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Algemene voorwaarden in de ICT-sector 
mr. Robert Grandia 

 

Inleiding 

In de ICT-sector wordt veelvuldig gecontracteerd aan de hand van algemene voorwaarden 

zoals modelcontracten, leverings- of inkoopvoorwaarden opgesteld door branche-

organisaties, belangenverenigingen en de rijksoverheid.  

 

Hierna volgt een korte verkenning van de markt voor ICT-producten- en diensten, de 

kenmerken van algemene voorwaarden in de ICT-sector en vervolgens bespreking van de 

bekendste sets algemene voorwaarden die thans door opdrachtgevers en leveranciers 

worden gehanteerd.1 

 

Marktverkenning  

De ICT-sector wordt traditioneel onderscheiden in een drietal gebieden: hardware, software 

en diensten. Hardware omvat de levering van computers, netwerken en overige technologie, 

software omvat de levering van software en bijbehorende diensten zoals implementatie en 

onderhoud. Dienstverlening omvat allerhande overige diensten.2 Daarbinnen of daarnaast 

wordt dikwijls de internetsector onderscheiden.3  

 

De telecommunicatiesector kan naast de ICT-sector worden onderscheiden. In de afgelopen 

jaren is een grote mate van divergentie opgetreden tussen de telecommunicatie en ICT: deze 

zijn meer en meer verweven geraakt (een van de kenmerken van de 6e generatie). De grens 

tussen de telecommunicatie- en de ICT-sector is dan ook aanzienlijk minder scherp te 

trekken dan voorheen het geval is geweest. 

 

Aard en kenmerken van algemene voorwaarden in de ICT 

Het leeuwendeel van de bestedingen op het gebied van ICT behoort tot de zakelijke markt 

en niet de consumentenmarkt (dus “B2B” en “B2G” in tegenstelling tot “B2C”). Het aandeel 

van consumententransacties is, over het geheel bezien, gering. Een van de implicaties 

hiervan is dat bedingen in algemene voorwaarden slechts in beperkte mate zijn afgestemd 

op regels van dwingend recht ter bescherming van consumenten.4 

                                                           
1
Zie ook J.M.A. Berkvens, “Algemene voorwaarden in de automatisering” in: Wessels (red.), Algemene 

voorwaarden, Kluwer/Deventer 2006. 
2
 Marktmonitor ICT~Office 2011. 

3
 Voor algemene voorwaaarden (overeenkomsten) van internet service providers zie: L.A.R. Siemerink, “De 

overeenkomst van Internet service providers met consumenten” (diss.), Kluwer/Deventer 2007. 
4
 Een voorbeeld is een arbitragebeding in algemene voorwaarden bij een overeenkomst met een consument 

(vgl. het arbitragebeding van artikel 16.2 van de ICT~Office Voorwaarden of artikel 12.2 van de FENIT-
voorwaarden 2003). Bij toetsing van een arbitragebeding aan artikel 6:233 BW (“onredelijk bezwarend”) in het 
licht van de Richtlijn 93/13/EEG van de Raad van 5 april 1993 betreffende oneerlijke bedingen in 
consumentenovereenkomsten, PbEG 1993, L95 zal namelijk kunnen worden geconstateerd dat het een 
“blauwe lijst”-beding betreft (zie artikel 3 lid1 onder q van de Richtlijn). Een beroep op het arbitragebeding 
jegens een consument zal dan ook spoedig in strijd kunnen worden geacht met artikel 6:233 BW en/of 
daarnaast artikel 6:248 lid 2 BW. Zie R. Grandia, “Toetsing van de overeenkomst tot arbitrage aan de norm van 
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Algemene voorwaarden worden in de regel opgesteld vanuit het perspectief van een 

bepaalde partij, leverancier(s) dan wel afnemer(s). In zoverre zijn deze dan ook aan te 

merken als eenzijdig. Een duidelijke verschuiving is in de afgelopen jaren voelbaar in de 

marktverhouding tussen leveranciers en opdrachtgevers. Traditioneel hanteerden 

leveranciers bij het sluiten van contracten eigen leveringsvoorwaarden. Thans worden door 

(grote) opdrachtgevers vaker eigen inkoopvoorwaarden voorgeschreven. Dat geldt eveneens 

voor de Rijksoverheid als private opdrachtgever.  

 

Anglo-Amerikaanse invloed 

Veel ontwikkelingen op het gebied van informatie- en communicatietechnologie hebben hun 

oorsprong in de Verenigde Staten. Dat heeft ook zijn invloed gehad op de contracten en 

voorwaarden die in de sector werden en worden gehanteerd.  

 

Een voorbeeld hiervan is het onderscheid dat in exoneratiebepalingen dikwijls wordt 

gemaakt in directe en indirecte schade (“direct loss and indirect loss”), waarbij 

aansprakelijkheid voor indirecte schade wordt uitgesloten.5 Het onderscheid laat zich 

moeilijk rijmen met de bepalingen van artikelen 6:95 BW. Een ander voorbeeld is de 

hantering van het uit het Amerikaanse auteursrecht overgenomen begrip “fair use” om 

toegestaan gebruik contractueel vorm te geven.6 Vooral bij outsourcingscontracten wordt bij 

bepalingen omtrent beëindiging van de overeenkomst gebruikgemaakt van het 

begrippenpaar “termination for convenience” respectievelijk “termination for breach”.7   

 

Branchevoorwaarden leveranciers 

Reeds decennia worden door brancheorganisaties van leveranciers algemene voorwaarden 

opgesteld ten behoeve van gebruik door leveranciers. Branchevereniging ICT~Office is in 

2005 ontstaan toen de Federatie van Nederlandse Ondernemingen in de 

                                                                                                                                                                                     
onredelijk bezwarendheid” in: Van Geschil tot Oplossing, P.C. van Schelven (red.), Kluwer/Deventer 2009.  
Voorts M.B.M. Loos, “Ambtshalve toetsing van algemene voorwaarden in consumentenovereenkomsten: zou 
de Hoge Raad de rechtspraak van het Hof van Justitie niet eens moeten lezen?”, WPNR 20 oktober 2007/6727. 
5
 R.P.J.L. Tjittes, “Veelvoorkomende misverstanden bij het gebruik van Anglo-Amerikaanse termen in 

internationale contracten”, Contracteren 2008/2, p. 41 t/m 43. Zie voorts C.E. Drion, “Amerikaanse 
standaardcontracten in Europa: het proces van ‘lokalisatie’”, Contracteren 2002/2, p. 30 t/m 35 en voorts C.E. 
Drion, “Subject to the laws of the Netherlands. Gedachten over uitleg van internationale contracten, 
geschreven in de Engelse taal en onderworpen aan Nederlands recht”, Kluwer/Deventer 1994.  
Contracteren 1999, p. 163. Zie echter ook T.F.E Tjong Tjin Tai, “Directe schade in het contractenrecht”, MvV 
2007/11, p. 226-231. Tjong Tjin Tai trekt de Amerikaanse oorsprong in twijfel en constateert dat het begrip 
“directe schade” reeds in jurisprudentie uit de jaren zestig en zeventig kan worden aangetroffen. Een 
interessante vraag is evenwel of het gebruik van die bewoordingen, los van terminologische overeenstemming, 
ook naar aard en achtergrond overeenkomst met het later verschenen begrippenpaar directe en indirecte 
schade. 
6
 Mr. Chr. A. Alberdingk Thijm, “Fair use: het auteursrechtelijk evenwicht hersteld”, Informatierecht/AMI 

november 1998/9, p. 145 t/m 154. Buiten het auteursrecht ziet men ook wel het verschijnsel van een “Fair Use 
Policy” om de bandbreedte aan te geven waarbinnen het gebruik van faciliteiten zoals de helpdesk wordt 
toegestaan. Bijvoorbeeld middels een beding dat het gebruik van de helpdesk toelaat “in beginsel onbeperkt, 
behoudens indien dit redelijke grenzen overschrijdt”.  
7
 Lokke Moerel, Bart van Reeken, “Outsourcing. Een juridische gids voor de praktijk”, Kluwer/Deventer 2009.  
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Informatietechnologie (FENIT) fuseerde met de brancheorganisaties ICT Telecom en 

Vifkantec. FENIT was op haar beurt in 1993 ontstaan uit een samenwerking van de 

brancheorganisatie VIFKA Informatica en de vereniging van Computer Service- en Software 

Bureau’s (COSSO). Deze verschillende organisaties hebben alle eigen algemene voorwaarden 

opgesteld. Met name de COSSO-voorwaarden, de FENIT-voorwaarden en thans de 

ICT~Office Voorwaarden werden en worden veelvuldig gehanteerd. Bovendien heeft menig 

leverancier deze algemene voorwaarden gebruikt om op basis hiervan eigen algemene 

voorwaarden op te stellen.  

 

ICT~Office Voorwaarden  

De ICT~Office Voorwaarden zijn de directe opvolger van de FENIT-voorwaarden en de 

daaraan voorafgaande COSSO-voorwaarden.8 De telkens wijzigende naam van de algemene 

voorwaarden is het gevolg van het opvolgend samengaan van brancheorganisaties in de loop 

van de jaren. De algemene voorwaarden kenmerken zich evenwel door continuïteit, 

behoudens dat de omvang aanzienlijk is uitgedijd. De COSSO-voorwaarden uit 1986 

besloegen 28 artikelen, de ICT~Office voorwaarden bestaan uit een brede reeks van modules 

van in totaal 79 pagina’s.  

 

De belangen van de leverancier staan in de ICT~Office Voorwaarden evident voorop. In de 

literatuur is op de eenzijdigheid van de opeenvolgende algemene voorwaarden uitvoerig 

commentaar geleverd nochtans zonder dat wezenlijk tot wijziging heeft geleid.9  

 

De ICT~Office Voorwaarden zijn modulair opgezet. Zij bestaan uit een module Algemeen en 

16 specifieke modules voor onderscheiden producten en diensten op het terrein van de ICT.  

Het ligt in de bedoeling dat de modules separaat en in combinatie met elkaar zijn te 

gebruiken waarbij geldt dat in alle gevallen de module Algemeen de basis dient te vormen. 

In de literatuur is kritiek geweest op de modulaire opzet omdat deze in de praktijk tot fouten 

bij de hantering en de toepasselijkverklaring kan leiden.10   

 

                                                           
8
 ICT~Office Voorwaarden 2009, gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Midden Nederland d.d. 22 januari 

2009 onder nummer 30174840. 
9
 Zie “ICT~Office Voorwaarden”, een uitgave van ICT~Office met een toelichting op de nieuwe 

branchevoorwaarden, Woerden 2009; Zie voorts R. Grandia en A.S. ten Kate-Sloots, "ICT~Office moderniseert 
zijn leveringsvoorwaarden", Automatisering Gids nr. 4, 2009; H. van der Perk, "Kanttekeningen bij voorwaarden 
ICT~Office", Automatisering Gids nr. 17, 2009; F. Mutsaerts, "ICT~Office verbreedt en verdiept FENIT-
voorwaarden", Computable september 2009m p. 14-15; Marc Jansen, "ICT~Office Voorwaarden geen 
verbetering", Automatisering Gids 2009/15, p. 18 t/m 19; R. Grandia, "ICT~Office Voorwaarden: 
geschillenbeslechting", Automatisering Gids, 2009/5, "ICT~Office Voorwaarden: aansprakelijkheid", 
Automatisering Gids 2009/6, "ICT~Office Voorwaarden: commerciële keuzes",  Automatisering Gids 2009/7, 
"ICT~Office Voorwaarden: Internetdiensten", Automatisering Gids 2009/8, "ICT~Office Voorwaarden: 
softwarelicenties", Automatisering Gids 2009/9. Voorts: A.S. ten Kate-Sloots, "ICT~Office Voorwaarden: 
softwareontwikkeling", Automatisering Gids 2009/10, "ICT~Office Voorwaarden: apparatuur", Automatisering 
Gids 2009/11, "ICT~Office Voorwaarden: intellectueel eigendom", Automatisering Gids 2009/12, "ICT~Office 
Voorwaarden: ICT-projecten als coproductie", Automatisering Gids 2009/13, "ICT~Office Voorwaarden: de 
overstap", Automatisering Gids 2009/14. 
10

 T.J. de Graaf, "Opbouw en aansprakelijkheidsregeling in ICT~Office Voorwaarden 2009 kritisch bekeken", 
Contracteren 2009/3, p. 71 t/m 79.  
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In de module Algemeen zijn onderwerpen geregeld die in essentie voor alle overeenkomsten 

van belang zijn. Het betreft dan bepalingen inzake toepasselijkheid (artikel 1), aanbiedingen 

(artikel 2), prijs en betaling (artikel 3), vertrouwelijkheid en overname personeel (artikel 4), 

privacy, gegevensverwerking en beveiliging (artikel 5), voorbehoud van eigendom en rechten 

(artikel 6), risico(overgang) (artikel 7), rechten van intellectuele eigendom (artikel 8), 

medewerkingsverplichtingen (artikel 9), leveringstermijnen (artikel 10), ontbinding en 

opzegging van de overeenkomst (artikel 11), aansprakelijkheid van leverancier (artikel 12), 

overmacht (artikle 13), wijziging en meerwerk (artikel 14), toepasselijk recht en geschillen, 

met een arbitragebeding (artikel 14).  

 

De ICT~Office Voorwaarden kennen daarnaast specifieke modules voor producten en 

diensten zoals voor licentie (module 1), onderhoud (module 2), ontwikkeling (module 3) van 

programmatuur, ASP/SaaS en computerservice (module 4), ontwikkeling en onderhoud van 

websites (module 5), webhosting (module 6), detacheringsdiensten (module 7), opleidingen 

en trainingen (module 8), advisering, consultancy en projectmanagement (module 9), 

overige diensten, zoals beheer (module 10), verkoop (module 11), verhuur (module 12) en 

onderhoud (module 13) van ICT-, telecommunicatie- en kantoorapparatuur en andere zaken, 

toegang tot internet (module 14), telecommunicatiediensten (module 15) en financiering en 

leasing van ICT (module 16).  

 

Aansprakelijkheid 

De aansprakelijkheid van de leverancier wegens een toerekenbare tekortkoming of uit enige 

andere hoofde (zoals onrechtmatige daad), daaronder uitdrukkelijk ook begrepen iedere 

tekortkoming in de nakoming van een garantieverplichting is beperkt tot vergoeding van 

directe schade tot maximaal het bedrag van de voor die overeenkomst bedongen prijs (excl. 

