen omdat hij
wist dat hij het bedrag niet zou kunnen terugbetalen en de erkenning van [eiseres] ter
gelegenheid van het pleidooi dat [verweerder] het absoluut niet wilde, niet voldoende. Aan
bewijslevering op dit punt komt het hof gelet hierop niet toe. Het hof heeft er derhalve vanuit te
gaan dat voormelde opschortende voorwaarde niet is vervuld. Of sprake is van een overeenkomst
van geldlening of van schenking kan dan ook in het midden blijven.

Voor zover [eiseres] betoogt dat door de toezegging van [verweerder] dat hij het bedrag
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3.3.1
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3.3.3

4.12

3.4

(onverplicht) zou terugbetalen er in ieder geval een afdwingbare verplichting tot terugbetaling is
ontstaan, stuit zulks af op het hiervoor gegeven oordeel dat geen sprake is van een verplichting
tot terugbetaling omdat niet vaststaat dat de opschortende voorwaarde dat [verweerder] daartoe
de mogelijkheid had in vervulling is gegaan.

Met betrekking tot de door [eiseres] aan [verweerder] betaalde bedragen van € 895,00 en €
1.700,00 heeft [eiseres] ter gelegenheid van het pleidooi medegedeeld dat zij deze bedragen
simpelweg heeft betaald. Dit strookt met de opmerking in haar brief van 24 augustus 2011 aan
[verweerder] (…): “(...) de proceskosten vanwege Dexia (795) heb ik óók betaald. Plus 1695 euro
voor Yokogama, Maar dàt daargelaten”. [verweerder] heeft als getuige verklaard dat hij het
bedrag van € 895,00 zou terugbetalen als de Dexia procedure gunstig zou verlopen en dat hij zich
niet kan herinneren over het bedrag van € 1.700,00 enige afspraak te hebben gemaakt. Tussen
partijen is in confesso dat de Dexia procedure voor [verweerder] niet gunstig is verlopen. Ten
aanzien van deze bedragen staat naar het oordeel van het hof derhalve evenmin vast dat sprake
is van een verplichting tot terugbetaling. Hierop strandt de vordering tot betaling van deze
bedragen.

[eiseres] heeft het aan haar vordering tot terugbetaling van de door haar aan [verweerder]
verstrekte bedragen subsidiair ten grondslag gelegde beroep op onverschuldigde betaling
tegenover de gemotiveerde betwisting door [verweerder] niet voldoende onderbouwd. Het
betoog van zowel [eiseres] als [verweerder] komt er immers op neer dat de door [eiseres] aan
[verweerder] gedane betalingen werden gerechtvaardigd door een tussen partijen bestaande
rechtsverhouding, te weten een overeenkomst van geldlening dan wel een overeenkomst van
schenking. Gelet hierop ontberen de betalingen geen rechtsgrond zoals bedoeld in artikel 6:203 lid
1 BW. Van onverschuldigde betaling is derhalve geen sprake.”

De onderdelen 1-3 van het middel zijn gericht tegen hetgeen het hof in de rov. 4.5 – 4.10
heeft overwogen met betrekking tot het bedrag van € 10.000,--. Bij de beoordeling van deze
onderdelen dient tot uitgangspunt dat het hof in het midden heeft gelaten of sprake is van
een overeenkomst van geldlening of van schenking (zie het slot van rov. 4.7), in beide
gevallen met een opschortende voorwaarde als door het hof bedoeld. Dat ook bij een
schenking sprake kan zijn van een voorwaardelijke verbintenis tot terugbetaling, kan
afgeleid worden uit HR 13 juli 2001, ECLI:NL:HR:2001:AB2576, NJ 2001/506.

Het voorgaande brengt mee dat de motivering van het hof ook stand moet houden in het
geval sprake is van een overeenkomst van geldlening, zoals [eiseres] heeft betoogd en de
onderdelen 1-3 tot uitgangspunt nemen. Bij de beoordeling van deze onderdelen kan
daarom veronderstellenderwijs uitgegaan worden van een overeenkomst van geldlening.

Met betrekking tot een geldlening als hier (veronderstellenderwijs) aan de orde wordt het
volgende vooropgesteld. De lener dient het bedrag van de lening in beginsel terug te
betalen op het overeengekomen tijdstip of binnen de overeengekomen termijn (art. 7A:1796
en 1800 BW), en bij gebreke daarvan binnen een redelijke termijn (vgl. art. 7A:1797 BW).
Het enkele verweer dat hij daartoe niet in staat is, bevrijdt hem, ook indien juist, niet van die
verplichting.

Het onderhavige geval wordt mede gekenmerkt door de bijzonderheid dat, naar de
vaststelling van het hof in de rov. 4.5 – 4.6, ingevolge de tussen partijen gemaakte
afspraken met betrekking tot de verplichting tot terugbetaling geldt dat de lener
([verweerder]) het bedrag van € 10.000,-- slechts behoefde terug te betalen onder de
opschortende voorwaarde dat hij daartoe de mogelijkheid had. De onderdelen 1-3 komen
met klachten van uiteenlopende aard op tegen dit oordeel en de daaraan door het hof
verbonden gevolgen.

Onderdeel 1.1 van het middel strekt ten betoge dat het hof heeft miskend dat de overeenkomst
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van geldlening naar huidig recht niet een consensuele maar een reële overeenkomst is, en dat de
uit de wet (art. 7A:1791-1801 BW) voortvloeiende verplichting van de lener tot terug-betaling zich
daarom onttrekt aan de bedoeling van partijen zoals deze tot uiting komt in de door het hof
aangenomen opschortende voorwaarde.

Het onderdeel faalt, omdat noch de genoemde bepalingen, noch de aard van de overeenkomst
van geldlening als reële overeenkomst, eraan in de weg staat dat de verplichting tot terugbetaling
voorwaardelijk wordt aangegaan (vgl. HR 29 november 2002, ECLI:NL:HR:2002:AE7005, NJ
2003/50, rov. 3.4.5).

Volgens onderdeel 2.1 is het oordeel van het hof dat partijen met betrekking tot de
terugbetaling van het bedrag van € 10.000,-- een opschortende voorwaarde zijn
overeengekomen en dat die voorwaarde nog niet in vervulling is gegaan, onbegrijpelijk in
het licht van de door [eiseres] gestelde omstandigheden (i) dat [verweerder] heeft
toegezegd het bedrag van € 10.000,-- (onverplicht) terug te betalen, en (ii) dat [verweerder]
na beëindiging van de affectieve relatie gedurende achttien maanden een bedrag van € 55,--
per maand aan [eiseres] heeft overgemaakt onder vermelding van “Dank rente”.

Hoewel, vanwege de daaraan verbonden gevolgen (zie hierna in 3.6.2, 3.6.3 en 3.7.3), in
het algemeen minder voor de hand ligt om bij geldleningen in de privésfeer een afspraak als
de onderhavige aan te merken als een opschortende voorwaarde, treffen de daartegen
gerichte motiveringsklachten van het onderdeel geen doel. Omstandigheid (i) is niet
onverenigbaar met het oordeel van het hof dat – ondanks de bedoelde toezegging –
(tevens) een opschortende voorwaarde is overeengekomen, welke nog niet in vervulling is
gegaan. En het oordeel dat niet voldaan is aan de opschortende voorwaarde dat het voor
[verweerder] mogelijk is de € 10.000,-- terug te betalen, is niet onbegrijpelijk in het licht van
omstandigheid (ii), omdat uit de betaling van dergelijke kleine bedragen gedurende een
beperkte periode nog niet behoeft te volgen dat [verweerder] in staat is € 10.000,-- terug te
betalen.

Onderdeel 3.1 klaagt dat het hof, voor zover de door hem bedoelde opschortende
voorwaarde moet worden verstaan als een voorwaarde voor terugbetaling zonder enige
tijdsbepaling, art. 7A:1797 BW heeft miskend omdat het de vordering van [eiseres] op de
voet van die bepaling had moeten toewijzen, eventueel onder toestaan van uitstel aan
[verweerder].

Volgens onderdeel 3.2 heeft het hof, indien de door hem bedoelde opschortende voorwaarde
moet worden verstaan als een tijdsbepaling, miskend dat het dan op grond van art. 7A:1798
BW verplicht was het tijdstip van terugbetaling ambtshalve te bepalen.

Deze onderdelen lenen zich voor gezamenlijke beoordeling.

De art. 7A:1796-1798 en 7A:1800 BW die, in aanvulling op de algemene regels van
verbintenissenrecht, de overeenkomst van verbruikleen (en dus ook geldlening) nader
regelen, hebben betrekking op het tijdstip waarop de lener verplicht is tot terugbetaling. De
art. 7A:1796 en 7A:1800 BW zien op de situatie dat bij de overeenkomst een tijd voor de
terugbetaling is bepaald, terwijl art. 7A:1797 BW het geval bestrijkt dat geen tijdsbepaling is
overeengekomen.

Art. 7A:1798 BW houdt in dat, indien is overeengekomen dat de lener moet terugbetalen
“wanneer hij daartoe in staat zal zijn”, de rechter gehouden is de tijd van terugbetaling te
bepalen. Hoewel de geciteerde woorden in het algemeen zowel op een opschortende
tijdsbepaling als op een opschortende voorwaarde kunnen zien, volgt uit het slot van het
artikel en het verband met de twee voorgaande artikelen dat het betrekking heeft op een
beding dat een bepaalde tijd voor de terugbetaling aanwijst, en dus op een door partijen
overeengekomen opschortende tijdsbepaling. Het betreft een vage tijdsbepaling, die ruimte
kan laten voor verschil van mening tussen partijen of in een concreet geval de lener in staat
is tot terugbetaling.
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3.8

Dat art. 7A:1798 BW geen betrekking heeft op een opschortende voorwaarde, volgt ook uit
de strekking van de bepaling, die immers in geval van zojuist bedoeld verschil van mening
aan de rechter opdraagt, zo nodig ambtshalve, de tijd van terugbetaling naar gelang van de
omstandigheden te bepalen (vgl. HR 24 november 1927, NJ 1928/390). Een dergelijke
bevoegdheid past slechts bij een opschortende tijdsbepaling, omdat in dat geval het
contractueel aangewezen tijdstip, en daarmee ook de terugbetaling, door partijen als een
zekere (toekomstige) gebeurtenis is aangemerkt, en een betaling voor dat tijdstip niet
onverschuldigd is (art. 6:39 lid 2 BW). 
De in art. 7A:1798 BW besloten liggende bevoegdheid van de rechter past echter niet indien
sprake is van een opschortende voorwaarde, omdat dan de werking van de verbintenis tot
terugbetaling afhankelijk is gesteld van een toekomstige, objectief onzekere gebeurtenis
(art. 6:21-22 BW), zodat naar de bedoeling van partijen onzeker is of de lener daadwerkelijk
tot terugbetaling gehouden zal zijn. In zodanig geval is een betaling voordat de contractueel
omschreven gebeurtenis daadwerkelijk heeft plaatsgevonden, in beginsel onverschuldigd
(art. 6:25 BW). Met het bestaan van een opschortende voorwaarde zou dan ook in strijd zijn
dat de rechter zonder meer moet veroordelen tot terugbetaling, met bepaling van het tijdstip
daarvan.

Nu het tussen [eiseres] en [verweerder] overeengekomen beding omtrent de terugbetaling
door het hof is uitgelegd als een opschortende voorwaarde en niet als een opschortende
tijdsbepaling (en de tegen die uitleg gerichte klachten falen, zie hiervoor in 3.5.2), is art.
7A:1798 BW niet van toepassing en mist onderdeel 3.2 feitelijke grondslag.

Ook het in onderdeel 3.1 vervatte beroep op art. 7A:1797 BW treft geen doel. Het hof heeft
geoordeeld dat de opschortende voorwaarde niet in vervulling is gegaan. Dan kan niet met
succes nakoming gevorderd worden van de verbintenis tot terugbetaling van het geleende.
Het voorwaardelijk karakter van die verbintenis verzet zich dus ingevolge art. 6:26 BW tegen
toepassing van art. 7A:1797 BW. Onderdeel 3.1 faalt derhalve.

Onderdeel 1.4 klaagt met een beroep op HR 10 juni 1927, NJ 1927/1048, dat het hof
miskend heeft dat de stelplicht en bewijslast ter zake van de stelling dat de opschortende
voorwaarde niet langer aan nakoming door [verweerder] van zijn verplichting tot
terugbetaling in de weg staat, niet op [eiseres] maar op [verweerder] rusten, aangezien het
om een bevrijdend verweer gaat.

De stelling dat aan de verplichting tot terugbetaling een voorwaarde was verbonden,
hetgeen in beginsel aan de vordering tot nakoming in de weg staat, is inderdaad een
bevrijdend verweer waarvan (in overeenstemming met het zojuist genoemde arrest van 10
juni 1927) de stelplicht en bewijslast op [verweerder] rusten. Het hof heeft dat evenwel niet
miskend, aangezien het blijkens rov. 4.5 die stelling besloten heeft geacht in hetgeen
[verweerder] had aangevoerd, en bewijs van die stelling niet nodig heeft geoordeeld omdat
die stelling (in zoverre) overeenstemde met hetgeen [eiseres] had aangevoerd.

Uitgaande van het bestaan van zojuist bedoelde voorwaarde, rusten echter op [eiseres] als
de partij die desondanks nakoming verlangt, de stelplicht en bewijslast dat de voorwaarde
niet langer aan nakoming in de weg staat doordat deze in vervulling is gegaan (vgl. HR 20
maart 2001, ECLI:NL:HR:2001:AB0610, NJ 2002/494), zoals het hof met juistheid heeft
geoordeeld. 
Het onderdeel faalt derhalve.

De overige klachten van de onderdelen 1-3 kunnen evenmin tot cassatie leiden. Dit behoeft,
gezien art. 81 lid 1 RO, geen nadere motivering nu die klachten niet nopen tot beantwoording van
rechtsvragen in het belang van de rechtseenheid of de rechtsontwikkeling.

Onderdeel 4.1 klaagt dat het hof in rov. 4.11 ten onrechte de vordering tot terugbetaling van
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de bedragen van € 1.700,-- en € 895,-- niet toewijsbaar heeft geoordeeld op de enkele
grond dat met betrekking tot deze bedragen geen sprake is geweest van een geldlening;
volgens het onderdeel heeft het hof miskend dat [eiseres] aan die vordering subsidiair
onverschuldigde betaling ten grondslag had gelegd.

De klacht kan wegens gebrek aan feitelijke grondslag niet tot cassatie leiden, aangezien het
hof de subsidiair aangevoerde grond van onverschuldigde betaling (ten aanzien van de twee
genoemde bedragen) in rov. 4.12 heeft beoordeeld.

Onderdeel 4.2 is gericht tegen het oordeel van het hof in rov. 4.12 dat de vordering van
[eiseres] ook niet op de grondslag van onverschuldigde betaling toewijsbaar is, omdat de
door [eiseres] gedane betalingen aan [verweerder] gelet op het betoog van zowel [eiseres]
als [verweerder] werden gerechtvaardigd door een tussen partijen bestaande
rechtsverhouding, te weten een overeenkomst van geldlening dan wel een overeenkomst
van schenking. Volgens het onderdeel is dat oordeel met betrekking tot de bedragen van €
1.700,-- en € 895,-- onjuist althans onbegrijpelijk.

Het oordeel van het hof in rov. 4.11 komt erop neer (in zoverre in cassatie onbestreden) dat
[eiseres] de bedragen van € 1.700,-- en € 895,-- niet op grond van de door [eiseres]
gestelde overeenkomst van geldlening kan terugvorderen, omdat [eiseres] heeft verklaard
dat zij die bedragen simpelweg heeft betaald en [verweerder] heeft verklaard dat hij het
bedrag van € 895,-- zou terugbetalen als zijn procedure tegen Dexia gunstig zou verlopen,
welk geval zich niet heeft voorgedaan, en dat hij zich niet kan herinneren over het bedrag
van € 1.700,-- enige afspraak te hebben gemaakt. Kennelijk heeft het hof deze verklaringen,
nu zij over en weer niet waren weersproken, voor juist aangenomen.

Hetgeen het hof vervolgens in rov. 4.12 heeft overwogen, komt erop neer dat voor zover
met betrekking tot deze bedragen geen sprake is geweest van een geldlening, in ieder geval
sprake is geweest van een schenking aan [verweerder]. Dat oordeel geeft geen blijk van
een onjuiste rechtsopvatting en is, in het licht van de vaststaande affectieve relatie tussen
[eiseres] en [verweerder] en hetgeen het hof in rov. 4.11 heeft overwogen, ook niet
onbegrijpelijk. Onderdeel 4.2 faalt derhalve.

De Hoge Raad:

verwerpt het beroep;

compenseert de kosten van het geding in cassatie aldus dat iedere partij de eigen kosten draagt.

Dit arrest is gewezen door de vice-president F.B. Bakels als voorzitter en de raadsheren C.A.
Streefkerk, G. de Groot, M.V. Polak en T.H. Tanja-van den Broek, en in het openbaar uitgesproken door
de raadsheer G. de Groot op 30 september 2016.

4 Beslissing
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OZ EXPORT PLANTEN B.V.,

gevestigd te Aalsmeer,

EISERES tot cassatie,

advocaat: mr. E. Grabandt,

t e g e n

[Verweerster],

gevestigd te [vestigingsplaats],

VERWEERSTER in cassatie,

advocaat: mr. R.F. Thunnissen.

1. Het geding in feitelijke instanties

Eiseres tot cassatie - verder te noemen: OZ - heeft bij exploot van 1 juli 1999 verweerster in cassatie
- verder te noemen: [verweerster] - gedagvaard voor de rechtbank te Haarlem en gevorderd bij
vonnis, uitvoerbaar bij voorraad voor zover de wet zulks toelaat, [verweerster] te veroordelen om
tegen behoorlijk bewijs van kwijting aan OZ te betalen (1) een bedrag van ƒ 144.594,60, te
vermeerderen met de wettelijke rente, benevens een bedrag P.M. ten titel van schade nader op te
maken bij staat en te vereffenen volgens de wet, en (2) een bedrag van ƒ 3.400,-- met de rente als
volgens de wet, telkens vanaf de dag van deze dagvaarding.

[Verweerster] heeft de vordering bestreden en in reconventie gevorderd bij vonnis, voor zoveel
mogelijk uitvoerbaar bij voorraad, OZ te veroordelen tot betaling van een bedrag van ƒ 509.185,76,
vermeerderd met de wettelijke rente vanaf 1 mei 1999.

OZ heeft de vordering in reconventie bestreden.

De rechtbank heeft bij vonnis van 7 november 2000 in conventie [verweerster] veroordeeld tot
betaling aan OZ van een bedrag van ƒ 144.594,60, te vermeerderen met de wettelijke rente over dit
bedrag vanaf 1 juli 1999 tot de dag der algehele voldoening, en het meer of anders gevorderde
afgewezen. De rechtbank heeft voorts in reconventie de vordering afgewezen.

Tegen dit zowel in conventie als in reconventie gewezen vonnis heeft [verweerster] hoger beroep
ingesteld bij het gerechtshof te Amsterdam. [verweerster] heeft daarbij haar vordering met betrekking
tot de economische schade verminderd met een bedrag van ƒ 172.156,--.

Bij tussenarrest van 28 februari 2002 heeft het hof de zaak naar de rol verwezen voor het nemen van
een akte aan de zijde van OZ. Bij eindarrest van 21 november 2002 heeft het hof het vonnis van de
rechtbank te Haarlem van 7 november 2000 vernietigd en, zowel in conventie als in reconventie
opnieuw rechtdoende, in conventie de vorderingen van OZ afgewezen en in reconventie OZ
veroordeeld tot betaling aan [verweerster] van een bedrag van € 60.366,27 (ƒ 133.029,76) met de
wettelijke rente over dit bedrag vanaf 1 mei 1999 en het meer of anders gevorderde afgewezen.

Het eindarrest van het hof is aan dit arrest gehecht.

2. Het geding in cassatie

Tegen het eindarrest van het hof heeft OZ beroep in cassatie ingesteld. De cassatiedagvaarding is
aan dit arrest gehecht en maakt daarvan deel uit.

[Verweerster] heeft geconcludeerd tot verwerping van het beroep.
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De zaak is voor partijen toegelicht door hun advocaten en voor OZ mede door mr. F.A.M. van Bree,
advocaat bij de Hoge Raad.

De conclusie van de Advocaat-Generaal D.W.F. Verkade strekt tot verwerping van het beroep.

3. Beoordeling van het middel

3.1 In cassatie kan van het volgende worden uitgegaan.

(i) Tussen partijen is op of omstreeks 1 april 1998 een overeenkomst gesloten op grond waarvan
[verweerster] aan OZ 20.000 tot 30.000 Zamioculcas Zamiifolia planten (hierna ook: de planten) zou
leveren als nader in de schriftelijke overeenkomst van diezelfde datum is omschreven, met name
planten met een potmaat van 17 of 18 centimeter doorsnee en een hoogte van (inclusief pot) 75 cm of
meer en een bepaald aantal veren. De planten met potmaat Ø 18 cm moesten beschikbaar zijn vanaf
1 mei 1998 en de planten met potmaat Ø 17 cm vanaf 1 augustus 1998. De prijs was ƒ 20,-- per pot.
OZ zou aan [verweerster] een aanbetaling doen van ƒ 150.000,-- vóór 15 april 1998. De
contractperiode was bepaald op "1/5/98-30/4/99".

(ii) Bij factuur van 31 maart 1998 heeft [verweerster] aan OZ een bedrag van ƒ 159.000,-- inclusief
BTW in rekening gebracht. Deze factuur is door OZ prompt voldaan.

(iii) In de periode van 26 mei tot en met 28 juli 1998 heeft [verweerster] 712 planten met potmaat Ø
18 cm geleverd, die door OZ zijn geaccepteerd als in overeenstemming met de gestelde
kwaliteitsnormen.

(iv) Bij telefax van 29 september 1998 heeft OZ, naar aanleiding van een bezoek van één van haar
werknemers aan de kwekerij van [verweerster] alwaar het contingent planten met potmaat Ø 17 cm
werd bezichtigd, aan [verweerster] bericht

"dat de planten er goed bij staan maar nog niet voldoen aan de afgesproken kwaliteitsnormen. De
beoogde aflevertijd zal dan ook worden overschreden. We zullen onze klant informeren en proberen
dit aan hem uit te leggen. De groei van de planten heeft een kweker natuurlijk niet geheel in de hand,
toch denken wij dat u het begin van de afleverperiode niet geheel juist hebt ingeschat.

Wij zullen u informeren omtrent de reactie van onze klant en wellicht genoodzaakt zijn met u de
afspraken nader te bespreken. Intussen willen wij u verzoeken de kwaliteit te blijven controleren en
de planten niet af te sturen voordat de planten voldoen aan de afgesproken kwaliteitsnormen.

(...)."

(v) Bij telefax van 29 september 1998 heeft [verweerster] aan OZ geantwoord:

"(...)

Tegenvallend voor beide partijen is het feit dat wij uit ons bestand Zamioculcas opgezet in pot Ø 18
cm geen voor OZ aanvaardbare exemplaren konden leveren. Dit bestand, destijds ook door uw klant
gezien, heeft inmiddels wel de vereiste hoogte maar voldoet in totaal niet aan uw kwaliteitsnormen.

Voor wat betreft de levering van 20.000 exemplaren Ø 17 vóór 1 mei 1999 zien wij echter geen
problemen, uw medewerker [betrokkene 1] uitte zich ook tevreden over de kwaliteit van het getoonde
bestand zoals die er tot nu toe bij staat.

(...)."

(vi) Bij telefax van 2 maart 1999 heeft OZ aan [verweerster] het volgende geschreven:

"(...)

Aangezien ik vorige week niet aanwezig was vernam ik hedenochtend dat u vorige week een afroep
van 200 planten niet hebt geaccepteerd. Dit verbaast mij ten hoogste daar u ook weet dat de aan u
verstrekte opdracht vanaf 1/5/98 in regelmatige leveringen zou worden afgenomen. U gaf destijds
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aan dat er 500-800 planten per week beschikbaar zouden zijn. Een afroep van 200 stuks voor deze
week is dan toch ook een gewone afroep. Wij kunnen ons voorstellen dat een klant wat voorzichtig is
daar de vorige zending relatief veel jonge nog lichte bladeren had in de ogen van [betrokkene 2].

(...)

Natuurlijk vinden wij het bijzonder vervelend. Van [betrokkene 2] ontvingen wij op 23 februari j.l. een
fax waarin hij ingaat op de ontstane problematiek. Er was overeengekomen vanaf mei 1998 t/m april
1999 ongeveer 20.000-30.000 Zamiaculus zamifolia af te nemen. U gaf aan dat er tussen de 500 - 800
planten per week beschikbaar zouden zijn. Helaas kon u deze toezegging niet nakomen en gelukkig
konden wij een aantal Zamia's van een andere teler betrekken. Het laat niet weg dat wij en onze
klant hierdoor te maken hebben gehad met winstderving.

Het is niet reëel nu van ons te verwachten dat wij alle planten voor eind april kunnen afnemen. Wij
kunnen er niets aan doen dat nu naar uw zeggen de volledige productie afleverbaar is.

[Betrokkene 2] geeft verder aan dat inmiddels de marktsituatie is veranderd en de concurrentie is
toegenomen. Hij vraagt ons vriendelijk nu niet aan te dringen op de afname van 20.000 tot 30.000
stuks in de resterende periode daar dit zijns inziens niet reëel is. Hij vraagt nu om 200 planten zodat
hij aan de reactie van zijn klanten, in de huidige marktsituatie, nog kan afmeten wat hij nog kan doen.

(...)."

(vii) Bij brief van 12 maart 1999 schreef de raadsman van [verweerster] het volgende aan OZ:

"(...)

Uw afnemer, [betrokkene 2] heeft reeds een jaar geleden de kwekerij in Frankrijk bezocht en daar een
oordeel gegeven over de kwaliteit van de eerste lichting planten. Later dat jaar heeft [betrokkene 2]
besloten te wachten op de nieuwe lichting. (...) [Betrokkene 2] en Uw bedrijf hebben derhalve
gekozen voor de jongste generatie die in november 1998 is geïnspecteerd (...). Op 4 januari 1999 is
de eerste lichting van 60 stuks uitgeleverd. (...) Naar nu blijkt zal [betrokkene 2] geen grote
hoeveelheden planten bij Uw bedrijf bestellen. U laat derhalve ook na bestelling bij cliënte te doen,
waardoor U tekort komt in de nakoming van Uw verbintenis met cliënte.

(...)

Ik wil U dan ook dringend verzoeken er alles aan te doen de planten nu spoedig, voor 30 april
aanstaande, af te nemen. Cliënte zou deze levering kunnen verzorgen. Cliënte staat vanaf heden
klaar om 10.000 planten per maand uit te leveren.

(...)

Ook Uw mededeling dat op 2 maart jl. 500/800 Zamiculcassen zouden zijn afgeroepen is aantoonbaar
onjuist. De fax van 2 maart jl. rept slechts over 200 planten. Dat cliënte de proefzending niet terstond
heeft doorgezonden heeft te maken met een reeds eerder belegde bespreking op die datum: 2 maart.
Cliënte wenste en wenst immers substantiële hoeveelheden uit te leveren en niet aan het lijntje
gehouden te worden met allerlei proefzendingen, die geen enkele omzet vertegenwoordigen.

(...)."

(viii) In de periode van 4 januari tot en met 27 april 1999 heeft [verweerster] 1100 Zamioculcas
Zamiifolia met potmaat Ø 17 cm geleverd, die door OZ zijn geaccepteerd als in overeenstemming met
de gestelde kwaliteitsnormen.

3.2 Bij inleidende dagvaarding heeft OZ, voor zover nog van belang, gevorderd dat [verweerster] zal
worden veroordeeld tot betaling aan haar van een bedrag van ƒ 114.594,60, alsmede tot vergoeding
van de door OZ geleden schade, nader op te maken bij staat en te vereffenen volgens de wet. OZ
heeft daartoe aangevoerd dat er sprake is van wanprestatie aan de zijde van [verweerster], nu
[verweerster] niet heeft voldaan aan haar verplichting tot deelleveranties van de planten en voorts in
gebreke is gebleven om planten te leveren die voldeden aan de kwaliteitseisen uit het contract.
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[Verweerster] heeft de vordering gemotiveerd betwist. Zij vorderde in reconventie dat OZ zou worden
veroordeeld tot het vergoeden van de door [verweerster] geleden schade ten bedrage van ƒ
509.185,76. Daartoe heeft [verweerster] aangevoerd dat OZ in strijd met haar contractuele
verplichtingen heeft nagelaten de planten van [verweerster] af te nemen.

3.3 De rechtbank heeft de vordering van OZ in conventie toegewezen, met uitzondering van de
gevorderde buitengerechtelijke incassokosten, en de vordering van [verweerster] in reconventie
afgewezen.

3.4 In zijn tussenarrest heeft het hof geoordeeld dat OZ diende te bewijzen dat de kwaliteit van de
planten (zowel met potmaat 18 cm als met potmaat 17 cm) niet conform het contract was. OZ kreeg
de gelegenheid bij akte bescheiden in het geding te brengen waaruit blijkt dat de 18 cm pot planten
die haar door [verweerster] in 1998 zijn geleverd niet overeenkwamen met de eisen van de
overeenkomst (rov. 4.11). Wat betreft de 17 cm pot planten overwoog het hof dat een oordeel over de
vraag of [verweerster] op 1 mei 1999 in verzuim was pas kon worden gegeven nadat OZ duidelijkheid
had verschaft omtrent de kwaliteit van de leveringen (rov. 4.15, 4.18).

In zijn eindarrest heeft het hof, kort samengevat, het volgende overwogen.

(a) De door OZ overgelegde schriftelijke verklaringen ([betrokkene 3 ,4, 2, 5 en 6]) bieden geen steun
aan de stelling van OZ dat de planten met potmaat Ø 18 cm niet voldeden aan de kwaliteitsnormen
van het contract en dat OZ om die reden heeft nagelaten de 18 cm planten verder af te roepen (rov.
2.6-2.13).

(b) Het aanbod van de zijde van OZ om haar stellingen dat de 18 cm planten die door [verweerster]
zijn geleverd, niet overeenkwamen met de eisen uit het contract onderscheidenlijk dat de 18 cm
planten niet door [verweerster] konden worden geleverd, te bewijzen door het horen van de
betrokken personen die in de betreffende schriftelijke verklaringen voorkomen, moet worden
gepasseerd omdat het aanbod te vaag en in het andere geval te vaag en niet ter zake dienend is
(rov. 2.14-2.16).

(c) Dit betekent dat OZ zich ten aanzien van de levering van de planten met potmaat 18 cm niet kan
beroepen op wanprestatie en dat de vordering in conventie in zoverre niet toewijsbaar is (rov. 2.17).

(d) Het deel van de door [verweerster] in reconventie gevorderde schadevergoeding dat betrekking
heeft op de planten met potmaat 18 cm is niet toewijsbaar (rov. 2.18).

(e) Uit de door OZ overgelegde keuringsrapporten en schriftelijke verklaringen ([betrokkene 3 ,4, 2, 5
en 6]) volgt geenszins dat de kwaliteit van de geleverde 17 cm planten niet conform de overeenkomst
was (rov. 2.22-2.30).

(f) Het aanbod van OZ om haar stelling dat de 17 cm planten niet de afgesproken kwaliteit hadden, te
bewijzen door het horen [betrokkene 3 ,4, 2, 5 en 6], dient te worden gepasseerd omdat het aanbod
te vaag is (rov. 2.31).

(g) [Verweerster] was op 1 mei 1999 niet in verzuim ten aanzien van de levering van de planten (met
potmaat 18 cm en met potmaat 17 cm) en OZ heeft geen recht op schadevergoeding (rov. 2.33-2.35).

(h) De reconventionele vordering van [verweerster], voor zover deze betrekking heeft op de 17 cm
planten, is toewijsbaar (rov. 2.36).

Het hof heeft het vonnis van de rechtbank vernietigd, de vordering in conventie alsnog afgewezen en
de vordering in reconventie toegewezen voor een bedrag van € 60.366,27.

3.5 Het middel keert zich met rechts- en motiveringsklachten tegen het passeren van het
bewijsaanbod van OZ zoals hiervoor in 3.4 onder (b) en (f) vermeld. OZ wijst erop dat zij onder meer
bij akte van 25 april 2002 uitdrukkelijk bewijs heeft aangeboden. Het hof had niet mogen oordelen dat
dit aanbod te vaag is op de grond dat OZ heeft verzuimd aan te geven op welk concreet punt de
bedoelde personen meer of anders kunnen verklaren dan zij in hun schriftelijke verklaring hebben
weergegeven. Deze eis kan aan een bewijsaanbod niet worden gesteld, ook niet wanneer de
bedoelde schriftelijke verklaringen naar het oordeel van de appelrechter (nog) geen steun bieden aan
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de te bewijzen stelling. Bovendien heeft het hof volgens het middel miskend dat de waarde van een
getuigenverklaring eerst behoort te worden beoordeeld nà het afleggen van de verklaring en dat een
bewijsaanbod niet mag worden gepasseerd op grond van een prognose omtrent deze waarde.

3.6 Uitgangspunt bij de beoordeling van het middel is dat, ingevolge het bepaalde in art. 166 lid 1 in
verbinding met art. 353 lid 1 Rv., een partij in hoger beroep tot getuigenbewijs moet worden
toegelaten indien zij voldoende specifiek bewijs aanbiedt van feiten die tot beslissing van de zaak
kunnen leiden. Het antwoord op de vraag of een bewijsaanbod voldoende specifiek is, hangt af van
de omstandigheden van het geval, waarbij de rechter, mede in verband met de eisen van een goede
procesorde, zal moeten letten op de wijze waarop het processuele debat zich heeft ontwikkeld en het
stadium waarin de procedure verkeert. In hoger beroep zal van een partij die bewijs door getuigen
aanbiedt, in beginsel mogen worden verwacht dat zij voldoende concreet aangeeft op welke van haar
stellingen dit bewijsaanbod betrekking heeft en, voor zover mogelijk, wie daarover een verklaring
zouden kunnen afleggen, doch zal in het algemeen niet mogen worden verlangd dat daarbij ook wordt
aangegeven wat daarover door getuigen zal kunnen worden verklaard. Indien reeds getuigen zijn
gehoord of schriftelijke verklaringen van getuigen zijn overgelegd, zal de eis dat het bewijsaanbod
voldoende specifiek en ter zake dienend moet zijn, kunnen meebrengen dat nader wordt aangegeven
in hoeverre de getuigen meer of anders kunnen verklaren dan zij al hebben gedaan. De rechter mag
echter niet op grond van zijn waardering van de reeds afgelegde verklaringen of de inhoud van de
schriftelijke verklaringen, aan een bewijsaanbod voorbijgaan, omdat hij daarmee ten onrechte vooruit
zou lopen op het resultaat van de bewijsvoering die nog moet plaatsvinden.

3.7 Het hof heeft in zijn tussenarrest overwogen dat OZ diende te bewijzen dat "de kwaliteit van de
planten met potmaat 18 cm niet conform het contract was" en dat OZ de gelegenheid kreeg
bescheiden in het geding te brengen "waaruit blijkt dat de 18 cm pot planten die haar door
[verweerster] in 1998 zijn geleverd niet overeenkwamen met de eisen van de overeenkomst". OZ had
bij memorie van antwoord (nr. 43) gesteld aan welke maatstaven de planten zouden moeten voldoen
en zij had ook gesteld en te bewijzen aangeboden, "speciaal via rapporten en getuigenverklaringen
van de betrokken keurmeesters" in welke opzichten de planten niet aan deze maatstaven voldeden.
Voorts heeft OZ gesteld dat de door [verweerster] te leveren planten wel degelijk van A1-kwaliteit
moesten zijn, dat A1-kwaliteit betekent de gangbare kwaliteit volgens de normen van de Vereniging
van Bloemenveilingen in Nederland en dat A2 inferieure kwaliteit is. Ook daarvan heeft OZ bewijs
aangeboden. OZ heeft vervolgens voldaan aan de opdracht van het hof in zijn tussenarrest en
bescheiden overgelegd, waarbij zij het volgende heeft aangetekend:

"Dat laat onverlet haar uitdrukkelijk aanbod om alle betrokken personen, die voorkomen in de hierbij
overgelegde verklaringen, onder ede te doen horen. Zij kunnen bevestigen dat de 18 Ø potplanten
die haar door [verweerster] zijn geleverd niet overeenkwamen met de eisen van de overeenkomst,
c.q. ook de 18 Ø potplanten niet door [verweerster] konden worden geleverd, en ook de 17 Ø
potplanten niet conform de afgesproken kwaliteit waren. Voorts biedt OZ aan via getuigen te bewijzen
dat nimmer is afgesproken het contract na 1 mei 1999 te verlengen."

3.8 In het licht van de hiervoor in 3.6 omschreven maatstaven en de hiervoor in 3.7 vermelde
stellingen en bewijsaanbiedingen van OZ getuigen de hiervoor in 3.4 onder (b) en (f) weergegeven
oordelen van het hof van een onjuiste rechtsopvatting dan wel zijn deze oordelen zonder nadere
motivering, die ontbreekt, niet begrijpelijk. De oordelen van het hof getuigen van een onjuiste
rechtsopvatting voor zover het hof heeft geoordeeld dat OZ haar bewijsaanbod meer had moeten
specificeren dan zij heeft gedaan of nader had moeten aangeven wat de door haar voor te brengen
getuigen zouden kunnen verklaren. Daarbij dient in aanmerking genomen te worden dat OZ nog niet
tot bewijsvoering was toegelaten en slechts, op verzoek van het hof, bescheiden had overgelegd. Het
hof mocht in een dergelijk geval ook niet op grond van de inhoud van deze bescheiden aan het
bewijsaanbod van OZ voorbijgaan, omdat het daarmee vooruitliep op de uitkomst van een eventuele
bewijslevering door OZ die op grond van het tussenarrest van het hof juist mocht verwachten dat zij
tot bewijslevering zou worden toegelaten vóórdat de waardering van het bewijsmateriaal aan de
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orde zou komen. Voor zover het hof wel van de juiste maatstaven is uitgegaan, is zijn oordeel niet
begrijpelijk. In de eerste plaats valt zonder nadere toelichting niet in te zien waarom het
bewijsaanbod van OZ niet voldoende specifiek was. OZ heeft immers aangegeven van welke
stellingen zij bewijs aanbood en zij heeft te dier zake een uitdrukkelijk bewijsaanbod gedaan. In de
tweede plaats is het oordeel van het hof dat het bewijsaanbod van OZ kan worden gepasseerd, niet
toereikend gemotiveerd, nu het hof niet heeft vastgesteld dat de door OZ gestelde en te bewijzen
aangeboden feiten niet tot de beslissing van de zaak zouden kunnen leiden. De op het vorenstaande
gerichte klachten van het middel treffen dus doel.

4. Beslissing

De Hoge Raad:

vernietigt het arrest van het gerechtshof te Amsterdam van 21 november 2002;

verwijst het geding ter verdere behandeling en beslissing naar het gerechtshof te 's-Gravenhage;

veroordeelt [verweerster] in de kosten van het geding in cassatie, tot op deze uitspraak aan de zijde
van OZ begroot op € 394,38 aan verschotten en € 1.590,-- voor salaris.

Dit arrest is gewezen door de vice-president P. Neleman als voorzitter en de raadsheren D.H.
Beukenhorst, A.M.J. van Buchem-Spapens, A. Hammerstein en P.C. Kop, en in het openbaar
uitgesproken door de raadsheer A. Hammerstein op 9 juli 2004.
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Hoge Raad der Nederlanden

Beschikking

in de zaak van:

[verzoeker],
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VERZOEKER tot cassatie,

advocaat: mr. N.T. Dempsey,

t e g e n

ECLI:NL:HR:2018:1846
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3.1

VEKA SHIPYARD LEMMER B.V.,
wonende te Lemmer, gemeente De Friese Meren,

VERWEERSTER in cassatie,

advocaat: mr. F.M. Dekker.

Partijen zullen hierna ook worden aangeduid als [verzoeker] en Veka.

Voor het verloop van het geding in feitelijke instanties verwijst de Hoge Raad naar:

a. de beschikking in de zaken 5546491 AR VERZ 16-241, 5546633 AR VERZ 16-242 en 5551834 AR
VERZ 16-244 van de rechtbank Noord-Nederland van 18 januari 2017;

b. de beschikking in de zaak 200.214.082 van het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden van 28 augustus
2017.

De beschikking van het hof is aan deze beschikking gehecht.

Tegen de beschikking van het hof heeft [verzoeker] beroep in cassatie ingesteld. Het cassatierekest is
aan deze beschikking gehecht en maakt daarvan deel uit.

Veka heeft verzocht het beroep te verwerpen.

De conclusie van de Advocaat-Generaal L. Timmerman strekt tot vernietiging en verwijzing.

De advocaat van Veka heeft schriftelijk op die conclusie gereageerd.

In cassatie kan van worden uitgegaan van de feiten weergegeven in de conclusie van de
Advocaat-Generaal onder 2.2-2.7. Samengevat en voor zover in cassatie van belang, gaat het om
het volgende.

i) Veka bouwt en onderhoudt schepen. [verzoeker] is met ingang van 1 januari 2012 voor
onbepaalde tijd in dienst getreden van Veka, laatstelijk in de functie van kraanmachinist.
ii) Volgens de door de werknemers van Veka gebruikte verlofbriefjes dienen werknemers voor
verlof van meer dan twee dagen toestemming te krijgen van zowel de afdelingschef als de
bedrijfsleider.
iii) [verzoeker] heeft een verlofaanvraag ingediend voor de periode van 29 september 2016 -
21 oktober 2016. 
Deze aanvraag is voor akkoord getekend door de direct leidinggevende van [verzoeker], maar
is vervolgens door de bedrijfsleider afgewezen met een beroep op drukke werkzaamheden op
de werf. Daarbij is aan [verzoeker] het volgende geschreven:

“Vandaag (…) hebben we elkaar gesproken over de verlofaanvraag die je hebt gedaan voor de
periode 29-09-2016 tot en met 21-10-2016. Dit betreft 17 werkdagen, nagenoeg 3 en een halve
week.

1 Het geding in feitelijke instanties

2 Het geding in cassatie

3 Beoordeling van het middel
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3.2.1

3.2.2

3.3.1

Helaas komt deze periode niet uit door enorm drukke werkzaamheden op de werf, dat heb ik je
ook mondeling meegedeeld.

Vanzelfsprekend is in overleg een andere periode bespreekbaar.

Je hebt aangegeven dat je het niet eens bent met dit besluit en tevens heb je aangegeven dat je
toch op vakantie gaat in voornoemde periode omdat je vakantie al geboekt is. Je hebt gezegd dat
je deze boeking reeds in januari van dit jaar gedaan hebt.

Ik heb aangegeven dat dit niet acceptabel is. 
De normale gang van zaken is eerst een akkoord van de werkgever voor een verlof periode en
vervolgens maak je daar je reisplannen op.

Indien je toch afwezig bent om je verlof op te nemen dan ben je ongeoorloofd afwezig waar
consequenties aan verbonden zijn en/of mogelijk tot beëindiging van je arbeidsovereenkomst kan
leiden. Ik ga er vanuit dat je je planning wijzigt en verwacht dat je in de eerder genoemde periode
gewoon aan het werk bent. Vanzelfsprekend zijn we als bedrijf bereid in overleg een periode af te
spreken waarin je verlof past. Zowel voor jezelf als voor Veka.”

(iv) [verzoeker] is op 29 september 2016 met vakantie naar Spanje gegaan. Op diezelfde dag
heeft Veka hem op staande voet ontslagen.

In het onderhavige geding heeft [verzoeker] diverse primaire en (meer) subsidiaire
verzoeken gedaan. 
Deze strekken onder meer (primair) tot vernietiging van het ontslag op staande voet,
loondoorbetaling en wedertewerkstelling, en (subsidiair) tot toekenning van diverse
vergoedingen. Veka heeft een tegenverzoek gedaan tot betaling door [verzoeker] van een
schadevergoeding van € 3.039,99 en (voorwaardelijk) tot ontbinding van de
arbeidsovereenkomst op grond van art. 7:669 lid 1 in verbinding met lid 3, onder e en g, BW.

De kantonrechter heeft de verzoeken van [verzoeker] afgewezen en het tegenverzoek van
Veka tot betaling van een bedrag van € 3.039,99 toegewezen.

Het hof heeft de beschikking van de kantonrechter bekrachtigd. Het is tot de slotsom
gekomen dat voldoende aannemelijk is dat sprake was van gewichtige redenen voor Veka
om niet in te stemmen met de gevraagde vakantie, en dat het gedrag van [verzoeker] een
dringende reden opleverde om hem op staande voet te ontslaan.

Met betrekking tot een door [verzoeker] gedaan bewijsaanbod heeft het hof als volgt
overwogen:

“5.10 De stelling van [verzoeker] dat hij met Veka een afspraak had om altijd in oktober met
vakantie te gaan en in ruil daarvoor gedurende de Bouwvak doorwerkt, is gemotiveerd
betwist door Veka. 
Zij heeft daartoe onbestreden aangevoerd dat Veka geen Bouwvak kent en dat zij geen
toezegging heeft gedaan, inhoudende dat [verzoeker] altijd in oktober met vakantie zou
mogen gaan. Tegenover deze betwisting heeft [verzoeker] geen nadere feiten gesteld. Het
hof passeert dan ook zijn bewijsaanbod. Daarbij overweegt het hof dat het feit dat
[verzoeker] jarenlang met instemming van de toen bij Veka werkzame bedrijfsleiders in
oktober met vakantie naar Spanje is gegaan, niet een toezegging voor de toekomst
impliceert, terwijl voorts niet valt in te zien, waarom [verzoeker] – zonder toelichting omtrent
de gestelde afspraak op het verlofbriefje – een verlofaanvraag met betrekking tot de
bedoelde periode heeft ingediend.”

Onderdeel 1 van het middel klaagt dat het hof in rov. 5.10 ten onrechte het bewijsaanbod
van [verzoeker] heeft gepasseerd met betrekking tot zijn stelling dat sprake was van een
mondelinge afspraak (‘gentlemen’s agreement’) dat hij in oktober van ieder jaar vakantie
mocht opnemen.
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3.3.2

3.3.3

3.3.4

3.4

3.5

Het onderdeel voert onder meer aan dat het bewijsaanbod ziet op een relevante en
concrete feitelijke stelling, dat het tijdig en duidelijk door [verzoeker] is aangevoerd en dat
over het bewijsthema niet eerder getuigen zijn gehoord.

[verzoeker] heeft in zijn verzoekschrift in hoger beroep (nr. 91 e.v.) onder meer aangevoerd
dat Veka en [verzoeker] mondeling hadden afgesproken dat [verzoeker] ieder jaar in
oktober vakantiedagen mocht opnemen om naar Spanje af te reizen, dat daarom [verzoeker]
deze vakantie altijd ver van tevoren boekte, dat alle vorige bedrijfsleiders (bij naam
genoemd) van deze mondelinge afspraak op de hoogte waren, en dat als tegenprestatie
was afgesproken dat [verzoeker] gedurende de gehele bouwvak zou doorwerken. Volgens
[verzoeker] hebben al zijn leidinggevenden door de jaren heen gevolg gegeven aan deze
afspraak. [verzoeker] heeft verzocht een van de voormalige bedrijfsleiders – bij naam
genoemd – als getuige te horen (verzoekschrift in hoger beroep nr. 130).

Het bewijsaanbod ziet op een mondelinge afspraak tussen [verzoeker] en Veka. De stelling
terzake van [verzoeker] is voldoende uitgewerkt en duidelijk en zijn bewijsaanbod is
voldoende specifiek en ter zake dienend om [verzoeker] overeenkomstig art. 166 lid 1 Rv toe
te laten tot het bewijs van die stelling. Dat Veka geen bouwvak kent, dat zij ontkent een
toezegging te hebben gedaan en dat [verzoeker] de door hem gestelde afspraak niet op het
verlofbriefje heeft vermeld, maakt dit niet anders. Anders dan het hof heeft overwogen,
heeft de afspraak zoals die door [verzoeker] is gesteld, onmiskenbaar mede betrekking op
de toekomst en is deze dus relevant. Het hof had dan ook niet aan het bewijsaanbod mogen
voorbijgaan. (Zie onder meer HR 9 juli 2004, ECLI:NL:HR:2004:AO7817, NJ 2005/270 en HR
15 januari 2016, ECLI:NL:HR:2016:49.)

De klacht van onderdeel 1 slaagt derhalve.

De klachten van onderdeel 2 kunnen niet tot cassatie leiden. Dit behoeft, gezien art. 81 lid 1 RO,
geen nadere motivering nu die klachten niet nopen tot beantwoording van rechtsvragen in het
belang van de rechtseenheid of de rechtsontwikkeling.

Onderdeel 3 bouwt voort op de onderdelen 1 en 2 en behoeft geen zelfstandige behandeling.

De Hoge Raad:

vernietigt de beschikking van het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden van 28 augustus 2017;

verwijst het geding naar het gerechtshof ’s-Hertogenbosch ter verdere behandeling en beslissing;

veroordeelt Veka in de kosten van het geding in cassatie, tot op deze uitspraak aan de zijde van
[verzoeker] begroot op € 382,49 aan verschotten en € 2.200,-- voor salaris, vermeerderd met de
wettelijke rente over deze kosten indien Veka deze niet binnen veertien dagen na heden heeft
voldaan.

Deze beschikking is gegeven door de vice-president C.A. Streefkerk als voorzitter en de raadsheren
A.H.T. Heisterkamp, G. Snijders, M.V. Polak en C.E. du Perron, en in het openbaar uitgesproken door de
raadsheer C.E. du Perron op 5 oktober 2018.

4 Beslissing
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[De man],

wonende te [woonplaats],

VERWEERDER in cassatie,

niet verschenen.

Partijen zullen hierna ook worden aangeduid als de vrouw en de man.

1. Het geding in feitelijke instanties

Met een op 2 maart 2005 ter griffie van de rechtbank Assen ingediend verzoekschrift heeft de man
zich gewend tot die rechtbank en verzocht, kort gezegd, tussen partijen echtscheiding uit te spreken,
met vaststelling van een bijdrage in de kosten van het levensonderhoud voor de vrouw op nihil en die
van de uit dat huwelijk geboren minderjarige kinderen, zoals in het verzoekschrift vermeld.

De vrouw heeft verweer gevoerd en verzocht de man te veroordelen tot het betalen van een bijdrage
in het levensonderhoud van de twee kinderen van € 550,-- per kind per maand en van haarzelf van €
1000,-- per maand.

Bij tussenbeschikking van 1 juni 2005 heeft de rechtbank echtscheiding uitgesproken en voor het
overige de behandeling aangehouden.

De rechtbank heeft bij eindbeschikking van 10 augustus 2005 de bijdrage voor de minderjarigen met
ingang van 1 juni 2005 op € 416,-- per kind per maand gesteld, met afwijzing van de door de vrouw
verzochte bijdrage.

Tegen de eindbeschikking hebben de vrouw en de man, ieder voor zich, hoger beroep ingesteld bij het
gerechtshof te Leeuwarden.

Bij beschikking van 6 juni 2007 heeft het hof de beschikking van de rechtbank van 10 augustus 2005
vernietigd, en opnieuw rechtdoende de bijdrage voor de minderjarigen met ingang van 1 juni 2005
vastgesteld op € 279,-- per kind per maand en de beschikking bekrachtigd voor zover daarbij het
verzoek tot vaststelling van een bijdrage in de kosten van levensonderhoud van de vrouw is
afgewezen. De overige verzoeken van de vrouw en de man heeft het hof afgewezen

De beschikking van het hof is aan deze beschikking gehecht.

2. Het geding in cassatie

Tegen de beschikking van het hof heeft de vrouw beroep in cassatie ingesteld. Het cassatierekest is
aan deze beschikking gehecht en maakt daarvan deel uit.

De man is niet verschenen.

De conclusie van de Advocaat-Generaal J. Wuisman strekt tot verwerping van het beroep.

De advocaat van de vrouw heeft bij brief van 22 februari 2008 op die conclusie gereageerd.

3. Beoordeling van het middel

3.1 Tussen partijen, die op 8 november 1999 met elkaar zijn gehuwd en uit wier huwelijk twee
kinderen zijn geboren, is op verzoek van de man op 1 juni 2005 echtscheiding uitgesproken. De
echtscheidingsbeschikking is op 26 juni 2005 in het daartoe bestemde register ingeschreven. De twee
kinderen wonen bij de vrouw. De man is werkzaam in het in [A] Holding B.V. ondergebrachte
garagebedrijf van zijn vader en daartoe in dienst van deze besloten vennootschap.

3.2 De rechtbank heeft de door de man aan de vrouw te betalen bijdrage in de kosten van verzorging
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en opvoeding van de twee kinderen, de minderjarigen [kind 1], geboren [geboortedatum] 2000, en
[kind 2], geboren [geboortedatum] 2001, met ingang van 1 juni 2005 bepaald op € 416,-- per kind per
maand en het verzoek van de vrouw tot vaststelling van een bijdrage in de kosten van haar
levensonderhoud afgewezen.

3.3 Het hof heeft de door de man ten behoeve van de kinderen te betalen bijdrage bepaald op € 279,-
- per maand en de beroepen beschikking bekrachtigd, voor zover daarbij het verzoek tot vaststelling
van een bijdrage in de kosten van levensonderhoud van de vrouw is afgewezen.

3.4 Het hof heeft onder het kopje "Het inkomen van de man" omtrent de invloed van het salaris van
de vrouw onder 6 overwogen:

"In hoger beroep heeft de man uitdrukkelijk de stelling van de vrouw weersproken dat het door de
vrouw in 2004 genoten salaris feitelijk door hem gegenereerd inkomen betreft. Voorts blijkt uit de
stukken - met name brieven van de werkgever d.d. 19 december 2004 en 24 januari 2005 en van de
boekhouder van 2 november 2005 - niet anders dan dat de vrouw zelf in loondienst is geweest bij [A]
Holding B.V. (tevens werkgever van de man) en uit dien hoofde ook arbeid heeft verricht, althans
gehouden is geweest arbeid te verrichten. Gelet hierop vindt het hof in hetgeen de vrouw heeft
aangevoerd onvoldoende grond om aan te nemen dat de man in 2004 meer inkomen heeft
gegenereerd dan blijkt uit zijn jaaropgaaf 2004, zodat er geen aanleidng is om in verband hiermee
zijn huidig inkomen, althans zijn verdiencapaciteit hoger in te schatten."

3.5 Onderdeel 1.3 klaagt dat het hof ten onrechte zonder nadere of andere motivering is
voorbijgegaan aan het aanbod van de vrouw om (tegen)bewijs te leveren van haar stelling dat zij
nimmer arbeid verrichtte.

De klacht slaagt. Indien het hof heeft nagelaten te beslissen op het bewijsaanbod van de vrouw,
heeft het art. 166 lid 1 Rv. geschonden, aangezien uit die bepaling voortvloeit dat de rechter ten
aanzien van een op behoorlijke wijze gedaan bewijsaanbod een beslissing geeft. Indien het hof het
bewijsaanbod stilzwijgend heeft verworpen op de grond dat het hier gaat om een aanbod van een
partij zichzelf als getuige te laten horen zonder dat aanvullend bewijs aanwezig is, is het van een
onjuiste rechtsopvatting uitgegaan. Evenals ten aanzien van verklaringen van andere getuigen het
geval is, dient ook ten aanzien van de verklaringen van een partijgetuige de vraag welke betekenis
aan deze verklaring toekomt, pas aan de orde te komen na het getuigenverhoor (HR 1 november
1991, nr. 14399, NJ 1992, 26 en HR 1 november 1991, nr. 14575, NJ 1992, 27).

3.6 De overige klachten behoeven geen behandeling.

4. Beslissing

De Hoge Raad:

vernietigt de beschikking van het gerechtshof te Leeuwarden van 6 juni 2007;

verwijst het geding naar het gerechtshof te Arnhem ter verdere behandeling en beslissing.

Deze beschikking is gegeven door de raadsheren P.C. Kop, als voorzitter, F.B. Bakels en W.D.H. Asser,
en in het openbaar uitgesproken door de raadsheer E.J. Numann op 18 april 2008.
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TMG DISTRIBUTIE B.V.,

gevestigd te Amsterdam,

VERWEERSTER in cassatie,

advocaat: mr. R.A.A. Duk.

Partijen zullen hierna ook worden aangeduid als [eiser] en TMG.

1. Het geding in feitelijke instanties

Voor het verloop van het geding in feitelijke instanties verwijst de Hoge Raad naar de navolgende
stukken:

a. het vonnis in de zaak CV 09-8900 van de kantonrechter te Amsterdam van 17 september 2009;

b. het arrest in de zaak 200.052.974/01 van het gerechtshof te Amsterdam van 28 december 2010.

Het arrest van het hof is aan dit arrest gehecht.

2. Het geding in cassatie

Tegen het arrest van het hof heeft [eiser] beroep in cassatie ingesteld. De cassatiedagvaarding is aan
dit arrest gehecht en maakt daarvan deel uit.

TMG heeft geconcludeerd tot verwerping van het beroep.

De zaak is voor partijen toegelicht door hun advocaten.

De conclusie van de Advocaat-Generaal J. Spier strekt tot vernietiging van het bestreden arrest en tot
terugverwijzing ter fine van het alsnog horen van getuigen.

De advocaat van TMG heeft bij brief van 20 januari 2012 op die conclusie gereageerd.

3. Beoordeling van het middel

3.1 In cassatie kan van het volgende worden uitgegaan.

(i) [Eiser] heeft zich op 31 augustus 2005 bij schriftelijke overeenkomst met als opschrift
"Overeenkomst Freelance Organisatie" verbonden om met ingang van 1 september 2005 de
zondagkrant van De Telegraaf in de gemeente Vaals te bezorgen. In deze overeenkomst is onder
"Gegevens opdrachtgever" (sub 2) de naam [betrokkene 1] vermeld. Voorts is daarop onder
"Handtekening" (sub 6) bij "Opdrachtgever" een handtekening geplaatst die leest "[betrokkene 1]".
Onderaan het formulier (sub 7) is de volgende tekst opgenomen: "Door ondertekening van dit
document verklaart de opdrachtnemer alle gegevens naar waarheid te hebben ingevuld, geldige
documenten te hebben overgelegd en akkoord te gaan met de Algemene Voorwaarden en de bijlagen
verstrekt door de opdrachtgever."