BTW). Indien de overeenkomst hoofdzakelijk een duurovereenkomst is met een looptijd van 

meer dan een jaar wordt de voor de overeenkomst bedongen prijs gesteld op het totaal van 

de vergoedingen (excl. BTW) bedongen voor een jaar. In geen geval zal de totale 

aansprakelijkheid  van leverancier voor directe schade, uit welke hoofde dan ook, echter 

meer bedragen dan € 500.000,--. De aansprakelijkheid voor schade door dood, lichamelijk 

letsel of wegens materiele beschadiging van zaken is op grond van artikel 12.3 beperkt tot in 

totaal nimmer meer dan € 1.250.000,--. De aansprakelijkheid voor indirecte schade, zie 

artikel 12.3, is uitgesloten.   

 

FENIT-voorwaarden 

De laatste versie van de FENIT-voorwaarden dateert uit 2003.11 De daaraan voorafgaande 

versie stamde uit 1994. In de loop van de jaren was "FENIT " een begrip geworden in de ICT-

wereld waarover zowel in de rechtsliteratuur als daarbuiten is gepubliceerd.12  

                                                           
11

 Algemene voorwaarden informatietechnologie gedeponeerd bij de Griffie van de Rechtbank te Den Haag op 

3 juni 2003 onder nummer 60/2003 (FENIT-voorwaarden 2003). Algemene voorwaarden van de Federatie van 

Nederlandse Ondernemingen in de Informatietechnologie FENIT (1994), gedeponeerd bij de Griffie van de 

Arrondissementsrechtbank te Den Haag op 8 december 1994, onder nummer 1994/189.  Algemene 

voorwaarden van de Federatie van Nederlandse Ondernemingen in de Informatietechnologie FENIT 
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DE FENIT-voorwaarden zijn een set leveringsvoorwaarden voor uiteenlopende IT-producten 

en -diensten. Zij zijn getrapt opgebouwd uit een algemeen deel gevolgd door een zestal 

afdelingen voor specifiek bepaalde activiteiten. Het betreft dan: computerservice, 

dienstverlening, ontwikkeling van programmatuur, gebruik en onderhoud van 

programmatuur, verkoop van apparatuur en onderhoud van apparatuur.   

 

Ook thans worden de FENIT-voorwaarden nog gehanteerd. Het voordeel van de FENIT-

voorwaarden is dat deze set aanzienlijk beknopter is dan de in 2009 geintroduceerde 

ICT~Office Voorwaarden en bovendien allomvattend is: de FENIT-voorwaarden zijn een 

vangnet voor het contracteren van allerlei producten- en diensten op het gebied van ICT 

zonder dat bij de hantering dient te worden gekozen voor relevante modules zoals bij de 

opvolger wel het geval is.  

   

COSSO-voorwaarden 

De COSSO-voorwaarden zijn, evenals de FENIT-voorwaarden, gedurende een aanzienlijke tijd 

veelvuldig gebruikt geweest. De COSSO-voorwaarden hebben achtereenvolgend 

verschillende versies gekend.13  

 

Modelcontracten Automatisering  

De Rijksoverheid heeft een actieve rol gespeeld bij het opstellen van modelcontracten voor 

ICT-producten en -diensten. In 1989 verschenen vanuit het Ministerie van Binnenlandse 

Zaken de Modelcontracten Automatisering.14 Deze zijn in de praktijk  beter bekend 

                                                                                                                                                                                     
gedeponeerd bij de Griffie van de Arrondissementsrechtbank te Den Haag op 8 december 1994 onder nummer 

1994/189 (FENIT-voorwaarden 1994). 
12

 P.C. van Schelven, “Algemene voorwaarden van FENIT” in: Prof. J.M.A. Berkvens e.a. (red), ICT-
Modelcontracten, Kluwer (losbladig); T.J. de Graaf, "Exoneraties in (ICT-)contracten tussen professionele 
partijen", (diss.), Kluwer/Deventer 2006; F.V.B.M. Mutsaerts, “Nieuwe FENIT-voorwaarden geanalyseerd”, 
Automatisering Gids 2003/35, pag. 6; J.M.A. Berkvens en A.H.J. Kuus, "FENIT-voorwaarden 6: the next 
generation?", Computerrecht 2003/6, pag. 346-349; T.J. de Graaf, ‘Cliënt niet beter af met de FENIT-
voorwaarden’, tijdschrift Contracteren, 2004/1, pag. 11-20; . Voorts Walter van Horst, Arend Lagemaat en 
Edward de Lange, “Levering van open source software onder de BiZa-modelcontracten of de FENIT-

voorwaarden” in: “Open Source Software: Een verkenning naar de juridische aspecten 
van open source software”, Elisabeth Thole, Regine Scholten en Wouter Seinen (red.) NvIR 2005; Walter 

van Holst, "Nieuwe FENIT-voorwaarden benadelen afnemer", Computable 10 oktober 2003,; Voor literatuur 

over  de FENIT-voorwaarden 1994 zie  A.H.J. Kuus, "De algemene voorwaarden van FENIT: Cosso in een nieuwe 

jas", Computerrecht, 1995/3, p. 99-102; H.S.M. Kruijer, "De exoneratieclausules in de algemene voorwaarden 

van de Federatie van Nederlandse ondernemingen in de Informatietechnologie (FENIT)", Kluwer/Deventer, 

2000.  
13

 Algemene Voorwaarden van de Branchevereniging voor informatietechnologie COSSO gedepononeerd bij de 
Griffie van de Arrondissementsrechtbank te Den Haag d.d. 10 mei 1993 onder nummer 136/1993 (Cosso 1993). 
Algemene Voorwaarden van de Branchevereniging voor Informatietechnologie COSSO gedeponeerd bij de 
Griffie van de Arrondissementsrechtbank te Den Haag op 5 december 1990 onder nummer 171/1990 (COSSO 
1990). Algemene voorwaarden van de Vereniging Computer Service- en Software Bureau’s gedeponeerd bij de 
Griffie van de Arrondissementsrechtbank te Amsterdam op 27 mei 1986 onder nr. 108 (COSSO 1986).  
14

 Modelcontracten Automatisering: handleiding met modellen onder redactie van J.G.J. Janssen, W.F.R. 
Rinzema, D.W.F. Verkade. Alphen aan de Rijn, 1991 (losbladig). 
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geworden onder de naam “BiZa-Modelcontracten”. De Modelcontracten Automatisering zijn 

in de jaren achtereenvolgend in meerdere versies gepubliceerd. De laatste versie dateert uit 

1995.  

 

De BiZa-modelcontracten hebben in de literatuur en daarbuiten aan veel kritiek 

blootgestaan.15 Onder meer vanwege de (cumulatieve) boetebepalingen, het ontbreken van 

een beperking van aansprakelijkheid voor de leverancier en de hantering van het begrip 

beroepsfout met de daaraan in de voorwaarden verbonden consequenties.  

 

De Modelcontracten Automatisering in de versie van 1995 behelzen modelcontracten voor 

Offerte-aanvraag, Ontwikkelingsovereenkomst maatwerkprogrammatuur, Overeenkomst tot 

beschikbaarstelling van standaard programmatuur, Overeenkomst tot beschikbaarstelling 

van standaard programmatuur met maatwerkaanpassingen, Onderhoudsovereenkomst 

programmatuur, Mantelovereenkomst beperkte dienstverlening, Werkopdracht bij 

mantelovereenkomst beperkte dienstverlening, Mantelovereenkomst dienstverlening, 

Nadere overeenkomst dienstverlening, Exploitatie-overeenkomst gegevensverwerking, 

Koopovereenkomst apparatuur, Huurovereenkomst apparatuur, Mantelovereenkomst koop 

apparatuur, Nadere overeenkomst koop apparatuur, Mantelovereenkomst onderhoud 

apparatuur en Nadere overeenkomst onderhoud apparatuur. De Modelcontracten kennen 

geen beperking van aansprakelijkheid van de leverancier. Wel een breed scala van 

aansprakelijkheidsverhogende bedingen.  

 

ARBIT 

Het Ministerie van Economische Zaken heeft de Algemene rijksvoorwaarden bij IT-

overeenkomsten (ARBIT) uitgebracht.16 Bij de ARBIT behoort ook een Modelovereenkomst 

die ten tijde van de verschijning van de ARBIT niet openbaar is gemaakt. 

 

De ARBIT worden wel aangemerkt als opvolger van BIZA modelcontracten. Dat is maar ten 

dele het geval. De ARBIT zijn met name bedoeld voor gebruik bij kleinere tot middelgrote 

ICT-projecten en niet voor meer complexe overeenkomsten.17 Daarvoor zijn de BiZa- 

modelcontracten nog steeds bruikbaar. De ARBIT zijn in de literatuur kritisch maar niet 

onwelwillend ontvangen.18 

 
                                                           
15

 Zie o.m. de reactie van brancheorganisatie FENIT middels haar uitgave “Toelichting en commentaar op 
Modelcontracten automatisering. Handleiding met modellen voor gebruik bij de overheid”, Woerden (FENIT) 8 
december 1998 (alsmede eerdere versies hiervan). Zie voorts het vermakelijk commentaar op de 
Modelcontracten Automatisering in T.L.D. Oosterbaan, “Rijksoverheid lanceert ARBIT-voorwaarden”, 
Computerrecht 2010/5, p. 255.  
16

 Algemene Rijksvoorwaarden bij IT-Overeenkomsten, Regeling van de Minister-President, Minister van 
Algemene Zaken, van 7 juli 2010, nr 3093917 (Stcrt 2010, nr 11138, 19 juli 2010). 
17

 Zie …. bij de Toelichting bij de ARBIT.  
18

 Carolien Jopse, Marina Berghuijs, "ARBIT in strijd met EU-regels?", Automatisering Gids 2010/35; en de 
reactie hierop van R. Leether, "ARBIT niet in strijd met EU-regels",  Automatisering Gids 2010/39; F. Mutsaerts, 
"ARBIT 2010 is niet evenwichtig genoeg", Computable 3 september 2010; R. Grandia en G.J. Vlasveld, 
“Contractmanagement bij ARBIT geen sinecure", Computable december 2010/26, p 10 t/m 11. T.L.D. 
Oosterbaan, Rijksoverheid lanceert ARBIT-voorwaarden”, Computerrecht 2010/5, p. 255.  
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Aansprakelijkheid 

De aansprakelijkheid voor persoons- en zaakschade en daaruit voortvloeiende schade is 

beperkt tot een bedrag van € 1.250.000,00 per aanspraak (artikel 26.2 ARBIT). De 

aansprakelijkheid voor schade anders dan in artikel 26.2 ARBIT is beperkt tot een bedrag van 

ten hoogste 4 maal de hoogte van de vergoeding (zie ook artikel 1.32 en artikel 1.27 ARBIT) 

per aanspraak. Deze beperkingen komen evenwel in bepaalde gevallen te vervallen (artikel 

26.4 ARBIT). Alle verplichtingen, ook die krachtens de belasting-, zorgverzekerings- en sociale 

verzekeringswetgeving met betrekking tot personeel van de wederpartij komen ten laste van 

de wederpartij.  

 

Onderzoek- en informatieverplichting 

In artikel 4.1 ARBIT is bepaald dat de wederpartij zich ter bepaling van de door 

opdrachtgever met de prestatie beoogde gebruik in voldoende mate op de hoogte heeft 

gesteld van (a) de doelstellingen in verband waarmee opdrachtgever de overeenkomst 

aangaat en (b) de organisatie van opdrachtgever voor zover van belang voor de 

overeenkomst. Voorts is bepaald dat de wederpartij zich met het oog op het bepaalde in 

artikel 4.1 ARBIT tevens een oordeel heeft gevormd over de haalbaarheid van de prestatie 

“binnen de door de opdrachtgever aangegeven kaders” (artikel 4.2 ARBIT).  

 

Artikel 4.3 ARBIT bepaalt dat de opdrachtgever de wederpartij met het oog op het bepaalde 

in artikel 4.1 ARBIT van voldoende informatie heeft voorzien en dat opdrachtgever de 

wederpartij op verzoek aanvullende informatie verstrekt voor zover die niet van 

vertrouwelijke aard is en in redelijkheid relevant  moet worden geacht voor de uitvoering 

van de overeenkomst. Bij eventuele onduidelijkheid dient de wederpartij tijdig navraag te 

doen bij opdrachtgever. De bepaling kan worden aangemerkt als een bewijsbeding en/of 

vaststellingsovereenkomst in de zin van artikel 7:900 BW. Met voornoemde 

onderzoeksverplichtingen wordt in beginsel een zware verantwoordelijkheid op de 

schouders van de leverancier gelegd.   

   

Intellectuele eigendomsrechten en licentie 

In artikel 8 ARBIT wordt bepaald dat alle intellectuele eigendomsrechten die ten aanzien van 

de prestatie waar en wanneer ook zullen of kunnen worden uitgeoefend, berusten bij (a) 

Opdrachtgever voor zover het betreft een Prestatie die specifiek voor Opdrachtgever is of 

wordt ontworpen of vervaardigd en/of onder leiding of toezicht van Opdrachtgever dan wel 

aan de hand van diens instructies of ontwerpen is of wordt gerealiseerd; of b. Wederpartij of 

een derde in alle overige gevallen. Wederpartij verleent in dat geval aan Opdrachtgever een 

nader bij de Overeenkomst te bepalen niet exclusief recht tot gebruik van de Prestatie dat in 

ieder geval toereikend is voor nakoming van het in de Overeenkomst(en) bepaalde.  

 

Geschillenbeslechting 

Op grond van artikel 37 ARBIT geldt dat ieder geschil met betrekking tot de uitvoering van de 

overeenkomst bij uitsluiting dient te worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Den 

Haag.  
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ARVODI 

De Algemene Rijksvoorwaarden voor het verstrekken van opdrachten tot het verrichten van 

Diensten (ARVODI) zijn niet specifiek bedoeld voor hantering op het gebied van ICT. 19 

Nochtans worden deze algemene voorwaarden geregeld daarvoor toegepast, mogelijk en 

waarschijnlijk vooral “uit gewoonte” of onbekendheid met de meer specifieke algemene 

voorwaarden voor ICT.20 De ARVODI kennen een aantal opvolgende versies. Bij de ARVODI is 

een Modelovereenkomst gepubliceerd.21  

 

De ARVODI bestaan uit 31 artikelen verdeeld over 7 hoofdstukken: Algemeen (I), uitvoering 

van de overeenkomst (II), verhouding tussen partijen en begeleiding (III), vergoeding, 

meerwerk en minderwerk (IV), financiele bepalingen (V), tekortschieten in de nakoming, 

ontbinding en opzegging (VI) en diversen (VII).  

 

Gemeentelijk modelcontract 

De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) heeft het modelcontract “Automatisering 

gemeenten: standaardprogrammatuur” gepubliceerd met toelichting en checklist.22 Bij de 

opstelling hiervan is gestreefd naar een zo breed mogelijk draagvlak.23  

 

BTG-Modellen 

De Nederlandse Vereniging van BedrijfsTelecommunicatie Grootgebruikers (BTG) is een 

vereniging die de belangen van haar leden (voornamelijk grote ondernemingen) behartigt bij 

leveranciers van telecommunicatie. De BTG heeft modelcontracten opgesteld voor 

telecommunicatiediensten en -producten.24 Deze behelzen een mantelovereenkomst en 

deelovereenkomsten voor respectievelijk aansluiting vaste en mobiele telefonie, huurlijnen, 

apparatuur en dienstverlening.   

 

mr. Robert Grandia, Rotterdam, mei 2012 
  

                                                           
19

 Algemene Rijksvoorwaarden voor het verstrekken van opdrachten tot het verrichten van Diensten 2008, 
vastgesteld bij besluit van de Minister-President, Minister van Algemene Zaken, van 26 februari 2008, nr 
3313667 (Stcrt. 2008, 52, p. 7) en gewijzigd bij besluit van 23 februari 2009, nr. 3075033 (Stcrt. 2009, 53, p. 1). 
20

 De hantering van de ARVODI voor producten en diensten op het gebied van ICT is meermaals bekritiseerd, 
onder andere vanuit leveranciersbranchevereniging ICT~Office. Dat resulteerde in 2009 in een breed in de 
media uitgedragen WOB-verzoek door ICT~Office met als inzet de beschikking te krijgen over de toelichting bij 
de ARVODI (“het paarse boekje”). Zulks in de overtuiging dat op basis daarvan het standpunt kon worden 
onderbouwd dat de ARVODI zich niet zouden lenen voor toepassing bij overeenkomsten inzake ICT-producten 
en -diensten. Het WOB-verzoek werd niet toegekend en het onderwerp verdween nadien geruisloos van de 
agenda. 
21

 Modelovereenkomst behorende bij de ARVODI-2008. 
22

 L. A. Schriever (red.) “Modelcontract Automatisering gemeenten: standaardprogrammatuur”, ’s-Gravenhage 
(VNG) 1993.  
23

 Het modelcontract is blijkens het voorwoord opgesteld in overleg tussen de VNG, de Vereniging van 
coördinatoren Informatievoorziening en Automatisering (VIAG) en leveranciers verenigd in het 
Bedrijvenplatform van de VNG. 
24

 Zie de uitgave van de Nederlandse vereniging van BedrijfsTelecommunicatie Grootgebruikers (BTG), 
Modelcontracten, januari 2006. Zie ook de site www.btg.org.   

http://www.btg.org/
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Algemene voorwaarden: Wettelijke regeling 

 

 

Artikel 6:231 

In deze afdeling wordt verstaan onder:  

a. algemene voorwaarden: een of meer bedingen die zijn opgesteld teneinde in een aantal overeenkomsten te 

worden opgenomen, met uitzondering van bedingen die de kern van de prestaties aangeven, voor zover deze 

laatstgenoemde bedingen duidelijk en begrijpelijk zijn geformuleerd;  

b. gebruiker: degene die algemene voorwaarden in een overeenkomst gebruikt;  

c. wederpartij: degene die door ondertekening van een geschrift of op andere wijze de gelding van algemene 

voorwaarden heeft aanvaard.  

 

Artikel 6:232 

Een wederpartij is ook dan aan de algemene voorwaarden gebonden als bij het sluiten van de overeenkomst de 

gebruiker begreep of moest begrijpen dat zij de inhoud daarvan niet kende.  

 

Artikel 6:233 

 Een beding in algemene voorwaarden is vernietigbaar  

a. indien het, gelet op de aard en de overige inhoud van de overeenkomst, de wijze waarop de voorwaarden 

zijn tot stand gekomen, de wederzijds kenbare belangen van partijen en de overige omstandigheden van het 

geval, onredelijk bezwarend is voor de wederpartij; of  

b. indien de gebruiker aan de wederpartij niet een redelijke mogelijkheid heeft geboden om van de algemene 

voorwaarden kennis te nemen.  

 

Artikel 6:234 

1.  De gebruiker heeft aan de wederpartij de in artikel 233 onder b bedoelde mogelijkheid geboden, indien hij 

de algemene voorwaarden voor of bij het sluiten van de overeenkomst aan de wederpartij ter hand heeft 

gesteld, de voorwaarden overeenkomstig de in artikel 230c voorziene wijze heeft verstrekt of, indien dit 

redelijkerwijs niet mogelijk is, voor de totstandkoming van de overeenkomst aan de wederpartij heeft bekend 

gemaakt dat de voorwaarden bij hem ter inzage liggen of bij een door hem opgegeven Kamer van Koophandel 

en Fabrieken of een griffie van een gerecht zijn gedeponeerd, alsmede dat zij op verzoek zullen worden 

toegezonden. Indien de voorwaarden niet voor of bij het sluiten van de overeenkomst aan de wederpartij ter 

hand zijn gesteld, zijn de bedingen tevens vernietigbaar indien de gebruiker de voorwaarden niet op verzoek 

van de wederpartij onverwijld op zijn kosten aan haar toezendt. Het omtrent de verplichting tot toezending 

bepaalde is niet van toepassing, voor zover deze toezending redelijkerwijze niet van de gebruiker kan worden 

gevergd.  

2. De gebruiker heeft tevens aan de wederpartij de in artikel 233 onder b bedoelde mogelijkheid geboden, 

indien hij de algemene voorwaarden voor of bij het sluiten van de overeenkomst aan de wederpartij langs 

elektronische weg ter beschikking heeft gesteld op een zodanige wijze dat deze door haar kunnen worden 

opgeslagen en voor haar toegankelijk zijn ten behoeve van latere kennisneming of, indien dit redelijkerwijs niet 

mogelijk is, voor de totstandkoming van de overeenkomst aan de wederpartij heeft bekend gemaakt waar van 

de voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen, alsmede dat zij op verzoek langs 

elektronische weg of op andere wijze zullen worden toegezonden. Indien de voorwaarden niet voor of bij het 

sluiten van de overeenkomst aan de wederpartij langs elektronische weg ter beschikking zijn gesteld, zijn de 

bedingen tevens vernietigbaar indien de gebruiker de voorwaarden niet op verzoek van de wederpartij 

onverwijld op zijn kosten langs elektronische weg of op andere wijze aan haar toezendt.  

3.  Voor het op de in lid 2 bedoelde wijze bieden van een redelijke mogelijkheid om van de algemene 

voorwaarden kennis te nemen is de uitdrukkelijke instemming van de wederpartij vereist indien de 

overeenkomst niet langs elektronische weg tot stand komt.  
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Artikel 6:235 

1. Op de vernietigingsgronden bedoeld in de artikelen 233 en 234 kan geen beroep worden gedaan door  

a. een rechtspersoon bedoeld in artikel 360 van Boek 2, die ten tijde van het sluiten van de overeenkomst 

laatstelijk zijn jaarrekening openbaar heeft gemaakt, of ten aanzien waarvan op dat tijdstip laatstelijk artikel 

403 lid 1 van Boek 2 is toegepast;  

b. een partij op wie het onder a bepaalde niet van toepassing is, indien op voormeld tijdstip bij haar vijftig of 

meer personen werkzaam zijn of op dat tijdstip uit een opgave krachtens de Handelsregisterwet 2007 blijkt dat 

bij haar vijftig of meer personen werkzaam zijn.  

2.  Op de vernietigingsgrond bedoeld in artikel 233 onder a, kan mede een beroep worden gedaan door een 

partij voor wie de algemene voorwaarden door een gevolmachtigde zijn gebruikt, mits de wederpartij 

meermalen overeenkomsten sluit waarop dezelfde of nagenoeg dezelfde algemene voorwaarden van 

toepassing zijn.  

3.  Op de vernietigingsgronden bedoeld in de artikelen 233 en 234, kan geen beroep worden gedaan door een 

partij die meermalen dezelfde of nagenoeg dezelfde algemene voorwaarden in haar overeenkomsten gebruikt.  

4.  De termijn bedoeld in artikel 52 lid 1 onder d van Boek 3, begint met de aanvang van de dag, volgende op 

die waarop een beroep op het beding is gedaan.  

 

Artikel 6:236 

 Bij een overeenkomst tussen een gebruiker en een wederpartij, natuurlijk persoon, die niet handelt in de 

uitoefening van een beroep of bedrijf, wordt als onredelijk bezwarend aangemerkt een in de algemene 

voorwaarden voorkomend beding  

a. dat de wederpartij geheel en onvoorwaardelijk het recht ontneemt de door de gebruiker toegezegde 

prestatie op te eisen;  

b. dat de aan de wederpartij toekomende bevoegdheid tot ontbinding, zoals deze in afdeling 5 van titel 5 is 

geregeld, uitsluit of beperkt;  

c. dat een de wederpartij volgens de wet toekomende bevoegdheid tot opschorting van de nakoming uitsluit of 

beperkt of de gebruiker een verdergaande bevoegdheid tot opschorting verleent dan hem volgens de wet 

toekomt;  

d. dat de beoordeling van de vraag of de gebruiker in de nakoming van een of meer van zijn verbintenissen is te 

kort geschoten aan hem zelf overlaat, of dat de uitoefening van de rechten die de wederpartij ter zake van een 

zodanige tekortkoming volgens de wet toekomen, afhankelijk stelt van de voorwaarde dat deze eerst een 

derde in rechte heeft aangesproken;  

e. krachtens hetwelk de wederpartij aan de gebruiker bij voorbaat toestemming verleent zijn uit de 

overeenkomst voortvloeiende verplichtingen op een der in afdeling 3 van titel 2 bedoelde wijzen op een derde 

te doen overgaan, tenzij de wederpartij te allen tijde de bevoegdheid heeft de overeenkomst te ontbinden, of 

de gebruiker jegens de wederpartij aansprakelijk is voor de nakoming door de derde, of de overgang 

plaatsvindt in verband met de overdracht van een onderneming waartoe zowel die verplichtingen als de 

daartegenover bedongen rechten behoren;  

f. dat voor het geval uit de overeenkomst voor de gebruiker voortvloeiende rechten op een derde overgaan, 

ertoe strekt bevoegdheden of verweermiddelen die de wederpartij volgens de wet jegens die derde zou 

kunnen doen gelden, uit te sluiten of te beperken;  

g. dat een wettelijke verjarings- of vervaltermijn waarbinnen de wederpartij enig recht moet geldend maken, 

tot een verjarings- onderscheidenlijk vervaltermijn van minder dan een jaar verkort;  

h. dat voor het geval bij de uitvoering van de overeenkomst schade aan een derde wordt toegebracht door de 

gebruiker of door een persoon of zaak waarvoor deze aansprakelijk is, de wederpartij verplicht deze schade 

hetzij aan de derde te vergoeden, hetzij in haar verhouding tot de gebruiker voor een groter deel te dragen dan 

waartoe zij volgens de wet verplicht zou zijn;  

i. dat de gebruiker de bevoegdheid geeft de door hem bedongen prijs binnen drie maanden na het sluiten van 

de overeenkomst te verhogen, tenzij de wederpartij bevoegd is in dat geval de overeenkomst te ontbinden;  
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j. dat in geval van een overeenkomst tot het geregeld afleveren van zaken, elektriciteit daaronder begrepen en 

dag-, nieuws- en weekbladen en tijdschriften niet daaronder begrepen, of tot het geregeld doen van 

verrichtingen, leidt tot stilzwijgende verlenging of vernieuwing in een overeenkomst voor bepaalde duur, dan 

wel tot een stilzwijgende voortzetting in een overeenkomst voor onbepaalde duur zonder dat de wederpartij 

de bevoegdheid heeft om de voortgezette overeenkomst te allen tijde op te zeggen met een opzegtermijn van 

ten hoogste een maand;  

k. dat de bevoegdheid van de wederpartij om bewijs te leveren uitsluit of beperkt, of dat de uit de wet 

voortvloeiende verdeling van de bewijslast ten nadele van de wederpartij wijzigt, hetzij doordat het een 

verklaring van haar bevat omtrent de deugdelijkheid van de haar verschuldigde prestatie, hetzij doordat het 

haar belast met het bewijs dat een tekortkoming van de gebruiker aan hem kan worden toegerekend;  

l. dat ten nadele van de wederpartij afwijkt van artikel 37 van Boek 3, tenzij het betrekking heeft op de vorm 

van door de wederpartij af te leggen verklaringen of bepaalt dat de gebruiker het hem door de wederpartij 

opgegeven adres als zodanig mag blijven beschouwen totdat hem een nieuw adres is meegedeeld;  

m. waarbij een wederpartij die bij het aangaan van de overeenkomst werkelijke woonplaats in een gemeente 

in Nederland heeft, woonplaats kiest anders dan voor het geval zij te eniger tijd geen bekende werkelijke 

woonplaats in die gemeente zal hebben, tenzij de overeenkomst betrekking heeft op een registergoed en 

woonplaats ten kantore van een notaris wordt gekozen;  

n. dat voorziet in de beslechting van een geschil door een ander dan hetzij de rechter die volgens de wet 

bevoegd zou zijn, hetzij een of meer arbiters, tenzij het de wederpartij een termijn gunt van tenminste een 

maand nadat de gebruiker zich schriftelijk jegens haar op het beding heeft beroepen, om voor beslechting van 

het geschil door de volgens de wet bevoegde rechter te kiezen;  

o. dat de bevoegdheid van de wederpartij om de overeenkomst, die mondeling, schriftelijk of langs 

elektronische weg tot stand is gekomen, op een overeenkomstige wijze op te zeggen, uitsluit of beperkt;  

p. dat in geval van een overeenkomst tot het geregeld afleveren van dag-, nieuws- en weekbladen en 

tijdschriften, leidt tot een stilzwijgende verlenging of vernieuwing van de overeenkomst met een duur die 

langer is dan drie maanden, dan wel tot een stilzwijgende verlenging of vernieuwing van de overeenkomst met 

een duur van ten hoogste drie maanden zonder dat de wederpartij de bevoegdheid heeft om de overeenkomst 

telkens tegen het einde van de duur van de verlenging of de vernieuwing op te zeggen met een opzegtermijn 

van ten hoogste een maand;  

q. dat in geval van een overeenkomst tot het geregeld afleveren van dag-, nieuws- en weekbladen en 

tijdschriften, leidt tot een stilzwijgende voortzetting in een overeenkomst voor onbepaalde duur zonder dat de 

wederpartij de bevoegdheid heeft om de voortgezette overeenkomst te allen tijde op te zeggen met een 

opzegtermijn van ten hoogste een maand of, in geval de geregelde aflevering minder dan eenmaal per maand 

plaats heeft, met een opzegtermijn van ten hoogste drie maanden;  

r. dat de wederpartij verplicht de verklaring tot opzegging van een overeenkomst als bedoeld onder j of p 

respectievelijk q te laten plaatsvinden op een bepaald moment;  

s. dat in geval van een overeenkomst met beperkte duur tot het geregeld ter kennismaking afleveren van dag-, 

nieuws-, weekbladen en tijdschriften leidt tot voortzetting van de overeenkomst.  