(ii) [Betrokkene 1] was ten tijde van de ondertekening van de overeenkomst depothouder van TMG
(toen genaamd DistriQ), een transport- en distributiebedrijf dat voor een aantal uitgevers van
dagbladen de landelijke distributie verzorgt.

(iii) Blijkens door [eiser] overgelegde bankafschriften uit het jaar 2007 werd de betaling van de voor
de bezorging van De Telegraaf verschuldigde vierwekelijkse vergoeding over de periode 1 - 10 van
2007 overgemaakt op een door [eiser] bij de Postbank aangehouden girorekening onder de
vermelding "KN: (...) DistriQ BV/De Telegraaf vergoeding relatienr [001] (...)".

De betalingen zijn verricht door het (aan TMG gelieerde) Administratiekantoor 't Gooi met hetzelfde
sofinummer als TMG.
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(iv) Eind 2005 heeft TMG aan onder meer [eiser] een "Unieke aanbieding voor bezorgers en overige
freelancers" doen toekomen betreffende het afsluiten van een collectieve zorgverzekering voor
bezorgers.

(v) [Betrokkene 1] is op enig moment als depothouder opgevolgd, respectievelijk de bedrijfsmatige
activiteiten van [betrokkene 1] zijn overgenomen, door [betrokkene 2] en [betrokkene 3].

(vi) Bij brief van 24 september 2007 heeft laatstgenoemde aan [eiser] meegedeeld dat een in die brief
beschreven handelwijze haar vertrouwen in de bereidheid van [eiser] om voor een correcte bezorging
van De Telegraaf op Zondag zorg te dragen ernstig had geschaad en dat zij iemand anders voor de
bezorgwijken Vaals 1 en Vaals 2 zou gaan inzetten.

3.2 [Eiser] vordert in dit geding, kort gezegd, (door)betaling van de hem ingevolge de overeenkomst
toekomende vergoeding, alsmede betaling van een bedrag dat gemoeid is geweest met de aanschaf
van een nieuwe bril, nadat hij (in 2001) bij het bezorgen van de krant ten val was gekomen. [Eiser]
legt aan de eerste vordering ten grondslag dat TMG zijn contractuele wederpartij is en dat er geen
grond bestond de overeenkomst te beëindigen. De kantonrechter heeft de vorderingen afgewezen op
de grond dat niet TMG maar de hiervoor in 3.1 onder (i) bedoelde [betrokkene 1] als opdrachtgever
van [eiser] moet worden aangemerkt.

Het hof heeft het vonnis van de kantonrechter bekrachtigd. Het oordeelde dat [eiser] begrepen moet
hebben dat niet TMG maar de depothouder zijn wederpartij was, waartoe het redengevend achtte dat
[eiser] niet betwist dat TMG bij de verspreiding van kranten gebruik maakt van de diensten van locale
distributeurs (depothouders) met wie zij een contractuele relatie heeft en dat die depothouders
bezorgers inzetten, alsmede dat vaststaat dat in de door [eiser] ondertekende akte als contractspartij
niet TMG maar een opdrachtgever met een districts- rayon- en depotnummer is vermeld en dat [eiser]
die akte teruggekregen heeft met daarin opgenomen [betrokkene 1] als opdrachtgever en
ondertekenaar. Daaraan doet niet af, dat het bij de in het contract vermelde algemene voorwaarden
om door TMG opgestelde voorwaarden ging, aldus het hof. (rov. 4.4.1).

Voorts heeft het hof geoordeeld dat [eiser] niet heeft bestreden dat het [betrokkene 1] is geweest die
hem aanwijzingen voor zijn werk heeft gegeven en dat daaraan niet afdoet dat [eiser] betalingen
heeft ontvangen van de hiervoor in 3.1 onder (iii) bedoelde instantie met de aldaar vermelde
referentie. Hetzelfde geldt voor de omstandigheid dat TMG aan [eiser] een collectieve zorgverzekering
heeft aangeboden en hem een bezorgershandleiding van DistriQ zou zijn ter hand gesteld (rov. 4.4.2).
Op grond van het vorenstaande heeft het hof geoordeeld dat [eiser] zijn standpunt dat een
contractuele relatie tot stand is gekomen tussen hem en TMG onvoldoende feitelijk heeft toegelicht in
het licht van het daartegen door TMG gevoerde verweer (rov. 4.5). In rov. 4.6 heeft het hof het
bewijsaanbod gepasseerd dat [eiser] bij memorie van grieven heeft gedaan om [betrokkene 4] en
[betrokkene 1] als getuigen te horen over de in die memorie (op pag. 5 onder a) beschreven gang van
zaken. Het overwoog daartoe:

"De inhoud van de door [eiser] ter staving van zijn betoog overgelegde, niet ondertekende verklaring
d.d. 27 september 2009 (productie 2 bij memorie van grieven) legt in dit verband onvoldoende gewicht
in de schaal reeds omdat [betrokkene 1], wiens naam onder de verklaring is geplaatst, in een wel
door hem ondertekende verklaring (productie 1 bij memorie van antwoord) betwist dat de bewuste
'brief' van 27 september 2009 van hem afkomstig is en voorts uit die 'brief' ook niet duidelijk op te
maken valt dat [eiser] niet met de depothouder van TMG doch met TMG zelf een contractuele relatie is
aangegaan (vgl. gedeeltelijk doorgestreepte eerste volzin). Het hof ziet gelet op dit een ander geen
aanleiding om op het bewijsaanbod van [eiser] ter zake in te gaan en zal dit mitsdien passeren.

[Eiser] heeft voorts nog gewezen op de inhoud van een door hem bij memorie van grieven als
productie 3 overgelegde brief van [betrokkene 2] aan hem van 15 september 2006, waaruit zijn
inziens zou volgen dat [betrokkene 3] niet de mening is toegedaan dat zij een contractuele relatie
heeft gehad met [eiser]. Dit valt echter in die brief niet te lezen en valt voorts niet te rijmen met de
inhoud van de brief van [betrokkene 3] aan de advocaat van [eiser] van 13 februari 2007 (productie 6
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bij conclusie van antwoord) waarin zij zich bereid verklaart om met [eiser] een regeling te treffen. Het
hof ziet in het licht hiervan evenmin aanleiding om in te gaan op het aanbod van [eiser] om
[betrokkene 2] als getuige te doen horen."

Het hof heeft de afwijzing van de schadevordering ter zake van de bril bekrachtigd op de grond dat
[eiser] daarop in de memorie van grieven niet is ingegaan en hij zijn standpunt dat TMG voor die
schade aansprakelijk is, onvoldoende feitelijk heeft onderbouwd (rov. 4.7).

3.3.1 Middel I klaagt in negen onderdelen dat het hof (in rov. 4.4.1-4.6) ten onrechte, dan wel
ontoereikend gemotiveerd, met passering van zijn bewijsaanbod, de stelling van [eiser] heeft
verworpen dat tussen hem en TMG een arbeidsovereenkomst tot stand is gekomen.

De onderdelen 1-7 bevatten geen klachten.

Onderdeel 1 verwijst naar de in hoger beroep door [eiser] ingenomen stellingen (a) dat hij een
arbeidsovereenkomst met TMG heeft gehad en nog heeft,

(b) dat hij nooit erkend heeft in dienst te zijn geweest van [betrokkene 3], noch dat zij de
overeenkomst heeft beëindigd, (c) dat hij geen overeenkomst met [betrokkene 1] heeft gesloten,
maar van [betrokkene 4] een blanco overeenkomst heeft ontvangen, die hij later terugkreeg met
daarin de naam van [betrokkene 1] ingevuld, (d) dat [betrokkene 1] heeft verklaard dat [eiser] nimmer
bij hem in dienst is geweest maar dat de overeenkomst is gesloten met [betrokkene 4] namens TMG
en (e) dat uit de brief van 15 september 2006 van [betrokkene 2] namens zijn echtgenote en DistriQ
blijkt dat TMG contracten sluit en niet [betrokkene 1] en dat sprake was van een duidelijke
gezagsverhouding tussen DistriQ/TMG en [eiser]. De onderdelen 2-7 bevatten een weergave van het
verdere debat in hoger beroep. Onderdeel 8 klaagt, onder verwijzing naar de stellingen, vermeld in
onderdeel 1 en hetgeen in de onderdelen 2-7 is weergegeven, dat het hof onjuist, althans
onbegrijpelijk heeft geoordeeld dat het [eiser] zonder meer duidelijk moet zijn geworden dat niet TMG
maar de regionale depothouder als zijn opdrachtgever beschouwd moest worden en dat gelet op al
het overige dat in rov. 4.4.1 en 4.4.2 is overwogen, [eiser] zijn standpunt onvoldoende feitelijk heeft
toegelicht. Onderdeel 9 bestrijdt de beslissing van het hof (rov. 4.6) het bewijsaanbod van [eiser] te
passeren. Het voert daartoe aan dat de voorgedragen getuigen ([betrokkene 4], [betrokkene 1] en
[betrokkene 2]) de juistheid kunnen bevestigen van de stellingname van [eiser] en betoogt dat de
door het hof genoemde gronden om het bewijsaanbod te passeren nu juist de noodzaak van een
getuigenverhoor bevestigen.

3.3.2 Deze klachten falen. Het hof heeft, zonder miskenning van enige rechtsregel en niet
onbegrijpelijk, kunnen oordelen dat in het licht van hetgeen in rov. 4.4.1 en 4.4.2 is overwogen,
waarbij ook enkele stellingen van [eiser] zijn verworpen - een en ander als weergegeven hiervoor in
3.2 - van [eiser] mocht worden verwacht dat hij, wilde hij worden toegelaten tot het bewijs van zijn
stellingen, met betrekking tot de gang van zaken rond de totstandkoming en uitvoering van de
overeenkomst meer zou stellen dan hij heeft gedaan, ook indien daarbij betrokken wordt hetgeen hij
in de memorie van grieven op blz. 5 onder (a) achter de vier gedachtestreepjes heeft aangevoerd, nu
het hof daaromtrent - in cassatie als zodanig onbestreden - heeft overwogen dat daaruit op zichzelf
niet volgt dat [eiser] TMG als zijn contractspartij mocht beschouwen. Het hof heeft derhalve
geoordeeld en kunnen oordelen dat [eiser] onvoldoende heeft gesteld om tot bewijslevering te
worden toegelaten, waaraan hetgeen in onderdeel 9 is aangevoerd niet kan afdoen.

3.4 De in middel II aangevoerde klachten kunnen niet tot cassatie leiden. Zulks behoeft, gezien art. 81
RO, geen nadere motivering nu de klachten niet nopen tot beantwoording van rechtsvragen in het
belang van de rechtseenheid of de rechtsontwikkeling.

4. Beslissing
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De Hoge Raad:

verwerpt het beroep;

veroordeelt [eiser] in de kosten van het geding in cassatie, tot op deze uitspraak aan de zijde van
TMG begroot op € 781,34 aan verschotten en € 2.200,-- voor salaris.

Dit arrest is gewezen door de vice-president E.J. Numann als voorzitter en de raadsheren A.M.J. van
Buchem-Spapens, F.B. Bakels, C.A. Streefkerk en G. Snijders, en in het openbaar uitgesproken door de
raadsheer F.B. Bakels op 23 maart 2012.

287



Instantie Hoge Raad

Datum uitspraak 28-01-2011

Datum publicatie 28-01-2011

Zaaknummer 10/00698

Formele relaties Conclusie: ECLI:NL:PHR:2011:BO6106 
Procedure voortgezet met: ECLI:NL:GHSHE:2014:3531 

Rechtsgebieden Civiel recht

Bijzondere kenmerken Cassatie

Inhoudsindicatie
Procesrecht. Aandelenlease. Dexia. Is de verjaringstermijn voor een beroep op
vernietiging aandelenlease-overeenkomst ex art. 1:88 en 1:89 BW door echtgenote
ingevolge art. 3:52 lid 1 BW verstreken? Ten onrechte vanwege een onvoldoende
onderbouwing met concrete feiten gepasseerd aanbod om te bewijzen dat
echtgenote meer dan drie jaar vóór vernietigingshandeling bekend was geraakt met
de aandelenlease-overeenkomst. In het onderhavige geval kon bezwaarlijk worden
verlangd dat bij dit aanbod nadere - in de sfeer van de contractuele wederpartij en
diens echtgenote gelegen - feitelijke gegevens werden verstrekt over het moment
waarop de echtgenote bekend raakte met de overeenkomst. In casu brengen de
eisen van een goede procesorde mee dat met het oog op het, mede door art. 166
Rv. gewaarborgde, belang van de waarheidsvinding door het leveren van
getuigenbewijs, aan de feitelijke onderbouwing van de stelling niet de eisen mogen
worden verbonden die daaraan zijn gesteld.

Vindplaatsen Rechtspraak.nl 
RvdW 2011/172 
NJ 2012/603 met annotatie van H.J. Snijders 
NJB 2011, 304 
JE 2011, 114 
JWB 2011/63 
JOR 2011/87 
JBPR 2011/31 met annotatie van mw. mr. H.L.G. Wieten 

Uitspraak

28 januari 2011

Eerste Kamer

10/00698

EE/MD

Hoge Raad der Nederlanden

ECLI:NL:HR:2011:BO6106

288



Arrest

in de zaak van:

DEXIA BANK NEDERLAND N.V.,

gevestigd te Amsterdam,

EISERES tot cassatie, verweerster in het voorwaardelijk incidentele cassatieberoep,

advocaat: mr. R.S. Meijer,

t e g e n

[Verweerder],

wonende te [woonplaats],

VERWEERDER in cassatie, eiser in het voorwaardelijk incidentele cassatieberoep,

advocaten: mr. S. Kousedghi en mr. H.J.W. Alt.

Partijen zullen hierna ook worden aangeduid als Dexia en [verweerder].

1. Het geding in feitelijke instanties

Voor het verloop van het geding in feitelijke instanties verwijst de Hoge Raad naar de navolgende
stukken:

a. het vonnis in de zaak 04/172 van de rechtbank Middelburg van 29 december 2004,

b. het vonnis in de zaak 05-170 van de kantonrechter te Middelburg van 6 juni 2005,

c. het arrest in de zaak 105.003.610/01, rolnummer (oud) 05/1234 van het gerechtshof te 's-
Gravenhage van 10 november 2009.

Het arrest van het hof is aan dit arrest gehecht.

2. Het geding in cassatie

Tegen het arrest van het hof heeft Dexia beroep in cassatie ingesteld. [Verweerder] heeft
voorwaardelijk incidenteel cassatieberoep ingesteld. De cassatiedagvaarding en de conclusie van
antwoord tevens houdende incidenteel cassatieberoep zijn aan dit arrest gehecht en maken daarvan
deel uit.

Partijen hebben over en weer geconcludeerd tot verwerping van het beroep.

De zaak is voor partijen toegelicht door hun advocaten.

De conclusie van de plaatsvervangend Procureur-Generaal strekt tot verwerping van het principale
beroep.

De advocaat van Dexia heeft bij brief van 9 december 2010 op die conclusie gereageerd.

3. Uitgangspunten in cassatie

3.1 In cassatie kan van het volgende worden uitgegaan.

(i) [Verweerder] en de rechtsvoorganger van Dexia, Legio-Lease B.V., hebben een effectenlease-
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overeenkomst gesloten met de naam 'WinstVerDriedubbelaar' (verder: de overeenkomst). De
overeenkomst is gedateerd op 10 maart 2000.

(ii) De overeenkomst heeft een looptijd van 36 maanden, te rekenen vanaf de eerste aankoopdag van
effecten, 10 maart 2000. De leasesom bedraagt € 113,05 per maand en in totaal € 23.466,12. Er zijn
drie tranches van elk 68 aandelen ABN AMRO, 68 aandelen Ahold en 68 aandelen ING aangekocht.

(iii) [Verweerder] heeft door een schriftelijke mededeling als bedoeld in art. 7:908 lid 2 BW laten weten
niet gebonden te willen zijn aan de zogenoemde "Duisenbergregeling".

(iv) De echtgenote van [verweerder] heeft bij brief van 17 maart 2004 aan Dexia bericht dat zij de
overeenkomst op grond van art. 1:88 en 1:89 BW vernietigt nu zij geen toestemming voor het
aangaan van de overeenkomst heeft verleend.

3.2.1 Dexia heeft in eerste aanleg bij de rechtbank gevorderd [verweerder] te veroordelen tot
betaling van de restschuld van € 12.285,73, te vermeerderen met rente en kosten. De rechtbank heeft
bij verstek het gevorderde toegewezen.

Nadat [verweerder] in verzet gekomen was van het bij verstek gewezen vonnis, heeft de rechtbank
de zaak verwezen naar de sector kanton, omdat de overeenkomst moet worden gekwalificeerd als
een huurkoop.

Tegenover het betoog van [verweerder] dat de overeenkomst door zijn echtgenote bij
buitengerechtelijke verklaring van 17 maart 2004 is vernietigd, heeft Dexia aangevoerd dat deze
buitengerechtelijke verklaring ingevolge art. 3:52 lid 2 BW geen effect heeft kunnen sorteren omdat
de rechtsvordering tot vernietiging van de op 10 maart 2000 gesloten overeenkomst, gelet op art.
1:89 BW in verbinding met art. 3:52 lid 1, onder d, BW, reeds was verjaard op het tijdstip waarop de
verklaring werd verzonden.

De kantonrechter heeft het beroep van [verweerder] op de buitengerechtelijke vernietiging door zijn
echtgenote afgewezen onder meer op de grond dat "het beroep te laat is ingesteld". Voorts heeft de
kantonrechter het verstekvonnis vernietigd en [verweerder] veroordeeld om aan Dexia te betalen een
bedrag van € 3.685,72.

3.2.2 In het door [verweerder] ingestelde hoger beroep is hij opgekomen tegen het oordeel van de
kantonrechter dat hem geen beroep op de buitengerechtelijke vernietiging van de overeenkomst
toekomt omdat het beroep te laat is ingesteld. Daartoe heeft hij onder meer betwist dat zijn
echtgenote vanaf het begin van de looptijd van de overeenkomst op de hoogte was van het bestaan
van de overeenkomst. Hij heeft in dat verband betoogd dat zijn echtgenote pas begin 2003 - naar
aanleiding van berichten in het nieuws - te weten is gekomen dat hij de overeenkomst had gesloten.

Dexia heeft daartegenover in haar memorie van antwoord het volgende betoogd. De bewijslast van
de subjectieve bekendheid van de echtgenote van [verweerder] met de overeenkomst rust weliswaar
op haar (Dexia), maar aan deze bewijsvoering mogen geen hoge eisen worden gesteld. Deze
subjectieve bekendheid kan worden afgeleid uit ten processe gebleken feiten en omstandigheden.

Dit bewijs kan worden geput uit algemene ervaringsregels met betrekking tot hetgeen, gelet op de
positie van partijen en de aard van de handeling, binnen gezinsverhoudingen gebruikelijk is. Naar
algemene ervaringsregels informeren echtelieden elkaar over het aangaan van een overeenkomst als
de onderhavige en niet is gebleken dat zich op die regel in dit geval een uitzondering zou voordoen.
Voor het geval het hof zou oordelen dat [verweerder] voldoende gemotiveerd heeft gesteld dat zijn
echtgenote minder dan drie jaar voorafgaand aan 17 maart 2004 kennis heeft genomen van het
bestaan van de overeenkomst, biedt Dexia bewijs aan van haar stelling dat de echtgenote van
[verweerder] meer dan drie jaar voorafgaand aan genoemde datum kennis heeft genomen van de
overeenkomst, zulks met alle middelen rechtens, het horen van getuigen daaronder begrepen.

[Verweerder] heeft bij pleitnota in eerste termijn herhaald dat zijn echtgenote eerst begin 2003 ermee
bekend is geraakt dat hij de overeenkomsten met Dexia had gesloten en dat de reden dat zij
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daarmee niet eerder bekend was, ligt in de onderlinge taakverdeling tussen de echtelieden, die inhield
dat de financiën van het gezin uitsluitend en alleen door [verweerder] werden bestierd.

Hij heeft voorts aangevoerd dat waar Dexia zich op het standpunt stelt dat zijn echtgenote eerder
met een en ander bekend was, Dexia daarvan de bewijslast draagt welke zij slechts zal kunnen
vervullen door specifieke feiten en omstandigheden aan te dragen die betrekking hebben op
[verweerder] en zijn echtgenote, en niet op "de Nederlandse gezinsverhoudingen" in het algemeen.

Dexia heeft daarop bij pleitnota schriftelijk pleidooi (tweede termijn) betoogd dat [verweerder] het
laat bij de enkele stelling dat zijn echtgenote pas in 2003 bekend is geworden met het bestaan van
de overeenkomst, dat deze stelling onaannemelijk is, en dat zelfs als inderdaad van zo'n traditionele
rolverdeling sprake is als door [verweerder] gesteld, zulks niet eraan afdoet dat echtgenoten zeker
een beleggingsbeslissing als de onderhavige met elkaar delen. In dat verband heeft Dexia erop
gewezen dat [verweerder] naast de onderhavige overeenkomst nog twee effectenlease-
overeenkomsten met Dexia heeft afgesloten, respectievelijk op 11 juni 1997 (met een maandlast van
€ 114,03, aangevuld op 1 mei 1999 met een 'Winstverbeteraar') en op 15 november 2000 (met een
maandlast van € 226,89). Dexia heeft geconcludeerd dat [verweerder] niet aan zijn (verzwaarde)
stelplicht heeft voldaan en dat zijn stelling dat zijn echtgenote pas in 2003 bekend is geworden met
het bestaan van de overeenkomst reeds daarom gepasseerd dient te worden. Zou het hof daarover
anders oordelen, dan dient - aldus Dexia - uit de bovengenoemde feiten tenminste het vermoeden te
worden geput dat de echtgenote meer dan drie jaar voorafgaand aan haar vernietigingsverklaring
bekend was met het bestaan van de overeenkomst. Voor het geval Dexia ook daarin niet kan worden
gevolgd, heeft Dexia verwezen naar haar bewijsaanbod opgenomen in haar memorie van antwoord.

3.2.3 Het hof heeft het beroep van [verweerder] op de buitengerechtelijke vernietiging door zijn
echtgenote gehonoreerd en het beroep van Dexia op verjaring verworpen. Het hof heeft daartoe
overwogen:

"3.4 (...) De echtgenote van [verweerder] heeft het beroep op vernietiging van de overeenkomst
gedaan bij brief van 17 maart 2004. Het hof gaat ervan uit dat Dexia deze brief uiterlijk vrijdag 19
maart 2004 heeft ontvangen. Dexia heeft geen feiten gesteld waaruit volgt dat de echtgenote eerder
dan drie jaar vóór 19 maart 2004 op de hoogte was van de overeenkomst. Hetgeen Dexia stelt
omtrent ervaringsregels binnen gezinsverhoudingen betreffende andere gezinnen dan dat van
[verweerder] is niet relevant. Het gaat erom of de echtgenote van [verweerder] op de hoogte was
van de overeenkomst. Ook uit het feit dat de overeenkomst substantiële betalingsverplichtingen met
zich bracht, volgt niet dat de echtgenote van [verweerder] op de hoogte was van de overeenkomst.
Nu Dexia geen concrete feiten heeft gesteld waaruit volgt dat de echtgenote van [verweerder] eerder
dan drie jaar vóór 19 maart 2004 op de hoogte was van de overeenkomst, gaat het hof voorbij aan
het bewijsaanbod van Dexia op dit punt."

3.2.4 Het hof heeft het vonnis van de kantonrechter vernietigd, de vorderingen van Dexia in eerste
aanleg afgewezen, voor recht verklaard dat de overeenkomst bij brief van 17 maart 2004
buitengerechtelijk is vernietigd en Dexia veroordeeld tot terugbetaling aan [verweerder] van €
4.069,80.

4. Beoordeling van het middel in het principale beroep

4.1 Het middel richt zich tegen rov. 3.4 en klaagt dat, mede in het licht van het tussen partijen
gevoerde debat, onjuist dan wel onbegrijpelijk is dat het hof het aanbod van getuigenbewijs van
Dexia heeft gepasseerd.

Daartoe voert het middel in het bijzonder het volgende aan. Dexia's aanbod strekte onmiskenbaar
ertoe het echtpaar [verweerder en zijn echtgenote] zelf als getuigen te doen horen. Het
bewijsaanbod is tijdig gedaan en niet eerder zijn getuigen gehoord. Dexia heeft weliswaar geen
concrete feiten gesteld waaruit de eerdere bekendheid van [verweerder]s echtgenote volgt, maar
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zulks kan ook bezwaarlijk van Dexia worden gevergd nu dergelijke feiten in het privédomein liggen,
tot welk domein Dexia slechts toegang kan krijgen door de echtelieden onder ede te horen. 's Hofs
oordeel dat Dexia's stellingen omtrent ervaringsregels binnen gezinsverhoudingen irrelevant zijn
omdat zij andere gezinnen dan dat van [verweerder] betreffen, behelst een ontoelaatbare petitio
principii en/of prognose, althans miskent dat zo'n algemene ervaringsregel wel degelijk een relevant
aanknopingpunt voor het recht op bewijslevering door getuigenbewijs vormt. Zulks geldt a fortiori in
het licht van de uit de overeenkomst (en de twee andere door [verweerder] met Dexia gesloten
overeenkomsten) voortvloeiende substantiële maandelijkse betalingsverplichtingen ten bedrage van
in totaal € 453,97. Immers, de door [verweerder] gegeven verklaring dat hij zelf het exclusieve
bestuur van de gezinsfinanciën had, verklaart niet waarom hij deze substantiële maandlasten voor
zijn echtgenote verborgen zou hebben gehouden, temeer niet nu (blijkens een brief van 30 januari
2003 van [verweerder] aan Dexia waarin hij om kwijtschelding van de restschuld verzoekt) met de
WinstVerDriedubbelaar een opvang werd beoogd voor de door de voorziene gezinsuitbreiding
wegvallende arbeidsinkomsten van zijn echtgenote.

4.2.1 Het hof heeft, in cassatie terecht niet bestreden, tot uitgangspunt genomen dat de termijn van
de verjaring van de rechtsvordering van de echtgenote van [verweerder] tot vernietiging van de
overeenkomst op grond van het ontbreken van haar toestemming, is gaan lopen vanaf het tijdstip
waarop zij met de overeenkomst daadwerkelijk bekend was. In cassatie evenzeer terecht niet
bestreden, heeft het hof aangenomen dat op Dexia de stelplicht en bewijslast rust ter zake van de
verjaring.

Dexia diende in het onderhavige geval derhalve te stellen en, zo nodig, te bewijzen dat de echtgenote
van [verweerder] eerder dan drie jaar vóór 19 maart 2004 daadwerkelijk bekend was met het feit dat
[verweerder] de overeenkomst had gesloten.

4.2.2 Het hof, dat kennelijk heeft geoordeeld en heeft kunnen oordelen dat [verweerder] de stelling
van Dexia dat zijn echtgenote eerder daadwerkelijk bekend was met de overeenkomst voldoende
gemotiveerd heeft betwist en dat geen grond bestaat voorshands, behoudens door [verweerder] te
leveren tegenbewijs, aan te nemen dat zijn echtgenote op de hoogte was van de overeenkomst,
heeft het bewijsaanbod van Dexia gepasseerd op de grond dat Dexia geen concrete feiten heeft
gesteld waaruit volgt dat de echtgenote van [verweerder] eerder dan drie jaar vóór 19 maart 2004 op
de hoogte was van de overeenkomst.

Aldus heeft het hof miskend dat in het onderhavige geval van Dexia bezwaarlijk kon worden verlangd
dat zij nadere feitelijke gegevens verstrekte omtrent de eerdere bekendheid van de echtgenote van
[verweerder] met de overeenkomst. In aanmerking genomen dat de desbetreffende stelling
betrekking heeft op, voor de beslissing van de zaak relevante, omstandigheden van subjectieve aard
die zich geheel in de sfeer van [verweerder] en zijn echtgenote hebben afgespeeld, en gelet op het
(hiervoor in 3.2.2 samengevatte) partijdebat, brengen de eisen van een goede procesorde in dit geval
immers mee dat met het oog op het, mede door art. 166 Rv. gewaarborgde, belang van de
waarheidsvinding door het leveren van getuigenbewijs, aan de feitelijke onderbouwing van die
stelling niet de eisen mogen worden gesteld die het hof hier heeft aangenomen.

Het middel slaagt.

5. Beoordeling van het middel in het voorwaardelijk incidentele beroep

5.1 Het middel, dat aan de orde komt nu het middel in het principale beroep slaagt, richt zich tegen
het oordeel van het hof in rov. 3.4, met de klacht dat het hof ten onrechte niet aan het bewijsaanbod
van Dexia is voorbijgegaan op de grond dat het slechts in algemene termen is vervat.

5.2 Het middel mist feitelijke grondslag voor zover het ervan uitgaat dat Dexia haar bewijsaanbod in
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louter algemene bewoordingen heeft gedaan. Blijkens de (hiervoor in 3.2.2 weergegeven) inhoud van
de stukken van het geding heeft Dexia voldoende duidelijk gemaakt dat het bewijsaanbod betrekking
heeft op de stelling dat de echtgenote van [verweerder] eerder bekend was met de overeenkomst.
Ook overigens kan het middel niet tot cassatie leiden. Anders dan het middel tot uitgangspunt neemt,
rechtvaardigt de enkele omstandigheid dat geen getuigen zijn genoemd niet de conclusie dat het
bewijsaanbod onvoldoende concreet was.

6. Beslissing

De Hoge Raad:

in het principale beroep:

vernietigt het arrest van het gerechtshof te 's-Gravenhage van 10 november 2009;

verwijst het geding naar het gerechtshof te Amsterdam ter verdere behandeling en beslissing;

veroordeelt [verweerder] in de kosten van het geding in cassatie, tot op deze uitspraak aan de zijde
van Dexia begroot op € 547,44 aan verschotten en € 2.600,-- voor salaris;

in het incidentele beroep:

verwerpt het beroep;

veroordeelt [verweerder] in de kosten van het geding in cassatie, tot op deze uitspraak aan de zijde
van Dexia begroot op € 68,07 aan verschotten en € 2.200,-- voor salaris.

Dit arrest is gewezen door de vice-president D.H. Beukenhorst als voorzitter en de raadsheren E.J.
Numann, J.C. van Oven, W.A.M. van Schendel en W.D.H. Asser, en in het openbaar uitgesproken door
de raadsheer E.J. Numann op 28 januari 2011.
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1. de erven van [betrokkene 1],

laatstelijk gewoond hebbende te [woonplaats],

2. [Verweerder 1],

wonende te [woonplaats],

3. [Verweerster 2],

wonende te [woonplaats],

4. [Verweerder 3],

wonende te [woonplaats],

5. [Verweerster 4],

wonende te [woonplaats],

VERWEERDERS in cassatie,

advocaat: mr. P.J.L.J. Duijsens.

1. Het geding in feitelijke instanties

Verweerders in cassatie - verder te noemen: [verweerder] c.s. - hebben bij exploot van 21 juni 2000
eiseres tot cassatie - verder te noemen: [eiseres] - gedagvaard voor de rechtbank te 's-
Hertogenbosch.

Na wijziging van eis hebben [verweerder] c.s. gevorderd [eiseres] te veroordelen aan hen het 19/25e
onverdeeld aandeel in de percelen, kadastraal bekend gemeente Nuenen, sectie [A] nrs. [0001] en
[0002], te verkopen en te leveren voor de door de Grondkamer Zuid vast te stellen prijs, welke voor
dat (gedeelte van het) perceel zou gelden bij verkoop aan derden in verpachte staat op 28 april 1995
(zijnde de datum waarop [eiseres] de percelen heeft gekocht). [Verweerder] c.s. hebben voorts
gevorderd dat de rechtbank zal bepalen dat, indien [eiseres] aan het vorenstaande niet meewerkt,
het te wijzen vonnis in de plaats treedt van de tot levering bestemde akte alsmede dat [eiseres]
wordt veroordeeld aan [verweerder] c.s. de buitengerechtelijke kosten te betalen, te vermeerderen
met de wettelijke rente.

[Eiseres] heeft de vorderingen bestreden.

De rechtbank heeft bij vonnis van 15 mei 2002 de vorderingen afgewezen.

Tegen dit vonnis hebben [verweerder] c.s. hoger beroep ingesteld bij het gerechtshof te 's-
Hertogenbosch. [Eiseres] heeft incidenteel hoger beroep ingesteld en daarbij gevorderd het
bestreden vonnis te vernietigen voorzover het betreft de rov. 4.2 en, opnieuw rechtdoende, te
bepalen dat de vorderingen van [verweerder] c.s. op 28 april 2000 zijn verjaard en [verweerder] c.s.
mitsdien niet-ontvankelijk te verklaren in hun vorderingen.

Bij tussenarrest van 23 maart 2004 heeft het hof het incidenteel appel verworpen en in het principaal
appel [verweerder] c.s. toegelaten aanvullend bewijs te leveren van feiten en omstandigheden
waaruit volgt dat [eiseres] onrechtmatig jegens [verweerder] c.s. heeft gehandeld door van bedoelde
erfgenamen 19/25e aandeel in de percelen te kopen. Na getuigenverhoren heeft het hof bij eindarrest
van 2 augustus 2005, het vonnis van de rechtbank vernietigd en, opnieuw rechtdoende, de vordering
van [verweerder] c.s., met uitzondering van de vordering tot betaling van de buitengerechtelijke
kosten, alsnog toegewezen. Het meer of anders gevorderde heeft het hof afgewezen.

Het arrest van het hof is aan dit arrest gehecht.

2. Het geding in cassatie

Tegen het arrest van het hof heeft [eiseres] beroep in cassatie ingesteld. De cassatiedagvaarding is
aan dit arrest gehecht en maakt daarvan deel uit.
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[Verweerder] c.s. hebben geconcludeerd tot verwerping van het beroep.

De zaak is voor partijen toegelicht door hun advocaten.

De conclusie van de Advocaat-Generaal E.M. Wesseling-van Gent strekt tot vernietiging en verwijzing.

De advocaat van [eiseres] heeft bij brief van 10 november 2006 op die conclusie gereageerd.

3. Beoordeling van het middel

3.1 In cassatie kan van het volgende worden uitgegaan.

(i) Bij schriftelijke, door de grondkamer voor Noord-Brabant goedgekeurde, pachtovereenkomst van 25
februari 1967 heeft [betrokkene 2] (tante van verweerders in cassatie onder 2-5) aan [betrokkene 3]
(echtgenoot van [betrokkene 1], verweerster in cassatie onder 1, en vader van verweerders in
cassatie onder 2-5) twee percelen landbouwgrond te Nuenen, kadastraal bekend gemeente Nuenen,
sectie [A], nummers [0001] en [0002], verpacht (hierna: de percelen).

(ii) Vanaf 1982 heeft een zoon van [betrokkene 3], verweerder in cassatie onder 2 (hierna:
[verweerder 1]), de percelen in gebruik gehad en de pachtprijs aan [betrokkene 2] betaald.

(iii) Op 4 april 1992 is [betrokkene 3] overleden. Verweerders in cassatie (hierna: [verweerder] c.s.)
zijn de erfgenamen van [betrokkene 3].

(iv) Op 16 maart 1994 is [betrokkene 2] overleden. Erfgenamen tot haar nalatenschap, waarvan de
percelen deel uitmaken, zijn onder meer verweerders in cassatie onder 2-5 en (wijlen) [betrokkene 4],
de moeder van [betrokkene 5]. [Betrokkene 5] is directeur en enig aandeelhouder van eiseres tot
cassatie, [eiseres].

(v) Op 1 oktober 1994 zijn diverse erfgenamen van [betrokkene 2] en [betrokkene 3], onder wie
verweerders in cassatie onder 2, 4 en 5, bijeengekomen onder leiding van notaris Van Thiel. Bij die
bijeenkomst was ook [betrokkene 5] aanwezig, die zijn moeder vertegenwoordigde. Uit het verslag
van die bijeenkomst blijkt dat [verweerder 1] te kennen heeft gegeven de percelen te willen kopen,
maar dat de aanwezigen geen overeenstemming hebben kunnen bereiken over de koopprijs en enige
andere voorwaarden. In het verslag staat onder meer:

"[Betrokkene 5] (zoon van [betrokkene 4]) vraagt waarom de vader van [verweerder 1] wel een
schriftelijk pachtcontract met tante had en [verweerder 1] nu niet?"

en:

"De heer Van Thiel deelt nog mede dat als er een rechtzaak van komt, [verweerder 1] rechten van
pachter waarschijnlijk wel gehonoreerd zullen worden."

(vi) Bij brief van 23 maart 1995 heeft mr. Beele, de toenmalige advocaat van [verweerder 1], aan de
moeder van [betrokkene 5] geschreven:

"(...) ben ik zo vrij alle mede-erfgenamen namens mijn cliënt aan te schrijven en als volgt te berichten.
Cliënt is van oordeel, dat tussen hem en wijlen [betrokkene 2] een pachtovereenkomst bestaan heeft
en op grond van de dwingendrechtelijke bepalingen van de Pachtwet nog steeds bestaat. Het bewijs
van het bestaan van deze pachtovereenkomst valt niet alleen af te leiden uit de in de familie
circulerende handgeschreven notitie van wijlen [betrokkene 2], maar ook uit de betalingsbewijzen
vanaf 1982, terwijl niet onvermeld mag blijven, dat de pachtovereenkomst ten aanzien van de
oorspronkelijk in gebruik genomen percelen reeds op 25 februari 1967 schriftelijk is vastgelegd en bij
beschikking van de Grondkamer voor Noord-Brabant d.d. 28 april 1967 goedgekeurd is.

Cliënt is dan ook de mening toegedaan, dat hij ten aanzien van de onderhavige percelen wel degelijk
heeft te gelden als pachter en aanspraak kan maken op alle rechten, die de Pachtwet daaraan
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verbindt. (...)"

(vii) [Betrokkene 5] was met de inhoud van deze brief bekend.

(viii) De erfgenamen van [betrokkene 2] hebben, met uitzondering van verweerders in cassatie onder
2-5 en [betrokkene 6], hun onverdeelde aandelen (19/25e deel) in alle goederen behorende tot de
nalatenschap van [betrokkene 2], waaronder de percelen, verkocht aan [eiseres] en bij notariële akte
van 28 april 1995 aan [eiseres] geleverd. In de leveringsakte staat onder meer:

"Bij de verdeling van de nalatenschap bestaat onduidelijkheid over het bestaan van het door
[verweerder 1] voornoemd geclaimde pachtrecht; een schriftelijk pachtcontract is niet voorhanden."

en:

"Het aandeel, ad negentien/vijf en twintigste, in de kosten der boedelbehandeling, zijnde die van de
boedelbeschrijving, de aangifte voor het recht van successie, die der latere verdeling en problematiek
in verband met geclaimd pachtrecht ongeacht welke kosten daarmee zijn gemoeid, zullen zijn en
komen ten laste van de koper en zullen door deze worden voldaan."

(ix) De erven [verweerder] hebben op 6 juni 1995 de overige erfgenamen van [betrokkene 2] alsmede
[eiseres] gedagvaard voor de pachtkamer van het kantongerecht te Eindhoven en primair een
verklaring voor recht gevorderd dat [verweerder] c.s. pachters zijn van de percelen. Subsidiair hebben
zij gevorderd dat de pachtkamer de pachtovereenkomst schriftelijk zal vastleggen. Voorts hebben
[verweerder] c.s. gevorderd dat [eiseres] wordt veroordeeld de percelen in eigendom over te dragen
aan hen, althans aan [verweerder 1].

(x) Tegen het in die zaak uitgesproken vonnis is hoger beroep ingesteld bij de pachtkamer van het
gerechtshof te Arnhem. Bij arrest van 5 oktober 1999 heeft de pachtkamer van het hof geoordeeld dat
de (erfopvolgers van de) erfgenamen van [betrokkene 2] hebben te gelden als verpachters van de
percelen en de gezamenlijke erfgenamen van [betrokkene 3], [verweerder] c.s., als pachters.

De pachtkamer heeft zich onbevoegd verklaard om kennis te nemen van de tegen [eiseres] ingestelde
vordering tot eigendomsoverdracht van de percelen.

(xi) Op 20 maart 2001 hebben [verweerder] c.s. ten laste van [eiseres] conservatoir beslag tot
levering laten leggen op 19/25e deel van percelen.

3.2 In dit geding hebben [verweerder] c.s. gevorderd dat [eiseres] wordt veroordeeld aan hen het
19/25e onverdeelde aandeel in de percelen te verkopen en te leveren voor een door de Grondkamer
Zuid vast te stellen prijs. Voorts hebben zij gevorderd dat de rechtbank zal bepalen dat, indien
[eiseres] hieraan niet meewerkt, het vonnis van de rechtbank in de plaats treedt van de tot levering
bestemde akte. De erven [verweerder] hebben aan hun vorderingen ten grondslag gelegd dat de
overige erfgenamen van [betrokkene 2] die hun onverdeelde aandelen in de percelen aan [eiseres]
hebben verkocht, het voorkeursrecht van [verweerder] c.s. hebben geschonden dat hun toekomt
ingevolge art. 56b Pachtwet. [Eiseres] heeft welbewust van die tekortkoming van de erfgenamen
geprofiteerd en mitsdien onrechtmatig jegens [verweerder] c.s. gehandeld, waardoor zij een
aanmerkelijke schade hebben geleden.

De rechtbank heeft de vorderingen van [verweerder] c.s. afgewezen. Op het door hen tegen dit
vonnis ingestelde hoger beroep heeft het hof in een tussenarrest [verweerder] c.s. toegelaten tot het
leveren van aanvullend bewijs van feiten en omstandigheden waaruit volgt dat [eiseres] onrechtmatig
jegens hen heeft gehandeld. Het hof overwoog daartoe onder meer als volgt:
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"4.4.2 Het hof stelt voorop dat het handelen van [eiseres] slechts onder omstandigheden een
onrechtmatige daad oplevert jegens [verweerder] c.s. Daartoe is tenminste vereist dat [eiseres] ten
tijde van de koop wist of behoorde te weten dat de erfgenamen daarmee het voorkeursrecht van
[verweerder] c.s. schonden. Gelet op het feit dat het hier een wettelijk voorkeursrecht betreft, kan die
wetenschap naar 's hofs oordeel ook worden aangenomen indien [eiseres] er ernstig rekening mee
moest houden dat door het sluiten van de koopovereenkomst het voorkeursrecht van [verweerder]
c.s. zou worden geschonden. Daarnaast zijn voor het aannemen van een onrechtmatige daad
bijkomende omstandigheden vereist, zoals de ernst van het nadeel dat [verweerder] c.s. lijden door
de schending van het voorkeursrecht, de voorzienbaarheid van dit nadeel ten tijde van de koop en de
mate waarin [eiseres] de tekortkoming van de erfgenamen heeft beïnvloed, bijvoorbeeld door de
erfgenamen te vrijwaren voor schadeaanspraken van [verweerder] c.s. wegens schending van het
voorkeursrecht (vgl. Hoge Raad 18 juni 1971, NJ 1971, 408 en Hoge Raad 17 mei 1985, NJ 1986,
760)."

In zijn eindarrest heeft het hof het verlangde bewijs geleverd geacht, het vonnis van de rechtbank
vernietigd, en, opnieuw rechtdoende, de vorderingen van [verweerder] c.s. alsnog toegewezen.

3.3 Onderdeel 1 van het tegen beide arresten van het hof aangevoerde middel keert zich tegen rov.
4.4.2 van het tussenarrest. Volgens het onderdeel is onvoldoende om tot onrechtmatigheid te
concluderen dat [eiseres] er ernstig rekening mee moest houden dat door het sluiten van de
koopovereenkomst het voorkeursrecht van [verweerder] c.s. zou worden geschonden. Het hof had in
plaats daarvan de strengere maatstaf moeten hanteren dat [eiseres] zich bewust was van dit
voorkeursrecht.

3.4 Ingevolge vaste rechtspraak van de Hoge Raad is het handelen met iemand terwijl men weet dat
deze door dat handelen een door hem met een derde gesloten overeenkomst schendt, op zichzelf
jegens die derde niet onrechtmatig (HR 12 januari 1962, NJ 1962, 246). Van onrechtmatigheid is pas
sprake indien die aangesproken partij weet of behoort te weten dat zijn wederpartij door het sluiten
van de desbetreffende overeenkomst, kort gezegd, wanprestatie pleegt jegens een derde, en
bovendien sprake is van bijkomende omstandigheden (zie onder meer HR 17 mei 1985, nr. 6663, NJ
1986, 760). Dezelfde normen hebben te gelden wanneer, zoals in het onderhavige geval, op de in de
vorige zin bedoelde wederpartij niet een verbintenis uit overeenkomst rust, maar uit de wet.

Indien het middel wil betogen dat van onrechtmatigheid slechts sprake kan zijn indien [eiseres] zich
bewust was van het voorkeursrecht van [verweerder] c.s. - als pachters van de percelen - bij verkoop
van het verpachte, berust het mitsdien op een onjuiste rechtsopvatting en moet het al daarom falen.

Indien het middel mede de klacht bevat dat weliswaar ook van onrechtmatigheid sprake kan zijn als
[eiseres] in de gegeven omstandigheden behoorde te weten dat dit voorkeursrecht werd
geschonden, maar niet als zij daarmee slechts ernstig rekening moest houden, heeft het volgende te
gelden. Het hof heeft in rov. 4.4.3 onder (b) van zijn tussenarrest - in cassatie onbestreden -
vastgesteld dat in de leveringsakte van 28 april 1995 rekening is gehouden met het bestaan van
pachtrechten doordat daarin een beding is opgenomen inhoudende dat alle kosten "in verband met
geclaimd pachtrecht" ten laste van [eiseres] zullen komen. Mede in dit licht moet het oordeel van het
hof in rov. 4.4.2 dat de bedoelde wetenschap ook kan worden aangenomen indien [eiseres] er ernstig
rekening mee moest houden dat door het sluiten van de koopovereenkomst het voorkeursrecht van
[verweerder] c.s. zou worden geschonden, kennelijk aldus worden verstaan dat [eiseres] onder de
gegeven omstandigheden bij het sluiten van koopovereenkomst behoorde te weten dat de hiervoor in
3.1 onder (viii) bedoelde erfgenamen van [betrokkene 2] bij de verkoop van de percelen aan [eiseres]
in strijd handelden met de ingevolge de artikelen 56a e.v. van de Pachtwet op hen rustende
verplichtingen tegenover [verweerder] c.s. Het onderdeel, dat van een andere lezing van deze
overweging uitgaat, mist dus feitelijke grondslag en kan daarom niet tot cassatie leiden.

3.5 Onderdeel 2 is gericht tegen rov. 8.6.2 van het eindarrest van het hof. De rov. 8.6.1 en 8.6.2 luiden
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als volgt:

"8.6.1 Na sluiting van de getuigenverhoren is de zaak verwezen naar de rolzitting van 8 februari 2005
voor memorie na enquête aan de zijde van appellanten ([verweerder] cs) dan wel het overleggen van
de stukken voor arrest.

Op die zitting hebben partijen arrest verzocht en is de zaak voor het overleggen van de stukken
verwezen naar de rolzitting van 22 februari 2005. Op die datum is de zaak opnieuw aangehouden
voor het overleggen van de stukken tot 22 maart 2005. Op laatstgenoemde rolzitting heeft [eiseres]
een memorie na enquête met 7 producties genomen, waarna partijen arrest hebben verzocht. Deze
memorie bevindt zich, zoals reeds vastgesteld, niet in het dossier van [verweerder] cs.

De producties betreffen verschillende, in de procedure nog niet eerder overgelegde of besproken
brieven uit 1994 en 1998, waaraan [eiseres] in zijn memorie na enquête nieuwe argumenten ontleent
ter ondersteuning van zijn verweer.

8.6.2 Het hof acht deze gang van zaken in strijd met een goede procesorde en zal de memorie en de
producties dan ook buiten beschouwing laten.

[Eiseres] was in de procedure niet aan het woord toen hij zijn memorie nam en had daar in feite ook
geen recht op, nu de zaak was verwezen naar de rol voor (eventueel) memorie aan de zijde van
[verweerder] cs. [Verweerder] cs. - aan wie de bewijsopdracht was verstrekt - hadden afgezien van
een memorie na enquête.

Belangrijker nog acht het hof dat [eiseres] bij deze memorie, waarop [verweerder] c.s. niet meer heeft
kunnen reageren, verschillende nieuwe stukken in het geding brengt zonder dat zij op enigerlei wijze
aangeeft waarom zij deze, van jaren terug daterende, brieven niet eerder in het geding heeft
gebracht dan bij het allerlaatste processtuk in hoger beroep, na gehouden getuigenverhoren. Het is
bepaald niet uitgesloten dat, waren deze stukken eerder overgelegd, daarover aan de getuigen
vragen hadden moeten worden gesteld. Door te handelen als zij deed ontneemt [eiseres] haar
wederpartij de mogelijkheid om op die stukken behoorlijk te reageren.

Het hof ziet geen aanleiding [verweerder] c.s. alsnog in de gelegenheid te stellen te reageren
aangezien daardoor het geding onredelijk zou worden vertraagd."

3.6 De onderdelen 2.3-2.6 - onderdeel 2 bevat geen klacht, maar slechts een inleiding - komen met
diverse klachten op tegen het "belangrijker nog" geachte oordeel van het hof dat [eiseres],

- door na getuigenverhoor in hoger beroep alsnog stukken in het geding te brengen die van jaren
terug dateren,

- zonder een verklaring te geven voor het late stadium waarin deze stukken in het geding zijn
gebracht,

- terwijl "bepaald niet uitgesloten" is dat deze stukken, indien ze eerder beschikbaar waren geweest,
in de verhoren hadden moeten worden betrokken,

in strijd heeft gehandeld met een goede procesorde. Het onderdeel is mede gericht tegen de
beslissing van het hof om op die grond deze stukken buiten beschouwing te laten.

De tegen deze oordelen gerichte klachten stuiten alle erop af dat het hof ingevolge art. 20 lid 1 Rv. tot
taak heeft te waken tegen onredelijke vertraging van de procedure en daartoe zo nodig ook
ambtshalve maatregelen dient te treffen. Het hof mocht op grond daarvan, en mede gelet op de
overige - voormelde - omstandigheden die het in zijn oordeel heeft betrokken, de onderhavige
stukken buiten beschouwing laten. Zijn oordeel dat [eiseres] in de gegeven omstandigheden in strijd
heeft gehandeld met een goede procesorde, is niet in strijd met enige rechtsregel en is ook niet
onbegrijpelijk gemotiveerd.

3.7 De onderdelen 2.1, 2.2, 2.7 en 2.8 zijn gericht tegen het oordeel van het hof in rov. 8.6.2 dat
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[eiseres] niet aan het woord was toen zij haar memorie nam en daarop ook geen recht had. Nu de
onderdelen 2.3-2.6 falen, heeft [eiseres] bij behandeling van de onderhavige onderdelen geen belang
meer.

3.8 Met onderdeel 2.5 betoogt [eiseres] dat het hof heeft miskend dat tegenbewijs van rechtswege
vrijstaat. De door [eiseres] bij memorie na enquête in het geding gebrachte producties hebben de
strekking terzake tegenbewijs te leveren. [Eiseres] heeft daarvoor niet eerder de gelegenheid gehad.

Het onderdeel faalt. [Eiseres] heeft de gelegenheid gehad én benut door het doen horen van
getuigen tegenbewijs te leveren tegen de bewijslevering waartoe [verweerder] c.s. in het
tussenarrest van het hof waren toegelaten. Het is op zichzelf juist dat [eiseres] zich hiertoe niet
behoefde te beperken, maar het bedoelde tegenbewijs (mede) mocht leveren door bescheiden in het
geding te brengen. Voor zover de onderhavige, bij memorie na enquête in het geding gebrachte,
bescheiden deze strekking hadden, mocht het hof deze echter op grond van de goede procesorde
buiten beschouwing laten, zoals bij de beoordeling van de onderdelen 2.3-2.6 is overwogen. Het recht
om tegenbewijs te leveren doet daaraan niet af.

3.9 Onderdeel 3 bouwt voort op de onderdelen 1 en/of 2. Nu deze onderdelen falen, moet onderdeel
3 in het lot daarvan delen.

4. Beslissing

De Hoge Raad:

verwerpt het beroep;

veroordeelt [eiseres] in de kosten van het geding in cassatie, tot op deze uitspraak aan de zijde van
[verweerder] c.s. begroot op € 362,34 aan verschotten en € 2.200,-- voor salaris.

Dit arrest is gewezen door de vice-president D.H. Beukenhorst als voorzitter en de raadsheren P.C.
Kop, A. Hammerstein, F.B. Bakels en W.D.H. Asser, en in het openbaar uitgesproken door de raadsheer
E.J. Numann op 26 januari 2007.
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t e g e n

[Verweerder],

wonende te [woonplaats],

VERWEERDER in cassatie,

niet verschenen.

1. Het geding in feitelijke instanties

Eiser tot cassatie - verder te noemen: [eiser] - heeft bij exploot van 1 februari 2000 verweerder in
cassatie - verder te noemen: [verweerder] - gedagvaard voor de rechtbank te Rotterdam en
gevorderd:

- te verklaren voor recht dat het voorkeursrecht van [verweerder] zoals neergelegd onder D van de
akte, op 15 oktober 1990 door partijen aangegaan, is vervallen, althans daaraan geen gelding komt;

- te verklaren voor recht dat aan het tussen partijen aangegane boetebeding dat is neergelegd onder
(D sub) 7 van de akte van 15 oktober 1990 geen gelding toekomt;

- [verweerder] te veroordelen tot betaling aan [eiser] van ƒ 1.500,-- wegens buitengerechtelijke
kosten.

[Verweerder] heeft de vordering bestreden.

De rechtbank heeft bij tussenvonnis van 20 september 2001 [eiser] opgedragen te bewijzen:

feiten en omstandigheden waaruit kan worden afgeleid dat partijen (in afwijking van hetgeen in de op
15 oktober 1990 verleden transportakte staat) zijn overeengekomen dat het voorkeursrecht van
[verweerder] slechts zou bestaan ingeval de v.o.f. "V.O.F. [A] en [B]" voor 1 januari 1999 zou worden
beëindigd en [A] B.V. (een door [verweerder] beheerste vennootschap) gebruik zou maken van haar
recht om het tuinbouwbedrijf van de v.o.f. voort te zetten. Na getuigenverhoren en een comparitie van
partijen heeft de rechtbank bij eindvonnis van 24 september 2003 voor recht verklaard dat
[verweerder], ondanks het bepaalde onder D van de op 15 oktober 1990 verleden akte, geen
voorkeursrecht heeft met betrekking tot het onderhavige perceel, en [eiser] mitsdien terzake geen
boete aan [verweerder] verschuldigd is geworden. Het meer of anders gevorderde heeft de rechtbank
afgewezen.

Tegen beide vonnissen van de rechtbank heeft [verweerder] hoger beroep ingesteld bij het
gerechtshof te 's-Gravenhage. In hoger beroep heeft [verweerder] gevorderd de vonnissen van de
rechtbank te vernietigen en, opnieuw rechtdoende, de vorderingen van [eiser] alsnog af te wijzen,
alsmede te verklaren voor recht dat [eiser] de verplichtingen die uit hoofde van de akte van 15
oktober 1990 op hem rusten niet is nagekomen en een boete verschuldigd is van ƒ 500.000,--, te
vermeerderen met rente en kosten.

Bij arrest van 7 juni 2005 heeft het hof het vonnis van de rechtbank van 24 september 2003
vernietigd en, opnieuw rechtdoende, de vorderingen van [eiser] alsnog afgewezen. Aan de vordering
van [verweerder] is het hof "voorbijgegaan".

Het arrest van het hof is aan dit arrest gehecht.

2. Het geding in cassatie

Tegen het arrest van het hof heeft [eiser] beroep in cassatie ingesteld. De cassatiedagvaarding is aan
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dit arrest gehecht en maakt daarvan deel uit.

Tegen de niet verschenen [verweerder] is verstek verleend.

De zaak is voor [eiser] toegelicht door zijn advocaat.

De conclusie van de Advocaat-Generaal J.L.R.A. Huydecoper strekt tot verwerping van het beroep.

3. Beoordeling van het middel

3.1 In cassatie kan van het volgende worden uitgegaan.

(i) [Verweerder en eiser], die hierna met hun voornamen worden aangeduid, zijn broers. Zij hebben
via de besloten vennootschappen waarvan zij ieder afzonderlijk enig aandeelhouder en bestuurder
waren, vanaf 1 januari 1989 in een vennootschap onder firma een tuinbouwbedrijf uitgeoefend. In art.
13 van de vennootschapsakte was bepaald dat indien de vennootschap door opzegging een einde
zou nemen, [A] B.V. het recht had de zaken van de vennootschap voort te zetten.

(ii) De belastingadviseur [betrokkene 1] van (in elk geval) [verweerder] heeft bij brief van 13
september 1990 aan notaris [betrokkene 2] namens de beide broers het volgende geschreven:

"Naar aanleiding van het vorenstaande moge ik u verzoeken de volgende stukken op te maken:

1. een obligatoire overeenkomst waarin is vastgelegd de verkoop door [verweerder] aan [eiser] van
het perceel grond ... tegen de prijs van f. 100.000,--. In deze overeenkomst dient tevens te worden
vastgelegd de verplichting van [eiser] om het perceel grond tegen de waarde in het economisch
verkeer te koop aan te bieden aan [verweerder] c.q. [A] B.V. in het geval dat de firmaovereenkomst
tussen [A] B.V. en [B] B.V. wordt beëindigd vóór 1 januari 1999 en [A] B.V. gebruik maakt van haar
recht om het tuinbouwbedrijf voort te zetten.

2. een akte waarin is vastgelegd de levering van het perceel grond."

(iii) Op 15 oktober 1990 heeft ten overstaan van notaris [betrokkene 2] de overdracht van het perceel
plaatsgevonden, zulks zonder dat in de tussenliggende periode de broers over de inhoud van de op
26 september 1990 aan hen toegestuurde concept-akte hadden gesproken. Alleen [eiser] is in
persoon bij de notaris verschenen. In de transportakte is onder meer de verplichting van de koper
([eiser]) neergelegd het perceel aan de verkoper ([verweerder]) aan te bieden in geval van
vervreemding of bezwaring en in geval van beëindiging van de vennootschap onder firma tussen [A]
B.V. en [B] B.V. vóór 1 januari 1999, met bepaling op welke wijze de koopprijs tot stand zou komen
indien [verweerder] gebruik zou maken van het hem verleende recht van voorkeur, en onder bepaling
dat degene die de op hem rustende verplichting niet of onvolledig zou nakomen een onmiddellijk
opeisbare boete van ƒ 500.000,-- zou verbeuren.

(iv) [Eiser] heeft op het perceel een woning gebouwd waarin hij is gaan wonen.

(v) Op 24 december 1992 is een overeenkomst tot stand gekomen die ertoe leidde dat het door de
v.o.f. geëxploiteerde tuinbouwbedrijf volledig aan [eiser] is overgedragen. [Eiser] heeft toen aan
[verweerder] verzocht te erkennen dat het hiervoor in (ii) en (iii) vermelde voorkeursrecht was
vervallen, doch [verweerder] heeft geweigerd aan dit verzoek te voldoen.

(vi) [Eiser] heeft het tuinbouwbedrijf verkocht aan zijn broer [betrokkene 1], die ook de op het perceel
gebouwde woning in gebruik heeft genomen.

3.2 [Eiser] heeft tegen [verweerder] een vordering ingesteld die strekt tot het geven van een
verklaring voor recht dat diens voorkeursrecht is vervallen en dat aan het tussen partijen
overeengekomen boetebeding geen gelding toekomt. De rechtbank heeft [eiser] toegelaten te
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bewijzen dat partijen, in afwijking van hetgeen in de transportakte van 15 oktober 1990 is vermeld,
zijn overeengekomen dat het voorkeursrecht van [verweerder] slechts zou bestaan als de hiervoor in
3.1 onder (ii) genoemde v.o.f. vóór 1 januari 1999 zou worden beëindigd en [A] B.V. gebruik zou maken
van haar recht het tuinbouwbedrijf van de v.o.f. voort te zetten. In haar eindvonnis heeft de rechtbank
geoordeeld dat [eiser] dit bewijs heeft geleverd en heeft zij diens vorderingen toegewezen als
hiervoor onder 1 is vermeld. Het hof heeft dit vonnis vernietigd en de vorderingen van [eiser]
afgewezen.

Daartoe heeft het hof, kort samengevat, als volgt overwogen.

(a) Het hof moet op grond van de grieven opnieuw beoordelen of [eiser] in zijn bewijsopdracht is
geslaagd.

(b) Aannemelijk is dat [verweerder] instructies aan [betrokkene 1] heeft gegeven en dat deze op
basis daarvan zijn brief aan de notaris heeft opgesteld. De notaris heeft een concept-akte opgesteld,
die op het punt van het voorkeursrecht wezenlijk afwijkt van de inhoud van deze brief, en dit concept,
dat op het hier van belang zijnde punt overeenstemt met de definitieve akte, op 26 september 1990
aan partijen gestuurd. In de periode tussen 13 september 1990 (de datum van de brief) en 26
september 1990, zo overweegt het hof, "is er dus iets gebeurd". De notaris heeft daarover verklaard
dat hij op grond van de brief ervan uitging dat als de v.o.f. vervroegd zou eindigen, de onderneming
per definitie door [A] B.V. zou worden voortgezet, waardoor, naar het hof begrijpt, het niet nodig was
ook nog de daarop betrekking hebbende voorwaarde op te nemen, en dat hij (notaris) het
waarschijnlijk acht dat het boetebeding op zijn initiatief in de (concept-)akte is opgenomen. (rov. 8)

(c) Het vermoeden zou gerechtvaardigd kunnen zijn dat de concept-akte de tussen partijen gesloten
overeenkomst met betrekking tot het voorkeursrecht niet juist weergeeft, waarbij het hof, evenals de
rechtbank, de verklaring van de notaris niet geloofwaardig acht dat de kans dat de precieze
formulering niet met partijen is besproken hem onbestaanbaar lijkt. (rov. 9)

(d) [Eiser] heeft de tijd gehad van de concept-akte kennis te nemen, deze te beoordelen en daarop te
reageren. [Verweerder] heeft verklaard dat hij zich met de inhoud van de concept-akte kon verenigen.
Ook al staat vast dat [verweerder] en [eiser] het in de periode tussen 26 september 1990 en het
verlijden van de akte op 15 oktober 1990 niet over de inhoud van de akte hebben gehad, in het licht
van art. 3:35 BW is het bij deze stand van zaken, aldus het hof, "zeer wel mogelijk" dat in deze
periode tussen [verweerder] en [eiser] een (nadere) overeenkomst tot stand is gekomen met de
inhoud als in de concept-akte vermeld. Dit betekent dat op basis van de processtukken niet bewezen
kan worden geacht of vermoed kan worden dat de akte de overeenkomst tussen partijen op het
onderhavige punt niet juist weergeeft. [Verweerder] kan volstaan met te verwijzen naar de akte die
dwingende bewijskracht heeft. Vanwege deze dwingende bewijskracht is het aan [eiser] te bewijzen
dat ook tussen 26 september 1990 en 15 oktober 1990 geen overeenkomst conform de akte tot stand
is gekomen. (rov. 10)

(e) Nu het bewijsaanbod van [eiser] niet betrekking heeft op hetgeen in deze laatstbedoelde periode
is voorgevallen, wordt het als niet ter zake dienend gepasseerd. (rov. 12)

(f) Het hof verwerpt ook de overige stellingen van [eiser]. Deze stellingen houden in dat [eiser] zich
niet van het voorkeursrecht bewust was, dat [verweerder] bij een beroep op dit recht geen belang
heeft, dat hij daarvan afstand heeft gedaan, en dat uitoefening van dit recht naar maatstaven van
redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar is.

3.3 Middel 1 voert in de onderdelen b en c tegen de hiervoor in 3.2 onder (d) weergegeven
overwegingen van het hof klachten aan die doel treffen. De overige onderdelen van het middel en
middel 2 kunnen daarom onbehandeld blijven.

3.4 Bij de beoordeling van de onderdelen moet het volgende worden vooropgesteld. Ingevolge art.
157 (184 oud) lid 2 Rv. levert een authentieke of onderhandse akte, behoudens de in de bepaling
vermelde uitzondering, ten aanzien van de verklaring van een partij omtrent hetgeen de akte
bestemd is ten behoeve van de wederpartij te bewijzen, tussen partijen dwingend bewijs op van de
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waarheid van deze verklaring. Op grond van art. 151 lid 2 Rv. staat tegen dit dwingend bewijs
tegenbewijs open en dit tegenbewijs mag volgens art. 152 lid 1 Rv. door alle middelen geleverd
worden, tenzij de wet anders bepaalt. Het staat de rechter vrij dit bewijs geleverd te achten indien hij
op grond van de in het geding gebleken feiten bewezen acht dat de in de akte opgenomen verklaring
onjuist is.

De rechter mag daarbij aan ieder gebleken feitelijk gegeven in het geding de bewijskracht hechten die
hem goeddunkt (vgl. HR 5 januari 2001, nr. C99/124, NJ 2001, 612). In het onderhavige geval
betekent dit dat [eiser] bewijs moest leveren van feiten en omstandigheden op grond waaruit valt af
te leiden dat de in de akte opgenomen tekst van de door partijen afgelegde verklaringen niet strookt
met de werkelijke bedoeling van partijen. De onderdelen strekken ten betoge dat het hof dit een en
ander in een aantal opzichten heeft miskend.

3.5 De onderdelen treffen doel. Het hof heeft uit het oog verloren dat het door [eiser] te leveren
tegenbewijs geslaagd mag worden geacht als op grond daarvan het door de akte geleverde bewijs is
ontzenuwd. De hiervoor in 3.2 onder (b) en (c) weergegeven oordelen van het hof houden in dat
duidelijke aanwijzingen bestaan dat de tekst van de (concept-)akte op het punt van het
voorkeursrecht de tussen partijen gesloten overeenkomst niet juist weergeeft. Door vervolgens, in
rov. 10, te overwegen dat in het licht van art. 3:35 BW het "zeer wel mogelijk" is dat tussen 26
september 1990 en 15 oktober 1990 een (nadere) overeenkomst tot stand is gekomen en dat het aan
[eiser] is om te bewijzen dat ook tussen 26 september 1990 en 15 oktober 1990 "geen overeenkomst
conform de akte tot stand is gekomen", heeft het hof blijk gegeven van een onjuiste rechtsopvatting.
Het hof was immers klaarblijkelijk van oordeel dat het door [eiser] geleverde tegenbewijs in verband
met de dwingende bewijskracht van de akte alleen dan voldoende was, indien het de juistheid van de
daar opgenomen partijverklaring volledig weerlegde door (ook) te bewijzen dat in de door het hof
bedoelde periode geen nadere overeenkomst als in de akte is neergelegd tot stand is gekomen.
Dusdoende heeft het hof te hoge eisen gesteld aan het in dit verband door de ondertekenaar van de
akte te leveren tegenbewijs. De verwijzing naar het bepaalde in art. 3:35 BW maakt dit niet anders.

3.6 Het hof heeft voorts, door te overwegen dat [verweerder] kon volstaan met te verwijzen naar de
dwingende bewijskracht van de akte en dat het aan [eiser] is om te bewijzen dat ook tussen 26
september 1990 en 15 oktober 1990 geen overeenkomst conform de akte tot stand gekomen is, niet
alleen de aard van dit tegenbewijs miskend, doch het heeft ook eraan voorbijgezien dat voor de
beantwoording van de vraag of [eiser] in het hiervoor in 3.4 en 3.5 bedoelde bewijs is geslaagd, alle
omstandigheden, ook voor zover deze buiten genoemde periode hebben plaatsgevonden, van belang
zijn. Nu het hof bovendien niet heeft vastgesteld dat de inmiddels ten processe gebleken
omstandigheden, die volgens het hof aanwijzingen voor de juistheid van het standpunt van [eiser]
bevatten, door [verweerder] voldoende zijn weersproken of met een beroep op door hem
aangevoerde concrete feiten die op het tegendeel wijzen, zijn ontkracht, is voormeld oordeel
onbegrijpelijk.

4. Beslissing

De Hoge Raad:

vernietigt het arrest van het gerechtshof te 's-Gravenhage van 7 juni 2005;

verwijst het geding naar het gerechtshof te Amsterdam ter verdere behandeling en beslissing;

veroordeelt [verweerder] in de kosten van het geding in cassatie, tot op deze uitspraak aan de zijde
van [eiser] begroot op € 457,78 aan verschotten en € 2.600,-- voor salaris.

Dit arrest is gewezen door de vice-president D.H. Beukenhorst als voorzitter en de raadsheren P.C.
Kop, E.J. Numann, A. Hammerstein en J.C. van Oven, en in het openbaar uitgesproken door de
raadsheer E.J. Numann op 16 maart 2007.
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wonende te [woonplaats],

VERWEERSTER in cassatie,

advocaat: mr. E.H. van Staden Ten Brink.

Partijen zullen hierna ook worden aangeduid als [eiser] en [verweerster].

1. Het geding in feitelijke instanties

Voor het verloop van het geding in feitelijke instanties verwijst de Hoge Raad naar de navolgende
stukken:

a. de vonnissen in de zaak 229910 / HA ZA 07-830 van de rechtbank Utrecht van 27 juni 2007
(tussenvonnis), en 28 november 2007 (eindvonnis);

b. de arresten in de zaak 200.002.783 van het gerechtshof te Arnhem van 28 april 2009
(tussenarrest), en 30 maart 2010 (eindarrest).

De arresten van het hof zijn aan dit arrest gehecht.

2. Het geding in cassatie

Tegen de arresten van het hof heeft [eiser] beroep in cassatie ingesteld. De cassatiedagvaarding is
aan dit arrest gehecht en maakt daarvan deel uit.

[Verweerster] heeft geconcludeerd tot verwerping van het beroep.

De zaak is voor partijen toegelicht door hun advocaten en voor [eiser] mede door mr. I.C. Blomsma,
advocaat bij de Hoge Raad.

De conclusie van de Advocaat-Generaal M.H. Wissink strekt tot verwerping van het beroep.

3. Beoordeling van het middel

3.1 In cassatie kan worden uitgegaan van het volgende.

(i) Het echtpaar [betrokkene 1 en 2] (hierna: [betrokkene 1 en 2]) hebben hun woning gelegen aan
de [a-straat 1] te [plaats] verkocht en geleverd aan [betrokkene 3] en diens echtgenote [betrokkene
4] (hierna tezamen: [betrokkene 3 en 4]).

(ii) In art. 17 van de koopovereenkomst van 15 oktober 1996 (hierna: de koopovereenkomst) is
bepaald:

"(..) Voorkeursrecht van koop

Artikel 17

Verkoper en koper zijn overeengekomen dat koper bij het metterwoon verlaten van het verkochte dit
te koop aanbiedt aan [eiser], wonende [b-straat 1] te [plaats] en bij vooroverlijden zijn echtgenote,
[verweerster] voor een waarde gelijk aan de waarde in het economisch verkeer, met dien verstand
dat de waarde nimmer hoger zal zijn dan f 600.000,--. (..)"

(iii) In de akte van levering van 25 maart 1997 (hierna: de akte van levering) is bepaald:

"(..) VOORKEURSRECHT VAN KOOP

Koper verleent bij het metterwoon verlaten van het verkochte het voorkeursrecht van koop aan:
[eiser], geboren op [geboortedatum] negentienhonderdachtenveertig en/of zijn echtgenote
[verweerster], geboren op [geboortedatum] negentienhonderdzevenenvijftig, beiden wonende [b-
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straat 1] te [plaats], voor een waarde gelijke aan de waarde in het economische verkeer, met dien
verstande dat deze waarde nimmer hoger zal zijn dan zeshonderdduizend gulden (f 600.000,00). De
waarde in het economisch verkeer zal in onderling overleg dienen te worden vastgelegd of, bij
ontbreke aan overeenstemming daaromtrent, door een door de Kantonrechter te Utrecht aan te
wijzen waardedeskundige. (..)"

(iv) [Verweerster], een nicht van [betrokkene 3 en 4], en [eiser] waren gehuwd onder huwelijkse
voorwaarden.

In art. 5 van die voorwaarden is onder meer het volgende opgenomen: "(...) Bestaat tussen de
echtgenoten een geschil aan wie van beiden enig goed toebehoort en kan geen van beiden zijn recht
daarop bewijzen dan wordt het geacht aan ieder van de echtgenoten voor de helft toe te behoren.
(...)".

(v) Het huwelijk tussen [eiser] en [verweerster] is ontbonden op 21 maart 2003 door inschrijving van
de echtscheidingsbeschikking in de registers van de burgerlijke stand. Partijen hebben de gevolgen
van hun echtscheiding geregeld in een echtscheidingsconvenant (van december 2002), waarin zij
elkaar algehele en finale kwijting verleenden.

(vi) Na het overlijden van [betrokkene 3] en [betrokkene 4] zijn [verweerster] en [eiser] onderling (en
indirect ook met de executeurs-testamentair van [betrokkene 3 en 4]) in conflict geraakt met
betrekking tot de vraag aan wie van hen beiden (de waarde van) het voorkeursrecht van koop
toekomt. Nadat [verweerster] daarin had toegestemd, hebben de executeurs de woning voor een
bedrag van € 272.339,-- verkocht en op 13 april 2007 geleverd aan [eiser].

(vii) [Eiser] heeft de woning op 16 juli 2007 doorverkocht voor een bedrag van € 560.000,--.

3.2.1 [Verweerster] heeft, voor zover in cassatie van belang, bij de rechtbank gevorderd te verklaren
voor recht dat aan haar toekomt een bedrag ter grootte van primair het verschil dan wel subsidiair de
helft van het verschil tussen enerzijds de vrije economische waarde van de woning per 13 april 2007
en anderzijds de in de akte van levering van 25 maart 1997 genoemde uitoefenprijs van het
voorkeursrecht van koop met betrekking tot de woning per 13 april 2007, verhoogd met de wettelijke
rente vanaf 13 april 2007 tot aan de dag der algehele voldoening.

De rechtbank heeft de vordering van [verweerster] afgewezen.

3.2.2 In hoger beroep heeft [verweerster] alleen haar subsidiaire vordering gehandhaafd. Deze
vordering is toegewezen. Hetgeen het hof daartoe heeft overwogen, voor zover in cassatie van
belang, kan als volgt worden weergegeven.

De akte van levering, in het bijzonder de bewoording van het voorkeursrecht, waarin [eiser] en
[verweerster] bij name zijn genoemd, levert dwingend bewijs op ten behoeve van [eiser] en
[verweerster] (tussenarrest rov. 4.4). Nu de akte van levering dateert van na de koopovereenkomst
en er volgens partijen tussentijds over de tekst van het voorkeursrecht is overlegd, kan bij wege van
vermoeden ervan worden uitgegaan dat de in die akte neergelegde bewoordingen overeenstemmen
met de laatst bekende wil van [betrokkene 1 en 2] en [betrokkene 3 en 4]. Naar de letter van de
desbetreffende bepaling komt het voorkeursrecht toe aan [eiser] en/of zijn echtgenote [verweerster].

De uitleg van die bepaling zal plaatsvinden met toepassing van de Haviltex-maatstaf. (rov. 4.5).
Taalkundig bezien heeft vooralsnog te gelden dat het voorkeursrecht aan [verweerster] en [eiser] in
hun interne verhouding voor gelijke delen toekomt, maar [eiser] mag tegenbewijs leveren van feiten
en omstandigheden waaruit valt af te leiden dat de in de akte van levering opgenomen tekst niet
strookt met de werkelijke bedoeling van [betrokkene 1 en 2] en [betrokkene 3 en 4] (rov. 4.6).

[Eiser], op wiens verzoek een voorlopig getuigenverhoor heeft plaatsgevonden, is er vooralsnog niet
in geslaagd tegenbewijs te leveren (rov. 4.8 t/m 4.14).
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Nog onvoldoende is gebleken dat [betrokkene 3 en 4] ermee rekening moesten houden dat de
instemming van [betrokkene 1 en 2] met de - ten opzichte van de koopovereenkomst gewijzigde -
formulering van het voorkeursrecht in de akte van levering op een misverstand berustte. Gesteld noch
gebleken is dat [betrokkene 1 en 2] jegens [betrokkene 3 en 4] bezwaren kenbaar heeft gemaakt ten
aanzien van de formulering van het voorkeursrecht in de akte van levering (rov. 4.13). Het hof is
voorshands van oordeel dat het voorkeursrecht aan beiden toekomt (rov. 4.23). [eiser] zal
overeenkomstig zijn daartoe gedane aanbod worden toegelaten tot het leveren van nader
tegenbewijs (rov. 4.24).

In dat bewijs is hij niet geslaagd. Teneinde de dwingende bewijskracht van de akte van levering met
tegenbewijs te ontzenuwen is niet voldoende de bedoeling van [betrokkene 1 en 2] te bewijzen. Er
zal ten minste een spoor van twijfel bij [betrokkene 3 en 4] aanwezig moeten zijn geweest ten
aanzien van de betekenis en implicatie van het noemen van beide namen van [verweerster] en [eiser]
in combinatie met de bewoordingen "en/of", maar daarvan is niet gebleken (eindarrest rov. 2.2 en
2.8).

3.3.1 Onderdeel 1.1 van het middel keert zich tegen hetgeen het hof in rov. 4.4 en 4.6 heeft
overwogen omtrent de dwingende bewijskracht van het in de akte van levering verklaarde aangaande
het voorkeursrecht.

Het onderdeel klaagt dat het hof ten onrechte heeft geoordeeld dat deze dwingende bewijskracht ook
geldt in de onderlinge verhouding tussen [eiser] en [verweerster]; zij hebben immers de akte niet
ondertekend en hebben zich daarin dus ook niet jegens elkaar aangaande hun rechtsbetrekking
gebonden.

3.3.2 Deze klacht is gegrond. De inhoud en strekking van art. 157 Rv. en de eisen van het
rechtsverkeer brengen mee dat een akte slechts dwingend bewijs oplevert ten behoeve van de
wederpartij (en haar rechtverkrijgenden), dat wil zeggen degene die in de akte als zodanig is
aangewezen of degene te wiens behoeve de ondertekenaar van de akte zich blijkens de tekst
daarvan heeft verbonden (HR 5 december 2003, LJN AK3701, NJ 2004/75). Aan de onderhavige akte
komt geen dwingend bewijs toe tegen [eiser] en [verweerster], ook niet in hun onderlinge
verhouding, nu daaruit niet blijkt van hun bedoeling zich jegens de kopers, de verkopers dan wel
elkaar bewijsrechtelijk te binden.

3.3.3 Hoewel onderdeel 1.1 gegrond is, leidt dat niet tot vernietiging. Uit het bestreden arrest blijkt
immers dat het hof zijn oordeel dat [eiser] (nader) tegenbewijs moet leveren, niet alleen heeft
gebaseerd op zijn (onjuiste) opvatting over de dwingende bewijskracht van de akte van levering,
maar ook op zijn voorlopige oordeel over de uitleg van die akte, te weten dat (de waarde van) het
voorkeursrecht in hun onderlinge verhouding aan [eiser] en [verweerster] voor gelijke delen toekomt
(rov. 4.5 en begin van 4.6). Nu, zoals hierna zal blijken, de tegen laatstgenoemd oordeel gerichte
klachten geen doel treffen, kan onderdeel 1.1 bij gebrek aan belang niet tot cassatie leiden.

3.4.1 Onderdeel 2.1 is ongegrond omdat, anders dan het onderdeel betoogt, geen tegenstrijdigheid
bestaat tussen enerzijds het oordeel in rov. 4.4 dat aan de akte van levering dwingende bewijskracht
toekomt en anderzijds het oordeel in rov. 4.5 dat bij wege van vermoeden ervan wordt uitgegaan dat
de in de akte van levering neergelegde bewoordingen overeenstemmen met de laatst bekende wil
van [betrokkene 1 en 2] en [betrokkene 3 en 4].

3.4.2 Onderdeel 2.2 klaagt over onbegrijpelijkheid van laatstvermeld oordeel. Het verwijt het hof aan
essentiële stellingen van [eiser] omtrent de bedoelingen van partijen te zijn voorbijgegaan met de
enkele motivering dat de akte van levering dateert van na de koopovereenkomst en dat er volgens
partijen (door [betrokkene 1 en 2] en kandidaat-notaris [betrokkene 5]) tussentijds over de tekst van
het voorkeursrecht is overlegd.
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3.4.3 De klacht faalt. Het hof, dat in rov. 4.8 in verband met toepassing van de Haviltex-maatstaf is
ingegaan op de (bewijslevering aangaande de) door het onderdeel bedoelde - door [verweerster]
betwiste - stellingen, heeft uit de in rov. 4.5 genoemde omstandigheden het vermoeden kunnen
afleiden dat de bewoordingen van de akte van levering overeenstemmen met de werkelijke bedoeling
van [betrokkene 1 en 2] en [betrokkene 3 en 4]. Onbegrijpelijk of onvoldoende gemotiveerd is dat
oordeel dan ook niet.

3.4.4 De beide klachten van onderdeel 2.3, gericht tegen de vaststelling van het hof dat er volgens
partijen tussentijds over de tekst van het voorkeursrecht is overlegd, berusten op een onjuiste lezing
van het tussenarrest (zie de conclusie van de Advocaat-Generaal onder 3.28) en kunnen daarom
wegens gemis aan feitelijke grondslag niet tot cassatie leiden.

3.5.1 De onderdelen 3.1 en 3.2 lenen zich voor gezamenlijke behandeling. Zij hebben als gemeen-
schappelijke noemer dat het hof slechts lippendienst heeft bewezen aan de Haviltex-maatstaf en in
feite de woorden "[eiser] (...) en/of zijn echtgenote [verweerster]" uitsluitend taalkundig heeft
uitgelegd, hetgeen in een geval als dit niet is toegestaan.

3.5.2 De onderdelen falen. Zij zien eraan voorbij dat het hof de betekenis van genoemde woorden ten
slotte weliswaar heeft vastgesteld door middel van taalkundige uitleg, maar niet dan nadat het hof tot
het oordeel was gekomen dat er geen andere voor toepassing van de Haviltex-maatstaf relevante
feiten of omstandigheden waren gebleken die aan zodanige wijze van uitleg in de weg stonden.

3.5.3 Onderdeel 3.3, dat met juistheid veronderstelt dat rov. 4.7-4.14 mede zien op de uitleg van de
akte van levering, klaagt onder meer dat dit onjuist dan wel onbegrijpelijk is omdat, kort gezegd, de
uitleg een andere vraag betreft dan die van het tegenbewijs.

3.5.4 Het onderdeel faalt omdat onjuist noch onbegrijpelijk is dat het hof zijn (voorlopig) oordeel over
de uitleg van de akte heeft gegeven mede aan de hand van het reeds beschikbare bewijsmateriaal.

3.6 De overige klachten van het middel kunnen evenmin tot cassatie leiden. Zulks behoeft, gezien art.
81 RO, geen nadere motivering nu de klachten niet nopen tot beantwoording van rechtsvragen in het
belang van de rechtseenheid of de rechtsontwikkeling.

4. Beslissing

De Hoge Raad:

verwerpt het beroep;

veroordeelt [eiser] in de kosten van het geding in cassatie, tot op deze uitspraak aan de zijde van
[verweerster] begroot op € 385,34 aan verschotten en € 2.200,-- voor salaris.

Dit arrest is gewezen door de vice-president J.B. Fleers als voorzitter en de raadsheren F.B. Bakels,
C.A. Streefkerk, M.A. Loth en C.E. Drion, en in het openbaar uitgesproken door de raadsheer J.C. van
Oven op 20 januari 2012.
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Instantie Gerechtshof Amsterdam

Datum uitspraak 23-05-2017

Datum publicatie 18-09-2017

Zaaknummer 200.186.186/01

Rechtsgebieden Civiel recht

Bijzondere kenmerken Hoger beroep

Inhoudsindicatie
Hypotheek. Naar luid van de akte was overeengekomen dat de beide
hypotheekgevers de bank (mede) derdenhypotheek zouden geven, ter zake van
vennootschapsschulden. Eén van de hypotheekgevers heeft tegenbewijs geleverd
dat niet is overeengekomen derdenhypotheek te geven maar alleen hypotheek voor
privéschulden. Anders dan de eerste rechter oordeelde, kan de bank de
vennootschapsschulden niet verhalen door executie van de hypotheek, ook niet op
het onverdeelde aandeel van de andere hypotheekgever.

Vindplaatsen Rechtspraak.nl 
AR 2017/4847 
RN 2017/96 
JOR 2017/329 met annotatie van mr. A. Steneker 

Uitspraak

afdeling civiel recht en belastingrecht, team I

zaaknummer : 200.186.186/01

zaak-/rolnummer rechtbank Noord-Holland : C/15/220971 / HA ZA 15-58

arrest van de meervoudige burgerlijke kamer van 23 mei 2017

inzake

en

ECLI:NL:GHAMS:2017:1956

GERECHTSHOF AMSTERDAM

1 [appellant sub 1] ,
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2. [appellante sub 2],

beiden wonende te [woonplaats] ,

appellanten,

advocaat: mr. S.C. de Lange te Hoofddorp,

tegen

COÖPERATIEVE RABOBANK NOORD-KENNEMERLAND U.A. ,

gevestigd te Castricum,

en

2. RABOHYPOTHEEKBANK N.V.,

beide gevestigd te Amsterdam,

geïntimeerden,

advocaat: mr. J.P. Nonnekes te Rotterdam.

Appellanten worden hierna [appellant sub 1] en [appellante sub 2] genoemd en geïntimeerden
gezamenlijk in enkelvoud Rabobank.

[appellant sub 1] en [appellante sub 2] zijn bij dagvaarding van 12 februari 2016 in hoger beroep
gekomen van een vonnis van de rechtbank Noord-Holland van 9 december 2015, voor zover onder
bovenvermeld zaak-/rolnummer gewezen tussen Rabobank als eiseres en [appellant sub 1] en
[appellante sub 2] als gedaagden.

Partijen hebben daarna de volgende stukken ingediend:

- memorie van grieven, met producties;

- memorie van antwoord, met één productie.

Ten slotte is arrest gevraagd.

[appellant sub 1] en [appellante sub 2] hebben geconcludeerd dat het hof het bestreden vonnis zal
vernietigen en alsnog de vordering van Rabobank zal afwijzen, met - uitvoerbaar bij voorraad -
veroordeling van Rabobank in de kosten van het geding in beide instanties.

1 COÖPERATIEVE RABOBANK U.A., rechtsopvolgster van

1 Het geding in hoger beroep
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3.1

De conclusie van Rabobank strekt tot bekrachtiging van het bestreden vonnis, met - uitvoerbaar bij
voorraad - hoofdelijke veroordeling van [appellant sub 1] en [appellante sub 2] in de kosten van het
hoger beroep.

Rabobank heeft in hoger beroep bewijs van haar stellingen aangeboden.

De rechtbank heeft in het bestreden vonnis onder 2.1 tot en met 2.8 de feiten vastgesteld die zij tot
uitgangspunt heeft genomen. [appellant sub 1] en [appellante sub 2] hebben daartegen meerdere
grieven geformuleerd met klachten waarop voor zover van belang hierna zal worden ingegaan. In rov.
3.1 volgt een opsomming van de in hoger beroep niet bestreden feiten, waar dienstig aangevuld met
andere feiten die, als enerzijds gesteld en anderzijds niet of onvoldoende betwist, zijn komen vast te
staan.

Het gaat in dit geding - kort samengevat - om het volgende.

( i) [appellant sub 1] en [appellante sub 2] zijn met elkaar getrouwd. Zij zijn gezamenlijk (ieder
voor de onverdeelde helft) eigenaar van de woning [adres] .

(ii) [appellant sub 1] is (via Norwin Holding B.V.) directeur en enig aandeelhouder van Norwin
Gevelelementen B.V. Bij vonnis van 25 juni 2013 is Norwin Gevelelementen B.V. in staat van
faillissement verklaard.

(iii) Rabobank heeft uit hoofde van geldleningen en kredieten in rekening-courant een vordering op
Norwin Holding B.V. en Norwin Gevelelementen B.V. van in hoofdsom € 554.617. Rabobank wil deze
vordering verhalen op de woning van [appellant sub 1] en [appellante sub 2] door executie van
een hypotheekrecht dat [appellant sub 1] en [appellante sub 2] volgens een hypotheekakte van
28 oktober 2002 op hun woning hebben gevestigd tot zekerheid van (onder meer) bestaande en
toekomstige schulden van Norwin Holding B.V. en Norwin Gevelelementen B.V.

(iv) De hypotheekakte houdt onder meer in:

Overeenkomst tot het vestigen van hypotheek- en pandrechten

De comparanten verklaarden dat de hypotheekgever [ [appellant sub 1] en [appellante sub 2] ; hof]
en de bank [Rabobank; hof] zijn overeengekomen dat door de hypotheekgever ten behoeve van de
bank het recht van hypotheek en pandrechten worden gevestigd op de in deze akte en na te melden
algemene voorwaarden omschreven goederen [waaronder de woning van [appellant sub 1] en
[appellante sub 2] ; hof], tot zekerheid als in deze akte omschreven.

Hypotheekverlening

De comparanten onder A genoemd [ [appellant sub 1] en [appellante sub 2] ; hof] verklaarden, ter

2 Feiten

3 Beoordeling
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3.4

uitvoering van voormelde overeenkomst aan de bank hypotheek te verlenen (…) tot zekerheid voor de
betaling van al hetgeen de bank blijkens haar administratie van hen (…) als van (…) Norwin
Gevelelementen B.V. (…) te vorderen heeft of mocht hebben, uit hoofde van verstrekte en/of alsnog nog
te verstrekken geldleningen, verleende en/of alsnog te verlenen kredieten in rekening-courant,
tegenwoordige en/of toekomstige borgstellingen, dan wel uit welke anderen hoofde dan ook. (…)

( v) [appellant sub 1] en [appellante sub 2] verzetten zich tegen het door Rabobank voorgenomen
verhaal op hun woning. Zij betwisten de geldigheid van het in de hypotheekakte van 28 oktober
2002 omschreven hypotheekrecht door te stellen dat zij niet voor of op 28 oktober 2002 met
Rabobank zijn overeengekomen om een derdenhypotheek (als waar het hier om gaat) te vestigen.
Voor zover zij zich tegenover Rabobank hebben verbonden om hun woning (opnieuw) met een
hypotheekrecht te belasten - aldus [appellant sub 1] en [appellante sub 2] - is dat alleen voor
eigen schulden geweest, al dan niet uit hoofde van persoonlijke borgstellingen tot zekerheid van
aan de vennootschappen verstrekte kredieten.

Rabobank vordert in dit geding dat voor recht wordt verklaard dat de door [appellant sub 1] en
[appellante sub 2] bij akte van 28 oktober 2002 ten gunste van Rabobank gevestigde
derdenhypotheek rechtsgeldig is en (mede) strekt tot zekerheid voor de schulden van Norwin
Holding B.V. en Norwin Gevelelementen B.V. Zij beroept zich voor de vereiste onderliggende
overeenkomst tot hypotheekverstrekking (titel in de zin van art. 3:260 lid 4 jo. art. 3:84 en 3:89
BW) op een schriftelijk stuk houdende een financieringsvoorstel aan Norwin Holding B.V. t.a.v.
[appellant sub 1] van 7 oktober 2002 tot verruiming van de bestaande kredietfaciliteit van de
vennootschappen met € 125.000. Dat stuk houdt onder meer in:

(…)

Het financieringsvoorstel is mede gebaseerd op het stellen van de hierna vermelde zekerheden voor de
bank (…). Deze zekerheden gelden voor al hetgeen u nu of in de toekomst aan de bank (…) schuldig
bent.

- een hypotheek van € 725.000;

- als eerste op het woonhuis (….) voor de schulden van (…) [appellant sub 1] , (…) [appellante sub 2] ,
(…), Norwin Gevelelementen (...).

De bestaande hypotheekinschrijvingen en borgstellingen komen te vervallen.

De hypotheekakte wordt opgemaakt bij een door u op te geven notariskantoor.

(…)

[appellante sub 2] is in eerste aanleg niet (op tijd) verschenen. [appellant sub 1] is wel
verschenen en het bestreden vonnis geldt dus op de voet van art. 140 lid 3 Rv wat betreft
[appellante sub 2] op tegenspraak. In het vonnis is - kort samengevat - ervan uitgegaan dat
Rabobank het door haar ingeroepen financieringsvoorstel van 7 oktober 2002 aan [appellant sub
1] en [appellante sub 2] heeft gedaan en dat dit heeft te gelden als een aanbod tot het aangaan
van een overeenkomst om de gewraakte hypotheek te vestigen, welk aanbod met het verschijnen
van [appellant sub 1] en [appellante sub 2] bij de notaris op 28 oktober 2002 door dezen is
aanvaard. De door Rabobank gevorderde verklaring van recht is dan ook toegewezen. Tegen deze
beslissing zijn [appellant sub 1] en [appellante sub 2] met hun grieven opgekomen.

Vooropgesteld wordt dat ingevolge art. 157 lid 2 Rv de hypotheekakte tussen partijen dwingend
bewijs oplevert van de waarheid van wat partijen daarin hebben verklaard. Dat betekent - gelet
op die hiervoor aangehaalde passages uit die akte - dat voorshands voor waar moet worden
gehouden dat [appellant sub 1] en [appellante sub 2] bij het verlijden van de hypotheekakte
handelden ter uitvoering van een overeenkomst met Rabobank tot het vestigen van een
derdenhypotheek. Daartegen staat tegenbewijs open. Naar het oordeel van het hof is in ieder
geval [appellante sub 2] geslaagd in het leveren van tegenbewijs. Gesteld en niet is weersproken
dat Rabobank voor of op 28 oktober 2002 geen contact met [appellante sub 2] heeft gehad. Het
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3.7

financieringsvoorstel van 7 oktober 2002 was ook niet aan haar geadresseerd. Kennelijk is - en
was destijds - de redenering van Rabobank dat het voorstel aan [appellant sub 1] is
geadresseerd (in zijn hoedanigheid van bestuurder van Norwin Holding B.V.) en dat het op zijn
weg lag om het met [appellante sub 2] te bespreken en haar instemming te verkrijgen. Die
redenering gaat echter niet op, al is het maar omdat er geen aanwijzingen zijn dat [appellant sub
1] bevoegd was om namens Rabobank met [appellante sub 2] te contracteren en evenmin namens
[appellante sub 2] met Rabobank. Overigens is tegenover de gemotiveerde betwisting van
[appellant sub 1] en [appellante sub 2] niet onderbouwd dat [appellant sub 1] het
financieringsvoorstel met [appellante sub 2] heeft besproken en daar zijn ook anderszins geen
aanwijzingen voor. Er bevindt zich in ieder geval geen door [appellante sub 2] - noch door
[appellant sub 1] overigens - ondertekend afschrift van het financieringsvoorstel in het dossier.
Ook bij de notaris is dat contact er niet geweest, nu blijkens de akte van 28 oktober 2002, in
samenhang met de producties 9 en 10 bij de conclusie van antwoord, Rabobank toen in de
persoon van een medewerker van de notaris is verschenen, kennelijk alleen met het doel om haar
bij het verlijden van de hypotheekakte te vertegenwoordigen.

Nu - zo staat dus vast - Rabobank voor of op 28 oktober 2002 geen contact met [appellante sub
2] heeft gehad, heeft zij met [appellante sub 2] geen overeenkomst kunnen sluiten die
[appellante sub 2] tot het vestigen van de gewraakte hypotheek verplichtte. Daaraan doet niet
toe of af dat [appellante sub 2] en [appellant sub 1] in september 2002 opdracht hebben gegeven
voor een taxatie van de woning met het oog op een hypothecaire geldlening en dat zij op 28
oktober 2002 bij de notaris zijn verschenen en hebben meegewerkt aan het verlijden van de in
geding zijnde hypotheekakte. Gesteld noch is gebleken dat de notaris bevoegd was om namens
Rabobank met [appellante sub 2] te contracteren (of namens [appellante sub 2] met Rabobank).
Bovendien heeft [appellante sub 2] een plausibele verklaring gegeven voor deze gang van zaken,
namelijk dat zij ervan uitging dat de hypotheek diende tot zekerheid voor bestaande en
toekomstige persoonlijke borgstellingen voor de zakelijke kredieten van Rabobank, gelijk zoals dat
bij de eerdere hypotheken ten gunste van Rabobank van 3 juni 1997 en 11 maart 1999 was
gegaan. Dat de hypotheekakte een derdenhypotheek behelst en dat de notaris geacht wordt de
akte te hebben voorgelezen - wat daar ook van zij - kan [appellante sub 2] niet worden
tegengeworpen. Aannemelijk is dat de strekking van de bewoordingen in kwestie haar is ontgaan.
Dat is te meer het geval nu de akte inhoudt dat die beperkt is voorgelezen en onmiddellijk daarna
door de comparanten (onder wie [appellante sub 2] ) is ondertekend. Er zijn geen aanwijzingen
dat [appellante sub 2] tevoren over de aard van de hypotheek in kwestie (een derdenhypotheek)
en de daaraan verbonden risico’s was geïnformeerd; dat is - zo staat vast - in ieder geval niet
door Rabobank gebeurd. Het wordt daarom ervoor gehouden dat zij op een derdenhypotheek niet
bedacht hoefde te zijn.

Het voorgaande leidt het hof tot de conclusie dat [appellante sub 2] door de akte van 28 oktober
2002 geen derdenhypotheek op de woning heeft gevestigd omdat zij daartoe met Rabobank geen
overeenkomst is aangegaan en het in zoverre dus aan een titel voor de vestiging van een
hypotheekrecht voor de schulden van Norwin Holding B.V. en Norwin Gevelelementen B.V.
ontbreekt. Dit manco treft het gehele hypotheekrecht, dus ook waar het de hypotheekverstrekking
door [appellant sub 1] aangaat, nu er geen aanwijzingen zijn dat Rabobank en [appellant sub 1] -
daargelaten of dat in casu mogelijk was - hebben bedoeld dat de derdenhypotheek op de
onverdeelde helft van [appellant sub 1] zou worden verstrekt. Het antwoord op de vraag of, wat
een dergelijk hypotheekrecht op de onverdeelde helft van [appellant sub 1] betreft, al dan niet
aan de vereisten van een geldige titel is voldaan, kan dus in het midden blijven.

De slotsom is dat het hoger beroep slaagt. De overige stellingen en weren van partijen kunnen bij
gebrek aan belang onbesproken blijven. Het bewijsaanbod van Rabobank wordt gepasseerd
omdat het niet is betrokken op stellingen die, indien bewezen, van belang zijn voor de uitkomst
van de zaak. Het bestreden vonnis zal worden vernietigd en de vordering van Rabobank zal
alsnog worden afgewezen. Rabobank zal als de in het ongelijk gestelde partij worden veroordeeld
in de kosten van de eerste aanleg en het hoger beroep.
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Het hof:

vernietigt het vonnis waarvan beroep;

en opnieuw rechtdoende:

wijst de vordering van Rabobank af;

veroordeelt Rabobank in de kosten van het geding in beide instanties, in eerste aanleg aan de zijde
van [appellant sub 1] en [appellant sub 1] - [appellante sub 2] begroot op € 285,- aan verschotten en
€ 904,- voor salaris en in hoger beroep tot op heden op € 408,- aan verschotten en € 894,- voor
salaris;

verklaart deze veroordeling uitvoerbaar bij voorraad.

Dit arrest is gewezen door mrs. M.P. van Achterberg, A.S. Arnold en M. Jurgens en door de
rolraadsheer in het openbaar uitgesproken op 23 mei 2017.

4 Beslissing
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Datum uitspraak 31-03-2017

Datum publicatie 31-03-2017

Zaaknummer 16/01858

Formele relaties Conclusie: ECLI:NL:PHR:2017:48, Gevolgd 
In cassatie op : ECLI:NL:GHDHA:2015:3942, (Gedeeltelijke) vernietiging met
verwijzen 

Rechtsgebieden Civiel recht

Bijzondere kenmerken Cassatie

Inhoudsindicatie
Procesrecht. Bewijsrecht. Levert ondertekende schuldbekentenis dwingend bewijs
op nu goedschrift ontbreekt? Art. 157-158 Rv. Voldoende aanbod tot
tegenbewijs?

Vindplaatsen Rechtspraak.nl 
NJ 2017/166 
NJB 2017/853 
RvdW 2017/451 
JWB 2017/130 
RBP 2017/52 

Uitspraak

31 maart 2017

Eerste Kamer

16/01858

TT/IF

Hoge Raad der Nederlanden

Arrest

in de zaak van:

1. DE ERVEN VAN [betrokkene 1],
laatstelijk gewoond hebbende te [woonplaats],

2. DE ERVEN VAN [betrokkene 2],
laatstelijk gewoond hebbende te [woonplaats],

3. [eiser 3],
wonende te [woonplaats],

ECLI:NL:HR:2017:566
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4. [eiseres 4],
wonende te [woonplaats],

5. [eiser 5],
wonende te [woonplaats],

6. [eiseres 6],
wonende te [woonplaats],

EISERS tot cassatie,

advocaat: mr. J. van Weerden,

t e g e n

[verweerder],
wonende te [woonplaats],

VERWEERDER in cassatie,

advocaat: mr. P.S. Kamminga.

Eisers zullen hierna ook in enkelvoud worden aangeduid als [eiser 3], [eiseres 4], [eiser 5], [eiseres 6]
en gezamenlijk als [eisers], en verweerder zal hierna ook worden aangeduid als [verweerder].

Voor het verloop van het geding in feitelijke instanties verwijst de Hoge Raad naar de navolgende
stukken:

a. de vonnissen in de zaak C/09/411415/HA ZA 12-01114 van de rechtbank Den Haag van 11 april
2012, 26 juni 2013 en 16 oktober 2013;

b. de arresten in de zaak 200.139.651/01 van het gerechtshof Den Haag van 2 september 2014 en 17
november 2015.

De arresten van het hof zijn aan dit arrest gehecht.

Tegen het arrest van het hof van 17 november 2015 hebben [eisers] beroep in cassatie ingesteld. De
cassatiedagvaarding is aan dit arrest gehecht en maakt daarvan deel uit.

[verweerder] heeft geconcludeerd tot verwerping van het beroep.

De zaak is voor [verweerder] toegelicht door zijn advocaat.

De conclusie van de Advocaat-Generaal E.M. Wesseling-van Gent strekt tot vernietiging van het arrest
van het gerechtshof Den Haag van 17 november 2015 en tot verwijzing.

In cassatie kan van het volgende worden uitgegaan.

1 Het geding in feitelijke instanties

2 Het geding in cassatie

3 Beoordeling van het middel
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(i) [betrokkene 1] en zijn twee zonen, [eiser 3] en [eiser 5], waren tot medio 2007 in verschillende
rollen en functies betrokken bij hun familiebedrijf, dat zich vooral toelegde op de aanneming van
grondwerk. Het familiebedrijf bestond uit de moedermaatschappij [A] B.V. (hierna: de holding) en
twee werkmaatschappijen: [B] B.V. (hierna: het aannemersbedrijf) en [C] B.V. (hierna: het
loonbedrijf).

(ii) [betrokkene 1] heeft gedurende enige tijd zaken gedaan met [verweerder], die een
stratenmakersbedrijf exploiteerde. Toen het door [betrokkene 1] geleide familiebedrijf begin 2005
in financiële problemen kwam, heeft hij [verweerder] benaderd. [verweerder] is van begin of
medio 2005 tot begin of medio 2007 als feitelijk leidinggever bij het aannemersbedrijf betrokken
geweest en was in elk geval van 1 februari 2006 tot 1 januari 2007 statutair directeur ervan. Het
stratenmakersbedrijf van [verweerder] fungeerde als onderaannemer van het aannemersbedrijf.

(iii) In januari, maart of mei 2007 hebben [eisers] en [verweerder] een door een advocaat
opgestelde akte van schuldbekentenis ondertekend. Daarin verklaarden de holding, het
aannemersbedrijf en het loonbedrijf alsmede de natuurlijke personen [betrokkene 1], [eiser 3] en
[eiser 5] in privé, als schuldenaren hoofdelijk aan [verweerder] € 2,8 miljoen vermeerderd met
3,5% rente per jaar schuldig te zijn:

“ten titel van...........als in de bijlage gespecificeerd en gedocumenteerd weergegeven en voor het
overige aan partijen genoegzaam bekend is (productie 1) – hierna ook te noemen: de vordering”.

De akte bevat voorts de bepaling dat de schuldenaren verplicht zijn op eerste schriftelijk verzoek
van [verweerder] zekerheid aan hem te verstrekken voor de nakoming van hun verplichtingen,
bijvoorbeeld in de vorm van een hypotheekrecht. De toenmalige boekhouder [de boekhouder] van
het familiebedrijf heeft de schuldbekentenis met de pen gedateerd op 1 januari 2007. De
echtgenotes van [betrokkene 1], [eiser 3] en [eiser 5], te weten [betrokkene 2], [eiseres 4] en
[eiseres 6], worden niet als schuldenaar in de akte vermeld maar hebben deze wel ondertekend
voor “toestemming echtgenote ex artikel 1:88 BW”.

(iv) [eisers] en [verweerder] hebben voorts een verklaring, gedateerd op 15 januari 2007
ondertekend, waarbij alle zes natuurlijke personen [eisers] verklaren “in privé en zakelijk ([A] BV,
[C] BV, [B] BV)” € 2,8 miljoen schuldig te zijn aan [verweerder].

(v) Bij hypotheekakte van 10 juli 2007 hebben [betrokkene 1], [betrokkene 2], [eiser 3], [eiseres
4] en [eiser 5] in privé als hypotheekgevers aan [verweerder] als hypotheeknemer recht van
hypotheek en pand verleend op alle in de hypotheekakte genoemde privé onroerende zaken van
[eisers]

“tot zekerheid voor de betaling van al hetgeen de hypotheeknemer blijkens zijn administratie van
de hypotheekgevers (...) alsmede van (...) [A] BV, [C] BV, [B] BV (...) te vorderen heeft of mocht
krijgen wegens verstrekte of nog te verstrekken geldleningen en/of kredieten in rekening-courant,
tegenwoordige en/of toekomstige borgstellingen, dan wel uit welken andere hoofde ook”.

(vi) Op of omstreeks 19 juli 2007 zijn door de toenmalige boekhouder [de boekhouder] veel
relatief grote bedragen afgeschreven van de bedrijfsrekeningen, waaronder € 50.000,-- van de
holding naar [verweerder] met vermelding “afl”. Per 20 juli 2007 heeft [betrokkene 1] alle
aandelen van de drie vennootschappen verkocht en geleverd aan een derde voor € 1,--.

(vii) Op 8 augustus 2007 is het faillissement van het aannemersbedrijf uitgesproken, op 24
oktober 2007 van het loonbedrijf en op 19 mei 2009 van de holding. In alle faillissementen is mr.
Kroll aangesteld als curator. Deze heeft van geen van de bedrijven administratie aangetroffen. Alle
faillissementen zijn geëindigd door het verbindend worden van de slotuitdelingslijsten.

(viii) Bij brieven van 25 maart 2009 en 1 april 2009 heeft de vorige advocaat van [eisers] de
vernietiging ingeroepen van de overeenkomsten van schuldbekentenis en hypotheek uit 2007 van
in hoofdsom € 2,8 miljoen.

(ix) Op of omstreeks 29 september 2011 is de toenmalige woning van [eiser 3] en [eiseres 4] aan
een derde verkocht en geleverd. [verweerder] heeft als tweede hypotheekhouder de (na uitkering
aan de eerste hypotheekhouder resterende) netto verkoopopbrengst van € 40.002,67 ontvangen.
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3.2.1

3.2.2

In deze procedure vordert [verweerder] in conventie hoofdelijke veroordeling van [eisers]
tot betaling van € 2.803.698,63, vermeerderd met contractuele rente van 3,5 % per jaar
vanaf 20 juli 2007 en verminderd met het door hem op 29 september 2011 ontvangen
bedrag van € 40.002,67, met nevenvorderingen (beslag- en proceskosten). [eisers] vorderen
in reconventie onder meer een verklaring voor recht dat [eisers] in 2009 terecht de
vernietigbaarheid van de schuldbekentenissen hebben ingeroepen en (terug)betaling van
onder meer het door [verweerder] ontvangen bedrag van € 40.002,67.

De rechtbank heeft, voor zover in cassatie van belang, de vordering van [verweerder] in
conventie afgewezen en in reconventie onder meer de door [eisers] gevorderde verklaring
voor recht toegewezen en [verweerder] veroordeeld tot terugbetaling van € 40.002,67. Het
hof heeft in hoger beroep het eindvonnis van de rechtbank vernietigd, de vordering van
[verweerder] toegewezen en de reconventionele vorderingen afgewezen. Het hof overwoog
daartoe – voor zover in cassatie van belang – als volgt.

“6. De akte van schuldbekentenis (…) is een onderhandse akte, die ingevolge art. 157,
tweede lid Rv. ten aanzien van de verklaring van een partij omtrent hetgeen de akte
bestemd is ten behoeve van de wederpartij te bewijzen, tussen partijen dwingend bewijs
oplevert van de waarheid van die verklaring. Er moet dus op grond van art. 157, tweede lid
Rv. van uitgegaan worden, dat waar is wat er in de door partijen ondertekende akte staat.

(…)

8. Anders dan de rechtbank is het hof van oordeel dat (…) in de akte van schuldbekentenis
wordt vermeld wat de reden is op grond waarvan [betrokkene 1], [eiser 3] en [eiser 5] het
bedrag van € 2,8 miljoen aan [verweerder] schuldig zijn; die reden is een vordering als
gespecificeerd in een bijlage “en voor het overige aan partijen genoegzaam bekend”. Van
een vrijblijvende schenking is dan ook geen sprake en het hof gaat ervan uit dat blijkens de
akte [betrokkene 1], [eiser 3] en [eiser 5] (naast de drie rechtspersonen) € 2,8 miljoen
schuldig zijn aan [verweerder] op grond van een vordering van [verweerder].

(…)

10. Ook ten aanzien van de bijlage geldt dat ervan moet worden uitgegaan dat waar is wat
partijen in de akte van schuldbekentenis hebben verklaard en dus dat zich bij de akte,
anders dan [eisers] stellen, wél een bijlage bevond. Daarom gaat het hof ervan uit dat de
door [verweerder] overgelegde productie 4 (hierna ook: het staatje) heeft te gelden als bij
de akte behorend.

Volgens het hof maakt het overigens niet uit of het staatje al dan niet aan de akte van
schuldbekentenis was gehecht. [eisers] hebben immers in die akte verklaard dat
[verweerder] een hun genoegzaam bekende vordering op hen had ter grootte van € 2,8
miljoen. [eisers] hebben niet aangegeven waaruit die door hen erkende vordering dan wel
zou hebben bestaan, terwijl het door boekhouder [de boekhouder] ondertekende en van de
initialen van [betrokkene 1], [eiser 5] en [eiser 3] voorziene staatje, mede in het licht van de
hierna onder 12 te bespreken verklaring van [de boekhouder], wél aangeeft waarop die
vordering was gebaseerd.

11. Op grond van het voorgaande gaat het hof uit van de juistheid van de akte van
schuldbekentenis die is gedateerd op 1 januari 2007. De tweede schuldbekentenis
(gedateerd op 15 januari 2007) vermeldt weliswaar niet de reden van de verschuldigdheid
van € 2,8 miljoen, maar door het verband met de eerste schuldbekentenis waarin de
mannen hun hoofdelijke aansprakelijkheid erkenden en de vrouwen daarvoor toestemming
gaven is die reden (ook voor de vrouwen) voldoende gegeven. Het staat [eisers] vrij om
tegenbewijs tegen deze aanname te leveren, maar enig bewijsaanbod hebben zij niet
gedaan.

(…)
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17.1.

3.3

3.4

3.5

3.6

16. Ter adstructie van hun stelling dat de inhoud van de akte van schuldbekentenis, ondanks
hun ondertekening en ondanks het voorgaande, onjuist is hebben [eisers] wel een aantal
argumenten (a tot en met m) aangevoerd.

17. Argument a:

De personen die op het staatje vermeld staan en volgens [verweerder] het daarop vermelde
bedrag in contanten van hem zouden hebben ontvangen, hebben allemaal verklaard dat zij
geen contanten van [verweerder] hebben ontvangen. Ten bewijze daarvan hebben [eisers]
verklaringen van een aantal van de genoemde personen overgelegd.

Dit argument overtuigt het hof niet van de juistheid van het standpunt van [eisers] De
betreffende personen hebben allen een gelijkluidende - kennelijk door een ander opgestelde -
verklaring ingevuld en ondertekend. Zij zijn niet onder ede gehoord, zoals de personen aan wier
verklaringen het hof wél waarde toekent en kunnen allen hun eigen motieven hebben om te
ontkennen dat zij bedragen in contanten hebben ontvangen.”

De onderdelen 1.1-1.2 klagen dat het hof heeft miskend dat de akte van schuldbekentenis als
hiervoor bedoeld in 3.1 onder (iii) door [eisers] niet is voorzien van een handgeschreven
goedschrift als bedoeld in art. 158 Rv, en dat die akte daarom tussen partijen geen dwingend
bewijs oplevert van de waarheid van de daarin opgenomen verklaringen.

De onderdelen zijn gegrond. Tussen partijen staat vast dat in de hiervoor bedoelde (onderhandse)
akte van schuldbekentenis verbintenissen van slechts één partij zijn aangegaan of vastgelegd en
dat die verbintenissen (mede) strekken tot voldoening van een geldsom. Nu die akte, zoals
eveneens vaststaat, niet is voorzien van een goedschrift in de zin van art. 158 lid 1 Rv, is art. 157
lid 2 Rv niet van toepassing op die akte voor zover de verbintenissen strekken tot voldoening van
een geldsom, en levert die akte derhalve daaromtrent tussen partijen geen dwingend bewijs op,
maar heeft zij vrije bewijskracht.

Onderdeel 1.5 klaagt terecht dat onbegrijpelijk is de beslissing van het hof in rov. 11 dat [eisers]
niet tot het leveren van tegenbewijs behoeven te worden toegelaten wegens het ontbreken van
een bewijsaanbod betreffende de inhoud van de hiervoor in 3.1 onder (iii) en (iv) bedoelde akten.
[eisers] hebben in paragraaf 84 van de conclusie van antwoord een bewijsaanbod gedaan. Dit
bewijsaanbod is in hoger beroep niet prijsgegeven.

Uit het hiervoor in 3.4 overwogene volgt dat onderdeel 2.1 onder d terecht klaagt dat het hof
[eisers] ten onrechte niet heeft toegelaten om, in het kader van het leveren van tegenbewijs, de
in rov. 17-17.1 bedoelde personen als getuigen voor te brengen.

De overige onderdelen behoeven geen behandeling.

De Hoge Raad:

vernietigt het arrest van het gerechtshof Den Haag van 17 november 2015;

verwijst het geding naar het gerechtshof Amsterdam ter verdere behandeling en beslissing;

veroordeelt [verweerder] in de kosten van het geding in cassatie, tot op deze uitspraak aan de zijde
van [eisers] begroot op € 477,57 aan verschotten en € 2.600,-- voor salaris.

Dit arrest is gewezen door de vice-president F.B. Bakels als voorzitter en de raadsheren C.A.