 

Artikel 6:237 

 Bij een overeenkomst tussen een gebruiker en een wederpartij, natuurlijk persoon, die niet handelt in de 

uitoefening van een beroep of bedrijf, wordt vermoed onredelijk bezwarend te zijn een in de algemene 

voorwaarden voorkomend beding  

a. dat de gebruiker een, gelet op de omstandigheden van het geval, ongebruikelijk lange of onvoldoende 

bepaalde termijn geeft om op een aanbod of een andere verklaring van de wederpartij te reageren;  

b. dat de inhoud van de verplichtingen van de gebruiker wezenlijk beperkt ten opzichte van hetgeen de 

wederpartij, mede gelet op de wettelijke regels die op de overeenkomst betrekking hebben, zonder dat beding 

redelijkerwijs mocht verwachten;  

c. dat de gebruiker de bevoegdheid verleent een prestatie te verschaffen die wezenlijk van de toegezegde 

prestatie afwijkt, tenzij de wederpartij bevoegd is in dat geval de overeenkomst te ontbinden;  
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d. dat de gebruiker van zijn gebondenheid aan de overeenkomst bevrijdt of hem de bevoegdheid daartoe geeft 

anders dan op in de overeenkomst vermelde gronden welke van dien aard zijn dat deze gebondenheid niet 

meer van hem kan worden gevergd;  

e. dat de gebruiker een ongebruikelijk lange of onvoldoende bepaalde termijn voor de nakoming geeft;  

f. dat de gebruiker of een derde geheel of ten dele bevrijdt van een wettelijke verplichting tot 

schadevergoeding;  

g. dat een de wederpartij volgens de wet toekomende bevoegdheid tot verrekening uitsluit of beperkt of de 

gebruiker een verdergaande bevoegdheid tot verrekening verleent dan hem volgens de wet toekomt;  

h. dat als sanctie op bepaalde gedragingen van de wederpartij, nalaten daaronder begrepen, verval stelt van 

haar toekomende rechten of van de bevoegdheid bepaalde verweren te voeren, behoudens voor zover deze 

gedragingen het verval van die rechten of verweren rechtvaardigen;  

i. dat voor het geval de overeenkomst wordt beëindigd anders dan op grond van het feit dat de wederpartij in 

de nakoming van haar verbintenis is tekort geschoten, de wederpartij verplicht een geldsom te betalen, 

behoudens voor zover het betreft een redelijke vergoeding voor door de gebruiker geleden verlies of gederfde 

winst;  

j. dat de wederpartij verplicht tot het sluiten van een overeenkomst met de gebruiker of met een derde, tenzij 

dit, mede gelet op het verband van die overeenkomst met de in dit artikel bedoelde overeenkomst, 

redelijkerwijze van de wederpartij kan worden gevergd;  

k. dat voor een overeenkomst als bedoeld in artikel 236 onder j of p respectievelijk q een duur bepaalt van 

meer dan een jaar, tenzij de wederpartij na een jaar de bevoegdheid heeft de overeenkomst te allen tijde op te 

zeggen met een opzegtermijn van ten hoogste een maand;  

l. dat de wederpartij aan een opzegtermijn bindt die langer is dan de termijn waarop de gebruiker de 

overeenkomst kan opzeggen;  

m. dat voor de geldigheid van een door de wederpartij te verrichten verklaring een strengere vorm dan het 

vereiste van een onderhandse akte stelt;  

n. dat bepaalt dat een door de wederpartij verleende volmacht onherroepelijk is of niet eindigt door haar dood 

of ondercuratelestelling, tenzij de volmacht strekt tot levering van een registergoed;  

o. dat de wederpartij bij overeenkomsten, niet zijnde verlengde, vernieuwde of voortgezette overeenkomsten 

als bedoeld in artikel 236, onder j of p respectievelijk q, aan een opzegtermijn bindt die langer is dan een 

maand.  

 

Artikel 6:238 

1. Bij een overeenkomst als bedoeld in de artikelen 236 en 237, kan jegens de wederpartij geen beroep worden 

gedaan  

a. op het feit dat de overeenkomst in naam van een derde is gesloten, indien dit beroep berust op het enkele 

feit dat een beding van deze strekking in de algemene voorwaarden voorkomt;  

b. op het feit dat de algemene voorwaarden beperkingen bevatten van de bevoegdheid van een 

gevolmachtigde van de gebruiker, die zo ongebruikelijk zijn dat de wederpartij ze zonder het beding niet 

behoefde te verwachten, tenzij zij ze kende.  

2. Bij een overeenkomst als bedoeld in de artikelen 236 en 237 moeten de bedingen duidelijk en begrijpelijk 

zijn opgesteld. Bij twijfel over de betekenis van een beding, prevaleert de voor de wederpartij gunstigste uitleg. 

 

 

Artikel 6:239 

1. Bij algemene maatregel van bestuur kunnen de onderdelen a-n van artikel 237 worden gewijzigd en kan hun 

toepassingsgebied worden beperkt.  

2. Alvorens een voordracht tot vaststelling, wijziging of intrekking van een maatregel als bedoeld in het eerste 

lid te doen, kan Onze Minister van Justitie de naar zijn oordeel representatieve organisaties van hen die bij het 

sluiten van de overeenkomsten waarop de maatregel betrekking heeft, algemene voorwaarden plegen te 

gebruiken en van hen die bij die overeenkomsten als hun wederpartij plegen op te treden, horen.  
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3. Een besluit als in het eerste lid bedoeld wordt zodra het is vastgesteld toegezonden aan de voorzitters van 

de beide Kamers van de Staten-Generaal. Een dergelijk besluit treedt niet in werking dan nadat twee maanden 

zijn verstreken sinds de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin het is geplaatst.  

 

Artikel 6:240 

1. Op vordering van een rechtspersoon als bedoeld in lid 3 kunnen bepaalde bedingen in bepaalde algemene 

voorwaarden onredelijk bezwarend worden verklaard; de artikelen 233 onder a, 236 en 237 zijn van 

overeenkomstige toepassing. Voor de toepassing van de vorige zin wordt een beding in algemene voorwaarden 

dat in strijd is met een dwingende wetsbepaling, als onredelijk bezwarend aangemerkt. Bij de beoordeling van 

een beding blijft de uitlegregel van artikel 238 lid 2, tweede zin, buiten toepassing.  

2. De vordering kan worden ingesteld tegen de gebruiker, alsmede tegen een rechtspersoon met volledige 

rechtsbevoegdheid die ten doel heeft de behartiging van de belangen van personen die een beroep of bedrijf 

uitoefenen, indien hij het gebruik van de algemene voorwaarden door die personen bevordert.  

3. De vordering komt toe aan rechtspersonen met volledige rechtsbevoegdheid die ten doel hebben de 

behartiging van belangen van personen die een beroep of bedrijf uitoefenen of van eindgebruikers van niet 

voor een beroep of bedrijf bestemde goederen of diensten. Zij kan slechts betrekking hebben op algemene 

voorwaarden die worden gebruikt of bestemd zijn te worden gebruikt in overeenkomsten met personen wier 

belangen door de rechtspersoon worden behartigd.  

4. De eiser is niet ontvankelijk indien niet blijkt dat hij, alvorens de vordering in te stellen, de gebruiker of, in 

het geval bedoeld in artikel 1003 van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering, de aldaar bedoelde 

vereniging, de gelegenheid heeft geboden om in onderling overleg de algemene voorwaarden zodanig te 

wijzigen dat de bezwaren die grond voor de vordering zouden opleveren, zijn weggenomen. Een termijn van 

twee weken na de ontvangst van een verzoek tot overleg onder vermelding van de bezwaren, is daartoe in elk 

geval voldoende.  

5. Voor zover een rechtspersoon met het gebruik van bedingen in algemene voorwaarden heeft ingestemd, 

komt hem geen vordering als bedoeld in lid 1 toe.  

6. Met een rechtspersoon als bedoeld in lid 3 wordt gelijk gesteld een organisatie of openbaar lichaam met 

zetel buiten Nederland welke geplaatst is op de lijst, bedoeld in artikel 4 lid 3 van richtlijn nr. 98/27/EG van het 

Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie van 19 mei 1998 betreffende het doen staken van 

inbreuken in het raam van de bescherming van consumentenbelangen (PbEG L 166), mits de vordering 

betrekking heeft op algemene voorwaarden die worden gebruikt of bestemd zijn te worden gebruikt in 

overeenkomsten met personen die hun gewone verblijfplaats hebben in het land waar de organisatie of het 

openbaar lichaam gezeteld is, en de organisatie deze belangen ingevolge haar doelstelling behartigt of aan het 

openbaar lichaam de behartiging van deze belangen is toevertrouwd.  

 

Artikel 6:241 

1. Het Gerechtshof te 's-Gravenhage is bij uitsluiting bevoegd tot kennisneming van vorderingen als in het 

vorige artikel bedoeld.  

2. De in het vorige artikel bedoelde rechtspersonen hebben de bevoegdheden, geregeld in de artikelen 217 en 

376 van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering; artikel 379 van dat wetboek is niet van toepassing.  

3. Op vordering van de eiser kan aan de uitspraak worden verbonden  

a. een verbod van het gebruik van de door de uitspraak getroffen bedingen of van het bevorderen daarvan;  

b. een gebod om een aanbeveling tot het gebruik van deze bedingen te herroepen;  

c. een veroordeling tot het openbaar maken of laten openbaar maken van de uitspraak, zulks op door de 

rechter te bepalen wijze en op kosten van de door de rechter aan te geven partij of partijen.  

4. De rechter kan in zijn uitspraak aangeven op welke wijze het onredelijk bezwarend karakter van de bedingen 

waarop de uitspraak betrekking heeft, kan worden weggenomen.  

5. Geschillen terzake van de tenuitvoerlegging van de in lid 3 bedoelde veroordelingen, alsmede van de 

veroordeling tot betaling van een dwangsom, zo deze is opgelegd, worden bij uitsluiting door het Gerechtshof 

te 's-Gravenhage beslist.  
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6. Tot kennisneming van vorderingen in kort geding strekkende tot veroordelingen als bedoeld in lid 3, 

ingesteld door rechtspersonen als bedoeld in artikel 240 lid 3, is de voorzieningenrechter van de rechtbank te 

's-Gravenhage bij uitsluiting bevoegd. Lid 5, alsmede de artikelen 62, 116 lid 2, 1003, 1005, 1006 van het 

Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering zijn van overeenkomstige toepassing.  

 

Artikel 6:242 

1. Op vordering van een of meer van degenen tegen wie de in artikel 240 lid 1 bedoelde uitspraak is gedaan, 

kan de rechter die uitspraak wijzigen of opheffen op grond dat zij tengevolge van een wijziging in de 

omstandigheden niet langer gerechtvaardigd is. De vordering wordt ingesteld tegen de rechtspersoon op wiens 

vordering de uitspraak was gedaan.  

2. Indien de rechtspersoon op wiens vordering de uitspraak was gedaan, is ontbonden, wordt de zaak met een 

verzoekschrift ingeleid. Voor de toepassing van artikel 279 lid 1 van het Wetboek van Burgerlijke 

Rechtsvordering worden rechtspersonen als bedoeld in artikel 240 lid 3 als belanghebbenden aangemerkt.  

3. Artikel 241 leden 1, 2, 3 onder c en 5 is van overeenkomstige toepassing.  

4. De vorige leden zijn niet van toepassing voor zover de uitspraak betrekking had op een beding dat door de 

wet als onredelijk bezwarend wordt aangemerkt.  

 

Artikel 6:243 

Een beding in algemene voorwaarden dat door degene jegens wie een verbod tot gebruik ervan is 

uitgesproken, in strijd met het verbod in een overeenkomst wordt opgenomen, is vernietigbaar. Artikel 235 is 

van overeenkomstige toepassing.  

 

Artikel 6:244 

1. Een persoon die handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf, kan geen beroep doen op een beding in 

een overeenkomst met een partij die terzake van de goederen of diensten waarop die overeenkomst 

betrekking heeft, met gebruikmaking van algemene voorwaarden overeenkomsten met haar afnemers heeft 

gesloten, voor zover een beroep op dat beding onredelijk zou zijn wegens zijn nauwe samenhang met een in de 

algemene voorwaarden voorkomend beding dat krachtens deze afdeling is vernietigd of door een uitspraak als 

bedoeld in artikel 240 lid 1 is getroffen.  

2. Is tegen de gebruiker een vordering als bedoeld in artikel 240 lid 1 ingesteld, dan is hij bevoegd die persoon 

in het geding te roepen teneinde voor recht te horen verklaren dat een beroep als bedoeld in het vorige lid 

onredelijk zou zijn. Artikel 241 leden 2, 3 onder c, 4 en 5 alsmede de artikelen 210, 211 en 215 van het 

Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering zijn van overeenkomstige toepassing.  

3. Op de uitspraak is artikel 242 van overeenkomstige toepassing.  

4. Op eerdere overeenkomsten met betrekking tot de voormelde goederen en diensten zijn de leden 1-3 van 

overeenkomstige toepassing.  

 

Artikel 6:245 

Deze afdeling is noch van toepassing op arbeidsovereenkomsten, noch op collectieve arbeidsovereenkomsten.  

 

Artikel 6:246 

Noch van de artikelen 231-244, noch van de bepalingen van de in artikel 239 lid 1 bedoelde algemene 

maatregelen van bestuur kan worden afgeweken. De bevoegdheid om een beding krachtens deze afdeling door 

een buitengerechtelijke verklaring te vernietigen, kan niet worden uitgesloten.  

 

Artikel 6:247 

1. Op overeenkomsten tussen partijen die handelen in de uitoefening van een beroep of bedrijf en die beide in 

Nederland gevestigd zijn, is deze afdeling van toepassing, ongeacht het recht dat de overeenkomst beheerst.  
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2. Op overeenkomsten tussen partijen die handelen in de uitoefening van een beroep of bedrijf en die niet 

beide in Nederland gevestigd zijn, is deze afdeling niet van toepassing, ongeacht het recht dat de 

overeenkomst beheerst.  

3. Een partij is in de zin van de leden 1 en 2 in Nederland gevestigd, indien haar hoofdvestiging, of, zo de 

prestatie volgens de overeenkomst door een andere vestiging dan de hoofdvestiging moet worden verricht, 

deze andere vestiging zich in Nederland bevindt.  