4 Beslissing

321



Streefkerk, G. Snijders, T.H. Tanja-van den Broek en M.J. Kroeze, en in het openbaar uitgesproken door
de raadsheer G. de Groot op 31 maart 2017.
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3.1

in de zaak van:

[verzoeker] ,
wonende te [woonplaats] ,

VERZOEKER tot cassatie,

advocaat: mr. M.J. van Basten Batenburg,

t e g e n

DECOR HANDELSMAATSCHAPPIJ B.V.,
gevestigd te Son en Breugel,

VERWEERSTER in cassatie,

advocaat: mr. F.M. Dekker.

Partijen zullen hierna ook worden aangeduid als [verzoeker] en Decor.

Voor het verloop van het geding in feitelijke instanties verwijst de Hoge Raad naar de navolgende
stukken:

a. de beschikking in de zaak 4715124\EJ VERZ 15-815 van de kantonrechter te Eindhoven van 24
maart 2016;

b. de beschikking in de zaak 200.192.328/01 van het gerechtshof 's-Hertogenbosch van 3 november
2016.

De beschikking van het hof is aan deze beschikking gehecht.

Tegen de beschikking van het hof heeft [verzoeker] beroep in cassatie ingesteld. Het cassatierekest is
aan deze beschikking gehecht en maakt daarvan deel uit.

Decor heeft verzocht het beroep te verwerpen.

De conclusie van de Advocaat-Generaal R.H. de Bock strekt tot verwerping van het cassatieberoep.

In cassatie kan van het volgende worden uitgegaan.

(i) Decor levert bouwproducten aan bouwmarkten. Zij heeft een eigen distributiecentrum en drie
productiebedrijven. In de loop der jaren (met name tot en met 2007) is Decor aanzienlijk gegroeid.

(ii) [verzoeker] , geboren in 1957, is in 1990 bij Decor in dienst getreden als productieleider en

1 Het geding in feitelijke instanties

2 Het geding in cassatie

3 Beoordeling van de middelen
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3.2.1

3.2.2

3.2.3

3.3.1

heeft die functie tot 2002 vervuld. Vanaf 2002 heeft [verzoeker] een dubbelfunctie vervuld,
namelijk die van productieleider in combinatie met die van facilitair manager. Vanaf 2004 heeft
[verzoeker] voltijds de functie van facilitair manager verricht. Zijn loon bedraagt € 4.424,01 bruto
per maand exclusief emolumenten.

(iii) Bij brief van 31 juli 2015 heeft Decor te kennen gegeven dat zij [verzoeker] wil herplaatsen in
een andere, operationele functie. Partijen hebben vervolgens gesprekken gevoerd over een
wijziging van de functie van [verzoeker] in die van facilitair uitvoerder in plaats van die van facilitair
manager. Decor heeft [verzoeker] daartoe een vaststellingsovereenkomst voorgelegd.

(iv) [verzoeker] heeft zich op 25 november 2015 ziek gemeld. De door Decor ingeschakelde
bedrijfsarts heeft op 27 november 2015 geconcludeerd dat [verzoeker] niet ziek was. De
bedrijfsarts heeft partijen geadviseerd een afkoelingsperiode van twee weken in te lassen
conform de Werkwijzer Arbeidsconflicten van de stichting STECR en om daarna met elkaar, onder
begeleiding van een mediator, in gesprek te gaan over een gezamenlijke oplossingsrichting.
Mediation heeft niet plaatsgevonden.

In deze procedure verzoekt Decor de arbeidsovereenkomst met [verzoeker] op de voet van
art. 7:671b lid 1, aanhef en onder a, BW te ontbinden, primair op de grond dat [verzoeker]
ongeschikt is tot het verrichten van de bedongen arbeid (art. 7:669 lid 3, onder d, BW), en
subsidiair op de grond dat sprake is van een verstoorde arbeidsverhouding (art. 7:669 lid 3,
onder g, BW). Decor heeft bij zowel haar primaire als haar subsidiaire verzoek verzocht om
[verzoeker] geen dan wel een gematigde transitievergoeding toe te kennen.

[verzoeker] heeft bij wijze van voorwaardelijk tegenverzoek verzocht – voor het geval de
arbeidsovereenkomst wordt ontbonden – om voor recht te verklaren dat hij aanspraak kan
maken op de volledige transitievergoeding van € 73.262,-- en op een billijke vergoeding van
€ 81.991,--.

De kantonrechter heeft de door Decor verzochte ontbinding afgewezen. Aan het
voorwaardelijke tegenverzoek van [verzoeker] is de kantonrechter niet toegekomen.

Het hof heeft geoordeeld dat het ontbindingsverzoek van Decor ten onrechte is afgewezen,
en heeft bepaald dat de arbeidsovereenkomst eindigt op 15 november 2016. Voorts heeft
het hof Decor veroordeeld tot betaling van € 76.000,-- als transitievergoeding, en het door
Decor en [verzoeker] meer of anders verzochte afgewezen.

De in cassatie relevante overwegingen van het hof houden het volgende in.

Decor heeft voldoende aannemelijk gemaakt dat sprake is van ongeschiktheid van
[verzoeker] voor zijn functie, en dat [verzoeker] voldoende in de gelegenheid is gesteld om
zich te verbeteren; herplaatsing ligt niet meer in de rede (rov. 3.8 en 3.8.1-3.8.6). Het
verzoek van Decor tot ontbinding van de arbeidsovereenkomst is dan ook ten onrechte
afgewezen (rov. 3.9).

Er is geen aanleiding om bij het bepalen, op de voet van art. 7:683 lid 5 BW, van de datum
waarop de arbeidsovereenkomst eindigt, rekening te houden met de in art. 7:671b lid 8,
aanhef en onder a, BW genoemde opzegtermijn (rov. 3.9).

Decor heeft zich gerefereerd aan het oordeel van het hof ten aanzien van het wel of niet
toekennen van de transitievergoeding en de hoogte daarvan. Volgens [verzoeker] bedraagt
de volledige transitievergoeding voor hem het wettelijke maximum, hetgeen Decor niet heeft
betwist, zodat aan [verzoeker] € 76.000,-- wordt toegewezen. (rov. 3.10-3.11)

De door [verzoeker] verzochte billijke vergoeding naast de transitievergoeding wordt
afgewezen, omdat geen sprake is geweest van ernstig verwijtbaar handelen of nalaten van
de werkgever als bedoeld in art. 7:671c lid 2, onder b, BW (rov. 3.13-3.14).

Middel 1 keert zich met twee onderdelen tegen rov. 3.7-3.8, waarin het hof het volgende

325



3.3.2

3.4.1

3.4.2

3.8.

heeft overwogen:

“3.7. Het hof stelt het volgende voorop. Op grond van artikel 7:671b lid 1 aanhef en onder a
BW in verbinding met artikel 7:669 lid 1 en lid 3 aanhef en onder d BW is ontbinding van de
arbeidsovereenkomst door de kantonrechter mogelijk op grond van de ongeschiktheid van
de werknemer tot het verrichten van de bedongen arbeid, anders dan ten gevolge van
ziekte of gebreken van de werknemer, mits de werkgever de werknemer hiervan tijdig in
kennis heeft gesteld en hem in voldoende mate in de gelegenheid heeft gesteld zijn
functioneren te verbeteren en de ongeschiktheid niet het gevolg is van onvoldoende zorg
van de werkgever voor scholing van de werknemer of voor de arbeidsomstandigheden van
de werknemer, en herplaatsing van de werknemer binnen een redelijke termijn, al dan niet
met behulp van scholing, in een andere passende functie niet mogelijk is of niet in de rede
ligt. De in artikel 7:669 lid 1 BW vermelde vereisten (een redelijke grond en herplaatsing, al
dan niet met behulp van scholing, is niet mogelijk of ligt niet in de rede) zijn ontleend aan het
tot 1 juli 2015 geldende Ontslagbesluit. Uit de parlementaire geschiedenis blijkt dat met de
invoering van artikel 7:669 lid 3 aanhef en sub d (en e en g) BW geen wijziging is beoogd
ten opzichte van het Ontslagbesluit en de daarop gebaseerde Beleidsregels Ontslagtaak
UWV. Voorts blijkt uit de parlementaire geschiedenis dat het in eerste instantie aan de
werkgever is om te beoordelen of een werknemer nog voldoet aan de eisen die aan een
functie worden gesteld, maar dat niet tot ontbinding dient te worden overgegaan wanneer
een werkgever, gezien de aangevoerde argumenten voor het ontslag, niet in redelijkheid tot
zijn besluit heeft kunnen komen, of zelf ook blaam treft (Kamerstukken II 2013/2014, 33 818
nr. 3 p. 44, 45, 98). Een werkgever zal dus niet ieder afzonderlijk kritiekpunt op het
functioneren hoeven te bewijzen; hij heeft een eigen beoordelingsvrijheid, die echter wel de
toets der kritiek moet kunnen doorstaan voor wat betreft de redelijkheid daarvan. Om die
reden kan een werkgever in de regel volstaan met het aannemelijk maken van de hier aan
de orde zijnde ontslaggrond (de ‘d-grond’).

Het hof is van oordeel dat Decor voldoende aannemelijk heeft gemaakt dat sprake is van
ongeschiktheid voor de functie en dat [verzoeker] voldoende in de gelegenheid is gesteld om zich
te verbeteren. (…)”

Volgens onderdeel 1 van middel 1 heeft het hof in de vooropstelling in rov. 3.7 tot
uitgangspunt genomen dat de rechter een marginale toets dient te hanteren bij de
beantwoording van de vraag of sprake is van disfunctioneren in de zin van art. 7:669 lid 3,
onder d, BW. Daarmee heeft het hof miskend dat op verzoekschriftprocedures als de
onderhavige de wettelijke regels van bewijsrecht van toepassing zijn, aldus het onderdeel.

Onderdeel 2 van middel 1 vervolgt met de klacht dat, voor zover het hof heeft geoordeeld
dat het Ontslagbesluit (Besluit van 7 december 1998, Stcrt. 1998, 238) en het daarop
gebaseerde Besluit beleidsregels ontslagtaak UWV 2012 (Besluit van 31 juli 2012, Stcrt.
2012, 16614) hun werking hebben behouden na de invoering van de Wwz, het hof is
uitgegaan van een onjuiste rechtsopvatting. In de parlementaire geschiedenis is weliswaar
opgemerkt dat de ontslagcriteria niet wijzigen, maar dat betekent niet dat volgens het
huidige recht de ontslaggrond slechts aannemelijk behoeft te worden gemaakt, aldus het
onderdeel.

Beide onderdelen stellen in essentie de vraag aan de orde welke maatstaf de rechter dient
te hanteren bij de beoordeling van de ontslaggrond van art. 7:669 lid 3, onder d, BW (kort
gezegd: disfunctioneren), en welke eisen moeten worden gesteld aan het bewijs van de in
dit verband relevante feiten en omstandigheden.

In HR 23 december 2016, ECLI:NL:HR:2016:2998, NJ 2017/203, rov. 3.15-3.19 (Mediant)
heeft de Hoge Raad geoordeeld dat als uitgangspunt moet worden aanvaard dat de
wettelijke bewijsregels van overeenkomstige toepassing zijn in procedures strekkende tot
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3.4.3

3.4.4

3.4.5

3.4.6

3.4.7

ontbinding van een arbeidsovereenkomst. Daarop is alleen een uitzondering aanvaard voor
het in rov. 3.19 van die uitspraak genoemde geval dat de rechter aanleiding ziet om in de
ontbindingsprocedure eerder te oordelen dan in de – gelijktijdig aanhangige –
ontslagprocedure.

De toepasselijkheid van de wettelijke bewijsregels brengt onder meer mee dat de
werkgever de aan zijn ontbindingsverzoek ten grondslag liggende feiten en omstandigheden
zal moeten stellen en, bij voldoende gemotiveerde betwisting door de werknemer, zal
moeten bewijzen. Daarbij verdient opmerking dat voor bewijs in het burgerlijk procesrecht
niet steeds is vereist dat de te bewijzen feiten en omstandigheden onomstotelijk komen
vast te staan, maar kan volstaan dat deze voldoende aannemelijk worden. (Vgl. de conclusie
van de Advocaat-Generaal onder 3.24-3.25 en 3.27-3.29) Het vorenstaande is niet anders in
het geval dat de werkgever ontbinding van de arbeidsovereenkomst verzoekt.

De hiervoor in 3.4.2-3.4.3 bedoelde toepasselijkheid van de wettelijke bewijsregels moet
worden onderscheiden van de vraag of is voldaan aan de maatstaf van art. 7:669 lid 3,
onder d, BW dat sprake is van ongeschiktheid van de werknemer tot het verrichten van de
bedongen arbeid. Blijkens de totstandkomingsgeschiedenis van de Wwz heeft de werkgever
ten aanzien van de vraag of sprake is van geschiktheid of ongeschiktheid van de werknemer
tot het verrichten van de bedongen arbeid als bedoeld in art. 7:669 lid 3, onder d, BW, een
zekere mate van beoordelingsruimte:

“Ook voor beslissingen die een werkgever neemt over niet-bedrijfseconomische ontslagen
(anders dan wegens langdurige arbeidsongeschiktheid) geldt dat er ruimte moet zijn voor
een werkgever om dergelijke beslissingen te kunnen nemen. (…) Het is dus in eerste
instantie aan de werkgever om bijvoorbeeld te beoordelen of een werknemer nog voldoet
aan de eisen die aan een functie worden gesteld of te beoordelen of verwijtbaar gedrag van
een werknemer reden kan zijn voor ontslag. Ook hier geldt echter dat de kantonrechter niet
tot ontbinding van de arbeidsovereenkomst zal overgaan als het duidelijk is dat een
werkgever, gezien de aangevoerde argumenten voor het ontslag, niet in redelijkheid tot zijn
besluit heeft kunnen komen, of zelf ook blaam treft.” (Kamerstukken II 2013-2014, 33 818,
nr. 3, p. 44-45)

De rechter zal het voorgaande in zijn oordeelsvorming moeten betrekken door te
onderzoeken of, uitgaande van de feiten en omstandigheden die – zo nodig na
bewijslevering – zijn komen vast te staan, in redelijkheid kan worden geoordeeld dat sprake
is van de door de werkgever aangevoerde ontslaggrond, in dit geval dus van disfunctioneren
van de werknemer als bedoeld in art. 7:669 lid 3, onder d, BW.

De bestreden vooropstelling in rov. 3.7 moet aldus worden begrepen dat het hof de hiervoor
aan het slot van 3.4.4 vermelde maatstaf heeft aangelegd. Dat oordeel geeft derhalve geen
blijk van een onjuiste rechtsopvatting.

De klacht dat het hof in de bestreden vooropstelling heeft miskend dat de wettelijke regels
van bewijsrecht van overeenkomstige toepassing zijn op de onderhavige
ontbindingsprocedure, kan bij gebrek aan belang niet tot cassatie leiden. In cassatie is
immers niet aangevoerd dat [verzoeker] de juistheid van de door Decor aan haar verzoek
ten grondslag gelegde feiten en omstandigheden heeft betwist en dat het hof heeft
nagelaten Decor met het bewijs van die feiten en omstandigheden te belasten.

De klacht dat het hof is uitgegaan van een onjuiste rechtsopvatting voor zover het in de
bestreden vooropstelling tot uitgangspunt heeft genomen dat het Ontslagbesluit en het
daarop gebaseerde Besluit beleidsregels ontslagtaak UWV 2012 hun werking hebben
behouden na de invoering van de Wwz, mist feitelijke grondslag. Het hof heeft immers
onderkend dat de hiervoor bedoelde regelgeving met de invoering van de Wwz is vervallen.

327



3.4.8

3.5.1

3.5.2

3.5.3

3.6

Dat sluit echter niet uit dat de rechter bij zijn oordeelsvorming of sprake is van een van de
ontslaggronden van art. 7:669 lid 3 BW, acht slaat op de in deze oude regelgeving vervatte
gezichtspunten. Uit de totstandkomingsgeschiedenis van de Wwz valt immers af te leiden
dat de in art. 7:669 lid 3 BW omschreven ontslaggronden aan deze oude regelgeving zijn
ontleend en dat op dat punt geen wijziging is beoogd (zie de vindplaatsen genoemd in de
conclusie van de Advocaat-Generaal onder 3.10).

De hiervoor in 3.3.2 weergegeven klachten stuiten op het vorenstaande af.

Middel 2 keert zich tegen hetgeen het hof heeft overwogen in rov. 3.9:

“(…) Op grond van artikel 7:683 lid 5 BW dient het hof, indien het van oordeel is dat het
verzoek om ontbinding ten onrechte is afgewezen, een datum te bepalen waarop de
arbeidsovereenkomst eindigt. Het hof ziet geen aanleiding om bij deze datum rekening te
houden met de opzegtermijn. Weliswaar is in artikel 7:683 lid 5 BW bepaald dat artikel
7:671b van overeenkomstige toepassing is, maar daaraan is toegevoegd “ten aanzien van
de toekenning van een vergoeding”. Het hof leidt hieruit af dat het niet gehouden is (ook) lid
8 van artikel 7:671b aanhef en onder a BW toe te passen, althans niet in de situatie (zoals
hier), dat de periode waartegen ontbinding door de kantonrechter had kunnen plaatsvinden,
reeds is verstreken.”

Het middel klaagt dat het hof heeft miskend dat ingevolge art. 7:683 lid 5 BW het bepaalde
in art 7:671b BW in hoger beroep niet slechts van overeenkomstige toepassing is wat
betreft de toekenning van een vergoeding, maar dat die overeenkomstige toepassing ook
ziet op de andere elementen van laatstgenoemde bepaling. Dat betekent dat de
appelrechter bij het bepalen, op de voet vanart. 7:683 lid 5 BW, van de datum waarop de
arbeidsovereenkomst eindigt, rekening moet houden met de opzegtermijn bedoeld in art.
7:671b lid 8, aanhef en onder a, BW, aldus de klacht.

Art. 7:671b lid 8 BW ziet op de situatie dat de kantonrechter tot het oordeel komt dat een
door een werkgever gedaan verzoek tot ontbinding van een arbeidsovereenkomst voor
onbepaalde tijd, of van een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd die tussentijds kan
worden opgezegd, voor toewijzing in aanmerking komt. Ingevolge art. 7:671b lid 8, aanhef
en onder a, BW bepaalt de kantonrechter dan het tijdstip waarop de arbeidsovereenkomst
eindigt. Daarbij geldt als hoofdregel, kort gezegd, dat de kantonrechter een termijn in acht
neemt die gelijk is aan de tussen partijen geldende opzegtermijn met aftrek van de duur van
de procedure, met dien verstande dat een termijn van ten minste een maand resteert. 
In art. 7:671b lid 8, aanhef en onder c, BW is bepaald dat de kantonrechter de werknemer in
bepaalde gevallen een vergoeding kan toekennen.

Art. 7:683 BW bevat bijzondere regels voor hoger beroep en beroep in cassatie in onder
meer de hiervoor in 3.5.2 bedoelde gevallen van ontbinding van een arbeidsovereenkomst.
Lid 5 van art. 7:683 BW houdt in, kort gezegd, dat de appelrechter die tot het oordeel komt
dat het verzoek van de werkgever tot ontbinding van de arbeidsovereenkomst ten onrechte
is afgewezen, bepaalt op welk tijdstip de arbeidsovereenkomst eindigt. Art. 7:683 lid 5 BW
verklaart art. 7:671b BW van overeenkomstige toepassing “ten aanzien van de toekenning
van een vergoeding”. Gelet op deze bewoordingen en de totstandkomingsgeschiedenis van
art. 7:683 BW (zie Kamerstukken II 2013-2014, 33 818, nr. 3, p. 120; geciteerd in de
conclusie van de Advocaat-Generaal onder 4.12) zijn in hoger beroep de in art. 7:671b lid 8,
onder a, BW opgenomen voorschriften met betrekking tot de door de rechter in acht te
nemen termijn niet van toepassing, en is de appelrechter vrij in het bepalen van het tijdstip
waarop de arbeidsovereenkomst eindigt, met dien verstande dat het moet gaan om een in
de toekomst gelegen tijdstip. De klacht faalt dus.

De overige klachten van de middelen kunnen evenmin tot cassatie leiden. Dit behoeft, gezien art.
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81 lid 1 RO, geen nadere motivering nu die klachten niet nopen tot beantwoording van
rechtsvragen in het belang van de rechtseenheid of de rechtsontwikkeling.

De Hoge Raad:

verwerpt het beroep;

veroordeelt [verzoeker] in de kosten van het geding in cassatie, tot op deze uitspraak aan de zijde
van Decor begroot op € 851,07 aan verschotten en € 1.800,-- voor salaris.

Deze beschikking is gegeven door de vice-president C.A. Streefkerk als voorzitter en de raadsherenG.
Snijders, M.V. Polak, C.E. du Perron en M.J. Kroeze, en in het openbaar uitgesproken door de
raadsheer T.H. Tanja-van den Broek op 16 februari 2018.

4 Beslissing
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Algemene termijnenwet 
Geldend van 10-10-2010 t/m heden 

Artikel 1 

1. Een in een wet gestelde termijn die op een zaterdag, zondag of algemeen erkende feestdag
eindigt, wordt verlengd tot en met de eerstvolgende dag die niet een zaterdag, zondag of
algemeen erkende feestdag is.

2. Het vorige lid geldt niet voor termijnen, bepaald door terugrekening vanaf een tijdstip of een
gebeurtenis.
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Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering (geldt in geval van 
niet-digitaal procederen) 
Geldend van 01-10-2019 t/m heden 

Artikel 87 

1. De rechter kan, op verzoek van partijen of van een van hen dan wel ambtshalve, in alle gevallen
en in elke stand van het geding een mondelinge behandeling bevelen.

2. Tijdens de mondelinge behandeling stelt de rechter partijen in de gelegenheid hun stellingen toe te
lichten en kan de rechter:

a. partijen verzoeken hem inlichtingen te geven,
b. partijen gelegenheid geven hun stellingen nader te onderbouwen,
c. een schikking beproeven,
d. met partijen overleggen hoe het vervolg van de procedure zal verlopen, en
e. die aanwijzingen geven of die proceshandelingen bevelen die hij geraden acht, voor zover de

rechter dit in overeenstemming acht met de eisen van een goede procesorde.

3. Met voorafgaande toestemming van de rechter kunnen tijdens de mondelinge behandeling
getuigen en partijdeskundigen worden gehoord. De negende afdeling van de tweede titel is van
overeenkomstige toepassing, onverminderd artikel 284, eerste lid.

4. Voor zover mogelijk bericht de griffier partijen tevoren over het doel van de mondelinge
behandeling.

5. Partijen verschijnen op de mondelinge behandeling in persoon of bij gemachtigde. In zaken waarin
zij niet in persoon kunnen procederen, verschijnen zij bij advocaat. De rechter kan verschijning in
persoon bevelen. Partijen die op de mondelinge behandeling in persoon verschijnen, mogen zich
laten bijstaan door hun gemachtigde. In zaken waarin partijen niet in persoon kunnen procederen,
is de gemachtigde een advocaat.

6. Onverminderd artikel 85, worden processtukken en andere stukken zoveel mogelijk onmiddellijk bij
dagvaarding dan wel conclusie van antwoord en tot uiterlijk tien dagen voor de mondelinge
behandeling in het geding gebracht, tenzij de wet een andere termijn voorschrijft. Stukken die na
die termijn of ter zitting in het geding worden gebracht, worden door de rechter buiten
beschouwing gelaten, tenzij de goede procesorde zich daartegen verzet.

7. Indien met het oog op de mondelinge behandeling een bevel als bedoeld in artikel 22 wordt
gegeven, moeten de stukken uiterlijk op een door de rechter te bepalen dag vóór de datum van de
mondelinge behandeling zijn ingediend en aan de wederpartij ter beschikking zijn gesteld.

8. Heeft geen mondelinge behandeling plaatsgevonden, dan biedt de rechter voordat hij over de zaak
beslist, aan partijen desverlangd gelegenheid hun standpunt mondeling uiteen te zetten.

Artikel 88 

1. Tijdens de mondelinge behandeling ondervraagt de rechter partijen. Partijen kunnen elkaar vragen
stellen, behoudens de bevoegdheid van de rechter om te beletten dat aan een bepaalde vraag
gevolg wordt gegeven.
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2. Een verklaring omtrent door haar te bewijzen feiten kan in het voordeel van de partij die haar 
aflegde geen bewijs opleveren. Overigens kan de rechter uit de afgelegde verklaringen, uit een 
niet-verschijnen op de mondelinge behandeling of uit een weigering om te antwoorden of het 
proces-verbaal te ondertekenen de gevolgtrekking maken die hij geraden acht, behoudens artikel 
154. 

 

Artikel 89 

1. Indien een schikking tot stand komt, eindigt de procedure. Van de zitting waarop een schikking is 
bereikt, wordt een proces-verbaal opgemaakt, dat door de rechter en partijen of hun tot dat doel 
bijzonder gevolmachtigden wordt ondertekend en waarin de verbintenissen die partijen ten 
gevolge van die schikking op zich nemen, worden neergelegd. De uitgifte van dit proces-verbaal 
geschiedt in executoriale vorm. 

2. Indien geen schikking tot stand komt, bepaalt de rechter de dag waarop de zaak weer op de rol zal 
komen. 

 

Artikel 90 

1. De rechter maakt van de mondelinge behandeling proces-verbaal op: 

a. indien hij dit ambtshalve of op verzoek van een partij die daarbij belang heeft, bepaalt, of 
b. op verzoek van de hogerberoepsrechter of de Hoge Raad. 

 
2. Het proces-verbaal bevat ten minste de namen van de rechter of de rechters die de zaak 

behandelt onderscheidenlijk behandelen, die van partijen en van hun vertegenwoordigers of 
gemachtigden die op de mondelinge behandeling zijn verschenen, en die van de getuigen, 
deskundigen en tolken die op de mondelinge behandeling zijn verschenen. 

3. Het proces-verbaal houdt een zakelijke samenvatting in van het verhandelde ter zitting. 

4. De rechter kan bepalen dat de verklaring van een partij, getuige of deskundige geheel in het 
proces-verbaal zal worden opgenomen. In dat geval wordt de verklaring onverwijld op schrift 
gesteld en aan de partij, getuige of deskundige voorgehouden. Deze mag daarin wijzigingen 
aanbrengen, die op schrift worden gesteld en aan de partij, getuige of deskundige worden 
voorgelezen. De verklaring wordt door de partij, getuige of deskundige ondertekend. Heeft 
ondertekening niet plaats, dan wordt de reden daarvan in het proces-verbaal vermeld. 

5. Het proces-verbaal wordt door de rechter ondertekend. Bij verhindering van de rechter wordt dit in 
het proces-verbaal vermeld. 

6. De griffier verstrekt zo spoedig mogelijk een afschrift van het proces-verbaal aan de eiser en de in 
het geding verschenen gedaagde. 

7. De rechter kan bepalen dat het proces-verbaal, bedoeld in het eerste lid en derde lid, wordt 
vervangen door een door of namens hem gemaakte beeld- of geluidsopname. In dat geval kan de 
hogerberoepsrechter of de Hoge Raad alsnog verzoeken om een schriftelijke weergave van het 
proces-verbaal. 

8. Bij of krachtens algemene maatregel van bestuur kunnen nadere regels worden gesteld over de 
toepassing van beeld- en geluidsopnamen. 
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Artikel 91 

1. In alle gevallen waarin de rechter een dag bepaalt waarop de zaak weer op de rol zal komen, 
bepaalt hij tevens welke proceshandeling dan moet worden verricht. 

2. Dient een zaak in enige stand van het geding wederom voor een proceshandeling ter rolle, dan 
geschiedt dit bij een enkelvoudige kamer. 

 

Artikel 279 

1. De rechter bepaalt, tenzij hij zich aanstonds onbevoegd verklaart of het verzoek toewijst, 
onverwijld dag en uur waarop de behandeling aanvangt. Hij beveelt tevens oproeping van de 
verzoeker en voor zover nodig van de in het verzoekschrift genoemde belanghebbenden. 
Bovendien kan hij te allen tijde belanghebbenden, bekende of onbekende, doen oproepen. 

2. De oproepingen, behalve die van de verzoeker, gaan vergezeld van een afschrift van het 
verzoekschrift, tenzij een oproeping op andere wijze dan bij brief of exploot geschiedt, of de 
rechter anders bepaalt; in deze gevallen bevat de oproeping een korte omschrijving van het 
verzoek. 

3. De opgeroepene verschijnt ter terechtzitting in persoon of bij een gemachtigde. In zaken waarin 
het verzoekschrift door een advocaat moet worden ingediend, verschijnt de opgeroepene in 
persoon of bij advocaat. De rechter kan verschijning in persoon bevelen. De opgeroepene die in 
persoon verschijnt, mag zich laten bijstaan door zijn raadsman. In zaken waarin het verzoekschrift 
door een advocaat moet worden ingediend, is de raadsman een advocaat. 

4. Van het verhandelde en van de zakelijke inhoud van de afgelegde verklaringen wordt een 
proces-verbaal opgemaakt, dat door de rechter voor wie de mondelinge behandeling heeft 
plaatsgevonden, wordt ondertekend. 

5. Indien de behandeling van een zaak wordt aangehouden, blijft een hernieuwde oproeping van 
diegenen, aan wie de dag en het uur reeds mondeling ter terechtzitting waren medegedeeld, 
achterwege. 

6. De artikelen 87 tot en met 90 zijn van overeenkomstige toepassing, tenzij de aard van de zaak of 
de procedure zich hiertegen verzet. 
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Instantie Hoge Raad

Datum uitspraak 01-09-2017

Datum publicatie 01-09-2017

Zaaknummer 16/05870

Formele relaties Conclusie: ECLI:NL:PHR:2017:419

Rechtsgebieden Civiel recht

Bijzondere kenmerken Cassatie

Inhoudsindicatie
Procesrecht. Aanvang, lengte en einde van rechtsmiddeltermijnen (art. 339 lid 1,
358 lid 2, 402 lid 1 en 426 lid 1 Rv).

Wetsverwijzingen Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering (geldt in geval van niet-digitaal
procederen)
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering (geldt in geval van niet-digitaal
procederen) 339
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering (geldt in geval van niet-digitaal
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Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering (geldt in geval van niet-digitaal
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Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering (geldt in geval van niet-digitaal
procederen) 426

Vindplaatsen Rechtspraak.nl 
NJB 2017/1706 
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RBP 2017/91 
NJ 2017/337 
JBPR 2017/64 met annotatie van mr. G.C.C. Lewin 
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3.1

in de zaak van:

1. [eiser 1] , handelend onder de naam Postma bewindvoering en inkomens-beheer, in zijn
hoedanigheid van bewindvoerder van [eiseres 2] ,
gevestigd te [vestigingsplaats] ,

2. [eiseres 2] ,
wonende te [woonplaats] ,

VERZOEKERS tot cassatie,

advocaat: mr. M. Ynzonides,

t e g e n

[verweerster] , in haar hoedanigheid van executeur testamentair van de nalatenschap van
[betrokkene] ,
wonende te [woonplaats] ,

VERWEERSTER in cassatie,

niet verschenen.

Partijen zullen hierna ook worden aangeduid als [eiser] c.s. en [verweerster] .

Voor het verloop van het geding in feitelijke instanties verwijst de Hoge Raad naar de navolgende
stukken:

a. de beschikking in de zaak 4615532 EB VERZ 15-18545 van de kantonrechter te Amsterdam van 29
februari 2016;

b. de beschikking in de zaak 200.192.089/01 van het gerechtshof Amsterdam van 6 september 2016.

De beschikking van het hof is aan deze beschikking gehecht.

Tegen de beschikking van het hof hebben [eiser] c.s. beroep in cassatie ingesteld. Het cassatierekest
is aan deze beschikking gehecht en maakt daarvan deel uit.

[verweerster] heeft geen verweerschrift ingediend.

De conclusie van de Advocaat-Generaal E.M. Wesseling-van Gent strekt tot vernietiging van de
beschikking van het gerechtshof Amsterdam van 6 september 2016 en tot terugwijzing.

In cassatie kan van het volgende worden uitgegaan.

(i) [eiser] c.s. hebben de kantonrechter verzocht – kort samengevat – primair om over te gaan tot
ontslag van [verweerster] als executeur van de nalatenschap van [betrokkene] (hierna: erflater)

1 Het geding in feitelijke instanties

2 Het geding in cassatie

3 Beoordeling van het middel
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3.2

3.4.1

3.4.2

3.4.3

3.3

en om een neutraal persoon aan te wijzen als vervanger, en subsidiair om een deskundige te
benoemen als bedoeld in het testament van erflater.

(ii) Bij beschikking van 29 februari 2016 heeft de kantonrechter de verzoeken van [eiser] c.s.
afgewezen.

(iii) [eiser] c.s. zijn op 31 mei 2016 in hoger beroep gegaan van de beschikking van de
kantonrechter.

(iv) [verweerster] heeft zich in een aan het hof gericht faxbericht op het standpunt gesteld dat het
hoger beroep te laat is ingesteld.

Na behandeling van de zaak ter terechtzitting, voor zover het de ontvankelijkheid van het hoger
beroep betreft, heeft het hof [eiser] c.s. niet-ontvankelijk verklaard in het door hen ingestelde
hoger beroep. Daartoe heeft het hof als volgt overwogen (rov. 3.1):

“Op grond van artikel 358, tweede lid van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering (Rv) moet
door de verzoeker het hoger beroep worden ingesteld binnen drie maanden, te rekenen van de
dag van de uitspraak. Aangezien de bestreden beschikking op 29 februari 2016 is gegeven was de
laatste dag van de termijn van beroep volgens deze bepaling 29 mei 2016, welke termijn
ingevolge artikel 1 lid 1 van de Algemene Termijnenwet (ATW) is verlengd tot en met maandag 30
mei 2016. Het hoger beroep is echter pas ingesteld op 31 mei 2016 en dus te laat.

De verwijzing van [eiser] c.s. naar het bepaalde in art. 806 Rv en in art. 6:8 van de Algemene Wet
bestuursrecht (AWB) leidt niet tot een ander oordeel, en evenmin dwingt HR 12 maart 2004, NJ
2004, 424 tot het volgen van het door [eiser] c.s. bepleite standpunt dat de beroepstermijn liep
tot en met 31 mei 2016.”

Het middel klaagt dat het oordeel van het hof blijk geeft van een onjuiste rechtsopvatting. Het hof
heeft miskend dat de dag van de uitspraak – in dit geval 
29 februari 2016 – niet meetelt voor de berekening van de termijn waarbinnen hoger beroep moet
worden ingesteld. Als gevolg daarvan neemt de beroepstermijn in deze zaak een aanvang op 1
maart 2016. Drie maanden later is dan 1 juni 2016. Aangezien hoger beroep binnen drie maanden
moet worden ingesteld, eindigt de appeltermijn op 31 mei 2016. Daarmee was het hoger beroep
van [eiser] c.s. wel degelijk ontvankelijk, aldus de klacht.

Art. 358 lid 2 Rv bepaalt, voor zover hier van belang, dat hoger beroep moet worden
ingesteld binnen drie maanden “te rekenen van de dag van de uitspraak”. Een daarmee
overeenstemmende formulering wordt gebezigd in de art. 339 lid 1 Rv, 402 lid 1 Rv en 426 lid
1 Rv.

De hiervoor genoemde bepalingen zijn aldus te verstaan dat het rechtsmiddel moet worden
aangewend binnen drie maanden na de dag waarop de uitspraak is gedaan (vgl. HR 19
december 1919, NJ 1920, p. 82, en HR 20 april 1934, NJ 1934, p. 1316). Dit betekent dat de
termijn begint te lopen met ingang van de dag volgende op die waarop de uitspraak is
gedaan (vgl. HR 20 mei 2011, ECLI:NL:HR:2011:BP6999, NJ 2012/624, rov. 3.5.4).

De opvatting van het middel komt erop neer dat indien de uitspraak is gedaan op de laatste
dag van de maand, de hiervoor in 3.4.1 genoemde regels meebrengen dat de termijn voor
het aanwenden van het rechtsmiddel eerst vanaf de eerste dag van de daaropvolgende
maand begint te lopen en daarom pas verstrijkt op de laatste dag van de maand drie
maanden later. Indien de uitspraak is gedaan (in een gewoon jaar) op 28 februari (of in een
schrikkeljaar op 29 februari), 30 april of 30 september, zou de termijn daarom pas verstrijken
op 31 mei, 31 juli, respectievelijk 31 december.

Deze opvatting kan niet worden aanvaard. Met de hiervoor in 3.4.1 vermelde regel dat het
daar bedoelde rechtsmiddel moet worden aangewend binnen drie maanden na de dag
waarop de uitspraak is gedaan, is slechts beoogd tot uitdrukking te brengen dat de dag van
de uitspraak zelf niet meetelt, met als gevolg dat de driemaandentermijn pas afloopt aan het
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3.4.4

3.5

einde van de daarmee overeenstemmende dag drie maanden later (en niet al is verstreken
aan het begin van die dag).

De laatste dag van de hier bedoelde termijn is dan ook niet later gelegen dan drie maanden
na de dag van de uitspraak zelf. Indien de uitspraak is gedaan (in een gewoon jaar) op 28
februari (of in een schrikkeljaar op 29 februari), 30 april of 30 september, verstrijkt de termijn
dus aan het einde van 28 of 29 mei, 30 juli, respectievelijk 30 december, een en ander
afgezien van de werking van de Algemene termijnenwet. Aldus staan voor het aanwenden
van het rechtsmiddel steeds drie volle kalendermaanden ter beschikking.

De hiervoor in 3.4.3 vermelde regel stemt overeen met hetgeen in de praktijk algemeen tot
richtsnoer wordt genomen en is voor de praktijk ook beter hanteerbaar dan die welke het
middel verdedigt. Bij vorenstaande regel eindigt de termijn immers in beginsel steeds drie
maanden later op (het einde van) de dag met hetzelfde nummer als de dag van de
uitspraak. De enige uitzondering hierop is het geval dat de maand waarin de termijn afloopt,
niet een dag met hetzelfde nummer kent omdat zij korter is, in welk geval de termijn eindigt
op (het einde van) de laatste dag van die maand (vgl. HR 12 maart 2004,
ECLI:NL:HR:2004:AO1315, NJ 2004/424).

De klacht faalt derhalve.

De Hoge Raad:

verwerpt het beroep;

veroordeelt [eiser] c.s. in de kosten van het geding in cassatie, tot op deze uitspraak aan de zijde van
[verweerster] begroot op nihil.

Deze beschikking is gegeven door de vice-president C.A. Streefkerk als voorzitter en de raadsheren G.
Snijders, M.V. Polak, C.E. du Perron en M.J. Kroeze, en in het openbaar uitgesproken door de
raadsheer G. de Groot op 1 september 2017.

4 Beslissing
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Instantie Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden

Datum uitspraak 14-03-2019

Datum publicatie 20-03-2019

Zaaknummer 200.249.592/01

Rechtsgebieden Personen- en familierecht

Bijzondere kenmerken Hoger beroep

Inhoudsindicatie
Ontvankelijkheid appèl. Beslissing is telefonisch kenbaar gemaakt aan partijen.
Toen is de beroepstermijn ook gaan lopen. Hoger beroep te laat ingesteld.
Andersluidende onjuiste mededeling levert geen verschoonbare
termijnoverschrijding op.

Vindplaatsen Rechtspraak.nl 
PFR-Updates.nl 2019-0084 
NJF 2019/207 
EB 2019/65 
JPF 2019/60 met annotatie van Vlaardingerbroek, P. 
Prg. 2019/139 

Uitspraak

locatie Leeuwarden

afdeling civiel recht

zaaknummer gerechtshof 200.249.592/01

(zaaknummer rechtbank Noord-Nederland C/19/123600 / JE RK 18-334)

beschikking van 14 maart 2019

inzake

[verzoekster] ,

verblijvende de te [A] (Duitsland),

woonplaats kiezende te Emmen,

ECLI:NL:GHARL:2019:2344

GERECHTSHOF ARNHEM-LEEUWARDEN
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2.1

2.2

verzoekster in hoger beroep,

verder te noemen: de moeder,

advocaat: mr. C.C.N. Cats te Emmen,

en

de gecertificeerde instelling
Stichting Jeugdbescherming Noord en Veilig Thuis Groningen,

kantoorhoudende te Assen,
verweerster in hoger beroep,

verder te noemen: de GI.

Als overige belanghebbenden zijn aangemerkt:

de pleegouders van [de minderjarige2] en [de minderjarige3],
wonende op een bij het hof bekend adres,
advocaat mr. E. Henkelman te Groningen,

de pleegouders van [de minderjarige1],
wonende op een bij het hof bekend adres.

Het hof verwijst voor het verloop van het geding in eerste aanleg naar de schriftelijke uitwerking van
de door rechtbank Noord-Nederland, locatie Assen op 31 juli 2018 telefonisch aan partijen
medegedeelde beslissing, opgenomen in de beschikking van de rechtbank onder voormeld
zaaknummer, gedateerd 10 augustus 2018. Die beslissing hield, voor zover hier van belang, in dat de
ondertoezichtstelling en machtiging tot uithuisplaatsing van de hierna nader te noemen kinderen [de
minderjarige1] , [de minderjarige2] en [de minderjarige3] is verlengd tot 18 augustus 2019.

2. Het geding in hoger beroep

Het verloop van de procedure blijkt uit:

- het beroepschrift met productie(s), ingekomen op 9 november 2018;
- het verweerschrift van de GI met productie(s);
- een journaalbericht van mr. Henkelman van 10 december 2018;
- een journaalbericht van mr. Henkelman van 29 januari 2019;
- een journaalbericht van mr. Henkelman van 1 februari 2019 met productie(s);

- een bericht van [B] namens [C] (Pleegzorg) van 12 februari 2019.

De mondelinge behandeling heeft op 15 februari 2019 plaatsgevonden. Verschenen zijn de
moeder en haar advocaat, F.P.M. Petit namens de GI, de pleegvader van [de minderjarige1] , de
pleegouders van [de minderjarige2] en [de minderjarige3] bijgestaan door mr. Henkelman en

1 Het geding in eerste aanleg
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4.1

4.2

5.1

5.2

5.3

verder zijn als informant toegelaten [B] en [D] , pleegzorgmedewerkers van [C] (pleegzorg).

Uit de moeder zijn geboren zes kinderen, waaronder:
- [de minderjarige1] , geboren [in] 2007 (hierna: [de minderjarige1] );
- [de minderjarige2] , geboren [in] 2009 (hierna: [de minderjarige2] );
- [de minderjarige3] , geboren [in] 2012 (hierna: [de minderjarige3] );
over wie de moeder alleen het ouderlijk gezag uitoefent.

De moeder verzoekt het hof de beschikking te vernietigen en, opnieuw rechtdoende, alsnog het
verzoek van de GI tot verlenging van de ondertoezichtstelling en machtiging tot uithuisplaatsing
van [de minderjarige1] , [de minderjarige2] en [de minderjarige3] af te wijzen.

De GI verzoekt het hof de beschikking te bekrachtigen en het verzoek van de moeder af te wijzen.

Alvorens de grieven inhoudelijk te beoordelen dient het hof eerst ambtshalve vast te stellen of de
moeder ontvankelijk is in het door haar ingestelde hoger beroep. In dat kader dient het hof te
toetsen of het hoger beroep tijdig, binnen de beroepstermijn is ingesteld. Gelet op artikel 358 lid 2
van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering (Rv) bedraagt de beroepstermijn voor de in de
procedure verschenen belanghebbenden drie maanden, te rekenen vanaf de dag van de
uitspraak. Vast staat dat de moeder in de procedure bij de rechtbank is verschenen.

Onder 'de dag van de uitspraak' wordt verstaan het moment waarop de beslissing openbaar
wordt gemaakt. De dag van openbaarmaking bepaalt het moment waarop de beslissing haar
werking verkrijgt en de termijn voor het hoger beroep daartegen aanvangt. De beschikking is de
uitwerking van die beslissing maar zonder deze schriftelijke uitwerking kan er dus wel al een
uitspraak zijn (MvT, Parl. Gesch. Herz. Rv. p. 403).

Uit het proces-verbaal van het verhandelde ter terechtzitting van de rechtbank op
31 juli 2018 - dat overigens op het voorblad abusievelijk is gedateerd 19 juli 2018 - blijkt onder
meer dat aan het einde van die zitting door de rechtbank de behandeling is gesloten en is
medegedeeld dat de rechters in raadkamer gaan overleggen en beslissen, zo spoedig mogelijk
uitsluitsel wordt gegeven, er snel duidelijkheid moet komen en dat in ieder geval voor 18 augustus
2018 de beschikking zal zijn ontvangen. 
Uit de stukken blijkt dat de rechtbank de beslissing op 31 juli 2018 telefonisch aan betrokkenen
bekend heeft gemaakt. Ter zitting van het hof heeft de advocaat van de moeder desgevraagd
bevestigd dat de telefonische mededeling toen inderdaad is gedaan. Naar het oordeel van het hof
was hierdoor op 31 juli 2018 sprake van een openbaar gemaakte beslissing van de rechtbank en
dus van een uitspraak in de zin van artikel 358 lid 2 Rv. De beroepstermijn is voor de moeder
daarom op 31 juli 2018 gaan lopen en het onderhavige hoger beroep had dus uiterlijk op 31
oktober 2018 moeten zijn ingediend. Het beroepschrift van de moeder is echter eerst op 9
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november 2018 ingediend en daarom is het hoger beroep te laat ingesteld.

Volgens vaste rechtspraak dient in het belang van een goede rechtspleging over het tijdstip
waarop een termijn voor het instellen van hoger beroep aanvangt (en eindigt) duidelijkheid te
bestaan, wat meebrengt dat aan de beroepstermijn strikt de hand wordt gehouden (zie
bijvoorbeeld HR 28 november 2003, ECLI:NL:HR:2003:AN8489). Dit geldt ook wanneer de
uitspraakdatum na afloop van de mondelinge behandeling ten onrechte niet precies is
medegedeeld (HR 13 oktober 1989, ECLI:NL:HR:1989:AD0943, NJ 1990/495). Een uitzondering is
slechts gerechtvaardigd als degene die hoger beroep instelt, als gevolg van een door (de griffie
van) de rechtbank begane fout of verzuim niet tijdig wist en redelijkerwijs ook niet kon weten dat
de rechter een beschikking had gegeven en dat de beschikking hem als gevolg van een niet aan
hem toe te rekenen fout of verzuim van de rechtbank pas na afloop van de beroepstermijn is
toegezonden of verstrekt (eveneens HR 28 november 2003, ECLI:NL:HR:2003:AN8489).
Een dergelijke uitzondering doet zich hier niet voor. De advocaat van de moeder heeft in dit
verband ter zitting van het hof verklaard in de strekking dat zij na de telefonische uitspraak van de
rechtbank op vakantie is gegaan en nadien is afgegaan op de overwegingen van de rechtbank in
de hiervoor bedoelde beschikking, gedateerd 10 augustus 2018. Deze overwegingen houden
zakelijk weergegeven in dat de beroepstermijn geen aanvang neemt voordat de moeder en haar
advocaat de beschikking hebben over de motivering van de beslissing. Een onjuiste mededeling
levert echter ingevolge vaste jurisprudentie niet een verschoonbare termijnoverschrijding op.
Overigens staat vast dat de advocaat van de moeder de op schrift gestelde uitspraak van 31 juli
2018ver voor 31 oktober 2018 ontvangen heeft. De advocaat van de moeder had ook na 10
augustus 2018 nog ruim de gelegenheid om binnen de lopende beroepstermijn - dus tot uiterlijk
31 oktober 2018 - hoger beroep in te stellen.

Het voorgaande betekent dat de moeder niet-ontvankelijk moet worden verklaard in haar hoger
beroep. Een beoordeling van de grieven blijft daarom achterwege.

Het hof, beschikkende in hoger beroep:

verklaart de moeder niet-ontvankelijk in haar hoger beroep.

Deze beschikking is gegeven door mrs. E.B.E.M. Rikaart-Gerard, M.P. den Hollander en G.J. Baken,
bijgestaan door mr. A.J.Th. Harkema als griffier en is op 14 maart 2019 in het openbaar uitgesproken.

6 De beslissing
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Instantie Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden

Datum uitspraak 09-07-2019

Datum publicatie 24-07-2019

Zaaknummer 200.256.934/01

Rechtsgebieden Personen- en familierecht

Bijzondere kenmerken Tussenbeschikking

Inhoudsindicatie
Hoger beroep tegen deelbeschikking te laat ingesteld omdat gewacht is op de
eindbeschikking.

Vindplaatsen Rechtspraak.nl 
PFR-Updates.nl 2019-0195 

Uitspraak

locatie Leeuwarden

afdeling civiel recht

zaaknummer gerechtshof 200.256.934/01

(zaaknummer rechtbank C/08/213021 / ES RK 18-2580

beschikking van 9 juli 2019

inzake

[verzoekster] ,

wonende te [A] ,
verzoekster in hoger beroep,

verder te noemen: de vrouw,

advocaat: mr. M.J.H. Mühlstaff te Deventer,

en

ECLI:NL:GHARL:2019:5939

GERECHTSHOF ARNHEM-LEEUWARDEN
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[verweerder] ,

wonende te [B] ,

verweerder in hoger beroep,

verder te noemen: de man,

advocaat: mr. S.C.M. Koerhuis te Zwolle.

Als overige belanghebbende is aangemerkt:

[de jong-meerderjarige1] ,

wonende te [A] ,

verder te noemen: [de jong-meerderjarige1] ,

niet verschenen.

Het hof verwijst voor het geding in eerste aanleg naar de beschikkingen van de rechtbank Overijssel,
zittingsplaats Zwolle, van 4 september 2018 en 21 december 2018, uitgesproken onder voormeld
zaaknummer.

Het verloop van de procedure blijkt uit:

- het beroepschrift met productie(s), ingekomen op 20 maart 2019;

- het verweerschrift met productie(s), ingekomen op 21 mei 2019;

- een journaalbericht van mr. Mühlstaff van 8 april 2019 met productie(s);

- een journaalbericht van mr. Mühlstaff van 17 april 2019 met productie(s);

- een journaalbericht van mr. Koerhuis van 29 mei 2019 met productie(s);

- een journaalbericht van mr. Mühlstaff van 18 juni 2019 met productie(s).

Partijen hebben zich, op verzoek van het hof, bij journaalbericht van 29 mei 2019 respectievelijk
18 juni 2019 uitgelaten over de vraag naar de ontvankelijkheid van het door de vrouw ingestelde
hoger beroep voor zover het zich richt tegen de beslissing van 4 september 2018 betreffende de
kinderalimentatie.

Het hof zal, zoals aan partijen aangekondigd, genoemde ontvankelijkheidsvraag op de stukken
afdoen en daarbij voorbijgaan aan het niet nader gemotiveerde verzoek van de vrouw om een
datum voor comparitie te bepalen.

1 Het geding in eerste aanleg

2 Het geding in hoger beroep
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5.1

Het huwelijk van partijen is op 7 december 2018 ontbonden door inschrijving van de
echtscheidingsbeschikking van 4 september 2018 in de registers van de burgerlijke stand.

Uit het huwelijk van partijen zijn geboren [de jong-meerderjarige1] [in] 1999 (hierna [de jong-
meerderjarige1] ) en [de jong-meerderjarige2] [in] 2001 (hierna [de jong-meerderjarige2] ). Beide
kinderen verblijven bij de vrouw.

Bij de hiervoor genoemde beschikking van 4 september 2018 heeft de rechtbank de echtscheiding
uitgesproken. Verder heeft de rechtbank - onder meer - met betrekking tot de kinderalimentatie de
door de man aan de vrouw te betalen bijdrage in de kosten van verzorging en opvoeding van [de
jong-meerderjarige2] met ingang van 17 januari 2018 bepaald op € 150,- per maand en heeft de
rechtbank verstaan dat de man met ingang van die datum aan [de jong-meerderjarige1] eveneens
€ 150,- per maand zal betalen als bijdrage in de kosten van studie en levensonderhoud. De
beslissing met betrekking tot de partneralimentatie is aangehouden.

Bij beschikking van 21 december 2018 heeft de rechtbank het verzoek van de vrouw met
betrekking tot de partneralimentatie afgewezen.

De vrouw heeft hoger beroep ingesteld tegen de beschikking van 4 september 2018 en tegen de
beschikking van 21 december 2018. Haar grieven richten zich daarbij op de kinderalimentatie en
op de partneralimentatie.

Zij verzoekt beide beschikkingen te vernietigen voor zover aan het hof onderworpen en

de door de man te betalen bijdrage voor [de jong-meerderjarige2] te bepalen op € 340,- per
maand (onder I) alsmede te verklaren voor recht dat de behoefte van [de jong-meerderjarige1] en
[de jong-meerderjarige2] € 340,- per kind per maand bedraagt en dat de niet-verzorgende ouder
met dat bedrag dient bij te dragen in de kosten van het kind (onder IV). Voorts heeft zij verzocht
de bijdrage voor haar te bepalen op € 1.730,- per maand (onder III) en de ingangsdatum van de
alimentatie telkens te bepalen op 1 februari 2017 (onder II).

De man heeft zich verweerd en verzoekt het hoger beroep van de vrouw af te wijzen en beide
beschikkingen te bekrachtigen.

Ter beoordeling ligt eerst voor de vraag of de vrouw kan worden ontvangen in het door haar
ingestelde hoger beroep tegen de beschikking van 4 september 2018 voor zover dit zich richt
tegen de kinderalimentatie.

Naar het oordeel van het hof is de beschikking van 4 september 2018 aan te merken als een
zogeheten deelbeschikking. In de beschikking wordt immers definitief een eind gemaakt aan een
gedeelte van het geschil, en wordt een ander gedeelte van het geschil aangehouden. Het
gedeelte waarin op het verzoek van de vrouw - waar het de onderhoudsbijdrage voor [de jong-
meerderjarige1] en [de jong-meerderjarige2] betreft - definitief wordt beslist is de beschikking in
zoverre aan te merken als een eindbeschikking. Het verzoek van de vrouw waar het de
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onderhoudsbijdrage voor zichzelf betreft is in de beschikking van 4 september 2018 aangehouden
en in zoverre is de beschikking een tussenbeschikking.

Tegen eindbeschikkingen staat op grond van artikel 358 lid 1van het wetboek van Burgerlijke
Rechtsvordering (Rv) hoger beroep open, dat op grond van het tweede lid van dat artikel door een
verschenen belanghebbende moet worden ingediend binnen drie maanden na de dag van de
uitspraak. Aan deze termijnen moet, in verband met de rechtszekerheid, strikt de hand worden
gehouden. Voor een deelbeschikking betekent dit dat voor de eindbeschikkingscomponent de
appeltermijn direct begint te lopen en dat daarvan daarom binnen die termijn moet worden
geappelleerd, op straffe van niet-ontvankelijkheid. Dit brengt mee dat vrouw tegen het
eindbeschikkingsdeel van de beschikking van 4 september 2018 binnen drie maanden na die
datum hoger beroep had moeten instellen. Omdat de vrouw dit eerst op 20 maart 2019 -
gelijktijdig met het hoger beroep tegen de beschikking van 21 december 2018 - heeft gedaan, is
het hoger beroep voor zover het betreft de beslissingen betreffende de kinderalimentatie te laat
ingediend. In zoverre kan de vrouw niet worden ontvangen in het door haar ingestelde hoger
beroep.

Het hoger beroep voor wat betreft de partneralimentatie zal worden voortgezet met een
behandeling ter zitting. Na ontvangst van de verhinderdata van de man en de vrouw, zal het hof
de datum en het tijdstip van deze mondelinge behandeling vaststellen.

Het hof merkt tot slot op dat [de jong-meerderjarige1] (die al geruime tijd jongmeerderjarig is) en
[de jong-meerderjarige2] (die op 24 juli 2019 jongmeerderjarig zal worden) in de verdere
procedure in hoger beroep niet (langer) als belanghebbende zullen worden aangemerkt. Voor
beiden geldt immers dat het onderhavige hoger beroep inhoudelijk geen betrekking meer zal
hebben op de onderhoudsbijdrage jegens één van hen.

Het hof zal beslissen als na te melden.

Het hof, beschikkende in hoger beroep;

verklaart de vrouw niet-ontvankelijk in het door haar ingestelde hoger beroep tegen de beschikking
van de rechtbank Overijssel, zittingsplaats Zwolle, van 4 september 2018 voor zover het betreft de
onderhoudsbijdragen ten behoeve van [de jong-meerderjarige2] en [de jong-meerderjarige1] ;

bepaalt dat het hoger beroep voor wat betreft de partneralimentatie op een nader te bepalen datum
ter zitting zal worden behandeld en bepaalt dat partijen uiterlijk op 23 juli 2019 hun verhinderdata
(over de maanden september, oktober, november en december 2019 en januari en februari 2020) aan
het hof kunnen sturen;

6 De slotsom
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houdt iedere verdere beslissing aan.

Deze beschikking is gegeven door mr. C. Koopman, mr. J.G. Idsardi, en mr. I.A. Vermeulen, bijgestaan
door mr. J. Robben als griffier, en is op 9 juli 2019 uitgesproken in het openbaar in tegenwoordigheid
van de griffier.
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Mr. T.M. Subelack1

De ‘één-keer-schieten-regel’ in het (familie-)
procesrecht

EB 2019/70

In familierechtzaken komt het regelmatig voor dat 
een rechter niet in één keer op de in een procedure 
voorliggende geschillen beslist, maar dat de proce-
dure in verschillende deelbeslissingen wordt be-
slecht. De aard van deze beslissingen is van groot be-
lang voor de appellabililteit daarvan. Onlangs heeft 
de Hoge Raad een uitspraak gewezen, waarin hij de 
regels voor appel tegen zogenoemde ‘deeluitspra-
ken’ verder heeft verduidelijkt (HR 25 januari 2019, 
ECLI:NL:HR:2019:96, NJ 2019/58). Deze uitspraak 
is ook van belang voor de familierechtpraktijk en 
vormt de aanleiding om in dit artikel de regels voor 
appel tegen deeluitspraken nog eens op een rij te 
zetten.