4. Op overeenkomsten tussen een gebruiker en een wederpartij, natuurlijk persoon, die niet handelt in de 

uitoefening van een beroep of bedrijf, is, indien de wederpartij haar gewone verblijfplaats in Nederland heeft, 

deze afdeling van toepassing, ongeacht het recht dat de overeenkomst beheerst 
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Uitspraak 
 

11 februari 2011 

Eerste kamer 

09/03748 

DV/EE 

 

Hoge Raad der Nederlanden 

 

Arrest 

 

in de zaak van: 

 

FIRST DATA B.V., 

gevestigd te 's-Gravenhage, 

EISERES tot cassatie, 

advocaat: mr. H.J.W. Alt, 

 

t e g e n 

 

KPN HOTSPOTS SCHIPHOL B.V. voorheen genaamd: Attingo B.V., 

gevestigd te Zeist, 

VERWEERSTER in cassatie, 

advocaten: mr. J.W.H. van Wijk en mr. S.M. Kingma. 

 

Partijen zullen hierna ook worden aangeduid als First  

Data en Attingo. 

 

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 met de nummers 151149/HAZA 02-1777 en 157633/HAZA 03-367 van de rechtbank Utrecht van 7 

januari 2004 en 7 april 2004; 

b. het arrest in de zaak met de nummers 200.000.930/01 en 106.001.678/01 van het gerechtshof te Amsterdam van 24 maart 2009.  

Het arrest van het hof is aan dit arrest gehecht. 
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2. Het geding in cassatie 

 

Tegen het arrest van het hof heeft First Data beroep in cassatie ingesteld. De cassatiedagvaarding is aan dit arrest gehecht en maakt 

daarvan deel uit. 

Attingo heeft geconcludeerd tot verwerping van het beroep. 

De zaak is voor partijen toegelicht door hun  

advocaten. 

De conclusie van de Advocaat-Generaal M.H. Wissink strekt tot vernietiging van het bestreden arrest ter zake van de compensatie 

van de proceskosten. 

 

3. Beoordeling van het middel 

 

3.1 In cassatie kan van het volgende worden uitgegaan. 

(i) Attingo (thans: KPN Hotspots Schiphol B.V.) exploiteert een onderneming die zich toelegt op het tegen betaling aanbieden van 

tijdelijke toegang tot internet aan particulieren in voor het publiek toegankelijke ruimtes op de luchthaven Schiphol.  

(ii) First Data is een onderneming die zich bezighoudt met de ontwikkeling en het in de markt zetten van (bemande en onbemande) 

kassasystemen.  

(iii) Op verzoek van Attingo heeft First Data bij brieven van 17 augustus 2001 en 7 december 2001 offertes uitgebracht betreffende 

(de ontwikkeling en installatie van) standaard en optionele hard- en software voor een bemand verkooppunt respectievelijk drie, nog 

te realiseren onbemande verkooppunten van Attingo op de luchthaven Schiphol. Beide offertes zijn door partijen ondertekend.  

(iv) Attingo heeft negen door First Data aan haar toegezonden facturen tot een totaalbedrag van € 18.145,16 onbetaald gelaten.  

(v) In verband met het uitblijven van betaling van voornoemde facturen heeft First Data conservatoir beslag doen leggen op de 

goederen van Attingo.  

 

3.2 In twee afzonderlijk tegen Attingo aanhangig gemaakte procedures vordert First Data onderscheidenlijk veroordeling van Attingo 

tot betaling van het openstaande factuurbedrag van € 18.145,16, te vermeerderen met wettelijke rente en buitengerechtelijke kosten, 

en veroordeling van Attingo, op basis van de algemene (Fenit-) voorwaarden, in de werkelijk gemaakte en nog te maken kosten voor 

rechtsbijstand voor zover zij de geliquideerde kosten te boven gaan, nader op te maken bij staat en te vereffenen volgens de wet en te 

vermeerderen met wettelijke rente. Attingo heeft diverse verweren gevoerd, waaronder het verweer dat bedoelde voorwaarden in dit 

geval niet van toepassing zijn. Voorts vorderde Attingo in de eerste procedure in reconventie veroordeling van First Data tot 

vergoeding van de door Attingo geleden en nog te lijden schade als gevolg van schending van (pre)contractuele verplichtingen en 

onrechtmatige beslaglegging door First Data, en terugbetaling van het door haar reeds voldane bedrag van € 28.774,-- uit hoofde van 

onverschuldigde betaling.  

 

3.3.1 In feitelijke instanties zijn beide procedures gezamenlijk behandeld. De rechtbank heeft de vordering van First Data tot betaling 

van het openstaande factuurbedrag toegewezen tot een bedrag van € 14.164,90, vermeerderd met de wettelijke rente, en zij heeft 

zowel de reconventionele vordering van Attingo als de vordering van First Data tot vergoeding van de werkelijk gemaakte 

(buiten)gerechtelijke kosten afgewezen. De toepasselijkheid van de Fenit-voorwaarden is door de rechtbank in het midden gelaten. 

Het hof oordeelde het door First Data gevorderde factuurbedrag voor een lager bedrag toewijsbaar en heeft het vonnis van de 

rechtbank (in de eerste procedure) in verband daarmee, alsmede wat betreft de proceskostenveroordeling, partieel vernietigd.  

De afwijzing door de rechtbank van de reconventionele vordering van Attingo alsmede, in de tweede procedure, van de vordering 

van First Data tot vergoeding van de werkelijk gemaakte (buiten)gerechtelijke kosten, heeft het hof bekrachtigd.  

 

3.3.2 Ten aanzien van het (subsidiaire) verweer van Attingo dat de door First Data ingeroepen Fenit-voorwaarden vernietigd moeten 

worden omdat de voorwaarden niet aan Attingo ter hand zijn gesteld en haar aldus geen mogelijkheid is geboden om van de 

voorwaarden kennis te nemen, overwoog het hof in rov. 4.11 als volgt:  

"4.11. Wat betreft het subsidiaire verweer van Attingo dat haar niet een redelijke mogelijkheid is geboden om van de Fenit-

voorwaarden kennis te nemen, heeft First Data bij gelegenheid van pleidooi aangevoerd dat het mogelijk is om via een zoekopdracht 

op het internet van de Fenit-voorwaarden kennis te nemen. Dit is echter onvoldoende om aan de norm van artikel 6:233 onder b BW 

te voldoen. Indien het redelijkerwijs mogelijk is de voorwaarden ter hand te stellen dan dient dit ook te gebeuren. Niet gesteld is door 

First Data dat dit niet redelijkerwijs mogelijk was. Integendeel, bij gelegenheid van pleidooi heeft (de raadsman van) First Data 

gesteld dat de voorwaarden ter hand zijn gesteld. Dit is echter door Attingo betwist en First Data heeft met betrekking tot dit punt 

haar stelling niet verder onderbouwd of hiervan voldoende gespecificeerd bewijs aangeboden. Het hof gaat er daarom vanuit dat de 

Fenit-voorwaarden niet aan Attingo ter hand zijn gesteld en dat Attingo ook overigens niet een redelijke mogelijkheid is geboden van 

de voorwaarden kennis te nemen. Op grond hiervan zal het hof bedingen uit de Fenit-voorwaarden waarop door First Data expliciet 

dan wel impliciet een beroep wordt gedaan vernietigen."  

 

3.4.1 Onderdeel 2.1 - onderdeel 1 bevat geen zelfstandige klacht - keert zich tegen rov. 4.11 en enkele daarop voortbouwende 
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overwegingen. De inleiding van het onderdeel - gelezen in samenhang met onderdeel 2.1.i - bevat de klacht dat het hof, gelet op HR 

1 oktober 1999, LJN ZC2977, NJ 2000/207 en HR 6 april 2001, LJN AB1252, NJ 2002/385, heeft miskend dat de mogelijkheid om 

via een zoekopdracht op het internet van de Fenit-voorwaarden kennis te nemen, "voldoende is om aan de norm van artikel 6:233 

onder b BW te voldoen", zodat de wederpartij van de gebruiker van het beding zich niet op de vernietigbaarheid kan beroepen 

wanneer hij ten tijde van het sluiten van de overeenkomst met dit beding bekend was of had kunnen zijn.  

 

3.4.2 Bij de beoordeling van het onderdeel dient tot uitgangspunt dat het hof niet heeft vastgesteld - het onderdeel gaat hiervan ook 

niet uit - dat sprake is van een tussen partijen langs elektronische weg tot stand gekomen overeenkomst en evenmin dat Attingo 

uitdrukkelijk heeft ingestemd met kennisneming van de algemene voorwaarden langs elektronische weg. Aan de voorwaarden 

waaronder een redelijke mogelijkheid tot kennisneming als bedoeld in art. 6:233, onder b, BW langs elektronische weg kan worden 

geboden, is derhalve noch onder de vigeur van het hier toepasselijke art. 6:234 lid 1 (oud) BW noch onder het met ingang van 1 juli 

2010 geldende art. 6:234 lid 3 BW voldaan (opmerking verdient dat de verwijzing naar art. 6:230c kennelijk abusievelijk in art. 

6:234 is weggevallen), zodat het onderdeel niet tot cassatie kan leiden. Ten overvloede wordt overwogen dat, anders dan het 

onderdeel kennelijk voorstaat, een redelijke en op de praktijk afgestemde uitleg van de in art. 6:233, onder b, in verbinding met art. 

6:234 vervatte regeling niet meebrengt dat, indien de mogelijkheid tot kennisneming langs elektronische weg mag worden geboden, 

de gebruiker reeds aan zijn uit art. 6:233, onder b, voortvloeiende informatieplicht heeft voldaan indien de desbetreffende 

voorwaarden (door een zoekopdracht) op internet kunnen worden gevonden. Uit het systeem van art. 6:234 (oud) volgt immers - 

gelijk onder het huidige art. 6:234 het geval is - dat de gebruiker het initiatief tot bekendmaking van de algemene voorwaarden moet 

nemen, en wel - zo volgt uit de hier eveneens van betekenis te achten toelichting op art. 6:234 leden 2 en 3 (nieuw) (vgl. 

Kamerstukken II 2007-2008, 31 358, nr. 3, p. 9-10) - op zodanige wijze dat voor de wederpartij duidelijk is welke voorwaarden op 

de rechtsverhouding van toepassing zijn en dat de wederpartij daarvan eenvoudig kennis kan nemen. Het oordeel van het hof dat aan 

de in art. 6:233, onder b, vervatte norm niet reeds is voldaan indien de wederpartij de mogelijkheid heeft zelf door gebruikmaking 

van internet de toepasselijke voorwaarden te raadplegen, is mitsdien juist. 

 

3.4.3 De klacht van onderdeel 2.1.i dat het hof heeft miskend dat First Data een beroep heeft gedaan op de door de Hoge Raad in zijn 

hiervoor in 3.4.1 genoemde arresten van 1 oktober 1999 en 6 april 2001 aanvaarde redelijke en op de praktijk afgestemde uitleg van 

de in art. 6:233, onder b, in verbinding met art. 6:234 lid 1 vervatte regeling, faalt nu de opvatting die het onderdeel ingang wil doen 

vinden geen steun vindt in het recht. Zij berust voorts, wat betreft de aan het slot van onderdeel 2.1.i vermelde stellingen, op 

feitelijke nova. Om dezelfde redenen kan de klacht die betrekking heeft op de (beperkende) werking van de redelijkheid en 

billijkheid niet tot cassatie leiden, nog daargelaten dat het hof een op die werking betrekking hebbende stelling kennelijk en niet 

onbegrijpelijk niet in de door het onderdeel aangehaalde passage uit de gedingstukken heeft gelezen.  

 

3.4.4 De klacht van de onderdelen 2.1.i en 2.1.ii dat het hof ten onrechte heeft nagelaten zonodig ambtshalve de rechtsgronden aan te 

vullen, stuit eveneens af op hetgeen hiervoor is overwogen. 

 

3.4.5 Nu in cassatie ervan moet worden uitgegaan dat de algemene voorwaarden niet rechtsgeldig door First Data langs elektronische 

weg aan Attingo beschikbaar zijn gesteld - zie hiervoor in 3.4.2 - getuigt het oordeel dat indien het redelijkerwijs mogelijk is de 

voorwaarden ter hand te stellen, dit ook (daadwerkelijk) dient te gebeuren, niet van een onjuiste rechtsopvatting. Onderdeel 2.1.iii 

bestrijdt derhalve tevergeefs de juistheid alsmede, nu het een zuiver rechtsoordeel betreft, de begrijpelijkheid van dit oordeel.  

 

3.4.6 Onderdeel 2.1.iv bouwt voort op dezelfde onjuiste rechtsopvatting als aan de hiervoor in 3.4.2 en 3.4.5 besproken klachten ten 

grondslag ligt. Het miskent dan ook dat de aangehaalde stellingen, indien die al voldoende feitelijke grondslag hebben, niet kunnen 

leiden tot het oordeel dat First Data jegens Attingo aan haar informatieplicht heeft voldaan, bij welke stand van zaken het hof de in 

zijn arrest onbesproken gebleven stellingen van First Data kennelijk en niet onbegrijpelijk als niet terzake dienend heeft gepasseerd.  

 

3.4.7 Onderdeel 2.1.v mist zelfstandige betekenis en behoeft daarom geen behandeling. 

 

3.5.1 Onderdeel 2.2 klaagt onder meer dat het hof in de eerste procedure in principaal appel ten onrechte ook in reconventie de 

proceskosten in eerste aanleg en in hoger beroep heeft gecompenseerd nu de reconventionele vordering van Attingo in haar geheel is 

afgewezen.  

 

3.5.2 De klacht slaagt. Nu Attingo zowel door de rechtbank als door het hof in het principaal appel in reconventie volledig in het 

ongelijk is gesteld, had zij in de kosten van het geding in reconventie moeten worden veroordeeld (vgl. HR 26 januari 1990, LJN 

AD1017, NJ 1990/499). De Hoge Raad kan zelf de zaak op dit punt afdoen. 

 

3.6 De in onderdeel 2.3 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. 
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3.7 Onderdeel 2.4 behoeft bij gebreke van zelfstandige betekenis geen behandeling.  

 

4. Beslissing 

 

De Hoge Raad: 

vernietigt het arrest van het gerechtshof te Amsterdam van 24 maart 2009 voor zover daarin in de zaak met zaaknummer 

200.000.930/01 in het principaal appel de kosten van het geding in eerste aanleg en in hoger beroep in reconventie zijn 

gecompenseerd; 

in zoverre opnieuw rechtdoende: veroordeelt Attingo in de zaak met zaaknummer 200.000.930/01 in het principaal appel in de 

kosten van het geding in eerste aanleg en in hoger beroep in reconventie, aan de zijde van First Data begroot op € 4.094,12;  

verwerpt het beroep voor het overige; 

compenseert de kosten van het geding in cassatie aldus dat ieder van partijen de eigen kosten draagt.  

 

Dit arrest is gewezen door de vice-president J.B. Fleers als voorzitter en de raadsheren A.M.J. van Buchem-Spapens, A. 

Hammerstein, J.C. van Oven en F.B. Bakels, en in het openbaar uitgesproken door de raadsheer F.B. Bakels op 11 februari 2011. 

 

 

Conclusie 
 

09/03748 

Mr. M.H. Wissink 

Zitting 10 december 2010 

 

Conclusie inzake: 

 

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid FIRST DATA B.V. 

(hierna: First Data), 

 

tegen 

 

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid KPN HOTSPOTS SCHIPHOL B.V.  

(voorheen genaamd en hierna te noemen: Attingo) 

 

Het gaat in deze zaak om de informatieplicht van de gebruiker van algemene (branche)voorwaarden, de proceskostenveroordeling en 

het niet toepassen van artikel 7:405 lid 2 BW. 

 

1. Feiten en procesverloop 

 

1.1 De feiten zijn door het hof vastgesteld in rov. 3.1.1-3.1.5 van zijn arrest van 24 maart 2009. Zij houden, kort gezegd, het 

volgende in. Attingo is een aanbieder van tijdelijke toegang tot internet aan particulieren in voor het publiek toegankelijke ruimtes op 

de luchthaven Schiphol. Zij heeft plannen ontwikkeld om naast het bemande verkooppunt in haar 'Communication Centre' een aantal 

onbemande verkooppunten elders op de luchthaven te realiseren. Attingo schakelde daartoe First Data in. First Data heeft bij brief 

van 17 augustus 2001 Attingo een offerte gedaan voor de hard- en software voor de kassa in het 'Communication Centre'. Attingo en 

First Data hebben deze offerte ondertekend. First Data heeft bij brief van 7 december 2001 een offerte gedaan voor hard- en software 

voor drie onbemande stations. Ook deze offerte is door partijen ondertekend. 

 

1.2 First Data heeft Attingo in 2002 gedagvaard tot betaling van een aantal facturen tot een bedrag van € 18.145,16, vermeerderd met 

wettelijke rente en buitengerechtelijke kosten. Attingo heeft een reconventionele vordering tot onder meer schadevergoeding 

ingesteld (zaaknummer 151149/HA ZA 02-1777). In 2003 heeft First Data Attingo nogmaals gedagvaard. In deze tweede zaak 

vorderde zij veroordeling van Attingo tot betaling van € 10.734,42, stellende dat Attingo krachtens de toepasselijke algemene 

voorwaarden (de Fenit-voorwaarden) gehouden is tot vergoeding van de door First Data in de zaak met zaaknummer 151149/ HA 

ZA 02-1777 daadwerkelijk gemaakte (buiten)gerechtelijke kosten (zaaknummer 157633/ HA ZA 03-367). 

 

1.3 De rechtbank heeft in de (eerste) zaak met nummer 151149/HA ZA 02-1777 in conventie de vordering toegewezen tot een 

bedrag van € 14.164,90. De rechtbank heeft Attingo veroordeeld in de proceskosten aan de zijde van First Data, maar heeft de 

overige (buitengerechtelijke) kosten afgewezen, omdat First Data voor die kosten een afzonderlijke procedure aanhangig heeft 
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gemaakt. De vordering in reconventie is door de rechtbank afgewezen. In de (tweede) zaak met zaaknummer 157633/HA ZA 03-367 

heeft de rechtbank de vordering van First Data afgewezen.  

 

1.4 In de eerste zaak(1) heeft Attingo principaal appel ingesteld. First Data heeft incidenteel geappelleerd. In de tweede zaak heeft 

First Data hoger beroep ingesteld.(2) 

 

1.5 Het hof heeft de zaken gezamenlijk behandeld (rov. 4.1 e.v.). Bij arrest van 24 maart 2009 heeft het hof in het principaal en 

incidenteel appel in de (eerste) zaak met zaaknummer 200.000.930/01 het vonnis vernietigd voor zover het betreft de veroordeling 

van Attingo tot betaling van factuur [001] van 18 juli 2002 alsmede voor zover bij de veroordeling tot betaling van de overige 

facturen is uitgegaan van een uurtarief van € 101,-, in zoverre dat slechts een uurtarief van € 89,62 in rekening mag worden gebracht 

alsmede voor zover het betreft de proceskostenveroordeling. In het appel in de (tweede) zaak met zaaknummer 106.001.678/01 heeft 

het hof het vonnis bekrachtigd. 

 

1.6 First Data heeft - tijdig(3) - cassatieberoep ingesteld. Attingo heeft verweer gevoerd. Beide partijen hebben hun standpunten 

schriftelijk doen toelichten. First Data heeft nog gerepliceerd.  

 

2. Bespreking van het middel 

 

2.1 Onderdeel 1 (1.1 tot en met 1.13) bevat een weergave van feiten en procesverloop. Het onderdeel bevat geen zelfstandige klacht. 

Onderdeel 2 bevat de klachten en is onderverdeeld in de subonderdelen 2.1 (i tot en met v), 2.2, 2.3 (i en ii) en 2.4. 

 

Informatieplicht bij algemene voorwaarden 

2.2 Onderdeel 2.1 keert zich tegen rov. 4.11 van het arrest en de daarop voortbouwende rov. 4.12.1.2 (met betrekking tot het 

uurtarief), 4.18 en 4.21 alsmede tegen het dictum. Het hof miskent - aldus de klacht - dat het mogelijk is om via een zoekopdracht op 

het internet van de Fenit-voorwaarden kennis te nemen, hetgeen voldoende is om aan de norm van artikel 6:233 onder b BW te 

voldoen. Volgens het onderdeel (onder i, p. 9 cassatiedagvaarding) heeft het hof de door de Hoge Raad ontwikkelde rechtsregels met 

betrekking tot gevallen waarbij door de wederpartij geen beroep kan worden gedaan op de in art. 6:233 onder b jo 6:234 BW 

voorgeschreven vernietigingsgrond miskend. In zijn arresten van 1 oktober 1999(4) en 6 april 2001(5) heeft de Hoge Raad de uitleg 

van deze bepalingen immers met een op de praktijk afgestemde uitleg genuanceerd, aldus nog steeds het onderdeel. Deze nuancering 

bestaat er uit dat de wederpartij zich tegenover de gebruiker niet op de vernietigbaarheid van een beding in de algemene 

voorwaarden kan beroepen wanneer hij ten tijde van het sluiten van de overeenkomst met dat beding bekend was of geacht kon 

worden daarmee bekend te zijn en voorts dat zich omstandigheden kunnen voordoen waarin een beroep op vernietiging naar 

maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar is.  

 

2.3 In deze zaak staat vast dat de Fenit-voorwaarden, waarnaar First Data in haar offertes heeft verwezen, tussen partijen zijn 

overeengekomen (rov. 4.10). In cassatie is alleen aan de orde of First Data aan haar informatieplicht op grond van artikel 6:233 sub b 

jo 234 BW heeft voldaan.  

 

2.4.1 Ter uitwerking van artikel 6:233 sub b BW bepaalt artikel 6:234 BW als hoofdregel dat de gebruiker de algemene voorwaarden 

vóór of bij het sluiten van de overeenkomst aan de wederpartij ter hand moet stellen. De bewijslast omtrent een met een beroep op de 

vernietigbaarheid betwiste terhandstelling van algemene voorwaarden voor of bij het sluiten van de overeenkomst rust op de 

gebruiker(6). 

 

2.4.2 Op de regel van terhandstelling maakt artikel 6:234 uitzonderingen, met name voor het geval dat terhandstelling redelijkerwijs 

niet mogelijk was. Deze (en de andere wettelijke uitzonderingen) doen zich in casu niet voor. Het gaat in deze zaak om een 

inmiddels klassieke probleemsituatie: hoewel terhandstelling van de voorwaarden redelijkerwijs mogelijk was, is verzuimd dat te 

doen. 

 

2.4.3 Volgens vaste rechtspraak brengt een redelijke en op de praktijk afgestemde uitleg van artikel 6:234 lid 1 BW met zich dat aan 

de strekking van de in deze bepaling vervatte regeling eveneens recht wordt gedaan, indien de wederpartij zich tegenover de 

gebruiker niet op vernietigbaarheid van een beding in de algemene voorwaarden kan beroepen, wanneer hij ten tijde van het sluiten 

van de overeenkomst met dat beding bekend was of geacht kon worden daarmee bekend te zijn. Daarbij valt bijvoorbeeld te denken 

aan het geval dat regelmatig soortgelijke overeenkomsten tussen partijen worden gesloten, terwijl de algemene voorwaarden bij het 

sluiten van de eerste overeenkomst aan de wederpartij ter hand zijn gesteld en aan het geval van een van algemene voorwaarden deel 

uitmakende eenvoudige exoneratie-clausule, die in een winkel of bedrijfsruimte op duidelijke wijze aan klanten wordt gepresenteerd. 

Ook kunnen zich omstandigheden voordoen waarin een beroep op de vernietigbaarheid van de algemene voorwaarden naar 

maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar is.(7) Hierop doet het middel een beroep. 
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2.5 De informatieplicht dient ter bewerkstelliging van 'informed consent' (de wederpartij in spe moet weten, althans kunnen weten, 

waar zij aan toe is wanneer zij de overeenkomst aangaat). In het verlengde hiervan moet de wederpartij, ook nadat de overeenkomst 

tot stand is gekomen, in staat zijn haar contractuele rechtspositie te beoordelen (dossierfunctie). Ook wordt wel een 

afstemmingsbelang genoemd (de wederpartij bijvoorbeeld moet weten hoe snel hij bepaalde schade moet melden).(8) In het licht van 

deze functies is over het nut van met name de terhandstellingsplicht enige discussie ontstaan. Het debat heeft geen eenduidige 

conclusie opgeleverd, dat wil zeggen dat de informatie- respectievelijk terhandstellingsplicht verschillend wordt gewaardeerd.(9) 

 

2.6 Artikel 6:234 BW is sinds 1992 verschillende malen gewijzigd. 

 

2.7.1 In de eerste plaats is ter uitvoering van de Richtlijn elektronische handel per 30 juni 2004 de bepaling onder c aan lid 1 

toegevoegd(10) Daardoor kwam de bepaling te luiden: 

 

1. De gebruiker heeft aan de wederpartij de in artikel 233 onder b bedoelde mogelijkheid geboden, indien hij (...) 

c) hetzij, indien de overeenkomst langs elektronische weg tot stand komt, de algemene voorwaarden voor of bij het sluiten van de 

overeenkomst aan de wederpartij langs elektronische weg ter beschikking heeft gesteld op een zodanige wijze dat deze door hem 

kunnen worden opgeslagen en voor hem toegankelijk zijn ten behoeve van latere kennisneming of, indien dit redelijkerwijs niet 

mogelijk is, voor de totstandkoming van de overeenkomst aan de wederpartij heeft bekend gemaakt waar van de voorwaarden langs 

elektronische weg kan worden kennisgenomen, alsmede dat zij op verzoek langs elektronische weg of op andere wijze zullen worden 

toegezonden." 

 

2.7.2 Voor elektronische transacties weerspiegelt de bepaling onder c dus het systeem dat artikel 6:234, lid 1 onder a en b, BW al 

kende voor niet-elektronische transacties: de gebruiker moet het initiatief nemen de voorwaarden bij de wederpartij bekend te maken 

en, waar dat niet mogelijk is, moet hij het initiatief nemen aan de wederpartij bekend te maken waar de voorwaarden kunnen worden 

gevonden en dat zij op verzoek zullen worden toegezonden. 

 

2.8.1 In de tweede plaats is ter omzetting van de Dienstenrichtlijn artikel 6:234 BW per 28 december 2009 aangepast.(11) Aan 

artikel 6:234 lid 1 (in de toenmalige versie) BW werd een letter "d" toegevoegd:  

 

"hetzij, indien er sprake is van algemene voorwaarden of bepalingen als bedoeld in artikel 230b onder 6, de voorwaarden op een van 

de in artikel 230c bedoelde wijzen heeft verstrekt." 

 

2.8.2 Volgens artikel 6:230b BW moet de dienstverrichter die diensten verricht als bedoeld in richtlijn 2006/123/EG de afnemer 

bepaalde gegevens ter beschikking stellen. Sub 6 wordt genoemd: "in voorkomend geval, de algemene voorwaarden en bepalingen 

die de dienstverrichter hanteert". Over de wijze van informatieverstrekking bepaalt artikel 6:230c BW:  

 

"De in artikel 230b bedoelde informatie, naar keuze van de dienstverrichter, bedoeld in artikel 230b, aanhef: 

1. wordt op eigen initiatief door de dienstverrichter verstrekt; 

2. is voor de afnemer van de dienst gemakkelijk toegankelijk op de plaats waar de dienst wordt verricht of de overeenkomst wordt 

gesloten; 

3. is voor de afnemer van de dienst gemakkelijk elektronisch toegankelijk op een door de dienstverlener meegedeeld adres; 

4. is opgenomen in alle door de dienstverlener aan de afnemer verstrekte documenten waarin de diensten in detail worden 

beschreven."  

 

2.8.3 De diensten waarop deze bepaling ziet worden in artikel 2 Dienstenrichtlijn ruim omschreven.(12) In deze gevallen hanteert de 

wet dus een van artikel 6:234 BW afwijkend systeem. Ook onder artikel 6:230c BW wordt echter enig initiatief van de 

dienstverrichter verwacht. Dat kan zijn terhandstelling (vgl. de onder 1 en 4 genoemde varianten), maar ook het fysiek (genoemd 

onder 2) of elektronisch (genoemd onder 3) toegankelijk maken van de voorwaarden. In het laatste geval zal hij daartoe aan de 

wederpartij het (elektronische) adres moeten meedelen. 