1. Einduitspraak, tussenuitspraak en
deeluitspraak

Voor de appellabiliteit van rechterlijke uitspraken is het on-
derscheid tussen einduitspraak, (zuivere) tussenuitspraak 
en deeluitspraak van cruciaal belang. Telkens is leidend of 
de rechter in het dictum van zijn uitspraak definitief over 
(een deel van) het gevorderde of verzochte heeft beslist. Het 
moet daarbij gaan om een beslissing over de vordering of 
het verzoek dat inzet is van het geding. Hier vallen dus 
niet die uitspraken onder, waarin de rechter in het dictum 
van zijn uitspraak een deskundige benoemt, of een bewijs-
opdracht geeft. Heeft een rechter in het dictum van zijn 
uitspraak op alle onderdelen van hetgeen is verzocht of ge-
vorderd definitief beslist, dan kwalificeert deze uitspraak 
als een einduitspraak. Heeft de rechter in het dictum van 
zijn uitspraak nog geen enkele definitieve beslissing over 
het verzochte genomen, dan spreekt men van een (zuivere) 
tussenuitspraak. Een deeluitspraak is een uitspraak waarin 
een rechter in het dictum op enig deel van het verzochte 
of gevorderde heeft beslist en in zoverre een einde heeft 
gemaakt aan de instantie, en op andere delen van het ver-
zochte of gevorderde nog niet.

Tegen een zuivere tussenuitspraak kan geen hoger beroep 
worden ingesteld. Dat volgt voor vonnissen uit het be-
paalde in artikel 337 lid 2 Rv, en voor beschikkingen uit 
het bepaalde in artikel 358 lid 4 Rv. Dat is slechts anders, 
wanneer de rechter tussentijds appel openstelt. Dat kan 
hij ambtshalve doen, maar één of meer betrokken partijen 
kunnen daar ook om verzoeken. Dat verzoek kan ook nog 
worden gedaan, nadat de uitspraak is gewezen. Het moet 

1 Mr. T.M. Subelack is advocaat bij BANNING N.V., raadsheer-plaatsvervan-
ger bij het Gerechtshof Amsterdam en vaste medewerker van EB. Deze bij-
drage is op persoonlijke titel geschreven.

dan wel zijn gedaan binnen de geldende appeltermijn (zie 
HR 23 januari 2004, ECLI:NL:HR:2004:AL7051, NJ 2005/510). 
Bovendien zal het hoger beroep in alle gevallen binnen de 
geldende beroepstermijn moeten worden ingediend, te re-
kenen vanaf de dag van de uitspraak waartegen men beroep 
in wil stellen, zodat het soms raadzaam kan zijn om alvast 
hoger beroep in te stellen, ook al heeft de rechter nog niet 
beslist op het (latere) verzoek om alsnog hoger beroep open 
te stellen.

Heeft de rechter in het dictum van zijn uitspraak defini-
tief een einde gemaakt aan een deel van het gevorderde/
verzochte dat inzet is van het geding, dan moet tegen dat 
deel van de uitspraak binnen drie maanden na de datum 
van de uitspraak hoger beroep worden ingesteld. Dat moet 
op straffe van niet-ontvankelijkheid (zie o.a. HR 6 sep-
tember 2013, ECLI:NL:HR:2013:BY5241, NJ 2014/58). Dit 
geldt dus niet alleen voor volledige einduitspraken, maar 
ook voor dat deel van een deeluitspraak, dat als einduit-
spraak kwalificeert. Er kan dus niet met dit beroep worden 
gewacht tot het moment dat de rechter op alle onderde-
len van het verzochte heeft beslist. Stelt een partij beroep 
in tegen het eindgedeelte van een deeluitspraak, dan kan 
hij ervoor kiezen om óók grieven te richten tegen de be-
paalde eindbeslissingen in het tussenuitspraakgedeelte van 
die uitspraak. Eindbeslissingen zijn uitdrukkelijk en zonder 
voorbehoud gegeven beslissingen met betrekking tot een 
feitelijk of juridisch punt in de overwegingen van een rech-
terlijke uitspraak, die nog niet hebben geleid tot een defi-
nitieve beslissing in het dictum van de uitspraak. Wat niet 
kan, is dat in een appel tegen een deeluitspraak uitsluitend 
grieven worden gericht tegen het tussenuitspraakgedeelte. 
Een dergelijk appel is niet-ontvankelijk, tenzij hier door de 
rechter toestemming voor is gegeven (zie HR 7 december 
1990, ECLI:NL:HR:1990:ZC0076, NJ 1992/85). Een appellant 
is niet verplicht om appel in te stellen tegen het tussenuit-
spraakgedeelte van een deeluitspraak. Hij mag ook wachten 
met het instellen van hoger beroep tegen het tussendeel van 
de uitspraak, tot het moment waarop in een einduitspraak 
over het desbetreffende deel van het geschil is beslist (zie 
HR 2 oktober 2015, ECLI:NL:HR:2015:2905 en HR 25 januari 
2019 ECLI:NL:HR:2019:96, NJ 2019/58). Een appellant mag 
wat dat betreft kiezen.

2. De ‘één-keer-schieten regel’

Kiest een partij ervoor om in zijn beroep tegen een deeluit-
spraak óók grieven te richten tegen het tussenuitspraak-
gedeelte, dan geldt de zogenoemde ‘één-keer-schieten re-
gel’. Die regel houdt in dat, als een partij ervoor kiest om zijn 
appel tegen de deeluitspraak óók te richten tegen het ge-
deelte van de uitspraak dat als tussenuitspraak kwalificeert, 
die partij daarna, bij gelegenheid van een hoger beroep te-
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gen een latere (appellabele) tussenuitspraak, deeluitspraak 
of einduitspraak, niet nog een keer kan opkomen tegen het 
tussenuitspraakgedeelte van deze (eerdere) deeluitspraak 
(zie o.a. HR 16 oktober 1992, ECLI:NL:HR:1992:ZC0721, NJ 
1992/791; HR 8 juni 2001, ECLI:NL:HR:2001:AB2019, NJ 
2001/432; HR 30 maart 2012, ECLI:NL:HR:2012:BU3160, NJ 
2012/582 en HR 2 oktober 2015, ECLI:NL:HR:2015:2905). 
Dit betekent, dat wanneer een partij bij zijn appel tegen een 
deeluitspraak óók in beroep gaat tegen het tussenuitspraak-
gedeelte van die deeluitspraak, die partij in dat (tussen)
appel alle eindbeslissingen in dat tussenuitspraakdeel dient 
aan te vallen, die hem onwelgevallig zijn. Dit geldt óók als 
bepaalde eindbeslissingen in het tussenuitspraakgedeelte 
pas in een later stadium van de procedure belang krijgen, 
of worden herhaald in latere uitspraken (zie HR 16 oktober 
1992, ECLI:NL:HR:1992:ZC0721, NJ 1992/791).

De gedachte achter de één-keer-schieten-regel is dat hier-
mee de concentratie van het processuele debat wordt ge-
waarborgd. Als in hoger beroep meerdere keren zou mogen 
worden opgekomen tegen verschillende tussenuitspraakde-
len van dezelfde deeluitspraak, dan zou dat leiden tot een 
te grote versnippering van het processuele debat. In het 
belang van een goede procesorde kan daarom van de partij 
die tussentijds appelleert, worden verwacht dat hij in dat 
tussentijdse appel al zijn bezwaren tegen de in de bestreden 
tussenuitspraak gegeven eindbeslissingen aan de appel-
rechter voorlegt (zie Asser Procesrecht/Bakels, Hammerstein 
& Wesseling-van Gent 4 2018/36).

De één-keer-schieten-regel brengt niet met zich mee dat, 
als er géén appel wordt ingesteld tegen het einduitspraak-
gedeelte van een deeluitspraak, op een later moment geen 
grieven meer gericht zouden mogen worden tegen eind-
beslissingen, die niet alleen relevant zijn voor het einduit-
spraakgedeelte, maar óók voor een latere einduitspraak. Is 
geen appel ingesteld tegen het einduitspraakgedeelte van 
een deeluitspraak, dan mogen, in het appel tegen een latere 
einduitspraak, dergelijke eindbeslissingen alsnog aange-
vallen worden, uiteraard uitsluitend voor zover dit de be-
slissing betreft op het gevorderde/verzochte waar in die 
latere einduitspraak over is beslist (zie HR 2 oktober 2015, 
ECLI:NL:HR:2015:2905). De één-keer-schieten-regel brengt 
bovendien niet met zich mee, dat de wederpartij van degene 
die appel instelt tegen het tussenuitspraakgedeelte, óók ge-
dwongen is om onmiddellijk incidenteel appel in te stellen 
tegen het tussenuitspraakgedeelte. De wederpartij behoudt 
de vrijheid om haar eventuele bezwaren tegen het tussen-
uitspraakgedeelte pas in een later appel naar voren te bren-
gen (zie HR 24 september 1994, ECLI:NL:HR:1993:ZC1073, 
NJ 1994/299). Wordt echter incidenteel appel tegen het tus-
senuitspraakgedeelte ingesteld, dan geldt ook voor dat inci-
denteel appel de één-keer-schieten-regel. 

In het verlengde hiervan is het óók mogelijk dat in het prin-
cipaal appel geen grieven worden aangevoerd tegen het 
tussenuitspraakgedeelte van een deeluitspraak en in het 
incidenteel appel wél. Ik kan mij voorstellen dat in derge-

lijke gevallen soepel wordt omgegaan met de zogenoemde 
twee-conclusie-regel. De twee-conclusie-regel is een an-
dere belangrijke regel in het appelprocesrecht. Deze houdt 
kort gezegd in dat grieven (in de brede zin van het woord, 
Asser Procesrecht/Bakels, Hammerstein & Wesseling-van 
Gent 4 2018/160) in beginsel moeten worden aangevoerd in 
het eerste processtuk dat door de appellerende partij in ho-
ger beroep wordt genomen. Dit betekent dat de appelrech-
ter in beginsel geen acht behoort te slaan op grieven die in 
een later stadium van de procedure worden aangevoerd. 
Op deze in beginsel strakke regel zijn echter bepaalde uit-
zonderingen mogelijk. Die uitzonderingen bestaan wan-
neer 1) de wederpartij er ondubbelzinnig mee instemt dat 
de nieuwe grief alsnog in de beoordeling wordt meegeno-
men; 2) indien onverkorte toepassing van de regel in strijd 
zou komen met de eisen van een goede procesorde, waarbij 
met name valt te denken aan (i) een rechterlijke fout; (ii) 
nieuwe ontwikkelingen van feitelijke of juridische aard na-
dat van grieven is gediend; en (iii) een aan verweerder toe 
te rekenen verkeerde voorstelling van zaken bij appellant; 
alsmede 3) wegens de bijzondere aard van de procedure 
(zie met name HR 20 juni 2008, ECLI:NL:HR:2008:BC4959, 
NJ 2009/21 en HR 19 juni 2009, ECLI:NL:HR:2010:BI8771, NJ 
2010/154. Zie tevens Asser Procesrecht/Bakels, Hammerstein 
& Wesseling-van Gent 4 2018/107, 115 en 160).

Heeft een partij in incidenteel appel grieven gericht tegen 
het tussenuitspraakgedeelte van een deeluitspraak, terwijl 
de principaal appellant dat niet heeft gedaan, dan meen ik 
dat deze principaal appellant niet alleen verweer mag voe-
ren tegen deze grieven in het incidenteel appel, maar dat hij 
bovendien, als hij dat wil, alsnog grieven aan mag voeren 
tegen het tussenuitspraakgedeelte van de deeluitspraak. Al-
dus wordt een uitzondering gemaakt op de twee-conclusie-
regel. Wil de principaal appellant van die mogelijkheid ge-
bruikmaken, dan moet hij dat wel in zijn verweerschrift in 
het incidenteel appel doen en moet hij op dat moment, ge-
geven de één-keer-schieten-regel, alle eindbeslissingen uit 
het tussenuitspraakgedeelte aanvallen, die hem onwelge-
vallig zijn (bij gebreke waarvan hij die mogelijkheid in een 
later appel niet meer heeft). Uiteraard moet de appellant in 
het incidenteel appel vervolgens in de gelegenheid worden 
gesteld om schriftelijk op deze nieuwe grieven te reageren. 
Ik meen dat in dergelijke gevallen een versoepeling van de 
twee-conclusie-regel gerechtvaardigd is, juist vanwege het 
belang van een gestroomlijnd processueel debat. Door de 
principaal appellant alsnog de gelegenheid te geven grieven 
te richten tegen het tussenuitspraakgedeelte van de deel-
uitspraak, kunnen alle grieven tegen deze uitspraak op het-
zelfde moment in één keer worden behandeld. Dat komt de 
concentratie van het processuele debat ten goede en dus 
doet dat recht aan hetgeen een goede procesorde verlangt. 
Uiteraard kan de principaal appellant niet worden gedwon-
gen om, in navolging van de incidenteel appellant, alsnog 
grieven te richten tegen het tussenuitspraakgedeelte van de 
deeluitspraak waarvan hij in appel is gegaan. Wil de princi-
paal appellant van deze mogelijkheid géén gebruik maken, 
dan hoeft hij dat niet te doen en kan hij de betreffende eind-
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beslissingen in een appel tegen de latere einduitspraak als-
nog aanvallen.

3. Hoge Raad 25 januari 2019: reikwijdte
één-keer-schieten-regel verder
verduidelijkt

In zijn uitspraak van 25 januari 2019 heeft de Hoge Raad 
de reikwijdte van de ‘één-keer-schieten-regel’ verder ver-
duidelijkt. In deze uitspraak ging het kort gezegd om een 
viertal vorderingen, die ik (net zoals de Hoge Raad in zijn 
uitspraak) aanduid als de vorderingen a, b, c en d. In een eer-
ste tussenuitspraak had de rechtbank de vorderingen c en 
d toegewezen. Wat betreft vordering a stelde de rechtbank 
partijen in de gelegenheid zich uit te laten over het benoe-
men van een deskundige. Ten aanzien van vordering b werd 
verweerder in de gelegenheid gesteld tegenbewijs te leveren 
met betrekking tot de voorshands door de rechtbank bewe-
zen geachte koopovereenkomst. Verweerder stelde hoger 
beroep tegen deze eerste tussenuitspraak. Daarin richtte 
hij twee grieven tegen de toewijzing van vordering d. Bo-
vendien richtte hij vier grieven tegen de overwegingen van 
de rechtbank met betrekking tot vordering a. In de tussen-
tijd wees de rechtbank een tweede tussenvonnis, waarin de 
rechtbank besliste op vordering b. Met betrekking tot vor-
dering a werden partijen in de gelegenheid gesteld om zich 
uit te laten over een door de rechtbank voorgestelde des-
kundige. Vervolgens volgde een derde tussenvonnis waarin 
de rechtbank een deskundige benoemde, waarna de recht-
bank bij eindvonnis besliste op vordering a. Verweerder had 
ondertussen óók hoger beroep ingesteld tegen het tweede 
tussenvonnis van de rechtbank, waarin de rechtbank in het 
dictum van de uitspraak een definitieve beslissing had ge-
nomen over vordering b. Eisers stelden op hun beurt beroep 
tegen het derde tussenvonnis en het eindvonnis waarin 
vordering a was afgewezen. In zijn appel tegen het tweede 
tussenvonnis richtte verweerder niet alleen grieven tegen 
beslissingen van de rechtbank in het eindvonnis ten aanzien 
van vordering b (de tweede tussenuitspraak), maar ook te-
gen eindbeslissingen die de rechtbank ten aanzien van deze 
vordering in zijn eerste tussenuitspraak had genomen. 

In appel behandelde het hof, die alle appelprocedures tus-
sen partijen gevoegd behandelde, alle grieven van verweer-
der ten aanzien van vordering b, dus ook die grieven, die 
betrekking hebben op de eindbeslissingen van de rechtbank 
in zijn eerste tussenuitspraak. In cassatie wordt (onder an-
dere) hierover geklaagd. Volgens de Hoge Raad is dat te-
recht. Daartoe overweegt de Hoge Raad letterlijk:

“3.3.2 Verweerder heeft in zijn hoger beroep tegen het 
eerste deelvonnis niet alleen grieven gericht tegen de 
toewijzing in het dictum van vordering (d), maar ook te-
gen beslissingen van de rechtbank in verband met vor-
dering (a). Met betrekking tot vordering (a) was nog geen 
sprake van een eindvonnis. Nu verweerder aldus ook het 
tussenvonnis-gedeelte van het eerste deelvonnis in zijn 
hoger beroep betrok, had hij bij die gelegenheid al zijn 

bezwaren tegen de eindbeslissingen in het tussenvonnis-
gedeelte van dat vonnis naar voren moeten brengen. De 
partij die tussentijds beroep instelt, is immers gehouden 
daarin al haar bezwaren tegen de tot dan toe gewezen 
tussenvonnissen aan te voeren en verliest de mogelijk-
heid dat bij een latere gelegenheid in appel te doen (zie 
onder meer HR 30 maart 2012, ECLI:NL:HR:2012:BU3160, 
rov. 3.3.4). Die regel geldt ook indien het gaat om een ap-
pel tegen het tussenvonnis-gedeelte van een deelvonnis.
In rov. 5.12 van haar eerste deelvonnis heeft de rechtbank 
ten aanzien van vordering (b) uitdrukkelijk en zonder 
voorbehoud een beslissing gegeven over de bewijskracht 
van de akte. Nu [verweerder] in zijn hoger beroep tegen 
het tussenvonnis-gedeelte van dat vonnis niet tegen die 
beslissing is opgekomen, was het hof daaraan gebonden.
Daarbij is niet van belang dat de grieven in het eerste 
hoger beroep tegen het tussenvonnis-gedeelte van het 
eerste deelvonnis betrekking hadden op beslissingen in 
verband met een andere vordering (vordering (a)) dan de 
in het latere hoger beroep tegen datzelfde vonnis aange-
voerde grieven (die gericht waren tegen beslissingen in 
verband met vordering (b)).”

Uit de uitspraak van de Hoge Raad volgt dus dat een proces-
partij bij een appel tegen het tussenuitspraakgedeelte van 
een deeluitspraak alle hem onwelgevallige eindbeslissingen 
zal moeten aanvallen, óók als het eindbeslissingen betreft 
ten aanzien van in materieel opzicht volstrekt los van elkaar 
staande verzoeken of vorderingen. Een procespartij is (dus) 
vrij om te kiezen of hij appel instelt tegen het tussenuit-
spraakgedeelte van een deeluitspraak, maar als hij van dat 
tussendeel in appel gaat, dan moet dat appel al zijn bezwa-
ren tegen de tussenuitspraak bevatten en wel op alle onder-
delen van het verzochte of gevorderde. Is er eenmaal voor 
gekozen om ook het tussendeel van een deeluitspraak in 
hoger beroep aan te vallen, dan kunnen eindbeslissingen in 
het tussenuitspraakgedeelte van die uitspraak in een later 
appel niet meer aangevallen worden, dus óók niet als pas 
later wordt beslist op het verzoek of de vordering waar deze 
eindbeslissingen betrekking op hebben.

4. De één-keer-schieten-regel in de
echtscheidingspraktijk

Uiteraard is de uitspraak van de Hoge Raad van 25 januari 
2019, ECLI:NL:HR:2019:96, NJ 2019/58 ─ en de nadere dui-
ding die de Hoge Raad in die uitspraak aan de één-keer-
schieten-regel geeft ─ in brede zin van belang voor de fa-
milierechtpraktijk. De uitspraak is echter in het bijzonder 
relevant voor echtscheidingsprocedures, waarin neven-
voorzieningen zijn verzocht. Dat zijn immers bij uitstek 
procedures waarin meerdere verzoeken aan de rechter 
voorliggen, die in materieel opzicht vaak niet zo veel met 
elkaar te maken hebben en waarin nogal eens via tussen-
uitspraken op alle gevraagde nevenvoorzieningen wordt 
beslist. In die situaties is dus alertheid geboden. Gaat een 
partij in een echtscheidingsprocedure in (incidenteel) appel 
van het tussenuitspraakgedeelte van een deelbeschikking, 
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dan zal die partij op dat moment alle eindbeslissingen uit 
die uitspraak moeten aanvallen die hem onwelgevallig zijn, 
ook al hebben de voorzieningen waar deze eindbeslissin-
gen op zien in materieel opzicht niets met elkaar te maken. 
Er kan dus ook niet worden gewacht op het ‘eindresultaat’ 
van een bepaalde voorziening. Zo kan het bijvoorbeeld ge-
beuren dat een rechter in een echtscheidingsprocedure in 
een deeluitspraak, bij wijze van eindbeslissing (dus in het 
lichaam van zijn beschikking) onder andere oordeelt dat 
de gemeenschappelijke woning aan de man wordt toege-
deeld, waarna hij in het dictum van zijn uitspraak op een 
aantal andere nevenvoorzieningen definitief beslist, de be-
slissing op een aantal andere verzoeken aanhoudt (bijvoor-
beeld in afwachting van nadere informatie of het resultaat 
van een bewijsopdracht), en ten aanzien van de verdeling 
van de woning een deskundige benoemt die de waarde van 
deze woning moet vaststellen. Als de vrouw vervolgens te-
gen het einduitspraakgedeelte van deze beschikking appel 
instelt, en in dat appel óók grieven formuleert tegen be-
paalde (andere) tussenuitspraakonderdelen van de beschik-
king (bijvoorbeeld ten aanzien van de afwikkeling van het 
verrekenbeding in de huwelijkse voorwaarden), maar niet 
tegen de beslissing van de rechter in het lichaam van de be-
schikking dat de woning aan de man wordt toegedeeld, dan 
kan zij, als de waarde van de woning door de deskundige 
op een veel lager bedrag wordt vastgesteld dan waar zij zelf 
van uitging, zich in een later hoger beroep niet meer op het 
standpunt stellen, dat de woning alsnog aan haar moet wor-
den toegedeeld. Zij had in haar eerdere appel immers óók 
moeten grieven tegen de eindbeslissing van de rechtbank 
dat de woning aan de man wordt toegedeeld, ook al vond 
zij deze toedeling op dat moment misschien prima, omdat 
zij er van uitging dat de waarde van de woning door de des-
kundige op een bepaald minimaal bedrag zou worden ge-
waardeerd. Wil men zich ‘wapenen’ tegen een onredelijke 
einduitkomst, dan kan het in bepaalde gevallen, als men 
in appel gaat tegen het tussenuitspraakgedeelte van een 
deeluitspraak, dus nodig zijn om óók tussentijds appel in 
te stellen tegen bepaalde eindbeslissingen, ten aanzien van 
onderdelen van het verzochte of gevorderde waarvan op dat 
moment nog niet duidelijk is hoe uiteindelijk over dat ver-
zochte of gevorderde zal worden geoordeeld.

Bij de toepassing van de één-keer-schieten-regel in familie-
rechtelijke zaken past naar mijn mening wél een belangrijke 
nuancering. Hiervoor heb ik geschreven over de twee-con-
clusie-regel. Daarbij heb ik aangegeven dat op deze regel 
uitzonderingen bestaan, onder andere wanneer de aard van 
de procedure daartoe aanleiding geeft. Vaak gaat het daarbij 
om familierechtelijke zaken, waarvan het bijzondere karak-
ter met zich meebrengt dat het van belang is dat de appel-
rechter de zaak op basis van de actuele feiten en in volle om-
vang beoordeelt. Dit geldt met name voor zaken betreffende 
de uitoefening van het ouderlijk gezag, zaken betreffende 
maatregelen van kinderbescherming en zaken waarin het 
gaat om de vaststelling van een zorgregeling. Alimentatie-
zaken zijn een andere belangrijke categorie van zaken, die 
onder deze uitzondering vallen. Voor deze zaken geldt dat 

de Hoge Raad een uitzondering op de twee-conclusie-regel 
toestaat, omdat (kort gezegd) een alimentatie-uitspraak van 
een rechter toch altijd met terugwerkende kracht op grond 
van artikel 1:401 lid 4 BW kan worden gewijzigd (zie o.a. HR 
20 maart 2009, ECLI:NL:HR:2010:BG9917, RFR 2009/64, NJ 
2010/153. Zie hierover uitgebreider M.A.J.G. Janssen en T.M. 
Subelack, EB 2016/90). Door in dergelijke gevallen een uit-
zondering te aanvaarden op de twee-conclusie-regel, wordt 
voorkomen dat een appeluitspraak wordt gewezen, die 
direct via een nieuwe procedure op grond van artikel 1:401 
lid 4 BW weer ter discussie kan worden gesteld. Ik meen dat 
eenzelfde soort redenering moet gelden voor toepassing 
van de één-keer-schieten-regel. Dat betekent dat óók op 
deze regel een uitzondering kan worden gemaakt, wanneer 
de bijzondere aard van de procedure daartoe aanleiding 
geeft. Dat geldt wat mij betreft dan niet alleen voor zaken 
betreffende de uitoefening van het ouderlijk gezag, maat-
regelen van kinderbescherming en de vaststelling van een 
zorgregeling, in welke zaken het belang van het kind een 
volledige beoordeling vergt, maar óók voor alimentatieza-
ken. Ook dan geldt immers dat moet worden voorkomen dat 
een uitspraak van de appelrechter direct weer voor discus-
sie vatbaar wordt, omdat een partij meent dat een eindbe-
slissing, waar hij in een eerder tussentijds appel geen grief 
tegen heeft gericht (terwijl dat op grond van de één-keer-
schieten-regel eigenlijk wel had gemoeten), toch niet juist is 
geweest. Ook in een dergelijk geval zou die partij immers op 
grond van artikel 1:401 lid 4 BW in een nieuwe procedure de 
uitspraak van de appelrechter weer direct kunnen aanval-
len. Om die reden geldt naar mijn mening dat in die zaken, 
waarin reeds een uitzondering op de twee-conclusie-regel 
is aanvaard, óók een uitzondering moet worden gemaakt op 
de één-keer-schieten-regel. Dat geldt dan wat mij betreft 
ook, als dergelijke zaken als nevenvoorziening onderdeel 
uitmaken van een echtscheidingsprocedure. Daarbij merk 
ik wel op dat, voor zover ik weet, de Hoge Raad deze uit-
zonderingen op de één-keer-schieten-regel (nog) niet heeft 
aanvaard. Voorzichtigheid is dus geboden.

In het bijzonder voor familierechtelijke zaken wijs ik tot 
slot nog op het volgende. Regelmatig komt het voor dat een 
rechter in het dictum van zijn uitspraak een ‘voorlopige’ 
beslissing geeft op (een onderdeel van) het verzochte. Dat 
gebeurt in alimentatiezaken, maar ook in zaken waarin 
het hoofdverblijf en de vaststelling van de verdeling van 
de zorgtaken ten aanzien van de kinderen aan de orde is. 
Zo is het denkbaar dat een rechter in het dictum van zijn 
uitspraak een voorlopige alimentatie oplegt, die geldt tot 
diezelfde rechter anders beslist. Bovendien kan een rechter 
op gelijke wijze het hoofdverblijf van de kinderen voorlo-
pig bij één van de ouders bepalen, of een voorlopige zorg-
regeling vaststellen. Een rechter kan van deze mogelijkheid 
gebruikmaken, in die gevallen dat hij nog nadere informatie 
wenst te verkrijgen om definitief te kunnen beslissen (bij-
voorbeeld aanvullende financiële gegevens of een rapport 
van de Raad voor de Kinderbescherming), maar hij het wél 
wenselijk acht dat, in afwachting van die gegevens, alvast 
een voorziening wordt getroffen. Ik heb het hierbij uitdruk-
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kelijk niet over een voorziening op grond van artikel 223 Rv. 
Dat artikel bepaalt dat een rechter op verzoek van één van 
partijen voor de duur van het geding een voorlopige voor-
ziening kan treffen (zie hierover uitgebreid A.V.T. de Bie, EB 
2019/14). Een dergelijk verzoek kwalificeert als een inciden-
teel verzoek, waartegen zonder meer aanstonds hoger be-
roep openstaat. Waar het mij hier om gaat, zijn voorlopige 
beslissingen die een rechter bij wijze van zijn beslissing in 
de hoofdzaak in het dictum van zijn uitspraak geeft. Geeft 
een rechter een dergelijke voorlopige beslissing, dan rijst de 
vraag of deze beslissing vatbaar is voor hoger beroep en of 
appel hiertegen moet worden ingesteld. Het antwoord op 
die vraag luidt bevestigend, in die gevallen dat de voorlo-
pige beslissing van de rechter een onherroepelijk karakter 
heeft. Een voorlopige beslissing heeft een onherroepelijk 
karakter, als deze na effectuering daarvan niet meer onge-
daan gemaakt kan worden (zie o.a. HR 25 september 2009, 
ECLI:NL:HR:2009:BI7139). In dat geval kwalificeert de voor-
lopige beslissing als een einduitspraak, waartegen binnen 
drie maanden appel ingesteld moet worden. Er kan dus niet 
met dit beroep worden gewacht, tot de rechter definitief 
heeft beslist. Een voorbeeld hiervan is dat een rechter een 
bepaalde zorgregeling oplegt, in afwachting van een nader 
onderzoek door de Raad voor de Kinderbescherming. Een 
dergelijke beslissing kan later niet meer ongedaan gemaakt 
worden en dus moet men hier hoger beroep tegen instellen, 
als men het niet met die beslissing eens is. Heeft de voorlo-
pige beslissing van de rechter géén onherroepelijk karak-
ter, dan is de uitspraak een zuivere tussenuitspraak en staat 
hiertegen geen hoger beroep open. Men kan hierbij denken 
aan de vaststelling van een voorlopige alimentatie, in af-
wachting van bepaalde gegevens, waarbij de rechter deze 
alimentatie, mede op basis van de nog aan te leveren gege-
vens, later nog op een ander bedrag kan stellen, dus óók over 
de periode waarin de voorlopige alimentatie geldt. Wordt in 
een dergelijk geval toch hoger beroep ingesteld, dan leidt 
dat tot niet-ontvankelijkheid van dat hoger beroep (zie HR 
25 september 2009, ECLI:NL:HR:2009:BI7139).

5. Tot slot

De Hoge Raad heeft in zijn uitspraak van 25 januari 2019 
de één-keer-schieten-regel verder verduidelijkt. Deze regel 
geldt ook, wanneer in één procedure verschillende verzoe-
ken voorliggen en de rechter een deeluitspraak geeft. In dat 
geval zal een procespartij, die appel instelt tegen het tus-
senuitspraakgedeelte van deze deeluitspraak, alle hem on-
welgevallige eindbeslissingen moeten aanvallen, dus óók 
als het eindbeslissingen betreft ten aanzien van verzoeken 
of vorderingen die in materieel opzicht niets met elkaar te 
maken hebben. Uitzonderingen zijn denkbaar, gegeven het 
bijzondere karakter van bepaalde verzoeken in het fami-
lierecht. Voorzichtigheid blijft echter geboden, omdat deze 
uitzonderingen nog niet door de Hoge Raad zijn aanvaard. 
Men neme daarom liever het zekere voor het onzekere, en 
kan maar beter, bij appel tegen het tussenuitspraakgedeel-
te van een tussenuitspraak, tegen alle hem onwelgevallige 
eindbeslissingen appel instellen.
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3.1

2. [eiseres 2] ,
wonende te [woonplaats] ,

EISERS tot cassatie,

advocaat: mr. J. den Hoed,

t e g e n

[verweerder] ,
wonende te [woonplaats] ,

VERWEERDER in cassatie,

advocaat: mr. M.J. van Basten Batenburg.

Partijen zullen hierna ook worden aangeduid als [eisers] en [verweerder] .

Voor het verloop van het geding in feitelijke instanties verwijst de Hoge Raad naar:

a. de vonnissen in de zaak C/18/133811/HA ZA 12-173 van de rechtbank Noord-Nederland van 16
oktober 2013, 
14 januari 2015, 1 april 2015 en 28 september 2016;

b. de arresten in de zaken 200.141.151/01, 200.164.392/01, 200.204.944/01 van het gerechtshof
Arnhem-Leeuwarden van 13 oktober 2015, 12 april 2016 en 20 september 2016 in de eerste twee
zaken en van 16 mei 2017 en 12 september 2017 in alle zaken.

De arresten van het hof van 16 mei 2017 en 12 september 2017 zijn aan dit arrest gehecht.

Tegen de arresten van het hof van 16 mei 2017 en 12 september 2017 hebben [eisers] beroep in
cassatie ingesteld. De procesinleiding is aan dit arrest gehecht en maakt daarvan deel uit.

[verweerder] heeft een verweerschrift tot verwerping ingediend.

De zaak is voor partijen toegelicht door hun advocaten.

De conclusie van de Advocaat-Generaal R.H. de Bock strekt tot vernietiging van het arrest van het hof
van 12 september 2017 en tot verwijzing.

De advocaat van [eisers] heeft schriftelijk op die conclusie gereageerd.

In cassatie kan, voor zover nog van belang, van het volgende worden uitgegaan.

1 Het geding in feitelijke instanties

2 Het geding in cassatie

3 Beoordeling van het middel
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3.2.1

3.2.2

3.2.3

3.2.4

( i) [eisers] zijn sinds 15 november 2001 eigenaar van een boerderij met erf en laan (hierna: het
pad) in [woonplaats] . In de leveringsakte is een erfdienstbaarheid van uitweg gevestigd ten laste
van het pad en ten behoeve van een tweetal kadastrale percelen in de gemeente [plaats] , om op
de minst bezwarende wijze te komen van en te gaan naar de openbare weg.

(ii) Een deel van het pad van [eisers] (met een lengte van circa 1.000 meter) is voorzien van
semiverharding (puin), het resterende deel (met een lengte van circa 220 meter) bestaat uit een
betonverharding.

(iii) Medio 2009 heeft [verweerder] de eigendom verkregen van een aantal percelen land die
grenzen aan het erf van [eisers] Op het moment van verkrijging waren deze percelen begroeid
met een productiebos. Deze percelen behoorden tot de heersende erven ten behoeve waarvan de
hiervoor onder (i) genoemde erfdienstbaarheid van uitweg is gevestigd. [verweerder] heeft later
meer percelen aangekocht, waardoor hij ook over een alternatieve ontsluiting van zijn percelen
beschikt.

(iv) In februari 2010 heeft [verweerder] opdracht gegeven het productiebos op de door hem
aangekochte percelen te kappen en het hout af te voeren. Vervolgens is grond aangebracht op de
percelen. Als gevolg van genoemde werkzaamheden is schade aan het pad ontstaan.

( v) Partijen hebben op 30 maart 2010 een stuk papier ondertekend, waarop een plattegrond van
de boerderij van [eisers] is getekend met de omliggende percelen, die (deels) eigendom zijn van
[verweerder] (hierna: de akte). Voorts staat daarop het volgende:

“Aankoop Grond fam. [eiser 1] vs [verweerder] . +/- 1 ha a 
€ 3,— /m 2 30-03-‘10”

(vi) De door [eisers] ingeschakelde deskundige ing. Kuiper heeft de schade aan het pad
onderzocht. Hij heeft de herstelkosten van het pad begroot op € 38.900,-- (exclusief btw).

(vii) Medio oktober 2010 heeft een loonbedrijf het pad op afschot gebracht. De nota van € 960,63
is door [eisers] voldaan.

In dit geding hebben [eisers] gevorderd, samengevat en voor zover in cassatie van belang:
(a) veroordeling van [verweerder] tot herstel van de schade aan het pad; (b) veroordeling
van [verweerder] tot medewerking aan de levering van het door [eisers] van [verweerder]
gekochte perceel grond tegen betaling van € 24.000,--; (c) veroordeling van [verweerder] tot
betaling van de door [eisers] voorgeschoten kosten van herstel van het pad ad € 960,63 en
(d) een aan [verweerder] op te leggen verbod om het pad met zware voertuigen en
landbouwmachines te gebruiken, op straffe van een dwangsom. [eisers] baseren de onder
(b) genoemde vordering op de hiervoor in 3.1 onder (v) genoemde akte. Zij stellen dat
[verweerder] aan hen een stuk grond van 8.000 m² heeft verkocht (hierna: het perceel)
tegen betaling van € 3,-- per m², zodat de koopprijs uitkomt op € 24.000,--.

Bij vonnis van 16 oktober 2013 (hierna: het eerste deelvonnis) heeft de rechtbank de
vorderingen (c) en (d) toegewezen. Deze vorderingen zijn in cassatie niet meer aan de orde.
Wat betreft vordering (a) heeft de rechtbank partijen in de gelegenheid gesteld zich uit te
laten over het benoemen van een deskundige. Ter zake van vordering (b) heeft de rechtbank
[verweerder] in de gelegenheid gesteld tegenbewijs te leveren met betrekking tot de
voorshands door de rechtbank bewezen geachte koopovereenkomst.

[verweerder] heeft hoger beroep ingesteld tegen het eerste deelvonnis. Daarbij heeft hij
twee grieven gericht tegen de toewijzing van vordering (d). Daarnaast heeft hij vier grieven
gericht tegen overwegingen met betrekking tot vordering (a).

Op 14 januari 2015 heeft de rechtbank een tweede deelvonnis gewezen. In het dictum
daarvan is – voor zover in cassatie van belang – [verweerder] veroordeeld mee te werken
aan de levering van het perceel grond voor de overeengekomen koopsom van € 24.000,--.
Hiermee heeft de rechtbank beslist op vordering (b). Met betrekking tot vordering (a) heeft
de rechtbank partijen in de gelegenheid gesteld zich uit te laten over haar voorstel ten
aanzien van de benoeming van een deskundige.
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3.2.5

3.2.6

3.2.7

3.2.8

3.3.1

[verweerder] heeft ook tegen dit tweede deelvonnis hoger beroep ingesteld. Daarin heeft hij
grieven aangevoerd tegen de beslissingen van de rechtbank over vordering (b), niet alleen
in het tweede, maar ook in het eerste deelvonnis.

De rechtbank heeft bij tussenvonnis van 1 april 2015 ing. Muis tot deskundige benoemd.
Nadat deze over de staat van het pad had gerapporteerd, heeft de rechtbank in haar
eindvonnis vordering (a) afgewezen.

[eisers] hebben hoger beroep ingesteld tegen het eindvonnis en tegen het tussenvonnis
van 1 april 2015.

Het hof heeft in de (gevoegde) appelprocedures, voor zover in cassatie van belang,
[verweerder] veroordeeld tot betaling aan [eisers] van een bedrag van € 4.200,-- als
schadevergoeding voor het pad (vordering (a)). Vordering (b) heeft het hof afgewezen.

Onderdeel Ia van het middel is gericht tegen rov. 4.10 van het tussenarrest van 16 mei
2017. Het hof heeft daarin overwogen:

“De akte van 30 maart 2010 (…) wordt door het hof niet aangemerkt als een
koopovereenkomst. Het bestaat uit een schets van de ligging van de woning van [eisers] en
enige omliggende grond en wat weinig precieze afmetingen, met als enige tekst "± 1 ha a €
3, - /m2." Verder staat er de datum 30 maart 2010 op en de handtekeningen van [eisers] en
[verweerder] . Daarboven staat nog Aankoop Grond fam. [eiser 1] vs [verweerder] , maar
daarvan staat vast dat het later door [eiseres 2] is aangebracht (…). Voorts staat vast dat
[eiseres 2] enige woorden heeft weggelakt wat de raadsheer-commissaris ook zelf heeft
vastgesteld. Dit betreft "overname", "niet over grond voor 15 04" en "doek + verharding".
De dwingende bewijskracht van dit gemanipuleerde stuk is dan ook zeer beperkt.

Dit stuk kan wel dienen als aanvullend bewijs voor het bestaan van een mondelinge
overeenkomst. (…)”

Volgens het onderdeel heeft het hof miskend dat het gebonden was aan het bewijsoordeel
van de rechtbank, zoals neergelegd in rov. 5.12 van het eerste deelvonnis. Daarin oordeelde
de rechtbank:

“ [verweerder] heeft weersproken dat tussen partijen een koopovereenkomst tot stand is
gekomen op basis waarvan hij gehouden is het perceel (…) aan [eisers] te leveren tegen
een koopsom van € 24.000,00.

Ter onderbouwing van het bestaan van de overeenkomst hebben [eisers] (…) een
onderhandse akte in het geding gebracht. Weliswaar heeft [verweerder] aangevoerd dat
[eisers] deze akte hebben gemanipuleerd door een deel van de daarin vastgelegde
afspraken uit te gommen (of anderszins te verwijderen) maar tijdens de comparitie van 3
oktober 2010 - alwaar het origineel aan de rechtbank is getoond - is van enige manipulatie
niet gebleken. Met name is niet gebleken van verwijdering van een door [verweerder]
gesteld voorbehoud (“mits het padprobleem wordt opgelost”). Artikel 157 lid 2 Rv bepaalt
dat een onderhandse akte dwingend bewijs oplevert ten aanzien van hetgeen partijen
daarin verklaren, zulks behoudens tegenbewijs. In de akte staat vermeld dat 8.000 m2
grond werd verkocht tegen een koopsom van € 3,00 per m2. Voorts hebben partijen
uitvoering gegeven aan hetgeen in de akte is bepaald. Na ondertekening ervan is aan het
kadaster de opdracht verstrekt het door [eisers] aan te kopen perceel in te tekenen en dit te
voorzien van een (eigen) kadastraal nummer. Het kadaster heeft uitvoering aan deze
opdracht gegeven en [verweerder] is bij het inmeten van het perceel aanwezig geweest.
Gezien deze uitvoeringshandelingen en gelet op de dwingende bewijskracht van hetgeen
partijen in de akte hebben verklaard, dient voorshands te worden uitgegaan van de
juistheid van de stellingen van [eisers]

In het kader van mogelijk te leveren tegenbewijs kan [verweerder] het door [eisers]
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3.3.2

3.5.1

3.4

geleverde bewijs ontzenuwen door waar te maken dat tussen partijen anders is
overeengekomen dan [eisers] in deze procedure stellen.”

Volgens het onderdeel moet dit oordeel worden aangemerkt als een eindbeslissing en was
het hof daaraan gebonden omdat [verweerder] daartegen in zijn hoger beroep van het
eerste deelvonnis geen grieven heeft aangevoerd. Dat heeft hij wel gedaan in zijn hoger
beroep van het tweede deelvonnis, maar dat was te laat. Immers, indien een partij gebruik
maakt van de mogelijkheid om tussentijds hoger beroep in te stellen tegen een
tussenvonnis, staat het haar niet vrij om in een later stadium van het geding andermaal
tegen in die uitspraak vervatte eindbeslissingen op te komen, ook niet indien de
eindbeslissing waar het om gaat in een latere uitspraak wordt herhaald. Het hof heeft dat
miskend, aldus het onderdeel.

Het onderdeel slaagt. [verweerder] heeft in zijn hoger beroep tegen het eerste deelvonnis
niet alleen grieven gericht tegen de toewijzing in het dictum van vordering (d), maar ook
tegen beslissingen van de rechtbank in verband met vordering (a). Met betrekking tot
vordering (a) was nog geen sprake van een eindvonnis. Nu [verweerder] aldus ook het
tussenvonnis-gedeelte van het eerste deelvonnis in zijn hoger beroep betrok, had hij bij die
gelegenheid al zijn bezwaren tegen de eindbeslissingen in het tussenvonnis-gedeelte van
dat vonnis naar voren moeten brengen. De partij die tussentijds beroep instelt, is immers
gehouden daarin al haar bezwaren tegen de tot dan toe gewezen tussenvonnissen aan te
voeren en verliest de mogelijkheid dat bij een latere gelegenheid in appel te doen (zie onder
meer HR 30 maart 2012, ECLI:NL:HR:2012:BU3160, rov. 3.3.4). Die regel geldt ook indien het
gaat om een appel tegen het tussenvonnis-gedeelte van een deelvonnis.

In rov. 5.12 van haar eerste deelvonnis heeft de rechtbank ten aanzien van vordering (b)
uitdrukkelijk en zonder voorbehoud een beslissing gegeven over de bewijskracht van de
akte. Nu [verweerder] in zijn hoger beroep tegen het tussenvonnis-gedeelte van dat vonnis
niet tegen die beslissing is opgekomen, was het hof daaraan gebonden.

Daarbij is niet van belang dat de grieven in het eerste hoger beroep tegen het
tussenvonnis-gedeelte van het eerste deelvonnis betrekking hadden op beslissingen in
verband met een andere vordering (vordering (a)) dan de in het latere hoger beroep tegen
datzelfde vonnis aangevoerde grieven (die gericht waren tegen beslissingen in verband met
vordering (b)).

Onderdeel II, dat klaagt over het oordeel van het hof in rov. 4.11 van het tussenarrest van 16 mei
2017 dat het aan [eisers] is om te bewijzen dat partijen een onvoorwaardelijke
koopovereenkomst zijn aangegaan, behoeft gelet op het slagen van onderdeel Ia geen
behandeling.

Onderdeel IIIa is gericht tegen rov. 2.4 van het eindarrest. Daarin heeft het hof overwogen:

“(…) Ing. Kuiper heeft een compleet nieuwe betonverharding destijds geschat op € 14.000,-.
Het hof schat de kosten van plaatselijk herstel door opvulling van scheuren met asfalt of een
vergelijkbaar materiaal, aan de hand van op het internet beschikbare prijstabellen die
diverse asfalteringsbedrijven voor reparatie aan onder meer betonpaden in rekening
brengen, tussen de 10 en 30 euro per m², afhankelijk van de diepte van de scheuren (het
hof verwijst naar www.asfaltering.nl en www.zwammerdamgroep.nl). Uitgaande van een
gemiddelde prijs van 20 euro per m² en een door het hof geschatte oppervlakte aan te
herstellen scheuren van ongeveer 150 m², schat het hof de kosten op [de Hoge Raad leest:
van] herstel van de scheuren die door [verweerder] zijn veroorzaakt op € 3.000,-. Het hof
acht geen termen aanwezig voor een nader deskundigenbericht, omdat uit het
deskundigenbericht van ing. Muis afdoende blijkt dat niet kan worden vastgesteld welke
scheuren in welke mate door [verweerder] zijn veroorzaakt, zodat ook aan een nader
deskundigenbericht altijd een hoog schattingsgehalte zal kleven.”
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3.5.2

3.6

Het onderdeel klaagt dat het hof aldus gegevens aan zijn beslissing ten grondslag heeft
gelegd die het hof aan internet heeft ontleend en waarover partijen zich niet hebben kunnen
uitlaten.

De klacht is terecht voorgesteld. Het hof heeft zijn begroting van de te vergoeden schade
doen steunen op feitelijke gegevens die het niet aan het procesdossier heeft ontleend, maar
uit eigen beweging op internet heeft gevonden. Door die gegevens aan zijn beslissing ten
grondslag te leggen zonder partijen de gelegenheid te geven van die gegevens kennis te
nemen en daarop desgewenst te reageren, heeft het hof gehandeld in strijd met het
beginsel van hoor en wederhoor (zie onder meer HR 9 september 2011,
ECLI:NL:HR:2011:BR1654).

De overige klachten van het middel kunnen niet tot cassatie leiden. Dit behoeft, gezien art. 81 lid 1
RO, geen nadere motivering nu die klachten niet nopen tot beantwoording van rechtsvragen in het
belang van de rechtseenheid of de rechtsontwikkeling.

De Hoge Raad:

vernietigt de arresten van het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden van 16 mei 2017 en 12 september
2017;

verwijst het geding naar het gerechtshof ’s-Hertogenbosch ter verdere behandeling en beslissing;

veroordeelt [verweerder] in de kosten van het geding in cassatie, tot op deze uitspraak aan de zijde
van [eisers] begroot op € 502,49 aan verschotten en € 2.600,-- voor salaris.

Dit arrest is gewezen door de vicepresident C.A. Streefkerk als voorzitter en de raadsheren A.H.T.
Heisterkamp, T.H. Tanja-van den Broek, M.J. Kroeze en C.H. Sieburgh, en in het openbaar uitgesproken
door de raadsheer M.V. Polak op 25 januari 2019.

4 Beslissing
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Uitspraak

30 maart 2012

Eerste Kamer

10/01807 EE/AS

Hoge Raad der Nederlanden

Arrest

in de zaak van:

[Eiseres],

gevestigd te [vestigingsplaats],

EISERES tot cassatie, verweerster in het voorwaardelijk incidentele cassatieberoep,

advocaat: mr. L. Kelkensberg,

t e g e n

1. [Verweerster 1],

gevestigd te [vestigingsplaats],

2. [Verweerder 2],

wonende te [woonplaats],

3. [Verweerder 3],

wonende te Vlaardingen,

4. [Verweerder 4],

wonende te [woonplaats],

VERWEERDERS in cassatie, eisers in het voorwaardelijk incidentele cassatieberoep,

advocaten: aanvankelijk mrs. D. Rijpma en R.L. Bakels, thans alleen mr. Rijpma.
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Partijen zullen hierna ook worden aangeduid als [eiseres] en [verweerder] c.s.

1. Het geding in feitelijke instanties

Voor het verloop van het geding in feitelijke instanties verwijst de Hoge Raad naar de navolgende
stukken:

a. de vonnissen in de zaak 62429/HA ZA 96-2546 van de rechtbank Rotterdam van 30 januari 1997 en
5 november 1998;

b. de arresten in de zaken met rolnummers 99/493 en 99/857 van het gerechtshof te 's-Gravenhage
van 21 maart 2000 en 20 november 2001;

c. de vonnissen in de zaak 62429/HA ZA 96-2546 van de rechtbank Rotterdam van 26 oktober 2005 en
19 april 2006; d. de arresten in de zaak 105.005.022/01 (rolnummer oud C06/00810) van het
gerechtshof te 's-Gravenhage van 27 november 2007 en 12 januari 2010.

Bij beslissing van 25 maart 2010 heeft het hof bepaald dat tegen het arrest van 12 januari 2010
cassatie kan worden ingesteld voordat eindarrest is gewezen.

Het arrest van het hof van 12 januari 2010 is aan dit arrest gehecht.

2. Het geding in cassatie

Tegen het arrest van het hof van 12 januari 2010 heeft [eiseres] beroep in cassatie ingesteld.
[Verweerder] c.s. hebben voorwaardelijk incidenteel cassatieberoep ingesteld. De
cassatiedagvaarding en de conclusie van antwoord tevens houdende incidenteel cassatieberoep zijn
aan dit arrest gehecht en maken daarvan deel uit.

Partijen hebben over en weer geconcludeerd tot verwerping van het beroep.

De zaak is voor partijen toegelicht door hun advocaten.

De conclusie van de Advocaat-Generaal E.M. Wesseling-van Gent strekt in het principaal
cassatieberoep tot vernietiging en verwijzing en in het voorwaardelijk incidenteel cassatieberoep tot
verwerping.

De advocaat van [verweerder] c.s. heeft bij brief van 11 november 2011 op die conclusie gereageerd.

3. Beoordeling van het principale beroep

3.1.1 In maart 1996 is ingebroken in het bedrijfspand van [eiseres], waarbij diverse zaken zijn
gestolen. De verzekeraar van [eiseres], Amev, heeft dekking van deze schade geweigerd omdat
[eiseres] niet had voldaan aan de door Amev geformuleerde eisen ter zake van inbraakpreventie. Die
eisen had Amev vermeld in een brief van 21 december 1992 aan [eiseres]'s assurantietussenpersoon,
[verweerder] c.s. Tot de eisen behoorde het aanleggen van een alarminstallatie door [eiseres].

[Eiseres] houdt [verweerder] c.s. in deze procedure aansprakelijk voor haar schade - die is
vastgesteld op een bedrag van ƒ 135.221,43 (excl. btw) -, op de grond dat zij [eiseres] niet hebben
geïnformeerd over genoemde eisen van Amev. Zij vordert betaling van genoemd bedrag, te
vermeerderen met wettelijke rente.

3.1.2 Bij tussenvonnis van 5 november 1998 heeft de rechtbank [verweerder] c.s. toegelaten tot het
bewijs van feiten of omstandigheden waaruit kan worden afgeleid dat zij, zoals zij hebben gesteld, de
nadere preventie-eisen, zoals neergelegd in genoemde brief van 21 december 1992, aan [eiseres]
hebben voorgelegd, met haar hebben besproken en het resultaat daarvan aan Amev hebben
meegedeeld.
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De rechtbank heeft overwogen wat het gevolg zou zijn als zij zouden slagen in dat bewijs, namelijk
afwijzing van de vordering, en wat het gevolg zou zijn indien zij niet zouden slagen in dat bewijs,
namelijk dat dan vast zou staan dat sprake is van een toerekenbare tekortkoming aan de kant van
[verweerder] c.s. jegens [eiseres] en dat dan in beginsel moet worden aangenomen dat causaal
verband bestaat tussen die wanprestatie en de weigering van verzekeraar Amev om dekking te
verlenen (rov. 9.9 t/m 9.11).

3.1.3 [Verweerder] c.s. hebben tussentijds hoger beroep ingesteld van dit tussenvonnis, maar daarbij
geen grieven gericht tegen de hiervoor weergegeven oordelen van de rechtbank, naar het hof heeft
vastgesteld in zijn in dit hoger beroep gewezen arrest van 20 november 2001 (rov. 12).

3.1.4 Het hof heeft bij genoemd arrest het tussenvonnis van de rechtbank bekrachtigd, waarna
partijen hebben voortgeprocedeerd bij de rechtbank. Nadat getuigen waren gehoord, heeft de
rechtbank [verweerder] c.s. in de hiervoor in 3.1.2 genoemde bewijsopdracht geslaagd geoordeeld en
op grond daarvan de vordering van [eiseres] afgewezen.

3.1.5 Tegen dit vonnis is door [eiseres] hoger beroep ingesteld. Bij tussenarrest van 27 november
2007 heeft het hof [eiseres] toegelaten tot het leveren van (tegen)bewijs met betrekking tot
genoemde bewijsopdracht. Nadat opnieuw getuigen waren gehoord, heeft het hof bij het thans in
cassatie bestreden tussenarrest [eiseres] geslaagd geoordeeld in het tegenbewijs.

3.1.6 Vervolgens heeft het hof in dit arrest, in het kader van, naar het overweegt, de devolutieve
werking van het hoger beroep, onderzocht of de rechtbank terecht heeft beslist dat [verweerder] c.s.
moeten bewijzen dat zij de brief van 21 december 1992 met [eiseres] hebben besproken. Volgens het
hof is dat niet het geval. De bewijslast met betrekking tot het toerekenbaar tekortschieten door
[verweerder] c.s. rust in beginsel bij [eiseres] en er is geen reden voor een andere
bewijslastverdeling. De rechtbank heeft [verweerder] c.s. derhalve ten onrechte met het bewijs van
de hiervoor in 3.1.2 genoemde feiten en omstandigheden belast, aldus het hof (rov. 12 t/m 14).

3.1.7 Uitgaande van de zijns inziens juiste bewijslastverdeling, heeft het hof het bewijs opnieuw
beoordeeld. Het oordeelt dat [eiseres] niet heeft bewezen dat [verweerder] c.s. de brief niet met haar
heeft besproken.

In dit verband heeft het nog mede overwogen dat er niet alleen onvoldoende bewijs aanwezig is aan
de zijde van [verweerder] c.s. om te concluderen dat [verweerder] c.s. de brief wél met [eiseres]
hebben besproken, maar dat er eveneens onvoldoende bewijs aanwezig is aan de zijde van [eiseres]
om te concluderen dat [verweerder] c.s. de brief niet met [eiseres] hebben besproken, en dat,
aangezien [eiseres] de bewijslast en daarom ook het bewijsrisico draagt, de onzekerheid op dit punt
voor [eiseres]'s rekening komt (rov. 15 t/m 18).

Op grond hiervan heeft het hof geoordeeld dat de rechtbank de vordering van [eiseres] terecht heeft
afgewezen.

3.2 Het middel keert zich tegen het oordeel van het hof dat hiervoor is weergegeven in 3.1.6. Het
betoogt, kort gezegd, dat het door de rechtbank bij tussenvonnis gegeven oordeel dat hiervoor is
weergegeven in 3.1.2, een eindbeslissing betreft omtrent de bewijslastverdeling of omtrent de
gevolgen van het al dan niet leveren van bewijs door [verweerder] c.s., dat [verweerder] c.s.
daartegen niet zijn opgekomen in hun tussentijds hoger beroep en dat het hof derhalve aan die
eindbeslissing(en) was gebonden.

3.3.1 Vooropgesteld kan worden dat een bewijsopdracht als zodanig geen eindbeslissing is, ook niet
omtrent de verdeling van de bewijslast. De rechter kan daar dus steeds van terugkomen, eventueel
ook naar aanleiding van hetgeen bij de bewijslevering of het nader partijdebat naar voren komt.
Indien de rechter echter bij de opdracht uitdrukkelijk en zonder voorbehoud overweegt hoe over de
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zaak beslist zal worden ingeval het opgedragen bewijs wel respectievelijk niet geleverd wordt, is
sprake van een eindbeslissing, waaraan hij gebonden is, behoudens ingeval hem bij latere uitspraak
blijkt dat die beslissing berust op een onjuiste juridische of feitelijke grondslag.

3.3.2 Of en in hoeverre een oordeel uitdrukkelijk en zonder voorbehoud is gegeven, is een vraag van
uitleg, die als zodanig van feitelijke aard is. Kennelijk strekt het middel mede ten betoge dat het door
de rechtbank gegeven oordeel dat hiervoor is weergegeven in 3.1.2, onmiskenbaar uitdrukkelijk en
zonder voorbehoud is gegeven. Dit betoog is gegrond. De overwegingen van de rechtbank in bedoeld
tussenvonnis laten geen andere conclusie toe dan dat de rechtbank uitdrukkelijk en zonder
voorbehoud heeft beslist over de gevolgen van de bewijslevering door [verweerder] c.s.

3.3.3 Ingeval appellant in hoger beroep opkomt tegen het oordeel dat zijn wederpartij is geslaagd in
het bewijs dat hij naar het oordeel van de rechter in eerste aanleg, gelet op de bewijslastverdeling
ter zake, diende te leveren, brengt de devolutieve werking van het hoger beroep mee dat de
appelrechter ten gunste van de geïntimeerde dient te beoordelen of de bewijslastverdeling waarvan
de rechter in eerste aanleg is uitgegaan, juist is, ook indien de geïntimeerde dit niet in hoger beroep
aan de orde heeft gesteld (HR 24 december 1999, LJN AA4007, NJ 2000/428, HR 11 juni 2004, LJN
AO6015, NJ 2005/282 en HR 30 januari 2009, LJN BG5053, NJ 2010/497). Hetzelfde geldt in het zich
hier voordoende, nauw verwante geval dat de rechter in eerste aanleg zich uitdrukkelijk en zonder
voorbehoud heeft uitgelaten over de gevolgen van de bewijslevering. De appelrechter dient dan,
indien nodig, na te gaan of dat oordeel juist is.

3.3.4 Het vorenstaande lijdt evenwel uitzondering in het zich hier tevens voordoende geval dat de
geïntimeerde zelf eerder tussentijds hoger beroep heeft ingesteld tegen het vonnis waarin de
eindbeslissing over de bewijslastverdeling of over de gevolgen van de bewijslevering is vervat, en hij
die beslissing toen niet of tevergeefs heeft bestreden. De partij die tussentijds beroep instelt, is
immers gehouden daarin al zijn bezwaren tegen de tot dan toe gewezen tussenvonnissen aan te
voeren en verliest de mogelijkheid dat bij een latere gelegenheid in appel te doen (HR 14 december
1973, LJN AC3890, NJ 1974/347, HR 16 oktober 1992, LJN ZC0721, NJ 1992/791, HR 8 juni 2001, LJN
AB2019, NJ 2001/432 en HR 9 mei 2003, LJN AF4606, NJ 2005/168). Het stelsel waarvan de hiervoor in
3.3.3 weergegeven regel deel uitmaakt, geldt indien en voor zover de geïntimeerde in eerste aanleg
in het gelijk is gesteld doordat zijn vordering is toegewezen of de vordering tegen hem is afgewezen.
Voor de bescherming die met dat stelsel aan de geïntimeerde wordt gegeven, bestaat, wat betreft
tussenvonnissen, geen reden in het geval dat de geïntimeerde zelf eerder tussentijds beroep van die
tussenvonnissen heeft ingesteld, voor welk beroep voor haar alleen reden kon bestaan in verband
met het feit dat de in die vonnissen vervatte oordelen konden leiden tot een voor haar ongunstige
beslissing omtrent de ingestelde vordering. Er is daarom geen grond bedoeld stelsel ook in dit geval
toe te passen.

3.3.5 Zoals hiervoor in 3.1.3 weergegeven, heeft het hof in zijn tussenarrest van 20 november 2001 in
deze zaak vastgesteld dat [verweerder] c.s. bij hun tussentijds appel niet zijn opgekomen tegen het
hiervoor in 3.1.2 weergegeven oordeel van de rechtbank. Van deze vaststelling is het hof in zijn latere
arresten niet teruggekomen. Genoemde vaststelling wordt in cassatie ook niet bestreden. De juistheid
ervan moet dan ook uitgangspunt zijn. Dat betekent tevens dat uitgangspunt moet zijn dat het hof als
appelrechter aan genoemd oordeel van de rechtbank was gebonden. Het middel is derhalve in zoverre
gegrond.

3.4 De overige klachten van het middel behoeven geen behandeling.

4. Beoordeling van het incidentele beroep

4.1 Nu het middel in het principale beroep doel treft, is de voorwaarde waaronder het incidentele
beroep is ingesteld, vervuld.

4.2 De klachten kunnen niet tot cassatie leiden. Zulks behoeft, gezien art. 81 RO, geen nadere
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motivering nu de klachten niet nopen tot beantwoording van rechtsvragen in het belang van de
rechtseenheid of de rechtsontwikkeling.

5. Beslissing

De Hoge Raad:

in het principale beroep:

vernietigt het arrest van het gerechtshof te 's-Gravenhage van 12 januari 2010, voor zover tussen
partijen gewezen;

verwijst de zaak ter verdere behandeling en beslissing naar het gerechtshof te Amsterdam;

veroordeelt [verweerder] c.s. in de kosten van het geding in cassatie, tot op deze uitspraak aan de
zijde van [eiseres] begroot op € 469,07 aan verschotten en € 2.600,-- voor salaris;

in het incidentele beroep:

verwerpt het beroep;

veroordeelt [verweerder] c.s. in de kosten van het geding in cassatie, tot op deze uitspraak aan de
zijde van [eiseres] begroot op € 68,07 aan verschotten en € 2.200,-- voor salaris.

Dit arrest is gewezen door de vice-president E.J. Numann als voorzitter en de raadsheren A.M.J. van
Buchem-Spapens, W.D.H. Asser, C.E. Drion en G. Snijders, en in het openbaar uitgesproken door de
raadsheer J.C. van Oven op 30 maart 2012.
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Instantie Hoge Raad

Datum uitspraak 23-01-2004

Datum publicatie 23-01-2004

Zaaknummer C02/156HR

Formele relaties Conclusie: ECLI:NL:PHR:2004:AL7051

Rechtsgebieden Civiel recht

Bijzondere kenmerken Cassatie

Inhoudsindicatie
23 januari 2004 Eerste Kamer Nr. C02/156HR JMH/AT Hoge Raad der
Nederlanden Arrest in de zaak van: PONTEECEN N.V., voorheen Houtgroep
Eecen Nederland N.V., gevestigd te Groningen, EISERES tot cassatie, advocaat:
mr. P.J.M. von Schmidt auf Altenstadt, t e g e n 1. STRATEX B.V., 2.
[Verweerder 2], gevestigd resp. wonende te [plaats], VERWEERDERS in
cassatie, niet verschenen. 1. Het geding in feitelijke instanties...

Wetsverwijzingen Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering (geldt in geval van digitaal procederen)
401a

Vindplaatsen Rechtspraak.nl 
JOL 2004, 24 
NJ 2005, 510 
RvdW 2004, 20 
Ondernemingsrecht 2004, 81 met annotatie van P. van Uchelen 
JWB 2004/27 
AA20040353 met annotatie van A.I.M. van Mierlo 
JBPR 2004/22 met annotatie van HWW 

Uitspraak

23 januari 2004

Eerste Kamer

Nr. C02/156HR

JMH/AT

Hoge Raad der Nederlanden

Arrest

in de zaak van:

PONTEECEN N.V., voorheen Houtgroep Eecen Nederland N.V.,

ECLI:NL:HR:2004:AL7051
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gevestigd te Groningen,

EISERES tot cassatie,

advocaat: mr. P.J.M. von Schmidt auf Altenstadt,

t e g e n

1. STRATEX B.V.,

2. [Verweerder 2],

gevestigd resp. wonende te [plaats],

VERWEERDERS in cassatie,

niet verschenen.

1. Het geding in feitelijke instanties

Eiseres tot cassatie - verder te noemen: Ponteecen - heeft bij exploot van 15 oktober 1997
verweerders in cassatie - verder te noemen: Stratex en [verweerder 2] - gedagvaard voor de
rechtbank te Zutphen en gevorderd bij vonnis, uitvoerbaar bij voorraad:

a. primair: gedaagden hoofdelijk, des dat de een betalende de ander zal zijn gekweten, te
veroordelen om aan Eecen te betalen een bedrag van ƒ 1.500.000,--, te vermeerderen met de
wettelijke rente vanaf 1 juli 1997 tot aan de dag der algehele voldoening

subsidiair: de overeenkomst tussen Stratex en Eecen ter zake van de koop van de aandelen in de
vennootschappen te vernietigen op grond van bedrog, doch aan die vernietiging de werking volledig
te ontnemen, met hoofdelijke veroordeling van Stratex c.s., des dat de een betalende de ander zal
zijn gekweten, tot betaling van ƒ 1,5 miljoen aan Eecen, te vermeerderen met de wettelijke rente
vanaf 1 juli 1997 tot aan de dag der algehele voldoening;

b. te verklaren voor recht dat de verplichting van Eecen tot betaling aan Stratex van een bedrag van ƒ
400.000,-- uit hoofde van de sub (a) genoemde overeenkomst is teniet gegaan door verrekening met
een vordering van gelijke omvang van Eecen op Stratex;

c. gedaagden te veroordelen tot vergoeding van de schade, op te maken bij staat en te vereffenen
volgens de wet, die Eecen heeft geleden en lijden zal als gevolg van de onjuiste informatie die zij
hebben verstrekt met betrekking tot de vennootschappen, voor zover die schade het bedrag van de
overeengekomen koopsom voor de aandelen in de vennootschappen overtreft;

d. gedaagden te veroordelen in de kosten van dit geding, die van de gelegde beslagen daaronder
begrepen.

Stratex en [verweerder 2] hebben de vorderingen van Ponteecen bestreden en in reconventie
gevorderd bij vonnis, uitvoerbaar bij voorraad:

1. Ponteecen te veroordelen aan Stratex te voldoen de restant koopsom ad ƒ 400.000,--, te
vermeerderen met de wettelijke rente vanaf 15 september 1997, althans vanaf de dag van het
indienen van deze eis in reconventie tot aan de dag der algehele voldoening, en

2. Ponteecen te veroordelen tot vergoeding van de schade, op te maken bij staat en te vereffenen
volgens de wet, die Stratex c.s. hebben geleden en zullen lijden als gevolg van de ten onrechte door
Eecen gelegde beslagen, alles vermeerderd met de wettelijke rente vanaf de dag van indiening van
deze conclusie tot aan die der algehele voldoening.

Ponteecen heeft in reconventie de vorderingen bestreden.
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De rechtbank heeft bij tussenvonnis van 24 december 1998 een comparitie van partijen gelast en
iedere verdere beslissing aangehouden.

Tegen dit tussenvonnis hebben Stratex en [verweerder 2] hoger beroep ingesteld bij het gerechtshof
te Arnhem.

Bij arrest van 12 februari 2002 heeft het hof het tussenvonnis van de rechtbank van 24 december
1998 vernietigd en, opnieuw rechtdoende, de vordering tegen [verweerder 2] afgewezen, Ponteecen
veroordeeld in de proceskosten aan de zijde van [verweerder 2] zowel in eerste aanleg als in hoger
beroep, zoals in het dictum van dit arrest is vermeld, alsmede Ponteecen veroordeeld tot betaling van
de schade die [verweerder 2] heeft geleden en nog zal lijden als gevolg van de ten onrechte door
Ponteecen ten laste van [verweerder 2] gelegde beslagen, vermeerderd met de wettelijke rente vanaf
30 oktober 1997 tot de dag der algehele voldoening, op te maken bij staat en te vereffenen volgens
de wet. Het hof heeft de zaak voor het overige naar de rechtbank te Zutphen verwezen teneinde
daarop te beslissen en de proceskosten tussen Ponteecen en Stratex in hoger beroep aldus
gecompenseerd dat ieder van partijen haar eigen kosten draagt.

Het arrest van het hof is aan dit arrest gehecht.

2. Het geding in cassatie

Tegen het arrest van het hof heeft Ponteecen beroep in cassatie ingesteld. De cassatiedagvaarding is
aan dit arrest gehecht en maakt daarvan deel uit.

Tegen de niet verschenen Stratex en [verweerder 2] is verstek verleend.

Ponteecen heeft de zaak doen toelichten door haar advocaat.

De conclusie van de Advocaat-Generaal J.L.R.A. Huydecoper strekt tot vernietiging en verwijzing.

3. Beoordeling van de ontvankelijkheid van het beroep, voor zover gericht tegen Stratex

3.1 Voordat het middel wordt beoordeeld, stelt de Hoge Raad ambtshalve de vraag aan de orde of
Ponteecen in haar beroep, voor zover gericht tegen Stratex, kan worden ontvangen, nu het bestreden
arrest, voor zover gewezen tussen Ponteecen en Stratex, een interlocutoir karakter draagt en beroep
in cassatie tegen dat arrest in zoverre naar luid van art. 401a lid 2 Rv. slechts tegelijk met het
eindarrest kan worden ingesteld.

3.2 Bij de beantwoording van deze vraag wordt vooropgesteld dat naar het vóór 1 januari 2002
geldende procesrecht, waarin in dagvaardingsprocedures tussentijds appel en cassatieberoep in
beginsel steeds mogelijk waren, tenzij de bevoegdheid daartoe door de rechter op de voet van art.
337 lid 2, dan wel art. 401a lid 2 (oud) Rv. was uitgesloten, de Hoge Raad in het belang van een
doelmatige rechtspleging heeft aanvaard dat, indien de desbetreffende uitspraak ten dele een
interlocutoir en ten dele een eindvonnis of -arrest was, de werking van de verklaring, strekkende tot
verbod van een tussentijds beroep, wordt doorbroken in dier voege dat in een zodanig geval,
niettegenstaande bedoelde verklaring, terstond beroep kon worden ingesteld van het gehele vonnis
of arrest (HR 7 december 1990, nr. 14087, NJ 1992, 85; vgl. ook HR 13 januari 1995, nr. 15498, NJ
1995, 482).

Naar het thans geldende procesrecht, waarin - juist omgekeerd - ook in dagvaardingsprocedures
tussentijds beroep van rechtswege is uitgesloten, tenzij de rechter anders heeft bepaald, moet
worden aangenomen dat dit wettelijk verbod om tussentijds beroep in te stellen wordt doorbroken in
een geval zoals in eerstgenoemd arrest aan de orde was, waarin tussen dezelfde partijen meer
vorderingen ter beoordeling stonden en de in eerste aanleg oordelende rechter aan een gedeelte van
het geschil door een uitdrukkelijk dictum een einde had gemaakt, maar voor een ander gedeelte een
interlocutoir tussenvonnis wees. In een zodanig geval moet ook naar het thans geldende recht
worden aangenomen dat tussentijds beroep tegen dit vonnis, ook wat betreft het interlocutoire
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gedeelte daarvan, steeds mogelijk is omdat een ander stelsel ten gevolge kan hebben dat de
berechting van met elkaar samenhangende vorderingen zou worden gesplitst, hetgeen onwenselijk is,
onder andere omdat dit kan leiden tot tegenstrijdige beslissingen.

3.3 In de onderhavige zaak is echter sprake van gedeeltelijk dezelfde en gedeeltelijk uiteenlopende
vorderingen tegen twee van elkaar te onderscheiden procespartijen. Hoewel ook in deze zaak
samenhang tussen die vorderingen bestaat, moet niettemin worden geoordeeld dat de omstandigheid
dat de vordering tegen de ene partij, [verweerder 2], in het dictum van het bestreden arrest
aanstonds is afgewezen, niet rechtvaardigt om, ondanks het verbod van art. 401a lid 2 Rv.,
tussentijds cassatieberoep in te stellen tegen het tussenarrest dat is gewezen tegen de andere
partij, Stratex. De wenselijkheid tegenstrijdige beslissingen te voorkomen is in gevallen als hier aan
de orde minder klemmend, aangezien beslissingen die in het geschil tegen de ene partij zijn genomen,
in beginsel geen bindende kracht hebben in het geschil, voor zover aanhangig tegen de andere partij.
Voorts is het niet goed mogelijk een uitzondering op deze regel te formuleren in gevallen waarin
daaraan mogelijk behoefte zou bestaan; meer in het bijzonder is de maatstaf van "voldoende
samenhang" met de aanstonds afgewezen vordering tegen de medegedaagde partij, onvoldoende
scherp omlijnd om daarmee een uitzondering op deze regel te kunnen afbakenen.

Ponteecen zal dus niet-ontvankelijk dienen te worden verklaard in haar cassatieberoep, voorzover
gericht tegen Stratex.

3.4 De Hoge Raad voegt hieraan nog het volgende toe.

In de eerste plaats blijft ook in het wettelijk systeem zoals dat thans geldt, ruimte voor een
procesbeleid waarin de rechter de in het ongelijk gestelde partij de mogelijkheid biedt tussentijds
beroep in te stellen tegen zijn beslissing, bijvoorbeeld in verband met het feit dat in de
tussenuitspraak is beslist op een controversiële rechtsvraag, hetgeen doorwerkt in de verdere
behandeling van de zaak, omdat een andere beslissing tot een aanzienlijke bekorting van de
procedure zou hebben geleid, omdat een kostbaar onderzoek is gelast waarvan het nut is betwist of
omdat de behandeling van samenhangende zaken anders uiteen dreigt te lopen, zoals in het
onderhavige geval. De rechter kan hetzelfde resultaat bereiken door in de zaak waarin hij
einduitspraak zou kunnen doen, de beslissing in het dictum aan te houden.

In de tweede plaats moet worden aangenomen dat de rechter ook nadat hij uitspraak heeft gedaan,
desverzocht - en na de wederpartij op het verzoek te hebben gehoord - alsnog kan bepalen dat
beroep kan worden ingesteld voor de einduitspraak, ongeacht of een daartoe strekkend verzoek
aanvankelijk in de processtukken is gedaan. In het belang van een goede procesorde dient te worden
aangenomen dat een zodanig verzoek binnen de beroepstermijn dient te worden gedaan. De rechter
behoeft zijn beslissing op het verzoek, waarmee hij een bevoegdheid uitoefent die aan zijn
procesbeleid is overgelaten, niet te motiveren, net zomin als wanneer hij een beslissing zoals bedoeld
in art. 337 lid 2 Rv. aanstonds in zijn tussenuitspraak neemt. Met het instellen van het desbetreffende
rechtsmiddel - binnen de wettelijke termijn - hoeft niet te worden gewacht totdat op het verzoek is
beslist; de beslissing op dat verzoek zal immers niet steeds kunnen worden genomen voordat die
termijn is verstreken. Bij de beslissing om al dan niet ontheffing te verlenen van het in art. 337 lid 2 Rv.
besloten verbod, mag het feit dat de zaak inmiddels reeds in de hogere instantie aanhangig is
gemaakt, geen rol spelen.

4. Beoordeling van het middel, voor zover gericht tegen [verweerder 2]

4.1In cassatie kan van het volgende worden uitgegaan.

(i) Ponteecen is een beursgenoteerde vennootschap die aan het hoofd staat van een groep
vennootschappen die alle actief zijn in de handel in of productie van houtgerelateerde producten.
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(ii) Stratex was tot 1 juni 1997 houdstermaatschappij van twee vennootschappen, Tectomat B.V. en
Tectomat Produktie B.V. (hierna: de Tectomat-vennootschappen). Tectomat B.V. hield 100% van de
aandelen in Tectomat Produktie B.V. Laatstgenoemde vennootschap vervaardigde complete daken, die
tijdens de bouw van een huis in korte tijd konden worden geplaatst. Tectomat B.V. verhandelde deze
producten. Stratex is eigenares van het bedrijfsterrein dat bij de Tectomat-vennootschappen in
gebruik is.

[Verweerder 2] was tot 1 juli 1997, via zijn holdingmaatschappij Strahold B.V., enig aandeelhouder en
statutair directeur van Stratex. Voorts is hij eigenaar van enige andere vennootschappen, waaronder
de vennootschappen behorend tot de zogeheten Oude IJssel-groep.

(iii) Ponteecen was leverancier van de Tectomat-vennootschappen. Eind 1996 heeft zij vernomen dat
[verweerder 2] deze vennootschappen wilde verkopen. Zij heeft naar aanleiding daarvan contact
opgenomen met [verweerder 2]/Stratex.

(iv) Nadat tussen partijen inleidende besprekingen waren gevoerd heeft [verweerder 2] aan
Ponteecen op 30 december 1996 een stuk toegezonden met het opschrift "Profiel Tectomat B.V. en
Tectomat Produktie B.V.", waarin informatie over die vennootschappen werd verstrekt. In dat stuk
werd onder meer gesteld

- dat de verwachting voor 1996 is dat ondanks de strenge winter en de sterk achterblijvende omzet in
het begin, het jaar zal kunnen worden afgesloten gelijk aan het niveau van 1995;

- dat de Tectomat-vennootschappen voor het jaar 1997 over een uitstekend gevulde orderportefeuille
beschikken tegen goede marges en

- dat de vraagprijs voor de aandelen van de Tectomat-vennootschappen ƒ 4.000.000,-- bedraagt.

(v) Op 10 april 1997 heeft [verweerder 2] aan Ponteecen per fax nadere financiële gegevens
toegezonden. In deze fax is voor het jaar 1996 een netto resultaat (exclusief onroerend goed)
opgenomen van ƒ 157.300,--. Voor de daaropvolgende jaren werden hogere resultaten vermeld.

(vi) Op basis van de door [verweerder 2] verstrekte gegevens heeft Ponteecen op 17 april 1997 een
herberekening gemaakt, waarin zij uitkwam op een winst van de Tectomat-vennootschappen over
1996 van ƒ 24.000,--, welk resultaat zij "bedroevend" noemde ten opzichte van 1995.

(vii) Na verdere onderhandelingen hebben partijen overeenstemming bereikt over overname van de
aandelen in de Tectomat-vennootschappen voor een koopprijs van ƒ 1.900.000,--. De
overeenstemming is vastgelegd in een "intentie-overeenkomst", gedateerd op 14 mei 1997. In deze
overeenkomst is onder meer bepaald dat het streven is dat de accountant van de Tectomat-
vennootschappen de balans per 30 juni (1997) en de resultaten over het eerste halfjaar 1997 van
een goedkeurende verklaring voorziet en dat Ponteecen zich het recht voorbehoudt deze cijfers aan
een zelfstandig onderzoek te onderwerpen.

(viii) Bij notariële akte van 1 juli 1997 zijn de aandelen in de Tectomat-vennootschappen door Stratex
geleverd aan Ponteecen. Van deze akte maken onder meer de volgende bedingen onderdeel uit:

"GARANTIES VAN DE VERKOPER

(...)

INFORMATIEPLICHT VERKOPER/ONDERZOEKSPLICHT KOPER

Artikel 4

De verkoper staat ervoor in aan de koper met betrekking tot het verkochte die informatie te hebben
gegeven die naar geldende verkeersopvattingen door hem ter kennis van de koper behoort te worden
gebracht, waaronder mede zijn begrepen de laatste goedgekeurde jaarrekening van de
vennootschappen.

BALANS/BALANSGARANTIE

Artikel 5

1. De verkoper heeft aan de accountant van vennootschap I en vennootschap II een opdracht
verstrekt tot het opstellen van een overnamebalans per dertig juni negentienhonderd
zevenennegentig en winst- en verliesrekening met betrekking tot het eerste halve jaar van het
lopende kalenderjaar. De verkoper garandeert dat met betrekking tot deze balans en winst- en
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verliesrekening de waarderingsgrondslagen en de resultatenbepaling niet zijn gewijzigd ten opzichte
van de voorgaande jaren. De verkoper dient ter zake van de overnamebalans en de winst- en
verliesrekening een goedkeurende verklaring van de accountant van de vennootschap over te leggen.
(...)

2. De verkoper staat er onvoorwaardelijk voor in dat:

a. de overnamebalans zal worden opgemaakt overeenkomstig de wettelijke bepalingen en een
volledig en getrouw beeld zal geven van de grootte en de samenstelling van het vermogen van de
vennootschap per de balansdatum;

b. de door de vennootschap gevoerde boekhouding in alle opzichten juist en volledig is en in
overeenstemming is met normen die in het maatschappelijk verkeer als aanvaardbaar worden
beschouwd.

3. De verkoper vrijwaart de koper voor alle nadelige financiële gevolgen die voor de koper mochten
voortvloeien uit onjuistheden in de overnamebalans. De verkoper vrijwaart de koper in het bijzonder
voor belastingschulden en voor alle andere schulden en financiële verplichtingen die voortvloeien uit
transacties met derden die in afwijking van de bedoelde balans ten laste van de vennootschap
mochten blijken te bestaan."

(ix) Ponteecen heeft Stratex bij brief van haar advocaat van 18 september 1997 gesommeerd de
jaarstukken en de overnamebalans van de Tectomat-vennootschappen aan haar te doen toekomen.
Op 22 september 1997 heeft Ponteecen de jaarstukken van die vennootschappen over 1996 en over
het eerste halfjaar 1997 ontvangen. De jaarstukken waren niet voorzien van een goedkeurende
verklaring. Blijkens deze stukken bedroeg het resultaat van Tectomat Produktie B.V. over 1996 voor
belastingen ƒ 240.134,-- negatief en van Tectomat B.V. ƒ 183.310,--. De resultaten over het eerste
halfjaar 1997 waren volgens deze stukken ƒ 117.884,-- negatief voor Tectomat Produktie B.V. en ƒ
442.588,-- negatief voor Tectomat B.V.

(x) Ponteecen heeft inmiddels een bedrag van ƒ 1.500.000,-- op de koopprijs betaald. Voor het
restant van de koopprijs, een bedrag van ƒ 400.000,--, heeft zij zich beroepen op verrekening, welk
beroep door Stratex is betwist.

4.2 Tegen deze achtergrond heeft Ponteecen aan haar hiervoor in 1 onder 1.a genoemde vorderingen
ten grondslag gelegd, kort gezegd, dat de werkelijke financiële situatie van de Tectomat-
vennootschappen een geheel andere blijkt te zijn dan die waarvan zij op basis van de door Stratex en
[verweerder 2] verstrekte informatie is uitgegaan. De Tectomat-vennootschappen blijken structureel
verliesgevend te zijn omdat de brutomarge op de door hen gefabriceerde en verhandelde producten
onvoldoende is om de kosten te dekken. Stratex heeft de werkelijke financiële toestand waarin de
Tectomat-vennootschappen verkeerden, voor Ponteecen verborgen gehouden. [Verweerder 2] moet
hiermee bekend zijn geweest, althans moet dat redelijkerwijs hebben geweten, nu hij algemeen
directeur was van beide vennootschappen en verantwoordelijk was voor de financiën daarvan.
Bovendien is in het eerste halfjaar van 1997 een voorziening getroffen ter grootte van ƒ 230.000,--
ter zake van vorderingen op Combi-Dakkapel B.V., een vennootschap die tot de Oude IJssel-groep
(waarover hiervoor in 4.1 onder (ii)) behoort en die enkele weken na 1 juli 1997 is gefailleerd. Deze
voorziening betreft leveranties die voor een groot deel in 1996 hebben plaatsgevonden. [Verweerder
2], indirect aandeel-houder van Combi-Dakkapel B.V., moet hebben begrepen dat de Tectomat-
vennootschappen geen betaling van hun vorderingen zouden verkrijgen. Ten slotte is gebleken dat
[verweerder 2] onmiddellijk na de overname, toen hij nog de controle had over de Tectomat-
vennootschappen, opdracht heeft gegeven tot betaling van ƒ 177.000,-- aan De Oude IJssel Dakkapel
B.V., eveneens behorend tot de Oude IJssel-groep, terwijl verrekening met de vordering op Combi-
Dakkapel mogelijk was geweest. De werkelijke waarde van de Tectomat-vennootschappen kan gezien
dit alles, aldus nog steeds Ponteecen, op nihil worden gesteld, zodat zij een schade heeft geleden ter
hoogte van de koopprijs.
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In dit licht heeft [verweerder 2], zo stelt Ponteecen primair, onrechtmatig jegens haar gehandeld door
haar welbewust, althans toerekenbaar nalatig, een onjuist beeld te geven van de financiële toestand
en de rentabiliteit van de Tectomat-vennootschappen.

4.3 [Verweerder 2] heeft deze vordering - evenals de hiervoor onder 1.b en 1.c genoemde
vorderingen - gemotiveerd betwist, waartoe hij met name heeft aangevoerd dat de door Stratex
verschafte gegevens ten aanzien van het resultaat over 1996 slechts een prognose behelsden en
geen gerealiseerde resultaten, zoals voor Ponteecen duidelijk moet zijn geweest. Ook voor hem is het
een (onaangename) verrassing geweest dat de werkelijke resultaten van de Tectomat-
vennootschappen sterk negatief afweken van de prognoses, hetgeen mede is veroorzaakt doordat de
administrateur van die vennootschappen niet erin slaagde de resultaten daarvan tijdig
boekhoudkundig te verwerken. Ponteecen is echter in de gelegenheid gesteld over alle informatie te
beschikken die voor haar van belang was.

4.4 De rechtbank heeft in haar tussenvonnis van 24 december 1998, kort gezegd, geoordeeld:

- dat verband bestaat tussen de door Stratex aan Ponteecen verschafte gegevens en de tussen
partijen overeengekomen koopprijs voor de aandelen in de Tectomat-vennootschappen;

- dat Ponteecen niet hoefde te vermoeden dat die cijfers slechts prognoses betroffen;

- dat [verweerder 2] wist of redelijkerwijs moest weten dat de aan Ponteecen verstrekte informatie
(mogelijk) niet juist was;

- dat aan [verweerder 2] valt te verwijten dat hij Ponteecen niet (alsnog) heeft geïnformeerd over de
achterstand in de verwerking van de cijfers betreffende de resultaten van de Tectomat-
vennootschappen;

- dat Ponteecen mocht afgaan op de juistheid van de haar door Stratex verschafte gegevens en

- dat [verweerder 2] aan Ponteecen niet kan verwijten dat zij zelf geen onderzoek heeft ingesteld
naar de juistheid van die cijfers.

Samenvattend heeft de rechtbank geoordeeld dat niet alleen Stratex, maar ook [verweerder 2] in
privé aansprakelijk is voor de door Ponteecen ten gevolge van zijn onrechtmatig handelen geleden
schade. Zij heeft een comparitie gelast teneinde de hoogte van deze schade te bepalen.

4.5 In het door (Stratex en) [verweerder 2] tegen dit vonnis ingestelde hoger beroep heeft het hof
echter geoordeeld, kort samengevat, dat de slechte resultaten van de Tectomat-vennootschappen
ook voor [verweerder 2] en andere bij die vennootschappen direct betrokkenen, een (onaangename)
verrassing waren, zodat [verweerder 2] niet bewust een onjuist beeld van het vermogen en de
resultaten van de Tectomat-vennootschappen aan Ponteecen heeft gegeven. Ook de door
laatstgenoemde ingeroepen garantiebepalingen uit de notariële akte van 1 juni 1997 zijn niet
geschonden. Daarom achtte het hof de vorderingen niet toewijsbaar voor zover deze zijn gebaseerd
op onrechtmatige daad of toerekenbare tekortkoming. De tegen [verweerder 2] gerichte vordering,
die erop is gebaseerd dat [verweerder 2] welbewust een onjuist beeld heeft gegeven van de
financiële toestand van de Tectomat-vennootschappen, werd derhalve van de hand gewezen (rov.
5.5).

4.6 Onderdeel 1.1 van het middel bevat de klacht dat het hof zich wat betreft de vordering voorzover
deze is gebaseerd op onrechtmatige daad en toerekenbare tekortkoming, ten onrechte heeft beperkt
tot beoordeling van de vraag of [verweerder 2] welbewust een onjuist beeld aan Ponteecen heeft
gegeven van het vermogen en de resultaten van de Tectomat-vennootschappen. Ponteecen heeft
immers mede aan haar vorderingen ten grondslag gelegd dat [verweerder 2] had kunnen weten dat
het aan Ponteecen gepresenteerde beeld van die vennootschappen onjuist was.

4.7 Het onderdeel mist feitelijke grondslag. 's Hofs rov. 5.5, waarin een aantal getuigenverklaringen
wordt geciteerd met als strekking dat de slechte resultaten van de Tectomat-vennootschappen ook
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voor [verweerder 2] en andere bij die vennootschappen direct betrokkenen, een (onaangename)
verrassing waren, moet aldus worden opgevat dat het hof mede heeft geoordeeld over het door het
onderdeel bedoelde verwijt, en dit heeft verworpen.

4.8 De onderdelen 1.2 en 1.3 lenen zich voor gezamenlijke behandeling. Kort samengevat hebben zij
tot strekking dat 's hofs beslissing dat [verweerder 2] niet welbewust een onjuist beeld van het
vermogen en resultaten van de Tectomat-vennootschappen aan Ponteecen heeft gegeven,
onbegrijpelijk is en ook overigens onvoldoende gemotiveerd. Volgens de onderdelen is dit het geval in
het licht van de omstandigheden (i) dat het hof de door Ponteecen gestelde handelingen waardoor
enkele tot de Oude IJssel-groep behorende vennootschappen kort voor en zelfs nog na de overdracht
van de aandelen van de Tectomat-vennootschappen aan Ponteecen, werden bevoordeeld en (ii) dat
[verweerder 2] voor de aandelenoverdracht wist dat de administrateur van die vennootschappen niet
erin slaagde tijdig voor de overname de noodzakelijke boekhoudkundige bewerkingen uit te voeren.
In verband daarmee heeft zij een bewijsaanbod gedaan dat door het hof ten onrechte is gepasseerd,
aldus nog steeds Ponteecen.

4.9 De onderdelen zijn terecht voorgedragen. De hiervoor onder (i) en (ii) aangehaalde stellingen van
Ponteecen zijn door het hof niet besproken, zodat in cassatie veronderstellenderwijs van de juistheid
daarvan moet worden uitgegaan. Mede in het licht van de hiervoor in 4.1 onder (viii) aangehaalde
informatieplicht van Stratex en van de door haar gegeven balansgarantie ligt het onder die
omstandigheden voor de hand dat Stratex wel degelijk bewust een onjuist beeld van het vermogen
en de resultaten van de Tectomat-vennootschappen aan Ponteecen heeft gegeven. Nu bijzondere
omstandigheden op grond waarvan een ander oordeel gewettigd is, door het hof niet zijn
vastgesteld, treft de motiveringsklacht doel en is ook het bewijsaanbod ten onrechte door het hof
gepasseerd. In dit licht moet voorts wat betreft [verweerder 2] in beginsel op dezelfde gronden
worden aangenomen dat hij onrechtmatig tegenover Ponteecen heeft gehandeld omdat hij, zoals
hiervoor in 4.1 onder (ii) overwogen, tot 1 juli 1997 via zijn houdstermaatschappij Strahold B.V. enig
aandeelhouder en statutair directeur was van Stratex en bij de voorbereiding en het sluiten van de
onderhavige transactie, blijkens de tussen partijen gewisselde stukken, ten nauwste betrokken was.

5. Beslissing

De Hoge Raad:

in het tegen Stratex ingestelde beroep:

verklaart Ponteecen niet-ontvankelijk;

veroordeelt Ponteecen in de kosten van het geding in cassatie, tot op deze uitspraak aan de zijde van
Stratex begroot op nihil;

in het tegen [verweerder 2] ingestelde beroep:

vernietigt het arrest van het gerechtshof te Arnhem van 12 februari 2002;

verwijst het geding naar het gerechtshof te 's-Hertogenbosch ter verdere behandeling en beslissing;
veroordeelt [verweerder 2] in de kosten van het geding in cassatie, tot op deze uitspraak aan de zijde
van Ponteecen begroot op € 4.682,36 aan verschotten en € 1.590,-- voor salaris.

Dit arrest is gewezen door de vice-president P. Neleman als voorzitter en de raadsheren H.A.M.
Aaftink, D.H. Beukenhorst, P.C. Kop en F.B. Bakels, en in het openbaar uitgesproken door de raadsheer
A. Hammerstein op 23 januari 2004.
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JWB 2013/424 

Uitspraak

6 september 2013

Eerste Kamer

nr. 11/05503

EE

Hoge Raad der Nederlanden

Arrest

in de zaak van:

1. [eiser 1],
wonende te [woonplaats],

2. [eiser 2],
wonende te [woonplaats], Curaçao,

EISERS tot cassatie,

advocaat: mr. K.G.W. van Oven,

t e g e n

ECLI:NL:HR:2013:BY5241
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3.1

1. [verweerster 1],
wonende te [woonplaats], Griekenland,

VERWEERSTER in cassatie,

niet verschenen,

2. [verweerder 2],
wonende te [woonplaats],

VERWEERDER in cassatie,

advocaat: aanvankelijk mr. P.A. Ruig, thans mr. M.J. Schenck.

Partijen zullen hierna ook worden aangeduid als de broers (alsook als [eiser] c.s.) en de zuster en de
executeur (alsook als [verweerder 2]).

Voor het verloop van het geding in feitelijke instanties verwijst de Hoge Raad naar de navolgende
stukken:

a. de vonnissen in de zaak 238937/HA ZA 05-1499 van de rechtbank Rotterdam van 21 september
2005, 11 oktober 2006 en 3 september 2008;

b. de arresten in de zaak 200.028.016/01 van het gerechtshof te ’s-Gravenhage van 3 november
2009, 3 augustus 2010 en 2 augustus 2011.

De arresten van 3 november 2009, 3 augustus 2010 en 2 augustus 2011 van het hof zijn aan dit
arrest gehecht.

Tegen de arresten van het hof van 3 november 2009, 3 augustus 2010 en 2 augustus 2011 hebben
de broers beroep in cassatie ingesteld. De cassatiedagvaarding is aan dit arrest gehecht en maakt
daarvan deel uit.

Tegen de zuster is verstek verleend. De executeur heeft geconcludeerd tot referte.

De zaak is voor de broers toegelicht door hun advocaat.

De eerste conclusie van de Advocaat-Generaal F.F. Langemeijer strekt tot niet-ontvankelijkverklaring
van de broers in hun cassatieberoep. De advocaat van de broers heeft bij brief van 13 december 2012
op die conclusie gereageerd.

De nadere conclusie van de Advocaat-Generaal strekt tot verwerping, indien ontvankelijk. Op die
conclusie heeft de advocaat van de broers bij brief van 17 april 2013 gereageerd.

In cassatie kan van het volgende worden uitgegaan.

(i) De broers en de zuster zijn kinderen van de op 19 augustus 2003 in Zwitserland overleden
[betrokkene] (hierna: de erflater). Zij zijn in diens testament, opgemaakt op 28 mei 2002,
gezamenlijk en voor gelijke delen aangewezen als zijn erfgenamen.

1 Het geding in feitelijke instanties

2 Het geding in cassatie

3 Beoordeling van de middelen
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3.2.1

3.2.2

(ii) In zijn testament heeft de erflater onder het opschrift “Rechtskeuze” bepaald:

“Ik bepaal, dat ten aanzien van de vererving van mijn nalatenschap, het Nederlands recht van
toepassing zal zijn. Voorts geef ik als mijn uitdrukkelijke wens te kennen dat de uitleg en
uitvoering van mijn uiterste wilsbeschikking zoveel mogelijk dienen te geschieden naar Nederlands
recht.”

(iii) [verweerder 2] is in datzelfde testament als executeur en bewindvoerder benoemd. De
executele en het bewind omvatten alle goederen en schulden die tot de nalatenschap behoren.
De erflater kende [verweerder 2] “bij de uitoefening van die functies alle rechten toe welke
daaraan kunnen worden verbonden en wel in het bijzonder het recht van bezit van mijn gehele
nalatenschap totdat hij zijn werkzaamheden als zodanig zal hebben beëindigd en deswege zal
zijn gedéchargeerd.”

(iv) Ten tijde van het opmaken van zijn testament had de erflater zijn gewone verblijfplaats in
Zwitserland. Blijkens de verklaring van erfrecht en executele had de erflater zijn laatste gewone
verblijfplaats eveneens in Zwitserland.

(v) De ‘verklaring van erfrecht en executele’ bevat voorts de volgende gegevens:

- De erfgenamen hebben de nalatenschap van de erflater zuiver aanvaard.

- [verweerder 2] is in zijn hoedanigheid van executeur en afwikkelingsbewindvoerder bevoegd de
nalatenschap te beheren.

- De gezamenlijke erfgenamen zijn tezamen met [verweerder 2] in die hoedanigheid bevoegd tot
andere handelingen dan beheer ten aanzien van de goederen van de nalatenschap totdat de
bevoegdheid tot beheer van de executeur en afwikkelingsbewindvoerder is geëindigd.

(vi) De nalatenschap omvatte, onder meer, een aanzienlijke vastgoedportefeuille in de regio
Amsterdam. Medio 2005 heeft [verweerder 2] aangekondigd dat hij gedeelten van het tot de
nalatenschap behorende onroerend goed in die regio wilde laten veilen, vanwege een nijpend
liquiditeitstekort van de te vereffenen nalatenschap. 
Dit voornemen heeft aanleiding gegeven tot een door de broers tegen [verweerder 2] en de
zuster gevoerd kort geding. Dat geding is op 23 september 2005 geëindigd met een
vaststellingsovereenkomst, waarvan deel uitmaakte dat [verweerder 2] in zijn hoedanigheid van
executeur en afwikkelingsbewindvoerder een overeenkomst van geldlening zou sluiten bij Van
Lanschot Bankiers en waarin werd geregeld hoe het daaruit op te nemen bedrag zou worden
aangewend. De veiling zou geen doorgang vinden. Bij brief van 25 oktober 2005 heeft Van
Lanschot Bankiers bericht dat kon worden beschikt over een krediet in rekening-courant tot €
1.350.000,--.

In de onderhavige procedure heeft de zuster de broers, alsmede [verweerder 2], in rechte
betrokken en, kort samengevat, gevorderd dat deskundigen zullen worden benoemd om de
onderhandse verkoopwaarde te bepalen van de te verdelen registergoederen in Amsterdam,
dat bij vonnis de nalatenschap zal worden verdeeld, althans dat aan de broers zal worden
gelast om mee te werken aan het verdelen van de nalatenschap (met nevenvorderingen
voor het geval hun medewerking uitblijft), alsmede dat aan [verweerder 2] zal worden
bevolen, althans dat deze zal worden gemachtigd, mee te werken aan de verdeling. De
broers hebben diverse reconventionele vorderingen ingesteld, ertoe strekkende, kort
gezegd, dat de afwikkeling van de nalatenschap wordt beheerst door Zwitsers recht, dat
[verweerder 2] geen partij is bij en niet bevoegd is tot enige handeling met betrekking tot de
verdeling van de nalatenschap.

De rechtbank heeft een tussenvonnis gewezen en tussentijds hoger beroep daartegen
opengesteld. De broers hebben uitsluitend jegens de zuster hoger beroep ingesteld en
daarbij hun eis gewijzigd door een aantal nieuwe verklaringen voor recht te vorderen (zie
omtrent dit laatste de tweede conclusie van de Advocaat-Generaal onder 1.7). [verweerder
2] heeft gevorderd te worden toegelaten als gevoegde partij aan de zijde van de zuster. Het
hof heeft dit toegestaan in zijn eerste arrest.
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3.2.3

3.3

3.4

3.6.1

3.5

Het hof heeft in zijn tweede arrest geoordeeld dat op de afwikkeling van de nalatenschap,
met inbegrip van de verdeling daarvan, alsmede op de taken en bevoegdheden van de
executeur en afwikkelingsbewindvoerder, Nederlands recht van toepassing is (rov. 25). Met
betrekking tot de vraag of de kredietschuld aan Van Lanschot Bankiers een schuld van de
nalatenschap betrof, overwoog het hof dat deze lening is gesloten voor de afwikkeling van
de nalatenschap. Uit de geldlening zijn onder meer voldaan het recht van overgang en de
betaling van de legaten. 
Het hof was op grond van deze feiten en omstandigheden van oordeel dat de geldlening kan
worden aangemerkt als ‘kosten van vereffening’ en derhalve als schuld van de nalatenschap.
(rov. 30) Het hof heeft in zijn derde arrest het vonnis van de rechtbank bekrachtigd, het
meer of anders gevorderde afgewezen en de zaak voor verdere afhandeling teruggewezen
naar de rechtbank.

In cassatie is allereerst de ontvankelijkheid van het beroep aan de orde, nu de bestreden
arresten van het hof mogelijk (zuivere) tussenarresten zijn en niet uit de gedingstukken blijkt dat
tussentijds verlof tot cassatie is verleend (art. 401a lid 2 Rv). Dienaangaande heeft het volgende
te gelden.

Indien in een uitspraak, door een uitdrukkelijk dictum, omtrent enig deel van het gevorderde een
einde wordt gemaakt aan de instantie, dan is in zoverre sprake van een einduitspraak. De appel-
of cassatietermijn tegen dat gedeelte van de uitspraak neemt terstond een aanvang. Indien een
partij tegen dat deel van de uitspraak wenst op te komen, mag deze daarom niet wachten tot de
einduitspraak, maar moet hij aanstonds beroep instellen. In een dergelijk geval brengen de
beginselen van een goede procesorde (waaronder het concentratiebeginsel) mee dat ook klachten
kunnen worden gericht tegen het gedeelte van de uitspraak dat geen einduitspraak behelst, mits
het gaat om een beslissing tussen dezelfde partijen en niet uitsluitend klachten worden gericht
tegen de gedeelten die geen einduitspraak inhouden (HR 23 januari 2004,
ECLI:NL:HR:2004:AL7051, NJ 2005/510).

Het hof heeft in het dictum van zijn derde arrest, na het vonnis van de rechtbank te hebben
bekrachtigd, “al het meer of anders gevorderde” afgewezen. Kennelijk heeft het hof bij dit laatste
gedoeld op de verklaringen voor recht omtrent de kredietschuld aan Van Lanschot Bankiers die de
broers hebben gevorderd bij eiswijziging in hun memorie van grieven. Middel 4 richt zich tegen rov.
30 van het tweede arrest waarin het hof heeft geoordeeld dat deze kredietschuld een schuld van
de nalatenschap betrof. Nu de hiervoor bedoelde wijziging van eis ertoe strekte dat het hof voor
recht zou verklaren dat deze kredietschuld juist niet een schuld van de nalatenschap betrof, ligt in
de klachten van middel 4 in voldoende mate besloten dat ook de afwijzing door het hof van “al het
meer of anders gevorderde” door het middel wordt bestreden. Derhalve zijn de broers
ontvankelijk in hun beroep.

De middelen 1 en 2 richten klachten tegen de beslissing van het hof in rov. 2.8 van zijn
eerste arrest, in het licht van hetgeen daarvoor in rov. 2.7 is overwogen, om [verweerder 2]
toe te laten als gevoegde partij. Het hof heeft in rov. 2.8 onder meer als volgt overwogen:

“In het hoger beroep is [verweerder 2] geen procespartij, aangezien hij niet als zodanig
daarin is betrokken. Gezien de rol die de executeur heeft bij de afwikkeling van de
nalatenschap van erflater is het hof van oordeel dat [verweerder 2] er een gerechtvaardigd
belang bij heeft om zich in de onderhavige procedure te voegen aangezien de procedure in
hoger beroep een geschil betreft ter zake van de nalatenschap van erflater.”

Voor zover de klachten tot uitgangspunt nemen dat [verweerder 2] voor zichzelf toelating
heeft gevorderd en verkregen, missen zij feitelijke grondslag omdat het hof het oog heeft
gehad op [verweerder 2] in zijn hoedanigheid als executeur. Evenzeer missen de middelen
feitelijke grondslag voor zover zij klagen dat [verweerder 2] voor zichzelf hoger beroep zou
hebben ingesteld in een procedure waarin hij in zijn hoedanigheid partij was; [verweerder 2]
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3.6.2

3.7

3.8

heeft immers geen hoger beroep ingesteld, zoals het hof in de bestreden overweging heeft
onderkend.

De klachten nemen voorts tot uitgangspunt, kort gezegd, dat [verweerder 2] onvoldoende
belang zou hebben om als gevoegde partij te kunnen worden toegelaten, en stellen meer in
het bijzonder dat hij geen benadeling of verlies van een recht zou ondervinden. Het oordeel
van het hof moet echter aldus worden verstaan dat [verweerder 2], die in zijn hoedanigheid
van executeur en afwikkelingsbewindvoerder partij was geweest in de procedure bij de
rechtbank, in verband met zijn positie bij de afwikkeling van de nalatenschap een voldoende
belang tot voeging heeft in verband met het antwoord op de vraag welk recht op die
afwikkeling van toepassing is. Dit oordeel geeft geen blijk van miskenning van de maatstaf
van art. 217 Rv en is niet onbegrijpelijk of onvoldoende gemotiveerd. Hierop stuiten de
genoemde klachten van de middelen 1 en 2 af.

Middel 3 komt op tegen het oordeel van het hof in rov. 25 van het tweede arrest dat Nederlands
recht van toepassing is op de afwikkeling van de nalatenschap, waaronder de verdeling daarvan,
en op de taken en bevoegdheden van de executeur en afwikkelingsbewindvoerder. Het middel
klaagt onder meer dat het hof ten onrechte heeft bepaald dat de verdeling van de nalatenschap
onder de afwikkeling daarvan zou vallen, en betoogt dat de taken van [verweerder 2] zich
uitsluitend mogen uitstrekken tot de afwikkeling van de nalatenschap en niet tot de verdeling
daarvan. Deze klachten falen. Het woord “afwikkeling” heeft geen specifieke juridische betekenis,
doch dient ertoe de feitelijke afhandeling van een nalatenschap aan te duiden. Het hof kon in dit
geval zonder schending van enige rechtsregel de verdeling daaronder begrijpen.

De klachten van de middelen kunnen ook voor het overige niet tot cassatie leiden. Dit behoeft,
gezien art. 81 lid 1 RO, geen nadere motivering nu de klachten niet nopen tot beantwoording van
rechtsvragen in het belang van de rechtseenheid of de rechtsontwikkeling.

De Hoge Raad:

verwerpt het beroep;

veroordeelt [eiser] c.s. in de kosten van het geding in cassatie, tot op deze uitspraak aan de zijde van
[verweerder 2] begroot op € 365,34 aan verschotten en € 800,-- voor salaris en aan de zijde van de
zuster op nihil.

Dit arrest is gewezen door de vice-president E.J. Numann als voorzitter en de raadsheren A.M.J. van
Buchem-Spapens, A.H.T. Heisterkamp, M.A. Loth en C.E. Drion, en in het openbaar uitgesproken door
de raadsheer M.A. Loth op 6 september 2013.

4 Beslissing
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Instantie Hoge Raad

Datum uitspraak 02-10-2015

Datum publicatie 02-10-2015

Zaaknummer 14/01729

Formele relaties Conclusie: ECLI:NL:PHR:2015:530, Gedeeltelijk contrair 
In cassatie op : ECLI:NL:GHSHE:2013:5868, (Gedeeltelijke) vernietiging met
verwijzen 

Rechtsgebieden Civiel recht

Bijzondere kenmerken Cassatie

Inhoudsindicatie
Appelprocesrecht. Ontvankelijkheid grieven tegen eindbeslissingen in deelvonnis.

Wetsverwijzingen Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering (geldt in geval van digitaal procederen)
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering (geldt in geval van digitaal procederen)
339

Vindplaatsen Rechtspraak.nl 
RvdW 2015/1051 
JWB 2015/337 
NJB 2015/1794 
JBPR 2015/67 met annotatie van mr. G.C.C. Lewin 
TvPP 2015, afl. 6, p. 178 

Uitspraak

2 oktober 2015

Eerste Kamer

14/01729

LZ/TT

Hoge Raad der Nederlanden

Arrest

in de zaak van:

1. [eiseres 1] ,
gevestigd te [vestigingsplaats] ,

2. [eiser 2] ,

3. [eiseres 3] ,
beiden wonende te [woonplaats] ,

EISERS tot cassatie, verweerders in het incidenteel cassatieberoep,

advocaten: mr. M.E. Gelpke en mr. R.L. de Graaff,

ECLI:NL:HR:2015:2905
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3.1

t e g e n

1. [verweerder 1] ,

2. [verweerder 2] ,
beiden wonende te [woonplaats] ,

VERWEERDERS in cassatie, eisers in het incidenteel cassatieberoep,

advocaat: mr. M.A.J.G. Janssen.

Partijen zullen hierna ook worden aangeduid als [eiser] en [verweerders]

Voor het verloop van het geding in feitelijke instanties verwijst de Hoge Raad naar de navolgende
stukken:

a. de vonnissen in de zaak 80098 / HA ZA 07-429 van de rechtbank Roermond van 27 mei 2009, 2 juni
2010 en 15 februari 2012 en 21 maart 2012;

b. het arrest in de zaak 200.107.730/01 van het gerechtshof 's-Hertogenbosch van 3 december 2013.

Het arrest van het hof is aan dit arrest gehecht.

Tegen het arrest van het hof heeft [eiser] beroep in cassatie ingesteld. [verweerders] hebben
incidenteel cassatieberoep ingesteld, deels voorwaardelijk. De cassatiedagvaarding en de conclusie
van antwoord tevens houdende (voorwaardelijk) incidenteel cassatieberoep zijn aan dit arrest
gehecht en maken daarvan deel uit.

Partijen hebben over en weer geconcludeerd tot verwerping van het beroep.

De zaak is voor partijen toegelicht door hun advocaten.

De conclusie van de Advocaat-Generaal E.M. Wesseling-van Gent strekt in zowel het principale als het
incidentele cassatieberoep tot verwerping.

De advocaat van [eiser] heeft bij brief van 22 mei 2015 op die conclusie gereageerd; de advocaat van
[verweerders] heeft dat gedaan bij brief van 21 mei 2015.

In cassatie kan van het volgende worden uitgegaan.

(i) [eiser] exploiteert een varkensbedrijf, meervalkwekerij en pootvissenkwekerij.

(ii) Nevisma B.V. (hierna: Nevisma) exploiteerde voorheen een visverwerkingsbedrijf op het terrein
van [eiser] .

Nevis Fish B.V. (hierna: Nevis Fish) exploiteert een pootvissenkwekerij.

(iii) Tot begin januari 2006 waren de aandelen van Nevis Fish en van Nevisma voor 50% in handen
van [A] (dan wel [A] ) [A] B.V. (hierna: [A] B.V.), waarvan eiser tot cassatie onder 2 (hierna: [eiser]

1 Het geding in feitelijke instanties

2 Het geding in cassatie

3 Uitgangspunten in cassatie
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3.2.1

3.2.2

3.2.3

3.2.4

3.2.5

3.2.6

3.2.7

4.1

) bestuurder was, en voor 50% van [B] (dan wel [B] ) [B] B.V. (hierna: [B] B.V.), waarvan
verweerder in cassatie onder 1 (hierna: [verweerder 1] ) bestuurder en aandeelhouder was.

(iv) In januari 2006 heeft [A] B.V. alle door haar gehouden aandelen in Nevisma aan [B] B.V.
verkocht en geleverd en heeft [B] B.V. alle door haar gehouden aandelen in Nevis Fish aan [A] B.V.
verkocht en geleverd.

(v) Eveneens in januari 2006 is een exclusieve afnameovereenkomst (hierna: de overeenkomst)
gesloten tussen [eiser] enerzijds, en Nevisma en [verweerder 1] anderzijds.

In dit geding heeft [eiser] in conventie onder meer gevorderd dat Nevisma en [verweerder 1]
hoofdelijk worden veroordeeld tot betaling van een bedrag van € 260.000,-- als contractuele
boete wegens afname van vis bij anderen dan [eiser] in strijd met het in de overeenkomst
opgenomen exclusiviteitsbeding, en betaling van € 54.400,-- aan boete, althans van €
35.086,49 aan schadevergoeding, wegens het niet voldoen aan de in die overeenkomst
opgenomen afnameplicht.

In reconventie hebben Nevisma en [verweerder 1] onder meer gevorderd de overeenkomst
te ontbinden vanwege een tekortkoming in de nakoming door [eiser] , en hoofdelijke
veroordeling van [eiser] tot betaling van schadevergoeding.

Bij vonnis van 27 mei 2009 (hierna: het deelvonnis) heeft de rechtbank in conventie Nevisma
en [verweerder 1] toegelaten tot bewijslevering. In reconventie heeft de rechtbank de
overeenkomst met ingang van de datum van het vonnis ontbonden en de zaak voor het
overige aangehouden.

Bij vonnis van 2 juni 2010 heeft de rechtbank in conventie verstaan dat de procedure
vanwege het inmiddels uitgesproken faillissement van Nevisma is geschorst ten aanzien van
[eiser] en Nevisma. In reconventie heeft de rechtbank [eiser] ontslagen van de instantie
jegens Nevisma.

Bij eindvonnis heeft de rechtbank in conventie [verweerder 1] veroordeeld om aan [eiser]
een bedrag van € 260.000,-- te betalen, vermeerderd met de wettelijke rente. In
reconventie heeft zij [eiser] veroordeeld om aan [verweerder 1] een bedrag van € 8.250,65
te betalen.

[verweerder 1] en verweerder in cassatie onder 2, aan wie de vorderingen van [verweerder
1] op [eiser] zijn overgedragen, zijn van het deelvonnis en het eindvonnis in hoger beroep
gekomen en hebben daarbij hun eis gewijzigd. [eiser] heeft, eveneens onder wijziging van
eis, incidenteel beroep ingesteld tegen beide vonnissen.

Het hof heeft het eindvonnis vernietigd en de in conventie en in reconventie ingestelde
vorderingen afgewezen. Kort samengevat en voor zover in cassatie van belang heeft het hof
geoordeeld dat [eiser] wegens overschrijding van de appeltermijn niet kan worden
ontvangen in haar grieven voor zover gericht tegen de eindbeslissingen in het deelvonnis
(rov. 3.2) en (in conventie) dat zij daarom niet kan opkomen tegen het oordeel van de
rechtbank dat op haar een leveringsplicht rustte en dat deze niet is nagekomen (rov. 6.3).

Het middel is gericht tegen rov. 3.2 en 6.3, alsmede de daarop voortbouwende overwegingen van
het bestreden arrest. In rov. 3.2 heeft het hof, na te hebben vastgesteld dat partijen ook grieven
hebben gericht tegen het deelvonnis, overwogen:

4 Beoordeling van het middel in het principale beroep
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4.3.1

4.3.2

4.2

“3.2 Het vonnis van 27 mei 2009 is (…) slechts ten dele een tussenvonnis. Het is daarnaast ook
ten dele een eindvonnis, namelijk in zoverre als de rechtbank beslist heeft:

- dat de overeenkomst een leveringsplicht op [eiser] legde;

- dat deze in de nakoming daarvan tekortgeschoten is en deswege in verzuim is geraakt;

- dat de overeenkomst op die gronden wordt ontbonden.

Tegen dat eindvonnis is niet tijdig een rechtsmiddel aangewend. Er zijn door de gebroeders
[verweerders] ook geen grieven tegen gericht. [eiser] , die dat wel heeft gedaan, kan daarin
wegens overschrijding van de appeltermijn niet ontvangen worden.”