 

2.9.1 In de derde plaats zijn ter vergemakkelijking van het elektronisch rechtsverkeer met ingang van 1 juli 2010 onder meer de 

regels inzake informatieplicht bij algemene voorwaarden gewijzigd.(13) De bepaling luidt sindsdien: 

 

"Artikel 234 

1. De gebruiker heeft aan de wederpartij de in artikel 233 onder b bedoelde mogelijkheid geboden, indien hij de algemene 

voorwaarden voor of bij het sluiten van de overeenkomst aan de wederpartij ter hand heeft gesteld of, indien dit redelijkerwijs niet 

mogelijk is, voor de totstandkoming van de overeenkomst aan de wederpartij heeft bekend gemaakt dat de voorwaarden bij hem ter 

inzage liggen of bij een door hem opgegeven Kamer van Koophandel en Fabrieken of een griffie van een gerecht zijn gedeponeerd, 

alsmede dat zij op verzoek zullen worden toegezonden. Indien de voorwaarden niet voor of bij het sluiten van de overeenkomst aan 
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de wederpartij ter hand zijn gesteld, zijn de bedingen tevens vernietigbaar indien de gebruiker de voorwaarden niet op verzoek van 

de wederpartij onverwijld op zijn kosten aan haar toezendt. Het omtrent de verplichting tot toezending bepaalde is niet van 

toepassing, voor zover deze toezending redelijkerwijze niet van de gebruiker kan worden gevergd. 

2. De gebruiker heeft tevens aan de wederpartij de in artikel 233 onder b bedoelde mogelijkheid geboden, indien hij de algemene 

voorwaarden voor of bij het sluiten van de overeenkomst aan de wederpartij langs elektronische weg ter beschikking heeft gesteld op 

een zodanige wijze dat deze door haar kunnen worden opgeslagen en voor haar toegankelijk zijn ten behoeve van latere 

kennisneming of, indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, voor de totstandkoming van de overeenkomst aan de wederpartij heeft 

bekend gemaakt waar van de voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen, alsmede dat zij op verzoek langs 

elektronische weg of op andere wijze zullen worden toegezonden. 

Indien de voorwaarden niet voor of bij het sluiten van de overeenkomst aan de wederpartij langs elektronische weg ter beschikking 

zijn gesteld, zijn de bedingen tevens vernietigbaar indien de gebruiker de voorwaarden niet op verzoek van de wederpartij onverwijld 

op zijn kosten langs elektronische weg of op andere wijze aan haar toezendt. 

3. Voor het op de in lid 2 bedoelde wijze bieden van een redelijke mogelijkheid om van de algemene voorwaarden kennis te nemen 

is de uitdrukkelijke instemming van de wederpartij vereist indien de overeenkomst niet langs elektronische weg tot stand komt." 

 

2.9.2 In lid 1 herkent men de oude leden 1, onder a en b, en 2. Lid 2 geeft het voormalige lid 1 sub c weer. De recente bepaling van 

artikel 1 sub d is (abusievelijk) weer verdwenen (zij het dat deze wijze van informatieverstrekking nog steeds door artikel 6:230c 

BW wordt toegelaten). 

 

2.9.3 De vernieuwing schuilt in lid 3: ook bij niet elektronische transacties is elektronische terhandstelling van algemene 

voorwaarden mogelijk, mits met uitdrukkelijke instemming van de wederpartij. In de MvT wordt dit als volgt toegelicht: 

 

"3. Indien een overeenkomst evenwel niet langs elektronische weg wordt gesloten, is volgens het huidige artikel 6:234 BW vereist 

dat de algemene voorwaarden voor of bij het sluiten van de overeenkomst schriftelijk ter hand worden gesteld. Het is evenwel 

doelmatig om de gebruiker ook indien de overeenkomst schriftelijk tot stand komt onder voorwaarden toch de bevoegdheid te geven 

om de algemene voorwaarden voor of bij het sluiten van de overeenkomst langs elektronische weg ter beschikking te stellen. (...) 

Dit wetsvoorstel biedt de mogelijkheid om algemene voorwaarden ook langs elektronische weg ter beschikking te stellen als de 

overeenkomst zelf niet langs elektronische weg tot stand komt. Bij de eis van ter beschikkingstelling kan gedacht worden aan het 

opnemen van de integrale tekst van de algemene voorwaarden in de bijlage van een e-mail of aan het opnemen van een internetlink 

in een e-mail door middel waarvan de wederpartij in één klik de tekst van de op haar toepasselijke algemene voorwaarden kan 

raadplegen. Het enkel vermelden van het adres van een website is onvoldoende omdat de wederpartij vervolgens op die website nog 

moet gaan zoeken naar de op haar toepasselijke algemene voorwaarden.  

4. Indien de overeenkomst niet langs elektronische weg tot stand komt, wordt in het voorgestelde derde lid voor het elektronisch ter 

beschikking stellen van de algemene voorwaarden als voorwaarde gesteld dat de wederpartij hiermee instemt. (...) Ter bescherming 

van de wederpartij moet de toestemming wel nadrukkelijk onder de aandacht van de wederpartij worden gebracht. Deze instemming 

is niet vereist voor overeenkomsten die langs elektronische weg tot stand komen. In dat geval heeft de wederpartij er immers voor 

gekozen om langs deze weg te contracteren."(14) 

 

2.10.1 De gedachte, dat tegenwoordig algemene voorwaarden makkelijk via internet beschikbaar zijn, zodat zou kunnen worden 

volstaan met een verwijzing naar het webadres van de gebruiker van de voorwaarden - wat, merk ik op, méér verlangt van de 

gebruiker dan de enkele mogelijkheid dat de voorwaarden via een zoekmachine zoals Google kunnen worden gevonden - wordt in de 

parlementaire geschiedenis dus verworpen. In de literatuur wordt wel geopperd dat de enkele verwijzing naar een website wel 

voldoende zou moeten zijn. Hierover bestaat echter geen overeenstemming.(15)  

 

2.10.2 Ook de lagere rechtspraak oordeelt overwegend dat verwijzing naar een website onvoldoende is. Het gaat dan overigens nog 

niet om toepassingen van het nieuwe derde lid (geciteerd bij 2.9.1), maar om toepassing van de terhandstellingplicht dan wel, bij 

elektronisch contracteren, de terbeschikkingstellingsplicht.(16)  

 

2.11.1 Ik laat de vraag of verwijzen naar een website volstaat verder rusten, omdat in het onderhavige geval zelfs dat niet is gebeurd. 

De stelling van de gebruiker is immers dat zijn professionele wederpartij de voorwaarden via een zoekmachine op internet had kunen 

vinden. Daartoe wordt een beroep gedaan op de uitzondering die Uw Raad in de bij 2.4.3 bedoelde arresten heeft aanvaard. 

 

2.11.2 Zoals uit de bovenstaande weergave van de stand van zaken blijkt, staan naar huidig Nederlands recht alle seinen op rood als 

het gaat om de aanvaarding van de centrale stelling van het middel.(17) 

 

2.11.3 Anders dan het onderdeel lijkt te betogen, gaat een redelijke en op de praktijk afgestemde uitleg van artikel 6:234 BW niet 

zover dat een wederpartij reeds bekend moet worden geacht met de (inhoud van de) algemene voorwaarden van de gebruiker 

wanneer deze op het internet te vinden zijn en de wederpartij ze dus door een zoekopdracht op het internet kon vinden.(18) De 
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informatieplicht met betrekking tot de inhoud van door een gebruiker gehanteerde algemene voorwaarden, rust immers op de 

gebruiker daarvan en niet op diens wederpartij.  

 

2.11.4 Zou men hierover anders oordelen, dan wordt via de in de rechtspraak aanvaarde bekendheidsuitzondering de wettelijke 

regeling van (thans) de artikelen 6:230c en 6:234 BW omzeild. Nu zullen deze nieuwe bepalingen zich in de praktijk nog moeten 

bewijzen (en wellicht geven zij de aanzet tot verdere versoepeling van de informatieplicht), maar in ieder geval voor het verleden is 

er geen reden tot een zo vergaande oprekking van het wettelijk systeem als het middel bepleit. De s.t. van mrs Van Wijk en Kingma 

wijst sub 2.14 terecht op de praktische problemen die kunnen ontstaan bij het trachten terugzoeken van de (destijds geldende) versie 

van de betreffende voorwaarden. 

 

2.11.5 Om dezelfde redenen faalt het beroep op de (beperkende) werking van de redelijkheid en billijkheid.(19) 

 

2.12 Het onderdeel bevat onder ii voorts de klacht dat het hof zijn taak als appelrechter heeft miskend, door na te laten ex art. 25 Rv 

de door de Hoge Raad ontwikkelde rechtsregels ambtshalve toe te passen en te onderzoeken of Attingo ten tijde van het sluiten van 

de overeenkomst met de Fenit-voorwaarden bekend was, dan wel geacht kon worden daarmee bekend te zijn. 

 

2.13 De klacht faalt, omdat het hof de juiste rechtsregels niet heeft miskend. De stelplicht (en bij betwisting de bewijslast) dat een in 

Uw rechtspraak bedoelde uitzondering op de terhandstellingsplicht zich voordoet, rust op de gebruiker van die voorwaarden. Het hof 

heeft terecht geoordeeld dat hetgeen door First Data in dit verband is aangevoerd onvoldoende is om te concluderen dat zij heeft 

voldaan aan de informatieplicht van artikel 6:233 sub b BW. Zoals uit het slot van rov. 4.11 blijkt, heeft het hof daarbij niet alleen 

getoetst of sprake was van terhandstelling, maar ook of overigens aan artikel 6:233 sub b BW is voldaan. 

 

2.14 In subonderdeel iii wordt nog betoogd dat eveneens rechtens onjuist is het oordeel dat indien het redelijkerwijs mogelijk is de 

voorwaarden ter hand te stellen, dit ook dient te gebeuren. Ook dit onderdeel strandt omdat het uitgaat van een onjuiste 

rechtsopvatting. 

 

2.15 In subonderdeel iv wordt, ten slotte, namens First Data geklaagd dat het hof essentiële stellingen heeft gepasseerd. In dit 

verband wordt verwezen naar de onderdelen 33 tot en met 35 van de pleitnota van 8 juli 2008. Deze stellingen houden - samengevat - 

in dat de voorwaarden van toepassing zijn nu Attingo niet heeft laten weten de voorwaarden niet te (willen) accepteren. Bovendien 

betreffen de Fenit-voorwaarden - aldus First Data - branchevoorwaarden die ook in overleg met consumentenorganisaties zijn 

samengesteld en waarvan eenvoudig valt kennis te nemen door ze op internet te googelen.  

 

2.16 Essentiële stellingen zijn stellingen die, indien zij juist zijn, waarschijnlijk tot een andere beslissing zouden hebben geleid.(20) 

Op de door First Data aangeduide stellingen is het hof ofwel ingegaan ofwel zijn deze niet ter zake doende of onvoldoende 

onderbouwd. Zo heeft het hof met betrekking tot de toepasselijkheid van de voorwaarden - in rov. 4.10 - in cassatie niet bestreden 

geoordeeld dat deze door Attingo is aanvaard. De omstandigheid dat de Fenit-voorwaarden branchevoorwaarden zijn, die in overleg 

met consumentenorganisaties zijn vastgesteld, doet niet af aan de op de gebruiker van die voorwaarden rustende - schriftelijke of 

elektronische - informatieplicht, terwijl het 'eenvoudig kunnen googelen' van de Fenit-voorwaarden onvoldoende is om aan die 

informatieplicht te voldoen. Ook de stelling van First Data dat Attingo een professioneel bedrijf is, zodat van haar verwacht mocht 

worden dat zij eenvoudig kennis zou nemen van de voorwaarden, leidt - zonder nadere onderbouwing - niet tot de slotsom dat 

Attingo geen beroep op de vernietigbaarheid van de voorwaarden toekomt.(21) Waar het hof voldoende op de stellingen van First 

Data heeft gerespondeerd, is de klacht op dit punt vergeefs voorgesteld. 

 

2.17 Ook voor zover het onderdeel nog de klacht bevat dat First Data door het op haar facturen vermelden van zowel de 

toepasselijkheid van de Fenit-voorwaarden als de plaats van deponering, aan haar informatieplicht heeft voldaan en Attingo zich niet 

(langer) op de vernietigbaarheid daarvan kan beroepen, kan zij niet tot cassatie leiden. Met het enkele vermelden van de plaats waar 

de voorwaarden zijn gedeponeerd wordt immers niet voldaan aan de informatieplicht waarbij als uitgangspunt heeft te gelden dat 

voorwaarden ter hand worden gesteld. Slechts wanneer het redelijkerwijs niet mogelijk is de voorwaarden voor of bij het sluiten van 

de overeenkomst ter hand te stellen, kan de gebruiker langs de subsidiaire weg aan zijn informatieplicht voldoen (tot 1 juli 2010: 

artikel 6:234 lid 1 sub b en na 1 juli 2010: artikel 6:234 lid 1 BW). Voorwaarde voor deze subsidiaire route is evenwel dat aan de 

wederpartij voor de totstandkoming van de overeenkomst bekend wordt gemaakt a) dat de voorwaarden ter inzage liggen en b) dat 

zij op verzoek zullen worden toegezonden. Door vermelding van de plaats van deponering op de factuur wordt - gezien het 

voorgaande - om meerdere redenen niet aan de vereiste informatieplicht voldaan.  

 

2.18 Subonderdeel v bouwt voort op de daaraan voorafgaande onderdelen en is derhalve hetzelfde lot beschoren.  

 

Proceskosten 

2.19 Het hof heeft in conventie en in reconventie 
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- in het incidenteel appel First Data als de in het ongelijk gestelde partij in de kosten veroordeeld, 

- in het principaal appel de kosten gecompenseerd aangezien partijen over en weer gedeeltelijk in het ongelijk zijn gesteld (rov. 

4.20). 

 

2.20 Attingo heeft in het principaal appel in conventie geconcludeerd tot ontzegging van de vorderingen van First Data en in 

reconventie - na vermeerdering van eis, zie MvG onder afsluitende opmerkingen - samengevat gevorderd: dat de rechtbank voor 

recht zal verklaren dat First Data jegens Attingo in strijd heeft gehandeld met haar (pre)contractuele verplichtingen en dat zij 

onrechtmatig heeft gehandeld door de beslaglegging alsmede dat First Data zal worden veroordeeld om wegens onverschuldigde 

betaling aan Attingo terug te betalen € 28.774,- en tot betaling van schadevergoeding ten belope van € 324.444,- ingevolge 

schending van (pre)contractuele verplichtingen en € 2.338,- in verband met het onrechtmatig gelegde beslag, een en ander met 

nevenvorderingen.  

First Data heeft in het principaal beroep geconcludeerd tot bekrachtiging van het vonnis (waarbij haar vordering gedeeltelijk was 

toegewezen) en in het incidenteel beroep tot het alsnog toewijzen van het door de rechtbank afgewezen deel van haar vordering. 

 

2.21 In het incidentele appel was nog slechts het niet door de rechtbank toegewezen deel van de vordering van First Data in 

conventie aan de orde. Omdat het hof hiervan (nog) minder dan de rechtbank heeft toegewezen, is First Data als de in het ongelijk 

gestelde partij in het incidentele appel in de kosten veroordeeld. Hiertegen wordt in cassatie niet opgekomen. 