In rov. 6.3 heeft het hof overwogen:

“6.3 Zij [ [eiser] ] betwist ook in hoger beroep niet dat zij gedurende de duur van de
overeenkomst geen enkele week in staat was de overeengekomen minimale hoeveelheid vis aan
Nevisma en [verweerder 1] te leveren. Zij bestrijdt echter met de grieven II, IV en VI in het
incidentele hoger beroep dat daartoe een verplichting op haar rustte en dat zij die verplichting niet
nagekomen is. Uit het hiervoor in paragraaf 3 overwogene volgt echter dat [eiser] in deze grieven
niet kan worden ontvangen en dat zij geen effect kunnen sorteren. Het hof moet er daarom ook
van uitgaan dat Nevisma en [verweerder 1] op grond van de inhoud van de overeenkomst
mochten verwachten dat zij gedurende de eerste drie jaar van het bestaan van de overeenkomst
de in de overeenkomst bepaalde hoeveelheid vis zouden kunnen afnemen tegen de
overeengekomen - relatief lage - prijs en dat de overeenkomst dus op [eiser] een leveringsplicht
legde.”

[eiser] klaagt in onderdeel A dat het hof heeft miskend dat zij in haar grieven tegen de in rov. 3.2
van het bestreden arrest genoemde beslissingen kan worden ontvangen voor zover deze
betrekking hebben op, of van belang zijn voor de vorderingen in conventie en in reconventie die in
het deelvonnis niet zijn afgedaan. Nu het hof de vordering in reconventie die nog aan de orde was
heeft afgewezen, is – naar ook blijkt uit de onderdelen B en C van het middel – het belang van
[eiser] bij de klacht van onderdeel A gelegen in de toewijsbaarheid van de vordering in conventie.

Dienaangaande is het volgende van belang. In het deelvonnis heeft de rechtbank de
overeenkomst ontbonden met ingang van de datum van dat vonnis (27 mei 2009). Hoewel
ontbinding geen terugwerkende kracht heeft (art. 6:269 BW), betekent dat niet dat partijen
allevóór de ontbinding ontstane, maar nog niet nagekomen verbintenissen, alsnog moeten
nakomen. Een ontbinding bevrijdt immers de partijen van de daardoor getroffen
verbintenissen (eerste zin van art. 6:271 BW), en blijkens de tweede zin van art. 6:271 BW
kan een partij door ontbinding van de overeenkomst ook over een reeds verstreken periode
van haar verbintenissen bevrijd worden (HR 5 oktober 2012, ECLI:NL:HR:2012:BW8307, NJ
2012/584).

In rov. 4.12.1 van het deelvonnis heeft de rechtbank geoordeeld dat [eiser] vanaf 11 juli
2006 in verzuim was met de nakoming van de overeenkomst voor zover door hem minder is
geleverd dan minimaal was overeengekomen, en dat deze tekortkoming ontbinding van de
overeenkomst rechtvaardigt. In rov. 4.7.9 heeft de rechtbank, onder vooruitwijzing naar rov.
4.12.1, overwogen dat het feit dat [eiser] haar verplichtingen uit de overeenkomst niet
geheel is nagekomen, Nevisma en [B] niet ontslaat van hun verplichtingen om de
overeenkomst na te komen, behoudens wanneer sprake zou zijn van schuldeisersverzuim in
de zin van art. 6:58 BW. In overeenstemming met dit uitgangspunt heeft de rechtbank met
betrekking tot de weken 39, 41 en 43 van 2006 (dus: na 11 juli 2006) Nevisma en [B]
opgedragen te bewijzen dat zij geen vis van [eiser] hebben afgenomen omdat [eiser] geen
vis kon leveren (rov. 4.7.2). Met betrekking tot de weken 44, 47, 49 en 50 van 2006 heeft de
rechtbank geoordeeld dat gesteld noch gebleken is dat [eiser] niet in staat is geweest om
enige hoeveelheid vis te leveren (rov. 4.7.9). In haar eindvonnis heeft de rechtbank

380



4.3.3

4.3.4

4.4

4.5

[verweerder 1] veroordeeld tot betaling van de contractueleboete aan [eiser] .

Uit het voorgaande blijkt dat de rechtbank van oordeel was dat Nevisma en [B] , ondanks de
ontbinding van de overeenkomst, tot aan de datum van ontbinding niet waren bevrijd van
hun verbintenis om de hoeveelheid vis die [eiser] wél kon leveren, af te nemen.
[verweerders] zijn daartegen in hoger beroep niet opgekomen. Integendeel, uit de
appelstukken blijkt dat partijen de overeenkomst beëindigd achten met ingang van 8
augustus 2008 (de datum waarop het bedrijfspand van Nevisma is afgebrand) en hun
vorderingen daarop hebben afgestemd. Ook het hof heeft niet geoordeeld dat partijen door
de ontbinding met ingang van een eerdere datum van hun door de ontbinding getroffen
verbintenissen zijn bevrijd. In cassatie zijn [verweerders] daartegen niet opgekomen.

Gelet op het voorgaande ligt in het partijdebat besloten dat ruimte bestaat voor toewijzing
van de vordering van [eiser] , zodat zij belang heeft bij haar cassatieberoep.

Indien in een uitspraak door een uitdrukkelijk dictum omtrent enig deel van het gevorderde een
einde wordt gemaakt aan de instantie, is in zoverre sprake van een einduitspraak. De appel- of
cassatietermijn tegen dat gedeelte van de uitspraak begint te lopen op de dag na die uitspraak.
Indien een partij tegen dat deel van de uitspraak wil opkomen, mag hij daarom niet wachten tot
de einduitspraak, maar moet hij meteen beroep instellen. Dit geldt echter alleen voor het
onderdeel van het gevorderde waaraan in het dictum van de deeluitspraak een einde is gemaakt.
Wat betreft het deel van de uitspraak dat als een tussenuitspraak is aan te merken, mag met het
instellen van beroep worden gewacht tot op het desbetreffende gedeelte van het gevorderde
einduitspraak is gedaan (HR 7 december 1990, ECLI:NL:HR:1990:ZC0076, NJ 1992/85). Het hof
heeft dan ook ten onrechte in rov. 3.2 geoordeeld dat [eiser] wegens overschrijding van de
appeltermijn niet-ontvankelijk is in haar grieven die zijn gericht tegen de in die overweging
vermeldeeindbeslissingen. Het onderdeel is dus gegrond.

Ook de onderdelen B en C, die klachten bevatten tegen overwegingen die voortbouwen op het
hiervoor onjuist bevonden oordeel van het hof, slagen.

Het middel is gedeeltelijk ingesteld onder de voorwaarde dat het principale beroep tot vernietiging
leidt. Zoals blijkt uit het voorgaande, is die voorwaarde vervuld. Het middel kan evenwel niet tot
cassatie leiden. Dit behoeft, gezien art. 81 lid 1 RO, geen nadere motivering nu die klachten niet
nopen tot beantwoording van rechtsvragen in het belang van de rechtseenheid of de
rechtsontwikkeling.

De Hoge Raad:

in het principale beroep

vernietigt het arrest van het gerechtshof ‘s Hertogenbosch van 3 december 2013;

verwijst het geding naar het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden ter verdere behandeling en beslissing;

veroordeelt [verweerders] in de kosten van het geding in cassatie, tot op deze uitspraak aan de zijde
van [eiser] begroot op € 2.736,92 aan verschotten en € 2.600,-- voor salaris;

in het incidentele beroep

verwerpt het beroep;

veroordeelt [verweerders] in de kosten van het geding in cassatie, tot op deze uitspraak aan de zijde

5 Beoordeling van het middel in het incidentele beroep

6 Beslissing
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van [eiser] begroot op € 68,07 aan verschotten en € 2.200,-- voor salaris.

Dit arrest is gewezen door de vice-president F.B. Bakels als voorzitter en de raadsheren A.M.J. van
Buchem-Spapens, A.H.T. Heisterkamp, G. Snijders en T.H. Tanja-van den Broek, en in het openbaar
uitgesproken door de raadsheer G. de Groot op 2 oktober 2015.
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t e g e n

[De vrouw],

wonende te [woonplaats],

VERWEERSTER in cassatie,

niet verschenen.

Partijen zullen hierna ook worden aangeduid als de man en de vrouw.

1. Het geding in feitelijke instanties

Met een op 1 juli 2005 ter griffie van de rechtbank Almelo ingediend verzoekschrift heeft de vrouw zich
gewend tot die rechtbank en verzocht, kort gezegd:

- echtscheiding tussen partijen uit te spreken;

- te bevelen dat partijen overgaan tot het verdelen van de huwelijksgoederengemeenschap;

- de man te veroordelen tot een bijdrage in de kosten van het levensonderhoud van de vrouw van €
1.500,-- per maand, maandelijks bij vooruitbetaling aan de vrouw te voldoen.

De man heeft het verzoek tot partneralimentatie bestreden.

Na mondelinge behandeling heeft de rechtbank bij beschikking van 7 december 2005 de echtscheiding
tussen partijen uitgesproken en de partijen bevolen om, zodra de echtscheiding is ingeschreven in de
registers van de burgerlijke stand, met elkaar over te gaan tot verdeling van de
huwelijksgoederengemeenschap. Voorts heeft de rechtbank het bedrag dat de man aan de vrouw zal
voldoen als bijdrage in de kosten van levensonderhoud bepaald op € 1.250,-- per maand, telkens bij
vooruitbetaling te voldoen.

Tegen deze beschikking heeft de man hoger beroep ingesteld bij het gerechtshof te Arnhem.

Na mondelinge behandeling heeft het hof bij tussenbeschikking van 2 januari 2007 de bestreden
beschikking bekrachtigd voor zover daarin echtscheiding is uitgesproken en iedere verdere beslissing
aangehouden. Bij beschikking van 11 december 2007 heeft het hof de beschikking waarvan beroep
vernietigd voorzover een bijdrage in de kosten van levensonderhoud van de vrouw is vastgesteld en,
opnieuw beschikkende, bepaald dat de man met ingang van 19 april 2007 voorlopig, totdat het hof
anders heeft beslist, een bedrag van € 702,-- per maand zal voldoen als bijdrage in de kosten van het
levensonderhoud van de vrouw en iedere verdere beslissing aangehouden.

De beschikking van het hof van 11 december 2007 is aan deze beschikking gehecht.

2. Het geding in cassatie

Tegen de beschikking van het hof van 11 december 2007 heeft de man beroep in cassatie ingesteld.
Het cassatierekest is aan deze beschikking gehecht en maakt daarvan deel uit.

De vrouw heeft geen verweer gevoerd.

De conclusie van de Advocaat-Generaal L.A.D. Keus strekt tot niet-ontvankelijkverklaring van de man
in het door hem ingestelde cassatieberoep.
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3. Beoordeling van de ontvankelijkheid van het beroep

3.1I n het dictum van de bestreden beschikking heeft het hof bepaald dat de man met ingang van 19
april 2007, dit is de datum waarop de echtscheidingsbeschikking is ingeschreven, voorlopig, totdat het
hof anders heeft beslist, € 702,-- per maand zal voldoen als bijdrage in de kosten van het
levensonderhoud van de vrouw, met uitvoerbaarverklaring bij voorraad van de beschikking tot zover,
alsmede dat de man en de vrouw zich dienen uit te laten over de door het hof vermelde kwesties, en
iedere verdere beslissing aangehouden.

3.2 Een dergelijke voorlopige beslissing van de alimentatierechter kan ook na effectuering daarvan in
haar gevolgen ongedaan worden gemaakt door de definitieve beslissing en heeft in zoverre dus geen
onherroepelijk karakter. Met die voorlopige beslissing wordt dan ook niet omtrent enig deel van het
verzochte een einde aan het geding gemaakt, zodat het gaat om een tussenbeschikking.

3.3 Ingevolge art. 401a lid 2 Rv. in verbinding met art. 426 lid 4 Rv. kan beroep in cassatie van de
bestreden beschikking dus slechts tegelijk met het beroep tegen de eindbeschikking worden
ingesteld, aangezien het hof niet anders heeft bepaald. De man dient dan ook in zijn beroep niet-
ontvankelijk te worden verklaard.

4. Beslissing

De Hoge Raad verklaart de man niet-ontvankelijk in zijn beroep. .

Deze beschikking is gegeven door de vice-president J.B. Fleers als voorzitter en de raadsheren O. de
Savornin Lohman, J.C. van Oven, W.A.M. van Schendel en C.A. Streefkerk, en in het openbaar
uitgesproken door de raadsheer E.J. Numann op 25 september 2009.
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Instantie Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden

Datum uitspraak 21-05-2019

Datum publicatie 05-06-2019

Zaaknummer 200.252.759/01

Rechtsgebieden Personen- en familierecht

Bijzondere kenmerken Hoger beroep

Inhoudsindicatie
Ontvankelijkheid appèl. Is sprake van een appellabele tussenbeschikking wanneer
de rechtbank een onderzoek door de raad gelast met proefcontacten?

Vindplaatsen Rechtspraak.nl 
PFR-Updates.nl 2019-0169 
EB 2019/86 

Uitspraak

locatie Leeuwarden

afdeling civiel recht

zaaknummer gerechtshof 200.252.759/01

(zaaknummer rechtbank Noord-Nederland C/18/161159 / FA RK 15-3539)

beschikking van 21 mei 2019

inzake

[verzoeker] ,

wonende te [A] ,
verzoeker in het hoger beroep,

verder ook te noemen: de man,

advocaat: mr. C.C.N. Cats te Emmen,

en

ECLI:NL:GHARL:2019:4503

GERECHTSHOF ARNHEM-LEEUWARDEN

386



1.1

2.1

3.1

[verweerster] ,

wonende te [B] (Duitsland),

verweerster in het hoger beroep,

verder ook te noemen: de vrouw,

advocaat: mr. P.A.K. van Eck te Groningen.

Het hof verwijst voor het geding in eerste aanleg naar de beschikkingen van de rechtbank Noord-
Nederland, locatie Groningen, van 17 november 2015, 9 mei 2017 en 
16 oktober 2018, uitgesproken onder voormeld zaaknummer.

Het verloop van de procedure blijkt uit:

- het beroepschrift met productie(s), ingekomen op 15 januari 2019;

- het verweerschrift met productie(s);

- een brief van de raad voor de kinderbescherming (verder te noemen: de raad) van 4 februari
2019 met productie(s);

- een journaalbericht van mr. Cats van 6 februari 2019 met productie(s);

- een journaalbericht van mr. Van Eck van 2 mei 2019 met als productie een brief van 6 mei 2019;

- een journaalbericht van mr. Cats van 9 mei 2019 met als productie een brief van 9 mei 2019.

De man is in hoger beroep gekomen van voornoemde beschikking van de rechtbank van 16
oktober 2018. Bij die beschikking heeft de rechtbank:

- de raad, locatie Leeuwarden, verzocht een onderzoek in te stellen met betrekking tot de vragen
zoals verwoord in paragraaf 2.6 van die beschikking, en de rechtbank vóór 16 april 2019 rapport
en advies uit te brengen, waarbij de raad, in het kader van het onderzoek, een opdracht kan
geven aan een andere instelling dan de raad;

- partijen in de gelegenheid gesteld om uiterlijk binnen twee weken na het uitbrengen van het
rapport van de raad te reageren op deze rapportage en daarbij aan te geven of zij een nadere
zitting noodzakelijk achten;

- iedere overige beslissing aangehouden in afwachting van het rapport en het advies van de raad.
De vragen zoals verwoord in paragraaf 2.6 van de bestreden beschikking luiden als volgt:

- is wijziging van het hoofdverblijf in het belang van [de minderjarige] ?

- hoe kunnen partijen uitvoering geven aan de zorgregeling zoals die is vastgelegd in de Duitse
beschikkingen?

1 Het geding in eerste aanleg

2 Het geding in hoger beroep

3 De omvang van het geschil
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3.2

3.3

3.4

3.5

3.6

4.1

4.2

4.3

De rechtbank heeft daarbij overwogen graag te zien dat proefcontacten tussen de vrouw en de
minderjarige [de minderjarige] , geboren [in] 2012, worden georganiseerd en betrokken bij het
onderzoek.

De man heeft het hof bij het beroepschrift verzocht de bestreden beschikking te vernietigen en
opnieuw beschikkende de verzoeken van de vrouw tot wijziging hoofdverblijfplaats en nakoming
zorgregeling af te wijzen.

De vrouw heeft hiertegen verweer gevoerd en het hof verzocht de man in zijn hoger beroep niet-
ontvankelijk te verklaren, althans hem dit te ontzeggen, althans zodanig te bepalen als het hof in
goede justitie zal vermenen te behoren.

Het hof heeft de man bij brief van 26 april 2019 in de gelegenheid gesteld om zich schriftelijk uit te
laten over de ontvankelijkheid van het hoger beroep. Aan de vrouw is een afschrift van deze brief
verzonden. Beide partijen is verzocht aan het hof kenbaar te maken of zij ermee instemmen dat
de zaak ten aanzien van de ontvankelijkheid schriftelijk, op basis van de stukken, zal worden
afgedaan.

De man heeft bij het journaalbericht van 9 mei 2019 zijn reactie over de ontvankelijkheid in het
geding gebracht en heeft daarbij zijn verzoek aldus gewijzigd dat hij thans verzoekt de bestreden
beschikking te vernietigen en opnieuw beschikkende het verzoek van de rechtbank aan de raad,
locatie Leeuwarden, om een onderzoek in te stellen met betrekking tot de vragen zoals verwoord
in paragraaf 2.6 van die beschikking af te wijzen.

Zowel de man als de vrouw heeft het hof verzocht schriftelijk uitspraak te doen over de
ontvankelijkheid. Het hof zal daarom hierna op basis van de stukken beslissen over de
ontvankelijkheid van het hoger beroep.

Ingevolge het bepaalde in artikel 358 lid 4 van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering (Rv)
kan van tussenbeschikkingen hoger beroep slechts worden ingesteld tegelijk met dat van de
eindbeschikking, tenzij de rechter anders heeft bepaald. Gelet hierop is allereerst de
ontvankelijkheid van de man in zijn hoger beroep aan de orde.

Voor het onderscheid tussen een (al dan niet gedeeltelijke) eindbeschikking en een
tussenbeschikking is volgens vaste rechtspraak doorslaggevend of door middel van een beslissing
in het dictum van de beschikking een eind is gemaakt omtrent enig deel van het verzochte. Daarbij
is doorslaggevend of de beslissing een onherroepelijk karakter heeft in die zin dat de beschikking,
eenmaal geëffectueerd, in haar gevolgen niet meer ongedaan kan worden gemaakt.

Een beschikking met een inhoud als de bestreden beschikking is naar het oordeel van het hof een
tussenbeschikking. In het dictum wordt immers niet uitdrukkelijk een eind gemaakt omtrent enig
deel van het verzochte, maar het betreft een ambtshalve door de rechtbank gelast onderzoek
door de raad, ter instructie van de zaak. De (eventuele) proefcontacten maken deel uit van de aan
de raad gegeven opdracht rapport en advies uit te brengen, van welk advies de beslissing
afhankelijk kan zijn. Daarmee is echter niet (mede) een deelbeslissing gegeven waarin voor
bepaalde tijd een zorgregeling is vastgesteld die, eenmaal geëffectueerd, in haar gevolgen niet

4 De motivering van de beslissing
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4.4

4.5

meer ongedaan kan worden gemaakt.

In de bestreden beschikking heeft de rechtbank hoger beroep niet uitdrukkelijk opengesteld. De
mededeling van de griffier onder de tussenbeschikking is volgens vaste rechtspraak niet een
beslissing van de rechtbank dat tussentijds hoger beroep wordt opengesteld.

Op grond van het vorenstaande is het hof daarom van oordeel dat de man niet in zijn hoger
beroep kan worden ontvangen. Hoger beroep van de bestreden beschikking dient te worden
ingesteld tegelijk met dat van de eindbeschikking. Het hof zal de man 
niet-ontvankelijk verklaren in zijn hoger beroep.

Het hof, beschikkende in hoger beroep:

verklaart de man niet-ontvankelijk in het hoger beroep van de beschikking van de rechtbank Noord-
Nederland, locatie Groningen, van 16 oktober 2018.

Deze beschikking is gegeven door mrs. M.P. den Hollander, I.A. Vermeulen en 
A.W. Beversluis, bijgestaan door mr. L.S. Veldmans als griffier, en is op 21 mei 2019 in het openbaar
uitgesproken in tegenwoordigheid van de griffier.

5 De beslissing
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Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering (geldt in geval van 
digitaal procederen) 
Geldend van 01-10-2019 t/m heden 

§ 5. Voorlopige voorzieningen 

Artikel 223 

1. Tijdens een aanhangig geding kan iedere partij vorderen dat de rechter een voorlopige voorziening 
zal treffen voor de duur van het geding. 

2. Deze vordering moet samenhangen met de hoofdvordering. 
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Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering (geldt in geval van 
digitaal procederen) 
Geldend van 01-10-2019 t/m heden 

§ 2. Voorlopige voorzieningen

Artikel 821 

1. In zaken van echtscheiding of scheiding van tafel en bed kan ieder der echtgenoten om voorlopige
voorzieningen als bedoeld in de artikelen 822 en 823 verzoeken. Een verzoek tot voorlopige
voorzieningen kan worden gedaan tot het tijdstip waarop een zodanige voorziening, indien
gegeven, ingevolge artikel 826 haar kracht verliest.

2. De mondelinge behandeling vangt niet later aan dan in de derde week volgende op die waarin de
voorziening is gevraagd.

3. De rechter beslist zo spoedig mogelijk na de mondelinge behandeling.

4. De beschikking houdende voorlopige voorzieningen, gegeven voordat een verzoek tot
echtscheiding of tot scheiding van tafel en bed is gedaan, verliest haar kracht, indien niet binnen
vier weken na haar dagtekening een verzoek tot echtscheiding of tot scheiding van tafel en bed is
gedaan.

5. De artikelen 810 en 812 zijn van overeenkomstige toepassing.

Artikel 822 

1. De rechter kan bij beschikking voor de duur van het geding:

a. bepalen dat één der echtgenoten bij uitsluiting gerechtigd zal zijn tot het gebruik van de
echtelijke woning met bevel dat de andere echtgenoot die woning dient te verlaten en deze
verder niet mag betreden;

b. bevelen dat ieder der echtgenoten aan de andere echtgenoot beschikbaar zal stellen de
goederen tot diens dagelijks gebruik strekkend, alsmede de goederen strekkend tot het
dagelijks gebruik van de kinderen;

c. bepalen aan wie der echtgenoten ieder minderjarig kind van de echtgenoten te zamen zal
worden toevertrouwd, waarbij tevens, indien het kind niet reeds in de macht van die echtgenoot
mocht zijn, de afgifte van dat kind aan hem zal worden bevolen, en bovendien het bedrag
bepalen dat de andere echtgenoot voor de verzorging en opvoeding van ieder der kinderen
moet betalen;

d. een regeling vaststellen inzake de verdeling van de zorg- en opvoedingstaken of de omgang
tussen het kind en de echtgenoot die niet het gezag uitoefent alsmede inzake het verschaffen
van informatie dan wel het raadplegen van de echtgenoten over de minderjarige kinderen van
de echtgenoten;

e. het bedrag bepalen dat de ene echtgenoot moet betalen voor het levensonderhoud van de
andere echtgenoot.

2. De voorzieningen, bedoeld in het eerste lid, vangen aan op de dag van de dagtekening der
beschikking, tenzij de rechter een eerdere of latere aanvangsdag heeft vastgesteld.

Artikel 823 

1. De rechter is bevoegd op verzoek van een echtgenoot of van de raad voor de kinderbescherming
een kind onder toezicht te stellen als bedoeld in artikel 255 van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek.

2. Artikel 826 is niet van toepassing.
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Artikel 824 

1. Tegen de op grond van artikel 822 gegeven beschikkingen en tegen de beschikkingen tot wijziging
of intrekking daarvan staan geen hogere voorzieningen open, behoudens cassatie in het belang
der wet.

2. Op een verzoek van de echtgenoten of van één van hen kan een beschikking, als bedoeld in
artikel 822, door de rechtbank die of het gerechtshof dat de beschikking heeft gegeven, worden
gewijzigd of ingetrokken, indien de omstandigheden na de dagtekening der beschikking in
zodanige mate zijn gewijzigd of indien bij het geven van de beschikking in zodanige mate van
onjuiste of onvolledige gegevens is uitgegaan, dat, alle betrokken belangen in aanmerking
genomen, de voorziening niet in stand kan blijven. Artikel 821, tweede tot en met vijfde lid, is van
overeenkomstige toepassing.

Artikel 825 

Als belanghebbenden bij het recht op inzage en afschrift, bedoeld in artikel 290, van de bescheiden 
die betrekking hebben op de voorlopige voorzieningen, worden aangemerkt de echtgenoten met dien 
verstande dat in zaken betreffende minderjarigen artikel 811 van toepassing is. 

Artikel 826 

1. De voorlopige voorzieningen verliezen hun kracht zodra een beschikking waarbij de echtscheiding
of de scheiding van tafel en bed is uitgesproken, wordt ingeschreven in de registers van de
burgerlijke stand onderscheidenlijk het huwelijksgoederenregister, aangewezen in artikel 116 van
Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek, of zodra de mogelijkheid daartoe vervalt, met dien verstande
dat:

a. de voorlopige voorziening bedoeld in artikel 822, eerste lid, onderdeel a, haar kracht behoudt
totdat de beslissing op een verzoek als bedoeld in artikel 266 lid 5 van Boek 7 van het
Burgerlijk Wetboek, indien dit verzoek is gedaan, in kracht van gewijsde gaat;

b. indien een verzoek tot voorziening in het gezag is gedaan of door de rechter ambtshalve in het
gezag wordt voorzien, de voorlopige voorzieningen die op de kinderen betrekking hebben, hun
kracht behouden totdat het gezag overeenkomstig artikel 253p van Boek 1 van het Burgerlijk
Wetboek is begonnen;

c. de voorlopige voorziening bedoeld in artikel 822, eerste lid, onderdeel e, haar kracht behoudt
totdat de beslissing op een verzoek als bedoeld in artikel 157 van het Eerste Boek van het
Burgerlijk Wetboek, indien dit verzoek is gedaan, bij toewijzing voor tenuitvoerlegging vatbaar
wordt dan wel bij afwijzing in kracht van gewijsde gaat.

2. De voorlopige voorzieningen verliezen eveneens hun kracht zodra een verzoek tot echtscheiding
of tot scheiding van tafel en bed wordt ingetrokken, alsmede zodra een beschikking waarbij een
verzoek tot echtscheiding of tot scheiding van tafel en bed wordt afgewezen, in kracht van
gewijsde gaat.
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Instantie Gerechtshof 's-Hertogenbosch

Datum uitspraak 11-04-2019

Datum publicatie 17-04-2019

Zaaknummer 200.239.543_01, 200.239.544_01 en 200.239.543_02

Rechtsgebieden Personen- en familierecht

Bijzondere kenmerken Hoger beroep

Inhoudsindicatie
Personen- en familierecht; rechtsgeldige betekening verzoekschrift tot
echtscheiding; geen hoofdverblijf, maar wel inschrijving in Basisregistratie personen.
Procesrecht. Huwelijksvermogensrecht.

Vindplaatsen Rechtspraak.nl 
RFR 2019/100 

Uitspraak

Team familie- en jeugdrecht

Uitspraak: 11 april 2019

Zaaknummers: 200.239.543/01, 200.239.544/01 en 200.239.543/02

Zaaknummer eerste aanleg: C/01/328500 / FA RK 17-6141

in de zaak in hoger beroep van:

[appellant] ,

wonende te [woonplaats] ,

appellant,

hierna te noemen: de man,

advocaat: mr. J.C. Hissink,

tegen

ECLI:NL:GHSHE:2019:1358

GERECHTSHOF 's-HERTOGENBOSCH
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-
-
-

-

1.1

1.2

1.3

1.4

2.1

[verweerster] ,

wonende te [woonplaats] ,

verweerster,

hierna te noemen: de vrouw,

advocaat: mr. I. van Meeteren.

In zijn hoedanigheid als omschreven in artikel 810 van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering is
in de procedure gekend:

de Raad voor de Kinderbescherming,

vestiging: [vestiging] ,

hierna te noemen: de raad.

Bij verzoekschrift, ingekomen bij de rechtbank Oost-Brabant op 4 december 2017, heeft de vrouw
verzocht om bij beschikking, voor zover de wet dit toelaat uitvoerbaar bij voorraad:

de echtscheiding tussen partijen uit te spreken;
het hoofdverblijf van de kinderen bij de vrouw te bepalen;
te bepalen dat de man een gebruiksvergoeding aan de vrouw verschuldigd is ter grootte van €
1.000,-- bruto (€ 750,-- netto) per maand;
de vrouw op grond van art. 3:299 BW te machtigen om zelf, mede namens de man, al datgene
te doen dat nodig is om te bewerkstelligen dat de gemeenschappelijke woning aan de [adres]
te [plaats] wordt verkocht en overgedragen en dat daartoe een opdracht tot verkoop wordt
verleend aan makelaarskantoor [makelaarskantoor] , bij welke verkoop de door deze makelaar
geadviseerde vraag- en verkoopprijs worden gehanteerd, waarbij de vrouw tevens op grond
van art. 3:299 lid 2 BW wordt gemachtigd om mede namens de man de akte van overdracht te
laten opstellen door een door haar of de kopende partij aan te zoeken notaris en zij tevens
wordt gemachtigd om namens de man deze transportakte te ondertekenen.

De man heeft in eerste aanleg binnen de daarvoor gestelde termijn geen verweerschrift
ingediend.

Bij de bestreden beschikking zijn de verzoeken van de vrouw toegewezen als niet weersproken
en op de wet gegrond, waarbij voor wat betreft de hoofdverblijfplaats van de kinderen tevens is
overwogen dat niet is gebleken dat het belang van de minderjarigen zich verzet tegen toewijzing
van dat verzoek.

Het hof verwijst voor de volledigheid voor het verloop van het geding in eerste aanleg naar de
beschikking van de rechtbank Oost-Brabant van 19 februari 2018, uitgesproken onder voormeld
zaaknummer.

De man is op 16 mei 2018 in hoger beroep gekomen van voormelde beschikking van 19 februari
2018. Hij heeft verzocht om bij beschikking, uitvoerbaar bij voorraad, de uitvoerbaarverklaring bij
voorraad van voormelde beschikking te schorsen, alsmede deze beschikking te vernietigen en de
vrouw alsnog in haar verzoeken niet-ontvankelijk te verklaren, althans deze verzoeken af te

1 Het verloop van het geding in eerste aanleg

2 Het geding in hoger beroep
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wijzen, met veroordeling van de vrouw in de kosten van deze procedure.

De verzoeken die betrekking hebben op de echtscheiding en het hoofdverblijf van de kinderen zijn
ter griffie ingeschreven onder zaaknummer 200.239.543/01 en het verzoek dat betrekking heeft
op de schorsing van de uitvoerbaarverklaring bij voorraad is ter griffie ingeschreven onder
zaaknummer 200.239.543/02. De overige verzoeken zijn ter griffie ingeschreven onder
zaaknummer 200.239.544/01.

De vrouw heeft op 6 juli 2018 een verweerschrift ingediend, welk verweerschrift betrekking heeft
op alle drie de zaaknummers.

De vrouw heeft inzake 200.239.543/02 verzocht om het verzoek van de man af te wijzen.

De vrouw heeft inzake 200.239.543/01 en 200.239.544/01 verzocht om de man niet-ontvankelijk
te verklaren in zijn hoger beroep, althans dat hoger beroep als ongegrond af te wijzen de
beschikking waarvan beroep, zo nodig onder aanvulling van gronden, te bekrachtigen.

Bij het hof zijn voorts de volgende stukken ingekomen:

een journaalbericht van de zijde van de vrouw d.d. 31 januari 2019 met producties 7 en 8,
ingekomen op 1 februari 2019;
een brief van de zijde van de man d.d. 27 januari 2019 met producties 4 tot en met 20,
ingekomen op 30 januari 2019;
een journaalbericht van de zijde van de man d.d. 1 februari 2019 met productie 21, ingekomen
op 4 februari 2019;
een brief van de raad d.d. 4 februari 2019, waarin de raad meedeelt niet ter zitting te
verschijnen.

Gelet op de onderlinge samenhang van de zaken met nummer 200.239.543/01, 200.239.543/02
en 200.239.544/01, heeft het hof deze zaken gevoegd, opdat zij gezamenlijk zullen worden
behandeld en beslist.

De mondelinge behandeling heeft op 13 februari 2019 plaatsgevonden. Partijen zijn in persoon
verschenen, bijgestaan door hun advocaat. Namens de raad is, met bericht van verhindering,
niemand verschenen.

Ter zitting is door mr. Hissink een brief d.d. 30 januari 2018 overgelegd van de voormalige
advocaat van de man – mr. [voormalige advocaat] – aan mr. Van Meeteren.

Het hof gaat uit van de door de rechtbank vastgestelde feiten voor zover daartegen in hoger beroep
niet is opgekomen. Onder meer staat het volgende vast.

a.  Partijen zijn op 26 juni 2010 gehuwd na het maken van huwelijkse voorwaarden.
b.  Partijen zijn de ouders van:

 [minderjarige 1] (hierna: [minderjarige 1] ), geboren op [geboortedatum] 2009 te [geboorteplaats]
;

 [minderjarige 2] (hierna: [minderjarige 2] ), geboren op [geboortedatum] 2001 te [geboorteplaats]
;

 [minderjarige 3] (hierna: [minderjarige 3] ), geboren op [geboortedatum] 2013 te [geboorteplaats] .

3 De feiten
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Het verzoek van de vrouw tot echtscheiding is op 4 december 2017 ingekomen bij de rechtbank Oost-
Brabant.

Daarop is bij de bestreden beschikking de echtscheiding uitgesproken.

De echtscheidingsbeschikking is, gelet op het door de man ingestelde vol appel, tot op heden nog niet
in geschreven in de registers van de burgerlijke stand.

Het geschil ligt in volle omvang aan het hof voor, waarbij het hof vooreerst dient te beoordelen of de
vrouw door de rechtbank al dan niet terecht ontvankelijk is verklaard in haar verzoeken. Voorts ligt de
schorsing van de uitvoerbaarverklaring bij voorraad voor.

Rechtsgeldige betekening

De man stelt zich op het standpunt dat de vrouw niet-ontvankelijk verklaard had dienen te
worden in haar verzoeken in eerste aanleg, nu geen rechtsgeldige betekening van het
verzoekschrift heeft plaatsgevonden. De man heeft daardoor in eerste aanleg geen verweer
gevoerd, zodat de rechtbank van zijn verweren en standpunten geen kennis heeft kunnen nemen.
Het door de vrouw ingediende verzoekschrift is betekend aan het kantoor van mr. [voormalige
advocaat] , terwijl daarvoor geen toestemming is verleend. Aangezien er geen sprake is van een
gekozen woonplaats als bedoeld in art. 1:15 BW, kon het betekeningsexploot niet rechtsgeldig
aan het adres van de voormalige advocaat van de man worden uitgebracht. Art. 816 Rv schrijft
rechtsgeldige betekening bindend voor en op grond van art. 120 Rv is sprake van een nietige
betekening. Dit gebrek is door de vrouw niet hersteld, zodat de rechtbank bijgevolg de nietigheid
had dienen uit te spreken, dan wel de vrouw niet-ontvankelijk had dienen te verklaren, dan wel de
vrouw had dienen te bevelen de man nogmaals rechtsgelding op te roepen. Zulks is niet gebeurd.
De man heeft zich bijgevolg niet kunnen verweren.

Ter zitting heeft de man nog gewezen op een beschikking van de Hoge Raad van 10 oktober 2003
(ECLI:NL:HR:2003:AL8115) en de daarbij behorende conclusie (ECLI:NL:PHR:2003:AL8115) van
het Parket bij de Hoge Raad. Desgevraagd heeft de man ter zitting het standpunt ingenomen dat
het irrelevant is of de advocaat aan wie betekend is – in dit geval mr. [voormalige advocaat] – al
dan niet tijdig aan de man heeft laten weten dat er een verzoekschrift tot echtscheiding met
nevenvoorzieningen door de vrouw was ingediend. Voorts heeft de man desgevraagd ter zitting
verklaard niet meer precies te weten wanneer hij op de hoogte is gesteld van het door de vrouw
ingediende verzoekschrift, maar dat dit ergens in januari 2018 is geweest.

De vrouw verweert zich. Zij stelt dat het doel van het betekeningsvoorschrift in art. 816 Rv is
gelegen in het zoveel mogelijk waarborgen dat het inleidend verzoekschrift de andere echtgenoot
ook daadwerkelijk bereikt. De nietigheid van een exploot wordt pas uitgesproken, indien
aannemelijk is dat het exploot de gedaagde als gevolg van het gebrek niet heeft bereikt. De
vrouw heeft – na het mislukken van een viergesprek tussen partijen en hun (toenmalige)
advocaten – het verzoekschrift op 7 december 2017 aan de toenmalige advocaat van de man
betekend, welke betekening telefonisch nog is bevestigd. Na de betekening heeft de advocaat van
de vrouw op 8 december 2017 nog een brief gestuurd aan de toenmalige advocaat van de man en

4 De omvang van het geschil

5 De motivering van de beslissing

396



5.3.1

5.3.2

5.3.4

5.3

op 15 december 2017 zijn aan de rechtbank stukken verzonden. Op deze stukken is nimmer een
reactie ontvangen. Pas op 30 januari 2018 stuurde (toenmalige) advocaat van de man een reactie,
waarin hij aangeeft dat geen sprake is van een domiciliekeuze. In deze brief van 30 januari 2018
refereert de toenmalige advocaat van de man overigens aan de brief van de advocaat van de
vrouw d.d. 8 december 2017, waaruit blijkt dat de advocaat alle stukken heeft ontvangen. Als de
man c.q. de toenmalige advocaat van de man van mening was dat er niet op juiste wijze was
betekend, dan had het op zijn weg gelegen om dit direct kenbaar te maken. Het thans stellen dat
geen sprake is van een rechtsgeldige betekening, is misbruik van recht.

Het hof overweegt als volgt. Art. 816 lid 1 Rv luidt als volgt:

“1. Betreft het een verzoek van één der echtgenoten, dan doet de verzoeker binnen veertien
dagen na de indiening van het verzoekschrift een afschrift daarvan betekenen aan de andere
echtgenoot. Uiterlijk op een in het exploit vermeld tijdstip kan de andere echtgenoot hetzij een
verweerschrift indienen, hetzij om uitstel te dier zake verzoeken. Het exploit vermeldt dat een en
ander slechts kan geschieden door een advocaat. Het originele exploit moet ter griffie worden
ingediend.

Uit de wetsgeschiedenis (MvT, Kamerstukken II 1990/1991, 21 881, nr. 3, p. 3-5) blijkt dat met de
betekening in persoon wordt beoogd te waarborgen dat, zeker wanneer de echtgenoten nog
samenwonen, het verzoekschrift de andere echtgenoot tijdig bereikt. Van belang is dus of het
exploot de man tijdig heeft bereikt. Dit laatste is het geval en het hof overweegt daartoe als volgt.

De man heeft ter zitting niet, althans onvoldoende, weersproken dat het verzoekschrift hem
tijdig heeft bereikt. De enkele verklaring van de man ter zitting dat hij ergens in januari 2018
wist dat er door de vrouw een eenzijdig verzoekschrift tot echtscheiding was ingediend, sluit
immers niet uit dat de man hiervan tijdig – dat wil zeggen binnen de verweertermijn van zes
weken – op de hoogte was.

Daar komt bij dat betekening heeft plaatsgevonden aan het kantooradres van de
(toenmalige) advocaat van de man. Dat mr. [voormalige advocaat] optrad als advocaat van
de man in de ophanden zijnde echtscheidingsprocedure en hij zulks ook nog deed ten tijde
van de betekening aan zijn kantooradres, wordt bevestigd in de brief van 30 januari 2018.
In deze brief van mr. [voormalige advocaat] aan mr. Van Meeteren, spreekt mr. [voormalige
advocaat] immers over de man als “mijn cliënt”:

“Op 23 oktober 2017 heb ik tezamen met mijn cliënt de heer [appellant] een bezoek aan uw
kantoor gebracht waarbij uw cliënte mevrouw [verweerster] eveneens aanwezig was.

Tijdens dit vier gesprek heeft cliënte uitgebreid toegelicht (…)

(…)

Ik stel gelet op het voorgaande voor dat wij in gezamenlijk overleg trachten een
constructieve oplossing voor de gevolgen van de echtscheiding te vinden en verneem
dienaangaande graag van u.”

Uit voormelde brief van 30 januari 2018 blijkt dat er tussen de advocaten ook is gesproken
over betekening aan het kantooradres van mr. [voormalige advocaat] :

“Vervolgens hebt u mij gevraagd of het verzoekschrift aan mijn kantoor zou kunnen worden
betekend. Daarvan heb ik u gezegd dat ik u hierover nog zou informeren (…).

Tot mijn verbazing hebt u vervolgens de zaak aan mijn kantoor laten betekenen, terwijl er
geen sprake is van domiciliekeuze aan mijn kantoor. Daarna ontvang ik nog uw brief van 8
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december 2017. U meldt mij daarin (…)”

Niet is gebleken dat mr. [voormalige advocaat] zich tegen betekening aan zijn kantooradres
heeft verzet. Mr. [voormalige advocaat] heeft immers niet aangegeven dat er niet aan zijn
kantoor betekend mocht worden en van nadere informatie aan mr. Van Meeteren waaruit
anderszins volgt, is niet gebleken (ofschoon mr. [voormalige advocaat] had toegezegd aan
mr. Van Meeteren nog te laten weten of kon worden betekend aan mr. [voormalige advocaat]
kantoor). Voorts blijkt uit voornoemde passage dat mr. [voormalige advocaat] tijdig en
inhoudelijk kennis heeft genomen van het verzoekschrift dat aan zijn kantoor is betekend.
Het hof acht het niet aannemelijk dat mr. [voormalige advocaat] , in zijn hoedanigheid van
advocaat van de man, de man niet tijdig op de hoogte heeft gesteld van het feit dat aan zijn
kantoor het verzoekschrift tot echtscheiding was betekend. Feiten of omstandigheden die dit
anders maken, heeft de man niet aangevoerd.

Al deze omstandigheden in samenhang bezien, maken dat ervan moet worden uitgegaan
dat het exploot (en het verzoekschrift) de man tijdig heeft bereikt. De man heeft ter zitting
nog aangegeven dat het voor de vraag of rechtsgeldig is betekend, er niet toe doet of mr.
[voormalige advocaat] de man al dan niet tijdig op de hoogte heeft gesteld van het feit dat
er een verzoekschrift tot echtscheiding met nevenvoorzieningen door de vrouw was
ingediend, doch het hof kan de man hierin – gelet ook op de wetsgeschiedenis en de
voornoemde omstandigheden, waaruit blijkt dat [voormalige advocaat] nog steeds de
advocaat van de man was en goed op de hoogte was van de correspondentie, – niet volgen.

Voor zover de man verwijst naar de beschikking van de Hoge Raad van 10 oktober 2003
(ECLI:NL:HR:2003:AL8115) en de daarbij behorende conclusie (ECLI:NL:PHR:2003:AL8115)
van het Parket bij de Hoge Raad, overweegt het hof dat de situatie in onderhavige zaak
zodanig verschilt van de zaak die geleid heeft tot voornoemd arrest van de Hoge Raad, dat
reeds daarom geen vergelijking kan worden gemaakt. In die zaak was immers betekend aan
de advocaat die de belangen van cliënt behartigde in een andere procedure dan die waarin
de betekening plaatsvond, en niet, zoals hier aan de orde is, aan de advocaat die de
belangen van de man in de op handen zijnde echtscheidingsprocedure behartigde.

Gelet op al het voorgaande, faalt de grief van de man.

Ouderschapsplan

De man stelt voorts dat de vrouw in eerste aanleg door de rechtbank niet-ontvankelijk verklaard
had moeten worden in haar verzoeken, kort gezegd, omdat de vrouw geen ouderschapsplan heeft
overgelegd en de rechtbank daaraan geen gevolgen heeft verbonden. Daarmee wordt het doel
van art. 815 Rv uitgehold.

De vrouw is het niet eens met de stelling van de man dat ten onrechte is overwogen dat het voor
de vrouw onmogelijk was een ouderschapsplan te overleggen. De vrouw heeft bij verzoekschrift
een zorgschema overgelegd zoals partijen dat hebben opgesteld. Het lukt de vrouw niet om,
behoudens de verblijfsregeling – waar partijen het wel over eens zijn – tot afspraken met de man
te komen. Daardoor is het ook niet mogelijk gebleken om een ouderschapsplan in te dienen. De
vrouw heeft bij journaalbericht van 31 januari 2019 als productie 7 een (niet ondertekend)
ouderschapsplan in het geding gebracht, maar een reactie van de man blijft uit. De man blijft zich
tot op heden verzetten tegen de echtscheiding.

Het hof overweegt als volgt. Ingevolge artikel 815 lid 2 sub a Rv dient een verzoekschrift tot
echtscheiding een door beide echtgenoten ondertekend ouderschapsplan te bevatten ten aanzien
van de minderjarige kinderen van partijen over wie zij gezamenlijk het gezag uitoefenen. In art.
815 lid 3 Rv staat vermeld welke afspraken in ieder geval in het ouderschapsplan opgenomen
dienen te worden. Op grond van artikel 815 lid 6 Rv kan, indien het ouderschapsplan redelijkerwijs
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niet kan worden overgelegd, worden volstaan met overlegging van andere stukken of kan op
andere wijze daarin worden voorzien, een en ander ter beoordeling van de rechter.

Het doel van art. 815 Rv is om ouders in onderling overleg te laten komen tot een regeling over de
kinderen, waarover zij gezamenlijk het gezag hebben. Nu een dergelijk overleg tussen partijen
redelijkerwijs niet heeft geleid tot een door beide ouders ondertekend ouderschapsplan, terwijl de
vrouw in haar verzoekschrift te kennen heeft gegeven hoe zij een en ander met betrekking tot de
kinderen geregeld wenst te zien, heeft de rechtbank terecht – anders dan de man stelt – artikel
815 lid 6 Rv toegepast. Nu – zoals uit het navolgende zal blijken – vaststaat dat het huwelijk
duurzaam is ontwricht, dient het ontbreken van een door beide partijen ondertekend
ouderschapsplan niet in de weg te staan aan het uitspreken van de echtscheiding. Aldus faalt ook
deze grief.

Echtscheiding

De man grieft voorts tegen de door de rechtbank uitgesproken echtscheiding. De man betwist de
duurzame ontwrichting van het huwelijk. Partijen hebben de mogelijkheden om tot herstel van hun
relatie te komen en deze zijn tot nu toe onbenut gelaten. De man is bereid alles te doen wat
nodig is om het voortbestaan van het huwelijk mogelijk te maken.

De vrouw handhaaft haar verzoek tot echtscheiding.

Het hof overweegt als volgt. Tussen partijen staat vast dat zij al geruime tijd feitelijk uiteen zijn
en gescheiden wonen. De vrouw heeft in haar verweerschrift in hoger beroep alsmede tijdens de
mondelinge behandeling in hoger beroep uitdrukkelijk verklaard zich niet met de man te willen
verzoenen. Op grond van het vorenstaande dient naar het oordeel van het hof het huwelijk van
partijen als duurzaam ontwricht te worden aangemerkt en dient te worden vastgesteld dat er
geen uitzicht bestaat op herstel van enigszins normale huwelijkse betrekkingen. Hetgeen door de
man hieromtrent is aangevoerd doet aan dit oordeel niet af. Deze grief van de man faalt aldus en
het hof zal de bestreden beschikking op dit punt dan ook bekrachtigen.

Hoofdverblijf van de kinderen

De man is van mening dat het hoofdverblijf van de kinderen ten onrechte bij de vrouw is bepaald.
Niet valt in te zien waarom het hoofdverblijf niet (ook) bij de man kan worden bepaald. Partijen
zijn nog in overleg over een regeling de kinderen betreffende, waaronder de vraag bij wie de
kinderen hun hoofdverblijf gaan houden. Er is sprake van gedeelde zorg (50/50), waarbij het niet
past dat alle kinderen hun hoofdverblijf bij slechts één van de ouders zullen houden. De rechtbank
heeft zich er ook op geen enkele wijze van vergewist wat in het belang van de kinderen is.

Indien in ieder geval één van de kinderen ook het hoofdverblijf bij de man zal gaan houden, wordt
ook de man als alleenstaande ouder aangemerkt met de daarbij voor hem opkomende fiscale en
financiële voordelen. Hierbij komt dat de man geen inkomen uit arbeid heeft. Nu de man ook
substantieel bijdraagt in en aan de zorg voor de kinderen is voor hem ieder financieel voordeel
gewenst en noodzakelijk. Bovendien wenst hij ook vanwege emotionele motieven het hoofdverblijf
van de kinderen bij hem.

De vrouw heeft aangevoerd dat partijen ieder reeds de helft van de kinderbijslag ontvangen en
dat hij geen kindgebonden budget zal ontvangen voor de kinderen, aangezien hij beschikt over
vermogen. Daarmee vervalt het financiële argument van de man. Ook vanuit praktische
overwegingen dient de beschikking waarvan beroep op dit punt in stand te blijven, zodat
correspondentie van school enzovoorts voor alle kinderen naar hetzelfde adres wordt verstuurd.

Het hof stelt vast dat het geschil tussen partijen ter zake het hoofdverblijf zich toespitst op de
vraag op welk adres de kinderen dienen te worden ingeschreven in de Basisregistratie Personen
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(BRP), nu partijen thans uitvoering geven aan een gelijkwaardig co-ouderschap. Partijen hechten
beiden veel waarde aan de inschrijving van de kinderen op hun woonadres om emotionele
redenen. Voor zover de man zich heeft beroepen op financiële motieven, overweegt het hof dat
het hieraan voorbij gaat, nu de vrouw onbetwist heeft gesteld dat partijen ieder reeds de helft
van de kinderbijslag ontvangen alsook dat de man, gelet op zijn vermogen, geen recht op
kindgebonden budget heeft.

Omdat partijen thans uitvoering geven aan een gelijkwaardig co-ouderschap, ziet het hof geen
aanleiding om te bepalen dat de kinderen hun hoofdverblijf zullen hebben bij één van hen. De
kinderen verblijven immers evenveel bij de man als bij de vrouw. Het hof vindt het daarom niet in
het belang van de kinderen om het hoofdverblijf bij één van partijen vast te stellen. Dit doet
immers geen recht aan de gelijkwaardige rol die partijen in geval van co-ouderschap vervullen.
Daarnaast zal de vaststelling van het hoofdverblijf, welke term

voor partijen een emotionele lading kan hebben, tot conflicten kunnen leiden. Het hof vernietigt
dan ook de beschikking van de rechtbank op het punt ten aanzien van de vaststelling van het
hoofdverblijf van de kinderen en bepaalt dat de kinderen ingeschreven zullen zijn op het adres
van de vrouw. Daartoe is van belang dat de kinderen daar reeds enige tijd ingeschreven staan,
gesteld noch gebleken is dat de zaken rondom de personen van de kinderen niet goed zijn
geregeld en er derhalve geen aanleiding bestaat deze inschrijvingen te wijzigen.

Gebruiksvergoeding

Ten aanzien van de gebruiksvergoeding heeft de rechtbank het volgende overwogen in de
beschikking waarvan beroep:

“2.5.1. De vrouw heeft verzocht te bepalen dat de man een gebruikersvergoeding aan haar
verschuldigd is ter grootte van € 1.000,00 bruto (€ 750,00 netto) per maand.

De rechtbank zal het verzoek als niet weersproken en op de wet gegrond toewijzen.”

De man grieft hiertegen. Hij voert aan dat een gebruiksvergoeding alleen kan worden toegekend
als het uitsluitend gebruik van de woning is toegekend aan een van partijen en daarvan is in dit
geval geen sprake. Er is immers geen voorziening als bedoeld in art. 1:165 BW getroffen.

Los daarvan geeft de vrouw niet aan hoe zij tot het door haar verzochte bedrag komt. Zij geeft
slechts aan dat het bedrag dat zij claimt de helft van de hypothecaire rente betreft. Echter, de man
voldoet de volledige hypothecaire rente en de vrouw draagt hierin niet bij. De hoogte van een
gebruiksvergoeding wordt bepaald aan de hand van het aandeel in de overwaarde. Er is echter
geen relevante overwaarde, althans zal de vrouw per saldo uit hoofde van de verdeling van de
echtelijke woning niets ontvangen, nu de man een vordering op de vrouw heeft uit hoofde van de
door hem uit privévermogen in de woning geïnvesteerde gelden.

De vrouw stelt dat de man vanaf begin 2017 het uitsluitend gebruik van de echtelijke woning
heeft en dat hij tot op heden van de vrouw verlangt dat zij een bijdrage betaalt in de woonlasten.
De vrouw acht een vergoeding ter hoogte van de helft van de hypotheeklasten dan ook redelijk.
Verder heeft de vrouw ter zitting verklaard niet te weten wat de waarde van de echtelijke woning
is.

Het hof overweegt als volgt. Partijen zijn gehuwd na het maken van huwelijkse voorwaarden. De
(voormalige) echtelijke woning van partijen is gemeenschappelijk. De vrouw mist het genot van
deze woning vanaf begin 2017. Op grond van art. 3:169 BW heeft de vrouw recht op
schadeloosstelling voor dit gemiste genot. Volgens de vrouw lijdt zij echter geen schade als de
man de volledige hypotheekrente betaalt (zij verzoekt namelijk de helft van dit bedrag als
schadeloosstelling en onder de voorwaarde dat zij niet hoeft bij te dragen aan de
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woonlasten/hypotheekrente trekt zij haar verzoek ook in). Nu de man, anders dan de vrouw
meent, de volledige hypotheekrente betaalt, en het hof ervan uitgaat dat de man dit zal blijven
doen, lijdt de vrouw geen schade. Het hof zal de verzochte gebruiksvergoeding dan ook afwijzen.

Machtiging op grond van art. 3:299 BW

De rechtbank heeft in dit verband het volgende overwogen:

“2.6.1. De vrouw heeft verzocht haar op grond van artikel 3:299 BW te machtigen om zelf, mede
namens de man, al datgene te doen dat nodig is om te bewerkstelligen dat de
gemeenschappelijke woning aan de [adres] te [plaats] wordt verkocht en overgedragen en dat
daartoe een opdracht tot verkoop wordt verleend aan makelaarskantoor [makelaarskantoor] , bij
welke verkoop de door deze makelaar geadviseerde vraag- en verkoopprijs orden gehanteerd,
waarbij de vrouw tevens op grond van artikel 3:299 lid 2 BW wordt gemachtigd om mede namens
de man de akte van overdracht te laten opstellen door een door haar of de kopende partij aan te
zoeken notaris en zij tevens wordt gemachtigd om namens de man deze transportakte te
ondertekenen.

De rechtbank zal het verzoek als niet weersproken en op de wet gegrond toewijzen als na
te melden.”

De man grieft tegen de toewijzing van het verzoek van de vrouw. De man voert daartoe aan dat
er nog geen overeenstemming tussen partijen bestaat over de wijze van verdeling van de woning
en dat een gerechtelijke wijze van vaststelling c.a. ter zake ontbreekt, zodat van een op de man
rustende verplichting tot meewerken aan verkoop en overdracht van de woning op grond van een
door de vrouw aan de machtiging ten grondslag gelegde wijze niet kan worden gesproken. Aldus
mist art. 3:299 BW toepassing.

De vrouw is van mening dat het feit dat nog geen overeenstemming bestaat over de overwaarde
van de woning en de door de man gedane investeringen, los staat van een eventuele machtiging.
Bovendien was het in eerste instantie ook de bedoeling van de man om de woning te verkopen.
Eind 2017 heeft de man zijn medewerking aan de verkoop ingetrokken en de man stelt zelfs de
woning over te willen nemen, terwijl hij ruim twee jaar niet heeft gewerkt en stelt geen
kinderalimentatie te kunnen voldoen. De vrouw heeft zeker belang bij de haar verleende
machtigingen.

Het hof overweegt als volgt. De echtelijke woning behoort aan partijen gezamenlijk toe, zodat
sprake is van een (eenvoudige) gemeenschap in de zin van art. 3:166 BW. Nu tussen partijen nog
niet vast staat op welke wijze de verdeling van de eenvoudige gemeenschap van woning zal
plaatsvinden, is reeds om die reden geen plaats voor toewijzing van de door de vrouw verzochte
machtigingen.

Schorsing uitvoerbaar bij voorraadverklaring

Het hof overweegt als volgt. De man heeft schorsing van de uitvoerbaarverklaring bij voorraad
verzocht. Ingevolge artikel 360 lid 2, tweede volzin, Rv, kan de hogere rechter, niettegenstaande
de uitvoerbaarverklaring bij voorraad in eerste aanleg, schorsing van de werking van een
beschikking bevelen.

Aan het verzoek daartoe van de man is het belang inmiddels ontvallen, nu het hof thans uitspraak
doet op het hoger beroep dat de man heeft ingesteld tegen de beschikking waarvan hij schorsing
van de uitvoerbaarverklaring bij voorraad verzoekt. Het verzoek van de man strekkende tot
schorsing van de uitvoerbaar bij voorraadverklaring zal dan ook worden afgewezen. Wat de man
verder heeft aangevoerd in dit verband behoeft, wat daar ook van zij, dan ook geen verdere
bespreking meer.
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Proceskosten

Het hof ziet geen aanleiding om, zoals door de man verzocht, de vrouw in de proceskosten in
hoger beroep te veroordelen. Aldus zal het hof de proceskosten, gelet ook op de familierechtelijke
betrekking tussen partijen, compenseren.

Het hof:

in de zaak met zaaknummer 200.239.543/02

wijst het verzoek tot schorsing van de uitvoerbaarverklaring bij voorraad af;

In de zaken met zaaknummers 200.239.543/01 en 200.239.544/01;

vernietigt de beschikking van de rechtbank Oost-Brabant van 4 december 2017, voor zover het
betreft:

de hoofdverblijfplaats van de kinderen;
de gebruiksvergoeding;
de aan de vrouw verleende machtigingen op grond van art. 3:299 BW,

en in zoverre opnieuw beschikkende:

bepaalt dat:

[minderjarige 1] , geboren op [geboortedatum] 2009 te [geboorteplaats] ,
[minderjarige 2] , geboren op [geboortedatum] 2001 te [geboorteplaats] en
[minderjarige 3] , geboren op [geboortedatum] 2013 te [geboorteplaats] ,

ingeschreven staan in de Basisregistratie Personen op het adres van de vrouw;

verklaart deze beschikking tot zover uitvoerbaar bij voorraad;

bekrachtigt de beschikking van de rechtbank voor zover het betreft de tussen partijen uitgesproken
echtscheiding;

compenseert de kosten van het geding in hoger beroep in die zin, dat elke partij de eigen kosten
draagt;

wijst af het meer of anders verzochte.

6 De beslissing

402



Deze beschikking is gegeven door mrs. M.J van Laarhoven, G.J. Vossestein en T.J. Mellema-Kranenburg,
bijgestaan door de griffier, en is op 11 april 2019 uitgesproken in het openbaar in tegenwoordigheid
van de griffier.
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Instantie Gerechtshof 's-Hertogenbosch

Datum uitspraak 25-04-2019

Datum publicatie 01-05-2019

Zaaknummer 200.246.217_01

Rechtsgebieden Personen- en familierecht

Bijzondere kenmerken Hoger beroep

Inhoudsindicatie
Verzoek proceskostenveroordeling afgewezen. Het slechts met summiere grieven
appel instellen om de beroepstermijn veilig te stellen en het vervolgens, na indiening
van het verweerschrift, weer intrekken van het beroep, levert geen nodeloos of
lichtvaardig procederen op.

Vindplaatsen Rechtspraak.nl 
EB 2019/78 
RBP 2019/61 
JPF 2019/98 

Uitspraak

GERECHTSHOF ’s-HERTOGENBOSCH

Team familie- en jeugdrecht

zaaknummer : 200.246.217/01

zaaknummer rechtbank : C/01/324292 / FA RK 17-4002

beschikking van de meervoudige kamer van 25 april 2019

inzake

[de man] ,

wonende te [woonplaats] ,

verzoeker in hoger beroep,

hierna te noemen: de man,

advocaat: voorheen M.J.M. van Campen te Breda, thans mr. A.J.H.M. Hopmans te Rotterdam,

ECLI:NL:GHSHE:2019:1528
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2.1.

2.2.

2.3.

2.4.

2.5.

3.1.

3.2.

tegen

[de vrouw] ,

wonende te [woonplaats] ,

verweerster in hoger beroep,

hierna te noemen: de vrouw,

advocaat mr. M.J. Germs te Nijmegen.

Het hof verwijst voor het verloop van het geding in eerste aanleg naar de beschikking van de
rechtbank Oost-Brabant van 18 juni 2018, uitgesproken onder voormeld zaaknummer.

De man is op 14 september 2018 in hoger beroep gekomen van de beschikking van 18 juni 2018.

De vrouw heeft op 20 november 2018 een verweerschrift ingediend.

De man heeft bij V4-formulier van 16 januari 2019 het verzoek in hoger beroep ingetrokken.

Het hof heeft verder kennisgenomen van:

- de stukken van de eerste aanleg, overgelegd door de advocaat van de man bij V6-formulier d.d.
11 oktober 2018;

- het proces-verbaal van de mondelinge behandeling in eerste aanleg op 5 februari 2018, door de
griffier van de rechtbank toegezonden bij brief van 29 november 2018;

- het V8-formulier van de advocaat van de vrouw d.d. 17 januari 2019;

- het V6-formulier van de advocaat van de vrouw d.d. 23 januari 2019;

- het V6-formulier met bijlage van de advocaat van de man d.d. 30 januari 2019;

- het V8-formulier van de advocaat van de man d.d. 1 april 2019.

Het hof heeft vervolgens besloten de zaak op de stukken af te doen, nu beide partijen hebben
afgezien van een mondelinge behandeling.

Het hof gaat uit van de door de rechtbank vastgestelde feiten voor zover daartegen in hoger
beroep niet is opgekomen. Onder meer staat het volgende vast.

Uit het huwelijk van partijen is geboren: [minderjarige] , te [geboorteplaats] op [geboortedatum]
2008.

1 Het verloop van het geding in eerste aanleg

2 Het geding in hoger beroep

3 De feiten
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4.1.

4.2.

4.3.
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5.1.

5.2.

5.3.

Bij beschikking van de rechtbank Oost-Brabant van 9 augustus 2013 is tussen partijen de
echtscheiding uitgesproken, welke beschikking op 12 november 2013 is ingeschreven in de
registers van de burgerlijke stand.

Partijen hebben de gevolgen van de echtscheiding, waaronder de te betalen kinder- en
partneralimentatie, geregeld in een op 20 juni 2013 ondertekend echtscheidingsconvenant, welk
convenant aan de beschikking van 9 augustus 2013 is gehecht.

In eerste aanleg heeft de vrouw – kort en zakelijk weergegeven – verzocht de in het convenant
opgenomen bedragen ter zake kinder- en partneralimentatie te wijzigen.

Bij de bestreden beschikking is, voor zover thans van belang, de door de man aan de vrouw te
betalen kinderalimentatie met ingang van 20 december 2017 opnieuw vastgesteld op € 265,81 per
maand.

De man is van deze beschikking in hoger beroep gekomen.

De man heeft drie summiere grieven aangevoerd, gericht op de behoefte van [minderjarige] en de
draagkracht van partijen.

De man verzoekt de bestreden beschikking te vernietigen en opnieuw rechtdoende te bepalen dat
de kinderalimentatie op nihil wordt vastgesteld, althans een beslissing te nemen die het hof juist
acht.

De vrouw heeft verweer gevoerd tegen het hoger beroep van de man.

De vrouw verzoekt de man in zijn verzoek in hoger beroep niet-ontvankelijk te verklaren, althans
dit verzoek als ongegrond en onbewezen af te wijzen, met veroordeling van de man in de
proceskosten, te vermeerderen met de wettelijke rente vanaf veertien dagen na de datum van de
te geven beschikking.

Intrekking van het hoger beroep

Zoals hiervoor onder 2.3. is overwogen heeft de man het hoger beroep bij V4-formulier van 16
januari 2019 ingetrokken.

Het hof maakt uit voormeld bericht op dat de grieven niet worden gehandhaafd. Dit brengt mee
dat de man niet-ontvankelijk dient te worden verklaard in het verzoek in hoger beroep.

Proceskosten

De vrouw heeft in haar verweerschrift verzocht de man conform de hoofdregel van artikel 237 lid
1 van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering (Rv) als de in het ongelijk te stellen partij in de
proceskosten te veroordelen. De vrouw is van mening dat, mede gelet op de wijze waarop de man
de onderhavige procedure is gestart, geen termen aanwezig zijn om van de hoofdregel af te
wijken.

4 De omvang van het geschil

5 De motivering van de beslissing
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5.4.

5.5.1.

5.5.2.

5.5.

5.6.

In het V-formulier van 17 januari 2019 heeft de vrouw haar verzoek nader toegelicht. Zij stelt dat
de man de kosten van het hoger beroep nodeloos heeft veroorzaakt. De vrouw verwijst naar de
uitspraak van het hof ’s-Hertogenbosch d.d. 8 maart 2011 (ECLI:NL:GHSHE:2011:BP7389).

De man heeft zich tegen het verzoek van de vrouw verweerd.

Hij voert aan dat het in familiezaken zeer ongebruikelijk is om tot een proceskostenveroordeling te
komen.

Het hoger beroep was er niet op gericht de wederpartij nodeloos op kosten te jagen. Op het
moment van indienen van het beroepschrift was het dossier van de eerste aanleg nog niet
compleet bij de nieuwe advocaat van de man. Gezien de beroepstermijn moest het hoger beroep
echter wel al ingediend worden.

De advocaat van de man heeft na het bestuderen van de stukken geconcludeerd dat, hoewel zijns
inziens de behoefte en de draagkracht van de man niet juist zijn vastgesteld, dit slechts, als de
man in hoger beroep al gelijk zou krijgen, een verlaging van de alimentatie met enkele tientallen
euro’s zou kunnen betekenen. Dit woog niet op tegen de kosten die met het doorzetten van het
hoger beroep gemoeid zouden zijn; dat geld kon beter ten behoeve van de minderjarige worden
besteed. Bovendien liepen de spanningen tussen partijen op door het ingestelde hoger beroep.

Alles bij elkaar heeft de man doen besluiten het hoger beroep in te trekken. De inhoud van het
proces-verbaal van de zitting van de eerste aanleg was mede bepalend voor het niet doorzetten
van het hoger beroep.

Het hof oordeelt als volgt.

Voorop dient te worden gesteld dat ook wanneer een partij niet in het ongelijk wordt
gesteld maar niet-ontvankelijk wordt verklaard vanwege het intrekken van het beroep, deze
in de proceskosten kan worden veroordeeld op grond van het bepaalde in artikel 289 Rv. Dit
kan het geval zijn wanneer deze partij de wederpartij nodeloos of lichtvaardig, zoals
bijvoorbeeld slechts met het doel de wederpartij hinder of nadeel toe te brengen of tegen
beter weten in, in de procedure heeft betrokken.

Het hof is van oordeel dat de man in hoger beroep niet op een dusdanige wijze heeft
geprocedeerd, dat hij in de proceskosten van de vrouw dient te worden veroordeeld. Het hof
acht de verklaring van de man dat zijn (nieuwe) advocaat ten tijde van het indienen van het
appelschrift de processtukken van de eerste aanleg niet compleet had, zodat hij niet in staat
was in zijn beroepschrift een (behoorlijke) toelichting te geven op de grieven, afdoende.

Het hof acht tevens aannemelijk dat de (nieuwe) advocaat van man de gehele inhoud van
het procesdossier van de eerste aanleg, dat eerst op 29 november 2018 compleet was,
diende te bestuderen alvorens hij de inschatting kon maken dat het doorzetten van het
hoger beroep niet opportuun was. Gelet hierop levert de omstandigheid dat de man slechts
met summiere grieven appel heeft ingesteld tegen de bestreden beschikking om de
beroepstermijn veilig te stellen en dat hij vervolgens, na indiening van het verweerschrift
door de wederpartij, het beroep weer heeft ingetrokken, geen nodeloos of lichtvaardig
procederen op.

Het is spijtig voor de vrouw dat zij (achteraf gezien) voor niets kosten heeft moeten maken
in verband met het indienen van het verweerschrift op 20 november 2018, maar dit kan de
man niet worden aangerekend.

Tot slot overweegt het hof dat de gang van zaken in de onderhavige procedure wezenlijk
verschilt van de procedure in de door vrouw aangehaalde uitspraak, reeds gezien de
procesgang in eerste aanleg in dezen, waarin de man gemotiveerd (en gedeeltelijk met
succes) verweer heeft gevoerd tegen de verzoeken van de vrouw.

Het hof ziet, resumerend, in hetgeen de vrouw heeft aangevoerd geen aanleiding om de man in
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5.7.

de kosten van de procedure in hoger beroep te veroordelen. Conform de hoofdregel in
familiezaken zal het hof de proceskosten tussen partijen compenseren.

Het voorgaande leidt tot de volgende beslissing van het hof.

Het hof:

verklaart de man niet-ontvankelijk in het verzoek in hoger beroep;

compenseert de kosten van het geding in hoger beroep in die zin, dat elke partij de eigen kosten
draagt;

wijst af het meer of anders verzochte.

Deze beschikking is gegeven door mrs. J.C.E. Ackermans-Wijn, E.L. Schaafsma-Beversluis en H. van
Winkel bijgestaan door de griffier, en is op 25 april 2019 uitgesproken in het openbaar in
tegenwoordigheid van de griffier.

6 De beslissing
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Instantie Hoge Raad

Datum uitspraak 05-12-2014

Datum publicatie 05-12-2014

Zaaknummer 14/04417

Formele relaties In cassatie op : ECLI:NL:GHLEE:2011:BU6896 
Conclusie: ECLI:NL:PHR:2014:2278, Gevolgd 

Rechtsgebieden Personen- en familierecht

Bijzondere kenmerken Cassatie

Inhoudsindicatie
Cassatie in het belang der wet. Procesrecht. Kinderalimentatie. Verzet art. 223 Rv
(verzoek tot voorlopige voorziening voor duur van het geding) zich tegen
overeenkomstige toepassing in verzoekschriftprocedure? Tijdstip indiening en
behandeling verzoek; HR 2 maart 2012, ECLI:NL:HR:2012:BU8176, NJ
2012/158. Is tussentijds hoger beroep of cassatie mogelijk tegen beschikking
omtrent verzoek tot voorlopige voorziening?

Wetsverwijzingen Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering (geldt in geval van digitaal procederen)
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering (geldt in geval van digitaal procederen)
223
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering (geldt in geval van digitaal procederen)
337
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering (geldt in geval van digitaal procederen)
401a
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering (geldt in geval van digitaal procederen)
821
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering (geldt in geval van digitaal procederen)
822
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering (geldt in geval van digitaal procederen)
823
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering (geldt in geval van digitaal procederen)
824
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering (geldt in geval van digitaal procederen)
824a
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering (geldt in geval van digitaal procederen)
824b
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering (geldt in geval van digitaal procederen)
825
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering (geldt in geval van digitaal procederen)
825a
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering (geldt in geval van digitaal procederen)
825b
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering (geldt in geval van digitaal procederen)
825c

ECLI:NL:HR:2014:3533
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Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering (geldt in geval van digitaal procederen)
825d
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering (geldt in geval van digitaal procederen)
825e
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering (geldt in geval van digitaal procederen)
825f
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering (geldt in geval van digitaal procederen)
825g
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering (geldt in geval van digitaal procederen)
826
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering (geldt in geval van digitaal procederen)
827
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering (geldt in geval van digitaal procederen)
827a
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering (geldt in geval van digitaal procederen)
827b
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering (geldt in geval van digitaal procederen)
827c
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering (geldt in geval van digitaal procederen)
827d
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering (geldt in geval van digitaal procederen)
827e
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering (geldt in geval van digitaal procederen)
827f
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering (geldt in geval van digitaal procederen)
827g
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering (geldt in geval van digitaal procederen)
827h
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering (geldt in geval van digitaal procederen)
827i
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering (geldt in geval van digitaal procederen)
827j
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering (geldt in geval van digitaal procederen)
827k
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering (geldt in geval van digitaal procederen)
827l
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering (geldt in geval van digitaal procederen)
827m
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering (geldt in geval van digitaal procederen)
827n
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering (geldt in geval van digitaal procederen)
827o
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering (geldt in geval van digitaal procederen)
827p
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering (geldt in geval van digitaal procederen)
828

Vindplaatsen Rechtspraak.nl 
NJB 2014/2277 
JWB 2014/427 
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RvdW 2015/34 
Prg. 2015/39 
RBP 2015/8 
TRA 2015/27 met annotatie van O. van der Kind 
RFR 2015/30 
FJR 2015/58.2 
NJ 2016/261 met annotatie van W.D.H. Asser 
JBPR 2015/7 met annotatie van mr. H.W. Wiersma en mr. W.M.A. Malcontent 
TvPP 2015, afl. 1, p. 34 
PFR-Updates.nl 2014-0373 

Uitspraak

5 december 2014

Eerste Kamer

14/04417

EE/JG

Hoge Raad der Nederlanden

Beschikking

Op een vordering tot cassatie in het belang der wet, ingesteld door de Procureur-Generaal bij de Hoge
Raad der Nederlanden en gericht tegen de beschikking van het gerechtshof Leeuwarden van 1
december 2011, zaaknummer 200.095.633/01.

Partijen worden aangeduid als de man en de vrouw.

Voor het verloop van het geding in feitelijke instanties verwijst de Hoge Raad naar de navolgende
stukken:

a. de beschikking in de zaak 83527/FA RK 10-3406 van de rechtbank Assen van 1 juni 2011;

b. de beschikking in de zaak 200.095.633/01 van het gerechtshof Leeuwarden van 1 december 2011.

De beschikking van het hof is aan deze beschikking gehecht.

Tegen de beschikking heeft de Procureur-Generaal bij de Hoge Raad beroep in cassatie in het belang
der wet ingesteld. De voordracht tot cassatie van de Procureur-Generaal is aan dit arrest gehecht.

1 Het geding in feitelijke instanties

2 Het geding in cassatie
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3.1

3.2

3.3

3.4

3.5

3.6

De vordering van de Procureur-Generaal strekt ertoe dat de Hoge Raad de bestreden beschikking in
het belang der wet zal vernietigen en zal verstaan dat de vernietiging geen nadeel zal toebrengen
aan de rechten door partijen verkregen.

Bij beschikking van het gerechtshof te Leeuwarden van 25 mei 2010 is de man veroordeeld tot
betaling van een bijdrage in het levensonderhoud van de minderjarige dochter van partijen. De
man heeft de rechtbank wijziging van deze beschikking verzocht, welk verzoek de rechtbank heeft
afgewezen. Tegen deze afwijzing heeft de man hoger beroep ingesteld. In dit hoger beroep heeft
hij, met een beroep op art. 223 Rv, verzocht om bij wege van voorlopige voorziening de
beschikking van 25 mei 2010 te schorsen.

Het hof heeft dit verzoek afgewezen op de grond dat voor het treffen van een voorlopige
voorziening geen plaats is in de verzoekschriftprocedure. Art. 223 Rv is alleen geschreven voor de
dagvaardingsprocedure en een vergelijkbare bepaling ontbreekt voor de verzoekschrift-procedure.
Daaruit moet volgens het hof worden afgeleid dat het niet de bedoeling van de wetgever is
geweest dat in een verzoekschriftprocedure een voorlopige voorziening kan worden verzocht.

De Procureur-Generaal voert aan dat de beslissing van het hof onjuist is omdat art. 223 Rv zich
leent voor overeenkomstige toepassing in de verzoekschriftprocedure.

Deze klacht is terecht voorgesteld. De wet en de aard van de verzoekschriftprocedure zoals
geregeld in art. 261 e.v. Rv verzetten zich niet tegen overeenkomstige toepassing van art. 223 Rv
op verzoekschriftprocedures. Er zijn geen aanwijzingen dat de wetgever, door alleen in zaken van
echtscheiding en scheiding van tafel en bed voorlopige voorzieningen wettelijk te regelen (art.
821-826 Rv), daarbuiten de mogelijkheid van een voorlopige voorziening in de
verzoekschriftprocedure heeft willen uitsluiten. Derhalve kan ook in andere gevallen in een
verzoekschriftprocedure een incidenteel verzoek gedaan worden tot het treffen van een
voorlopige voorziening voor de duur van het geding, overeenkomstig hetgeen art. 223 Rv bepaalt
voor dagvaardingsprocedure.

Het verzoek om een voorlopige voorziening kan worden gedaan bij verzoek- of verweerschrift in
de hoofdzaak of bij een afzonderlijk incidenteel verzoekschrift. Het is in beginsel aan de rechter
overgelaten of hij, gelet op de inhoud van het verzoek, de belangen van partijen en het belang
van een doelmatige en voortvarende procesvoering, het verzoek aanstonds behandelt en beslist
(vgl. HR 2 maart 2012, ECLI:NL:HR:2012:BU8176, NJ 2012/158). Het ligt voor de hand dat indien
een spoedeisend belang bestaat bij een voorlopige voorziening, op het verzoek daartoe in de
regel eerst en vooraf wordt beslist.

Overeenkomstig de art. 337 lid 1 en 401a lid 1 Rv kan van beschikkingen waarbij een voorlopige
voorziening wordt getroffen of geweigerd, in afwijking van de hoofdregel van art. 358 lid 1 Rv,
hoger beroep onderscheidenlijk cassatieberoep worden ingesteld voordat de eindbeschikking
wordt gewezen.

De Hoge Raad:

vernietigt, in het belang der wet, de beschikking van het gerechtshof Leeuwarden van 1 december
2011;

3 Beoordeling van het middel

4 Beslissing
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verstaat dat deze beslissing geen nadeel toebrengt aan de rechten door partijen verkregen.

Deze beschikking is gegeven door de vice-president E.J. Numann als voorzitter en de raadsheren
A.M.J. van Buchem-Spapens, C.A. Streefkerk, A.H.T. Heisterkamp en G. Snijders en in het openbaar
uitgesproken door de raadsheer G. de Groot op 5 december 2014.
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Instantie Hoge Raad

Datum uitspraak 31-08-2018

Datum publicatie 31-08-2018

Zaaknummer 18/02313

Formele relaties Conclusie: ECLI:NL:PHR:2018:632, Gevolgd 
In cassatie op : ECLI:NL:GHDHA:2016:1392 

Rechtsgebieden Personen- en familierecht

Bijzondere kenmerken Cassatie in het belang der wet

Inhoudsindicatie
Cassatie in het belang der wet. Familieprocesrecht. Alimentatie. Laat de bijzondere
regeling voor voorlopige voorzieningen tijdens de scheidingsprocedure (art. 821-
826 Rv) ruimte voor het vaststellen van een voorlopige onderhoudsbijdrage voor
de duur van het hoger beroep op de voet van art. 223 Rv wanneer de mogelijkheid
daartoe op grond van de art. 821-826 Rv ontbreekt?

Vindplaatsen Rechtspraak.nl 
NJB 2018/1585 
RvdW 2018/967 
JIN 2018/154 met annotatie van M. Peeters 
NJ 2018/411 met annotatie van Redactie, S.F.M. Wortmann 
RBP 2018/89 
RFR 2019/3 
PFR-Updates.nl 2018-0215 

Uitspraak

31 augustus 2018

Eerste Kamer

18/02313

TT/EE

Hoge Raad der Nederlanden

Beschikking

Op een vordering tot cassatie in

het belang der wet, ingesteld door de

Procureur-Generaal bij de Hoge Raad
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3.1.1

3.1.2

3.1.3

der Nederlanden en gericht tegen de

beschikking van het gerechtshof

Den Haag van 17 februari 2016,

zaaknummer 200.176.394/02.

Voor het verloop van het geding in feitelijke instanties verwijst de Hoge Raad naar:

a. de beschikking in de zaken C/10/458483/FA RK 14-7121 en C/10/468175/FA RK 15-406 van de
rechtbank Rotterdam van 12 juni 2015;

b. de beschikking in de zaak 200.176.394/02 van het gerechtshof Den Haag van 17 februari 2016.

De beschikking van het hof is aan deze beschikking gehecht.

Tegen de beschikking van het hof heeft de Procureur-Generaal cassatie in het belang der wet
ingesteld. 
De voordracht is aan deze beschikking gehecht.

De vordering van de Procureur-Generaal strekt ertoe dat de Hoge Raad de bestreden beschikking in
het belang der wet zal vernietigen, met bepaling dat de vernietiging geen nadeel toebrengt aan de
door partijen verkregen rechten.

Bij beschikking van 12 juni 2015 heeft de rechtbank de echtscheiding tussen partijen
uitgesproken. In dezelfde beschikking heeft de rechtbank bepaald dat de man aan de vrouw een
uitkering tot levensonderhoud moet betalen van € 2.082,-- per maand, voor het eerst op de dag
dat de echtscheidingsbeschikking is of zal zijn ingeschreven in de registers van de burgerlijke
stand, tot 1 december 2015. De rechtbank heeft haar beschikking in zoverre uitvoerbaar bij
voorraad verklaard.

De beschikking is op 30 oktober 2015 ingeschreven in de registers van de burgerlijke stand.

Op 16 november 2015 heeft de vrouw in het door haar ingestelde hoger beroep het hof
verzocht op de voet van art. 223 Rv voor de duur van het hoger beroep een voorlopige
voorziening te treffen, inhoudend dat de man vanaf 1 december 2015, althans een door het hof te
bepalen datum, een bijdrage in haar levensonderhoud betaalt. In zijn beschikking van 17 februari
2016 heeft het hof voor de duur van het geding de door de man aan de vrouw te betalen uitkering
tot levensonderhoud met ingang van 1 december 2015 bepaald op € 2.082,-- per maand. Tegen
deze beschikking is geen cassatieberoep ingesteld.

Bij beschikking van 14 september 2016 (ECLI:NL:GHDHA:2016:2737) heeft het hof de
beschikking van de rechtbank vernietigd en, voor zover van belang, de uitkering tot
levensonderhoud voor de vrouw ten laste van de man voor de periode van 30 oktober 2015 tot 30
oktober 2018 bepaald op € 712,-- per maand en met ingang van 30 oktober 2018 op nihil.

1 Het geding in feitelijke instanties

2 Het geding in cassatie

3 Beoordeling van het middel
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3.2.1

3.2.2

3.3.1

De Procureur-Generaal heeft gevorderd de hiervoor in 3.1.2 vermelde beschikking in het belang
der wet te vernietigen. Het middel is gericht tegen rov. 6 van deze beschikking, die als volgt luidt:

“6. (…) Ingevolge artikel 821 lid 1 Rv kan ieder der echtgenoten in zaken van echtscheiding of
scheiding van tafel en bed bij verzoekschrift voorlopige voorzieningen als bedoeld in artikel 822 en
823 Rv vragen. Een voorlopige voorziening kan worden gevraagd tot het moment waarop een
zodanige voorziening, indien gegeven, ingevolge artikel 826 Rv haar kracht verliest. Nu bij de
bestreden beschikking ten laste van de man aan de vrouw een partneralimentatie van € 2.082,-
per maand is toegekend met ingang van de datum van inschrijving van de
echtscheidingsbeschikking en ter terechtzitting is gebleken dat de echtscheidingsbeschikking op
30 oktober 2015 is ingeschreven in de registers van de burgerlijke stand, kan een voorlopige
partneralimentatie ingevolge artikel 822, lid 1, sub e Rv niet langer worden verzocht. Nu de vrouw
mitsdien geen gebruik meer kan maken van voornoemde wettelijke mogelijkheid tot het treffen
van een voorlopige partneralimentatie gedurende de echtscheidingsprocedure is het hof van
oordeel dat het haar vrij staat een incidenteel verzoek te doen tot het treffen van een
partneralimentatie voor de duur van het geding als bedoeld in artikel 223 Rv. (…). Het hof heeft
hierbij in aanmerking genomen dat de Hoge Raad bij zijn uitspraak van 5 december 2014
(ECLI:NL:HR:2014:3533) heeft geoordeeld dat de wet en de aard van de verzoekschriftprocedure
zoals geregeld in artikel 261 Rv zich niet verzetten tegen overeenkomstige toepassing van artikel
223 Rv op verzoekschriftprocedures. Daarbij heeft de Hoge Raad overwogen dat er geen
aanwijzingen zijn dat de wetgever, door alleen in zaken van echtscheiding en scheiding van tafel
en bed voorlopige voorzieningen wettelijk te regelen, daarbuiten de mogelijkheid van een
voorlopige voorziening in de verzoekschriftprocedure heeft willen uitsluiten. De Hoge Raad heeft
dan ook geoordeeld dat ook in andere gevallen in een verzoekschriftprocedure een incidenteel
verzoek kan worden gedaan tot het treffen van een voorlopige voorziening voor de duur van het
geding overeenkomstig hetgeen artikel 223 Rv bepaalt voor dagvaardingsprocedure. Het hof is
van oordeel dat uit de uitspraak van de Hoge Raad niet kan worden afgeleid dat een incidenteel
verzoek tot het treffen van voorlopige voorzieningen alleen kan worden gedaan in
verzoekschriftprocedures, die geen zaak van echtscheiding en scheiding van tafel en bed
betreffen. De vrouw is derhalve ontvankelijk in haar verzoek.”

Volgens het middel heeft het hof miskend dat de mogelijkheid om in scheidingszaken (als
bedoeld in Boek 3, titel 6, afdeling 2, van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering) een
voorlopige voorziening te treffen met betrekking tot een uitkering tot levensonderhoud, bij
uitsluiting wordt bepaald door de regeling van voorlopige voorzieningen in die afdeling (art. 821-
826 Rv). Nu bij beschikking van 12 juni 2015 de echtscheiding tussen partijen was uitgesproken,
die beschikking op 30 oktober 2015 is ingeschreven in de registers van de burgerlijke stand, en in
die beschikking – uitvoerbaar bij voorraad – een beslissing was gegeven over de uitkering tot
levensonderhoud, kon de vrouw geen gebruik meer maken van de wettelijke mogelijkheid tot het
verzoeken van een voorlopige uitkering tot levensonderhoud gedurende de
echtscheidingsprocedure (art. 826 lid 1, aanhef en onder c, Rv). Gelet op het exclusieve karakter
van de betrokken regeling, kon tijdens de echtscheidingsprocedure evenmin op grond van de
algemene regeling van art. 223 Rv een voorlopige voorziening worden getroffen, aldus het middel.

In zaken van echtscheiding of scheiding van tafel en bed kan iedere echtgenoot bij
verzoekschrift voorlopige voorzieningen als bedoeld in de art. 822 en 823 Rv vragen (art. 821 lid 1,
eerste volzin, Rv). De voorlopige voorzieningen die de rechter op grond van art. 822 Rv kan
treffen, hebben betrekking op het uitsluitend gebruik van de echtelijke woning, het beschikbaar
stellen van goederen tot dagelijks gebruik van een echtgenoot of de kinderen, de voorlopige
toevertrouwing van de kinderen aan een echtgenoot en het aan deze te betalen bedrag voor hun
verzorging en opvoeding, de verdeling van de zorg- en opvoedingstaken, omgang met en
informatie over de kinderen, alsmede een door een echtgenoot aan de andere echtgenoot te
betalen bedrag voor diens levensonderhoud (hierna: voorlopige partneralimentatie) (art. 822 lid 1,
aanhef en onder a-e, Rv).
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3.3.2

3.3.3

3.3.4

3.3.5

Een voorlopige voorziening kan worden gevraagd tot het tijdstip waarop een zodanige
voorziening, indien gegeven, ingevolge art. 826 Rv haar kracht verliest 
(art. 821 lid 1, tweede volzin, Rv). Volgens de hoofdregel van art. 826 lid 1 Rv verliest een
voorlopige voorziening haar kracht zodra een beschikking waarbij de echtscheiding of de scheiding
van tafel en bed is uitgesproken, wordt ingeschreven in de daartoe bestemde registers, of zodra
de mogelijkheid daartoe vervalt. Een voorlopige voorziening betreffende het gebruik van de
echtelijke woning blijft echter van kracht totdat de beslissing op een verzoek als bedoeld in art.
7:266 lid 5 BW (huurrecht woning), indien dit verzoek is gedaan, in kracht van gewijsde gaat.
Voorlopige voorzieningen die op minderjarige kinderen betrekking hebben blijven, indien door de
rechter in het gezag wordt voorzien, van kracht totdat het gezag overeenkomstig art. 1:253p BW
is begonnen. Een voorlopige partneralimentatie blijft van kracht totdat de beslissing op een
verzoek tot het vaststellen van partneralimentatie als bedoeld in art. 1:157 BW (hierna: definitieve
partneralimentatie), indien dit verzoek is gedaan, bij toewijzing voor tenuitvoerlegging vatbaar
wordt dan wel bij afwijzing in kracht van gewijsde gaat.

Zoals blijkt uit de (in de voordracht van de Procureur-Generaal onder 2.4-2.6 en 2.8 vermelde)
parlementaire geschiedenis van de art. 821-826 Rv en de voorlopers daarvan, heeft de wetgever
met deze regeling beoogd in scheidingsprocedures zowel een mogelijke leemte tussen, als een
mogelijke overlapping van een voorlopige voorziening en een daarmee corresponderende
definitieve voorziening te voorkomen (zie in deze zin ook HR 8 juli 1996, ECLI:NL:HR:1996:AC0478,
NJ 1997/120, rov. 3.3.2).

In een geval als het onderhavige, waarin (i) de beslissing van de rechtbank over de definitieve
partneralimentatie uitvoerbaar bij voorraad is verklaard en dus voor tenuitvoerlegging vatbaar is
voordat deze beslissing in kracht van gewijsde is gegaan, (ii) hoger beroep tegen die beslissing
wordt ingesteld, en (iii) de door de rechtbank bepaalde definitieve partneralimentatie ingevolge de
desbetreffende beschikking eindigt op een tijdstip waarop het hoger beroep nog aanhangig is,
ontstaat, voordat de scheidingsprocedure is afgerond, een leemte in de onderhoudsvoorziening
van een behoeftige echtgenoot. Immers, de door de rechtbank bepaalde definitieve
partneralimentatie wordt uitvoerbaar, maar eindigt tevens voordat op het hoger beroep (over
onder meer de door de rechtbank bepaalde einddatum van de alimentatie) is beslist, terwijl art.
821 lid 1 Rv in verbinding met art. 826 lid 1, aanhef en onder c, Rv tot gevolg heeft dat voor de
periode tussen het eindigen van de definitieve partneralimentatie en de afloop van het hoger
beroep geen voorlopige voorziening kan worden gevraagd. Hoewel dat niet een leemte is als
bedoeld door de wetgever (zie hiervoor in 3.3.3; daarbij gaat het immers om de aansluiting van
een voorlopige voorziening op een definitieve voorziening), betreft het wel een leemte binnen de
scheidingsprocedure.

Aan te nemen valt dat de wetgever bij zijn keuze voor het voor tenuitvoerlegging vatbaar
worden van definitieve partneralimentatie als het moment waarop de voorlopige
partneralimentatie haar kracht verliest, het algemene uitgangspunt voor ogen heeft gehad dat
een uitvoerbare bodembeslissing voorrang behoort te hebben boven een voorlopige voorziening.
Zoals het hier aan de orde zijnde geval illustreert, leidt toepassing van dit uitgangspunt in
scheidingszaken niet steeds tot een wenselijk resultaat. Een onwenselijk resultaat kan zich met
name voordoen in een situatie waarin na de vaststelling van definitieve partneralimentatie, de
omstandigheden zijn gewijzigd of indien daarbij van onjuiste of onvolledige gegevens is
uitgegaan. Ook in het geval dat hier aan de orde is, is daarvan sprake, nu de hiervoor in 3.1.2
vermelde beslissing van het hof om, met toepassing van art. 223 Rv, voor de duur van de
procedure in hoger beroep een voorlopige onderhoudsbijdrage te bepalen, erop berust dat de
verwachting van de rechtbank dat de vrouw met ingang van 1 december 2015 door inkomsten uit
arbeid volledig in haar eigen behoefte zou kunnen voorzien, niet blijkt te zijn uitgekomen.

Overigens dient te worden bedacht dat niet alleen sprake kan zijn van een leemte in de
onderhoudsvoorziening van een echtgenoot indien, zoals in dit geval, de alimentatieverplichting
ingevolge de beslissing in eerdere instantie eindigt op een tijdstip waarop het rechtsmiddel
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3.4.1

3.4.2

3.4.3

3.4.4

3.5

daartegen nog aanhangig is, maar in alle gevallen waarin de door de rechter in vorige instantie
vastgestelde definitieve partneralimentatie voor de desbetreffende echtgenoot niet toereikend
blijkt te zijn om daarmee (gedurende de procedure in hoger beroep of cassatie) in zijn of haar
onderhoud te kunnen voorzien.

Het middel stelt aan de orde of in de hiervoor in 3.3.4 en 3.3.5 bedoelde leemte kan worden
voorzien door de echtgenoot die het betreft de mogelijkheid te bieden om met gebruikmaking van
art. 223 Rv, voor de (resterende) duur van het geding in hoger beroep, de vaststelling van een
voorlopige onderhoudsbijdrage te verzoeken.

In zijn uitspraak van 5 december 2014, ECLI:NL:HR:2014:3533, NJ 2016/261, heeft de Hoge
Raad overwogen (rov. 3.4) dat de wet en de aard van de verzoekschriftprocedure zich niet
verzetten tegen overeenkomstige toepassing van art. 223 Rv op verzoekschriftprocedures,
aangezien er geen aanwijzingen zijn dat de wetgever, door alleen in zaken van echtscheiding en
scheiding van tafel en bed voorlopige voorzieningen wettelijk te regelen (art. 821-826 Rv),
daarbuiten de mogelijkheid van een voorlopige voorziening in de verzoekschriftprocedure heeft
willen uitsluiten. In het geval dat in deze cassatie in het belang der wet aan de orde is, gaat het
echter om een voorlopige voorziening binnen de scheidingsprocedure.

Aanvaarding van de mogelijkheid om binnen een scheidingsprocedure met overeenkomstige
toepassing van art. 223 Rv een voorlopige voorziening te treffen, staat op gespannen voet met
het feit dat de wetgever met de art. 821-826 Rv voor de scheidingsprocedure heeft voorzien in
een bijzondere regeling van voorlopige voorzieningen in die procedure. Hiermee is kennelijk
beoogd een uitputtende regeling te treffen van voorlopige voorzieningen die kenmerkend zijn voor
een scheidingsprocedure. Daarmee is niet goed te verenigen dat een dergelijke voorziening ook
op de voet van art. 223 Rv zou kunnen worden gevraagd.

Het voorgaande klemt te meer nu de regeling van de voorlopige voorzieningen in het kader van
een scheidingsprocedure aanmerkelijk afwijkt van die van art. 223 Rv. Zo blijft een voorlopige
voorziening op de voet van art. 223 Rv van kracht totdat de vordering in de hoofdzaak is
ingetrokken, dan wel de einduitspraak in kracht van gewijsde is gegaan. Verder heeft de wetgever
voor de voorlopige voorzieningen bij scheiding ervoor gekozen gewone rechtsmiddelen tegen een
op grond van art. 822 Rv gegeven beschikking uit te sluiten (zie art. 824 lid 1 Rv), maar binnen
zekere grenzen wel wijziging of intrekking van zodanige beschikking mogelijk te maken (namelijk
in de in art. 824 lid 2 Rv omschreven gevallen). Deze keuze berust onder meer op de wens een
vlot verloop van de scheidingsprocedure te bevorderen (zie Kamerstukken II 1985/86, 19242, nr.
3, p. 4-5 en Kamerstukken II 1990/91, 21881, nr. 3, p. 8-9). Daarentegen kan van een beslissing
op de voet van art. 223 Rv direct hoger beroep en cassatieberoep worden ingesteld (zie art. 337
lid 1 Rv en art. 401a lid 1 Rv).

Gelet op hetgeen hiervoor in 3.4.3 en 3.4.4 is overwogen is, wat betreft de in art. 822 lid 1,
aanhef en onder a-e, Rv genoemde voorzieningen, geen plaats voor overeenkomstige toepassing
van art. 223 Rv. Het middel is dan ook gegrond.

De Hoge Raad:

vernietigt, in het belang der wet, de beschikking van het gerechtshof Den Haag van 17 februari 2016;

verstaat dat deze vernietiging geen nadeel toebrengt aan de door partijen verkregen rechten.

4 Beslissing
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Deze beschikking is gegeven door de vice-president C.A. Streefkerk als voorzitter en de raadsheren
A.H.T. Heisterkamp, M.V. Polak, T.H. Tanja-van den Broek en M.J. Kroeze, en in het openbaar
uitgesproken door de raadsheer M.V. Polak op 31 augustus 2018.
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Instantie Gerechtshof Den Haag

Datum uitspraak 07-08-2019

Datum publicatie 20-08-2019

Zaaknummer 200.254.514/01

Rechtsgebieden Personen- en familierecht

Bijzondere kenmerken Hoger beroep
Rekestprocedure

Inhoudsindicatie
Kan de moeder als gevolmachtigde van de jongmeerderjarige in de
echtscheidingsprocedure een bijdrage in de kosten van levensonderhoud en studie
verzoeken?

Vindplaatsen Rechtspraak.nl 

Uitspraak

GERECHTSHOF DEN HAAG

Afdeling civiel recht

zaaknummer : 200.254.514/01

zaaknummers rechtbank : C/10/542330 en C/10/547470

rekestnummers rechtbank : FA RK 18-90 en FA RK 18-2412

beschikking van de meervoudige kamer van 7 augustus 2019

inzake

[appellant] ,

wonende te [woonplaats] ,

verzoeker in het principaal hoger beroep,

verweerder in het incidenteel hoger beroep,

hierna te noemen: de man,

advocaat mr. M.J.G. Schroeder te Voorburg,

ECLI:NL:GHDHA:2019:2230
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tegen

[geïntimeerde] ,

hierna te noemen: de vrouw, mede als

gevolmachtigde van [de jongmeerderjarige] ,

geboren [in] 1998,

hierna te noemen: de jongmeerderjarige,

verweerster in het principaal hoger beroep,

verzoekster in het voorwaardelijk incidenteel hoger beroep,

advocaat mr. M. ter Haar-Bas te Rotterdam.

Het hof verwijst voor het verloop van het geding in eerste aanleg naar de beschikking van de
rechtbank Rotterdam van 15 november 2018, uitgesproken onder voormelde zaaknummers, hierna: de
bestreden beschikking.

De man is op 12 februari 2019 in hoger beroep gekomen van de bestreden beschikking.

De vrouw heeft op 3 april 2019 een verweerschrift, tevens houdende voorwaardelijk incidenteel
hoger beroep, ingediend.

De man heeft op 22 mei 2019 een verweerschrift op het (voorwaardelijk) incidenteel hoger beroep
ingediend.

Bij het hof zijn voorts de volgende stukken ingekomen:

- een journaalbericht van de zijde van de man van 25 februari 2019 met bijlagen, ingekomen op
diezelfde datum;

- een journaalbericht van de zijde van de man van 24 juni 2019 met bijlagen, ingekomen 25 juni
2019.

De mondelinge behandeling heeft op 5 juli 2019 plaatsgevonden. Partijen zijn in persoon
verschenen, bijgestaan door hun advocaten.

De advocaat van de man heeft ter zitting de recente WW-specificatie van de man overgelegd.

1 Het verloop van het geding in eerste aanleg

2 Het geding in hoger beroep

3 De feiten
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Het hof gaat uit van de door de rechtbank vastgestelde feiten voor zover daartegen in hoger
beroep niet is opgekomen.

Uit het huwelijk van partijen is – voor zover in hoger beroep van belang – de jongmeerderjarige
geboren.

Bij de bestreden beschikking is, voor zover in hoger beroep van belang, de echtscheiding tussen
partijen uitgesproken. Voorts is de bijdrage in de kosten van levensonderhoud en studie van de
jongmeerderjarige (hierna ook: kinderalimentatie) met ingang van 3 januari 2018 tot 1 september
2018 bepaald op € 400,- per maand en met ingang van 1 september 2018 op € 297,- per maand,
bij vooruitbetaling te voldoen. De door de man te betalen uitkering tot levensonderhoud van de
vrouw (hierna ook: partneralimentatie) is bepaald op € 1.962,- per maand, bij vooruitbetaling te
voldoen voor het eerst op de dag dat de echtscheidingsbeschikking is of zal zijn ingeschreven in
de registers van de burgerlijke stand.

De grieven van de man zien op de uitgesproken echtscheiding, op de vraag of in de
echtscheidingsprocedure (door of namens de jongmeerderjarige) een verzoek tot het vaststellen
van een bijdrage in de kosten van levensonderhoud en studie kan worden gedaan en op de
draagkracht van de man voor zover het de partneralimentatie betreft. De man verzoekt het hof de
bestreden beschikking te vernietigen en, zo nodig onder verbetering en aanvulling van gronden
opnieuw rechtdoende, met inachtneming van hetgeen de man heeft gesteld,

primair, het bij de rechtbank door de vrouw en de jongmeerderjarige ingediende verzoekschrift
niet-ontvankelijk te verklaren,

subsidiair, de jongmeerderjarige niet-ontvankelijk te verklaren in haar verzoek,

en verder

(indien de vrouw ontvankelijk is),

voor recht te verklarend dat het huwelijk niet duurzaam is ontwricht,

het huwelijk in stand te laten,

(indien de door de rechtbank uitgesproken echtscheiding blijft gehandhaafd),

de door de man aan de vrouw te betalen uitkering tot levensonderhoud vast te stellen op het
bedrag dat aan de wettelijke maatstaven beantwoordt, rekening houdend met in ieder geval de
grieven 4 t/m 7,

Kosten rechtens.

De vrouw en de jongmeerderjarige verweren zich tegen de verzoeken van de man en verzoeken
het hof, voor zover mogelijk uitvoerbaar bij voorraad:

- de man in zijn verzoek niet-ontvankelijk te verklaren althans het verzoek van de man af te wijzen
als zijnde ongegrond en/of niet bewezen, althans een zodanige beslissing te nemen als het hof in
goede justitie vermeent te behoren, kosten rechtens.

De grieven van de vrouw en de jongmeerderjarige zien op de draagkracht van de man. Bij
voorwaardelijk incidenteel appel verzoeken de vrouw en de jongmeerderjarige, ingeval het hof
een inhoudelijke beslissing zal nemen over het netto besteedbaar inkomen van de man en over de
draagkracht van de man, voor zover mogelijk uitvoerbaar bij voorraad:

- de bestreden beschikking te vernietigen en voor zover voornoemde beschikking betreft de
overweging en beslissing van de rechtbank ten aanzien van het netto besteedbaar inkomen van

4 De omvang van het geschil
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de man en de draagkracht van de man en opnieuw rechtdoende te bepalen dat het hogere
inkomen van de man in 2017 van € 76.298,- bruto, in beschouwing dient te worden genomen
althans een zodanige beslissing te nemen als het hof in goede justitie vermeent te behoren,
kosten rechtens.

Het hof zal de grieven in principaal en incidenteel hoger beroep per onderwerp bespreken.

Ontvankelijkheid

De man stelt dat de jongmeerderjarige als (mede)verzoekster door de rechtbank niet-ontvankelijk
had moeten worden verklaard in het verzoek tot echtscheiding en in haar verzoek om een bijdrage
in haar levensonderhoud. Volgens de man kan een verzoek tot echtscheiding uitsluitend door
echtgenoten worden ingediend, hetgeen volgt uit artikel 1:150 van het Burgerlijk Wetboek. Een
jongmeerderjarige kan zich niet via voeging of tussenkomst mengen in de
echtscheidingsprocedure en daarin een eigen verzoek doen. Voorts is de man van mening dat de
vrouw niet-ontvankelijk had moeten worden verklaard in het echtscheidingsverzoek, nu het
verzoek is ingediend door meerdere verzoekers, hetgeen niet mogelijk is.

Volgens de vrouw en de jongmeerderjarige volgt uit de parlementaire geschiedenis (Kamerstukken
I 1988/89, 19 242, nr. 75b, p.6) dat een jongmeerderjarige een ouder kan machtigen om namens
hem of haar een onderhoudsbijdrage te vragen in de echtscheidingsprocedure zodat hij of zij dat
niet zelf, in een afzonderlijke procedure hoeft te doen waarbij in de wetsgeschiedenis geen
onderscheid is gemaakt tussen een jongmeerderjarige die tijdens de echtscheidingsprocedure
meerderjarige is geworden en een jongmeerderjarige die al voor aanvang van de bedoelde
procedure meerderjarige was.

Het hof overweegt als volgt. In het inleidend verzoekschrift heeft de vrouw een verzoek tot
echtscheiding ingediend. Verder heeft zij, als gevolmachtigde van de jongmeerderjarige, een
bijdrage in de kosten van haar levensonderhoud en studie verzocht. De jongmeerderjarige is dan
ook niet mede als verzoekster ten aanzien van het verzoek tot echtscheiding opgetreden. Uit
artikel 827 lid 1 sub c van het Wetboek van burgerlijke Rechtsvordering volgt dat ingeval de
echtscheiding wordt uitgesproken, de rechter als nevenvoorziening kan treffen: een bijdrage in de
kosten van verzorging en opvoeding van de minderjarige kinderen van de echtgenoten. Uit de
parlementaire geschiedenis volgt inderdaad dat een ouder in de echtscheidingsprocedure het
verzoek namens de jongmeerderjarige kan doen na daartoe door deze jongmeerderjarige
gemachtigd te zijn, ook als deze jongmeerderjarige reeds bij de aanvang van de procedure tot
echtscheiding meerderjarig is. De jongmeerderjarige zelf behoeft dus niet altijd vooruitlopend op
de scheidingsprocedure van zijn ouders een daartoe strekkend verzoek te doen (Kamerstukken I
1988/89, 19242, 75n, p. 6.). Het hof is tegen die achtergrond met de rechtbank van oordeel dat de
vrouw in het verzoek waartoe de jongmeerderjarige haar heeft gemachtigd, ontvankelijk is. Het
hof acht de bezwaren van de man tegen de verleende machtiging ongegrond. Uit de machtiging
volgt duidelijk dat de jongmeerderjarige haar moeder volmacht geeft om namens haar dit verzoek
in te dienen. De vrouw is in de procedure vertegenwoordigd door een advocaat. Het is niet nodig
dat de jongmeerderjarige de advocaat een opdracht tot vertegenwoordiging geeft, nu die
advocaat voor de vrouw optreedt.

Voor wat betreft het indienen van een verweerschrift in hoger beroep en het daarbij instellen van
(voorwaardelijk) incidenteel appel heeft echter te gelden dat de jongmeerderjarige geen
belanghebbende is in de procedure tot echtscheiding en zij zich daarom niet zelf kan verweren

5 De motivering van de beslissing
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tegen het hoger beroep van de man en zij daarom ook niet zelf een (voorwaardelijk) incidenteel
appel kan instellen. Het is uitsluitend de vrouw die dit kan doen en die zich als gevolmachtigde van
de jongmeerderjarige kan verweren voor zover het hoger beroep van de man de bijdrage in het
levensonderhoud en studie van de jongmeerderjarige betreft. De jongmeerderjarige is dan ook in
hoger beroep niet als belanghebbende aangemerkt. Zij zal niet-ontvankelijk worden verklaard in
het (voorwaardelijk) incidenteel appel. De vrouw heeft in het verweerschrift in hoger beroep
evenwel verklaard mede als gemachtigde voor de jongmeerderjarige op te treden, wat verder niet
door de man is betwist.

Echtscheiding

Duurzame ontwrichting

De man betwist dat het huwelijk van partijen duurzaam is ontwricht. Volgens de man is sprake van
ontwrichting, maar niet van duurzame ontwrichting en is het huwelijk nog te redden door middel
van mediation. Partijen wonen nog in de echtelijke woning en de voortzetting van de samenleving
is niet ondraaglijk geworden, aldus de man. Dat de vrouw meent dat de echtscheiding voor de
kinderen beter is, is volgens de man onvoldoende om te concluderen dat sprake is van een
duurzame ontwrichting.

De vrouw stelt dat de man sinds 2015 een andere relatie heeft. De onaangekondigde
aanwezigheid van de man in de echtelijke woning levert spanningen op voor de vrouw en de drie
inwonende kinderen, aldus de vrouw. Zij stelt dat de relatie tussen partijen definitief beëindigd is
en dat er geen zicht bestaat op herstel van de echtelijke verhoudingen en ook mediation of
andere hulpverlening kan daar geen verandering in brengen. De vrouw komt tot de conclusie dat
het huwelijk van partijen duurzaam is ontwricht. Ter gelegenheid van de mondelinge behandeling
in beroep heeft de vrouw nogmaals aangegeven te willen scheiden.

Het hof stelt het volgende voorop. Op grond van artikel 1:151 BW wordt de echtscheiding op
verzoek van één der echtgenoten uitgesproken, indien het huwelijk duurzaam is ontwricht. Voor
het antwoord op de vraag of het huwelijk van partijen duurzaam is ontwricht, is van belang hoe
de huidige – relationele – omstandigheden van partijen zijn. Uit de parlementaire geschiedenis
(MvT, kamerstukken II, 10213, nr. 3, p. 14 e.v.; MvA II, nr. 6, p. 3 e.v.) volgt dat een huwelijk
duurzaam is ontwricht in de zin van artikel 1:151 BW indien de voortzetting van de samenleving
ondragelijk is geworden, zonder dat er uitzicht bestaat op herstel van behoorlijke echtelijke
verhoudingen. Dat daarvan sprake is kan bijvoorbeeld blijken uit het feit dat de echtgenoten reeds
geruime tijd gescheiden leven en de ontbinding door één van de echtgenoten (of door hen beiden)
wordt gewenst. Beslissend is het bestaan van die toestand en niet (de wijze van) ontstaan ervan.
In beginsel kan dan ook in het midden worden gelaten welke gedragingen of omstandigheden tot
de ontwrichting hebben geleid. Uit jurisprudentie (Hoge Raad 23 januari 1998, NJ 1998/331) blijkt
voorts dat de vraag of sprake is van duurzame ontwrichting, moet worden beoordeeld naar het
tijdstip van de uitspraak.

Het hof is van oordeel dat de rechtbank terecht de duurzame ontwrichting van het huwelijk heeft
aangenomen. In hoger beroep zijn geen feiten of omstandigheden gebleken die tot een andere
beslissing leiden. Het hof neemt daartoe in aanmerking dat de vrouw ook in hoger beroep
nadrukkelijk volhardt in haar wens tot echtscheiding. Nu de vrouw persisteert bij haar stelling dat
het huwelijk duurzaam is ontwricht, is het hof van oordeel dat er geen uitzicht meer bestaat op
herstel van behoorlijke echtelijke verhoudingen. Het hof zal de bestreden beschikking ten aanzien
van de echtscheiding dan ook bekrachtigen.

Partneralimentatie

Behoefte
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Niet in geschil is dat de vrouw behoefte heeft aan het door haar verzochte bedrag aan
partneralimentatie.

Draagkracht

Inkomen

Nu de echtscheiding nog niet kon worden ingeschreven als gevolg van het beroep daartegen ligt
de ingangsdatum van de partneralimentatie in de nabije toekomst. Van belang is derhalve de
draagkracht van de man op dit moment. Niet in geschil is dat de man sedert 5 juni 2019 een WW-
uitkering ontvangt van 70% van zijn bruto maandloon ad € 4.125,11, zijnde € 2.887,60 per
maand, en vrijgesteld is van de plicht om te solliciteren, nu hij minder dan een jaar voor zijn AOW-
leeftijd in de WW terecht is gekomen. Evenmin is in geschil dat de man begin volgend jaar
laatstgenoemde leeftijd bereikt, hetgeen – gelet op de hoogte van dit pensioen – ertoe zal leiden
dat hij per pensioendatum geen draagkracht meer zal hebben om enige alimentatie aan de vrouw
te voldoen.

Woonlasten

De man verzoekt rekening te houden met een hogere woonlast dan de werkelijke woonlast
omdat hij niet in aanmerking komt voor een sociale huurwoning. De vrouw voert gemotiveerd
verweer. Het hof zal rekening houden met de woonlasten die de man daadwerkelijk heeft, zijnde €
500,- per maand. Het betreft de kosten voor de echtelijke woning waar de man nu nog steeds
verblijft. Dat deze woonlasten in de toekomst wellicht hoger zullen worden als de man elders gaat
wonen, is een onzekere omstandigheid die het hof buiten beschouwing zal laten.

Gelet op het hiervoor overwogene neemt het hof bij de berekening van de draagkracht van de
man een WW-inkomen van € 34.651,- bruto per jaar, inclusief vakantietoeslag tot uitgangspunt.
Voorts neemt het hof de volgende maandlasten van de man in aanmerking: de woonlasten ad €
500,-, de ziektekosten ad € 126,- en vrijwillig eigen risico ad € 32,-. Op basis van deze gegevens
bedraagt de draagkrachtruimte van de man € 318,- per maand. Daarop dient in mindering te
worden gebracht het bedrag dat de man ingevolge artikel 1:395a BW volgens de bestreden
beschikking dient te betalen aan de jongmeerderjarige (tot 12 december 2019), zijnde een bedrag
van € 297,- per maand. Dit resulteert in een partneralimentatie van € 21,- per maand, gebruteerd
€ 34,- per maand. Het hof zal de partneralimentatie met ingang van inschrijving van de
echtscheiding in de registers van de burgerlijke stand tot het moment dat de man de
pensioengerechtigde leeftijd zal hebben bereikt, bepalen op € 34,- bruto per maand.

Nu het hof een inhoudelijke beslissing zal nemen over de draagkracht van de man, komt het hof
toe aan de beoordeling van het voorwaardelijk ingestelde incidenteel appel. Op wat de vrouw in
haar grief aanvoert is het hof hiervoor al ingegaan door te overwegen dat het inkomen vanaf een
datum in 2019 bepalend is voor de draagkracht van de man en dus niet het in 2017 genoten
inkomen. Deze grief wordt daarom gepasseerd.

Proceskosten

Gelet op de aard van de procedure zal het hof de proceskosten in hoger beroep aldus
compenseren dat iedere partij de eigen kosten draagt.

Dit leidt tot de volgende beslissing.

6 De beslissing
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Het hof:

verklaart de jongmeerderjarige niet-ontvankelijk in het (voorwaardelijke) incidenteel appel;

vernietigt de bestreden beschikking, voor zover deze de uitkering tot levensonderhoud van de vrouw
betreft, en in zoverre opnieuw beschikkende:

bepaalt de uitkering tot levensonderhoud voor de vrouw ten laste van de man, met ingang van de
datum waarop de echtscheidingsbeschikking is ingeschreven in de registers van de burgerlijke stand
tot het moment dat de man de pensioengerechtigde leeftijd zal hebben bereikt, op € 34,- per maand,
bij vooruitbetaling te voldoen;

verklaart deze beschikking tot zover uitvoerbaar bij voorraad;

bekrachtigt de bestreden beschikking voor zover aan het oordeel van het hof onderworpen voor het
overige;

compenseert de kosten van het geding in hoger beroep in die zin, dat elke partij de eigen kosten
draagt;

wijst af het meer of anders verzochte.

Deze beschikking is gegeven door mrs. P.B. Kamminga, E.A. Mink en M.Th. Linsen-Penning de Vries,
bijgestaan door mr. Z. Vis als griffier, en is op 7 augustus 2019 uitgesproken in het openbaar in
tegenwoordigheid van de griffier.
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