 

2.22 In het principale appel waren de vordering in conventie en die in reconventie aan de orde. De kostencompensatie in het 

principale appel ziet: 

- in conventie daarop dat het hof de vorderingen van First Data niet geheel heeft afgewezen (zoals Attingo wilde) maar wel tot een 

lager bedrag dan de rechtbank heeft toegewezen (anders dat First Data in principaal appel wilde);  

- in reconventie daarop dat het hof de (schade)vorderingen van Attingo, evenals de rechtbank, heeft afgewezen. 

 

2.23 Onderdeel 2.2 keert zich tegen de rov. 4.18 en 4.20. Het onderdeel bevat - naar de kern genomen - de klacht dat het hof in de 

zaak met zaaknummer 200.000.930/01 in het principale appel de proceskosten ten onrechte heeft gecompenseerd. Partijen zijn in 

conventie weliswaar over en weer in het (on)gelijk gesteld, maar de vordering in reconventie van Attingo is in z'n geheel afgewezen.  

 

2.24 De klacht moet worden beoordeeld tegen de achtergrond van het volgende. Op grond van artikel 353 lid 1 Rv geldt artikel 237 

Rv over de kosten ook voor de procedure in appel. De appelrechter moet dus met inachtneming van de dezelfde maatstaf als in eerste 

aanleg wordt gehanteerd, beoordelen wie in het ongelijk is gesteld en vervolgens deze partij in de kosten veroordelen. Wanneer 

partijen over en weer in het (on)gelijk zijn gesteld, kunnen de kosten worden gecompenseerd.(22) De beslissing omtrent 

kostencompensatie is feitelijk van aard en kan in cassatie slechts op begrijpelijkheid worden getoetst. Zijn partijen evenwel in 

conventie over en weer in het (on)gelijk gesteld, maar is een reconventionele vordering in z'n geheel toe- of afgewezen, dan kunnen 

de kosten in conventie en in reconventie niet in als een geheel worden gecompenseerd. Alsdan moet dus onderscheid worden 

gemaakt tussen de proceskosten in conventie en die in reconventie.(23) 

 

2.25 Voor zover het hof bij zijn kostenveroordeling in het pricipaal appel in de zaak met nummer 200.000.930/01 geen onderscheid 

heeft gemaakt tussen de proceskosten in conventie en die in reconventie, is het hof van een onjuiste rechtsopvatting uitgegaan. Voor 

zover het hof wél een juiste rechtsopvatting tot uitgangspunt heeft genomen, is zijn oordeel - zonder nadere toelichting die ontbreekt 

- niet begrijpelijk. De klacht is derhalve terecht voorgesteld.  

 

Redelijk loon 

2.26 Onderdeel 2.3 is gericht tegen de rov. 4.12.4 tot en met 4.12.4.3 waarin het hof betaling van de factuur met nummer [001] d.d. 

18 juli 2002 heeft afgewezen. Het hof heeft - aldus het onderdeel - miskend dat nu (door First Data) werkzaamheden zijn verricht 

waarmee Attingo jaren heeft gewerkt, First Data voor die werkzaamheden een redelijk loon in rekening mag brengen (i).  

 

2.27 Het (sub)onderdeel faalt omdat het hof de regel van artikel 7:405 lid 2 BW niet heeft miskend. Naar het oordeel van het hof is er 

echter geen grond aanwezig om de door deze factuur in rekening gebrachte kosten in rekening te brengen. Daartoe heeft het hof 

overwogen dat niet is gebleken van afspraken tussen partijen over hetgeen zou gelden na beëindiging van de overeenkomst, dat First 

Data niet heeft onderbouwd dat de factuur ziet op een redelijk deel van de totale ontwikkelingskosten en dat uit de brief van 11 

februari 2002 van First Data blijkt dat de koppeling met CCV voor Attingo gratis zou zijn.(24) Dat oordeel is niet onbegrijpelijk, 

zodat het onderdeel - ook voor zover een motiveringsklacht bevat - niet tot cassatie kan leiden. 

 

2.28 In subonderdeel (ii) wordt geklaagd dat het oordeel van het hof dat de ontwikkeling van de koppeling met CCV voor Attingo 

gratis zou zijn, onbegrijpelijk is in het licht van de stellingen van Attingo in de conclusie van antwoord onder 29 en 30. Het bedoelde 

betoog van Attingo komt er - naar de kern genomen - op neer dat volgens Attingo nooit sprake is geweest van een pilot-project.  
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2.29 De klacht kan niet tot cassatie leiden. Het hof heeft de - in cassatie niet bestreden - passage in de brief van First Data van 11 

februari 2002 ('Over deze koppeling [de 'CCV-koppeling', toev. AG] kunnen wij kort zijn er is aangeboden deze koppeling gratis te 

maken daar u als pilot zou moeten gaan fungeren.' ) kennelijk en niet onbegrijpelijk aldus begrepen dat (dit deel van) het project voor 

First Data een pilot was, waardoor voor het realiseren van de CCV-koppeling geen kosten in rekening zouden worden gebracht. De 

omstandigheid dat Attingo - kennelijk anders dan First Data - het project niet als pilot kwalificeerde, doet daaraan niet af.  

 

2.30 Onderdeel 2.3 bevat onder ii voorts de klacht dat het hof ten onrechte het bewijsaanbod heeft gepasseerd dat First Data bij 

conclusie van repliek (pag. 27) deed alsmede het bewijsaanbod in hoger beroep (pleitnota van 8 juli 2008, pag. 11 onder 22).  

 

2.31 Het hof heeft het deel van de vordering dat ziet op de factuur met nummer [001] d.d. 18 juli 2002 (ten bedrage van € 6.009,50) 

afgewezen omdat - naar de kern genomen - hiervoor geen grondslag bestaat. Waar niet is gebleken dat partijen afspraken hebben 

gemaakt over hetgeen zou gelden na beëindiging van de overeenkomst en uit de brief van 11 februari 2002 van First Data blijkt dat 

de koppeling met CCV voor Attingo gratis zou zijn, heeft First Data haar vordering op dit punt onvoldoende onderbouwd, zodat aan 

het bewijsaanbod op dit punt niet wordt toegekomen. Dit - kennelijke - oordeel van het hof geeft geen blijk van een onjuiste 

rechtsopvatting en is overigens ook niet onbegrijpelijk. Het onderdeel is dus vergeefs voorgesteld.  

 

2.32 Onderdeel 2.4 bevat geen zelfstandige klacht. Het onderdeel betoogt slechts - overigens ten onrechte - dat het slagen van één 

van de voorgaande klachten - derhalve onderdeel 2.2 dat zich richt tegen rov. 4.20 - meebrengt dat daardoor ook de rov. 4.11, 

4.12.11 en 4.18 niet in stand kunnen blijven.  

 

Conclusie 

 

De conclusie strekt tot vernietiging van het bestreden arrest, ter zake van de compensatie van de proceskosten. Uw Raad wordt in 

overweging gegeven de zaak op dit punt zelf af te doen.  

 

De Procureur-Generaal bij de 

Hoge Raad der Nederlanden, 

 

A-G 

 

1 Bij het hof heeft dit appel zaaknummer 200.000.930/01 meegekregen.  

2 Deze zaak heeft bij het hof zaaknummer 106.001.678/01 gekregen.  

3 De cassatiedagvaarding is op 24 juni 2009 betekend.  

4 HR 1 oktober 1999, LJN: ZC2977, NJ 2000, 207 m.nt. JH. 

5 HR 6 april 2001, LJN: AB1252, NJ 2002, 385 m.nt. H.J. Snijders. 

6 HR 11 juli 2008, LJN: BD1394, NJ 2008, 416 (rov. 5.2.1). 

7 HR 1 oktober 1999, LJN: ZC2977, NJ 2000, 207 m.nt. JH en HR 6 april 2001, LJN: AB1252, NJ 2002, 385 m.nt. H.J. Snijders.  

8 Mon. Nieuw BW B55 (Hijma), Kluwer 2003, nr. 35; J.G.J. Rinkes, in: Wessels/Jongeneel (red.), Algemene voorwaarden, 2006, p. 

146. 

9 J.G.J. Rinkes, in: Wessels/Jongeneel (red.), Algemene voorwaarden, 2006, p. 157. 

10 Richtlijn 2000/31/EG, Pb EG L178. Zie voor de omzettingswet Stb. 2004, 210 en 285 (Aanpassingswet richtlijn inzake 

elektronische handel). 

11 Richtlijn 2006/123/EG van 12 december 2006 betreffende diensten op de interne markt, PbEU 2006, L 376. Zie voor de 

omzettingswet Stb. 2009, 616 en 617 (Aanpassingswet dienstenrichtlijn). 

12 Het betreft in beginsel alle diensten van dienstverrichters die in een lidstaat zijn gevestigd, met uitzondering van niet-

economische diensten van algemeen belang, bepaalde financiële diensten, bepaalde ICT-diensten, bepaalde diensten op het gebied 

van vervoer, diensten van uitzendbedrijven, diensten van de gezondheidszorg, audiovisuele diensten, bepaalde gokactiviteiten die 

erin bestaan dat een financiële waarde wordt ingezet bij kansspelen, met inbegrip van loterijen, activiteiten in het kader van de 

uitoefening van het openbaar gezag, sociale diensten betreffende sociale huisvesting, kinderzorg en ondersteuning van gezinnen of 

personen in permanente of tijdelijke nood, particuliere beveiligingsdiensten en diensten van notarissen en deurwaarders die bij een 

officieel overheidsbesluit zijn benoemd. 

13 Stb. 2010, 222. 

14 MvT, TK 2007-2008, 31 358, nr. 3, p. 9-10.  

15 Zie bijvoorbeeld Mon. BW B55 (Hijma), 2003, nr. 39a; H.P.A.K. Martius in: B. Wessels e.a. (red. ), 'Algemene Voorwaarden', 

Deventer: Kluwer 2006, p. 386-404; D.J. Beenders, "Informatieplicht bij algemene voorwaarden; verdeeldheid in de praktijk", 

WPNR (2008) 6777, p. 903-905; J.G.J. Rinkes, Informatieplicht inzake algemene voorwaarden, Tijdschrift voor Consumentenrecht 

en handelspraktijken 2010-4, p. 145-150. 

16 Vgl. Hof Arnhem 16 februari 2010, NJF 2010, 112 (geen elektronische overeenkomst; voorwaarden op website dienstverlener 
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onvoldoende in het licht van artikel 6:234 lid 1 sub a (oud) BW ); Ktg. Roermond 11 augustus 2009, LJN: BJ5160, NJF 2009, 378 

(zelfde oordeel); Rb Utrecht 23 juli 2008, NJF 2008, 436, Prg 2009, 9 (zelfde oordeel); Rb Zutphen 19 augustus 2009, LJN: BJ5577, 

NJF 2009, 463 (bij elektronisch gesloten overeenkomst kunnen voorwaarden ter beschikking worden gesteld via hyperlink; 

onvoldoende is enkele verwijzing naar website). Anders, Ktg. Haarlem 29 augustus 2007, Prg. 2007, 130 ("De offerte van 22 maart 

2006 verwijst naar de vindplaats van de algemene voorwaarden op de website van eiseres. Het gebruik van het internet is in het 

huidige tijdsgewricht inmiddels zodanig ingeburgerd, dat het op elektronische wijze beschikbaar stellen van algemene voorwaarden 

naar het oordeel van de kantonrechter gelijkwaardig geacht kan worden aan de feitelijke terhandstelling daarvan"). 

17 De vraag naar de informatieplicht c.q. terhandstelling staat ook in internationaal en Europees verband in de belangstelling. Zie 

J.G.J. Rinkes, Tijdschrift voor Consumentenrecht en handelspraktijken 2010-4, p. 145-150. 

18 Vgl. Martius, a.w., p. 389. 

19 Hieraan doet niet af HR 21 september 2007, LJN: BA7627. Daarin werd met toepassing van artikel 81 RO het beroep verworpen 

tegen het oordeel van het Hof Den Bosch, dat in dat geval deze uitzondering wel had toegepast. De cassatieklachten vielen het 

oordeel op dat punt niet aan (zie de conclusie van A-G Wuisman sub 3.5). 

20 W.D.H. Asser, Civiele cassatie, Nijmegen: Ars Aequi Libri 2003, p. 43.  

21 First Data heeft geen beroep gedaan op artikel 6:235 lid 1 BW. Uit de processtukken kan niet worden opgemaakt in hoeverre een 

beroep daarop succes zou hebben.  

22 Asser Procesrecht/ Bakels, Hammerstein & Wesseling - Van Gent 4 2009, nr. 249.  

23 E.J. Numann, Groene Serie Burgerlijke rechtsvordering, art. 237 Rv, aant. 8 met verwijzing naar HR 26 januari 1990, LJN: 

AD1017, NJ 1990, 499 m.nt. PAS (rov. 3.4). Vgl. ook: W.L. Haardt, De veroordeling in de kosten van het burgerlijk geding, Den 

Haag: Martinus Nijhof 1945, p. 126-127. Anders dan het onderdeel betoogt, wordt voor een vordering in reconventie niet 

afzonderlijk griffierecht berekend (vgl. art. 3 Wet tarieven burgerlijke zaken). Het onderscheid is wel van belang in verband met de 

proceskosten (in reconventie) die gemaakt worden in verband met procureursalaris. 

24 Aan de specificatie van een dergelijke vordering kunnen geen hoge eisen worden gesteld, vgl. HR 19 december 2008, LJN: 

BG1680, RvdW 2009, 82, rov. 3.6.1. Het is daarom de vraag in hoeverre het niet gespecificeerd zijn van de factuur aan First Data 

kan worden tegengeworpen. Het antwoord kan in het midden blijven, omdat de overige overwegingen van het hof zijn oordeel al 

kunnen dragen. 

 

 

 

  



 
29 

LJN: BN4199, Gerechtshof Amsterdam   
 

 

Datum uitspraak: 03-08-2010 

Datum publicatie: 17-08-2010 

Rechtsgebied: Civiel overig 

Soort procedure: Hoger beroep 

Inhoudsindicatie: Ambtshalve toetsing algemene voorwaarden. Telefoonabonnementen. Geen onredelijk bezwarend beding. 

Schadebegroting. 

Vindplaats(en): NJF 2010, 419 

Rechtspraak.nl 
 

 

 

Uitspraak 
 

 

GERECHTSHOF AMSTERDAM 

DERDE MEERVOUDIGE BURGERLIJKE KAMER 

 

ARREST 

 

in de zaak van: 

 

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid 

LINDORFF PURCHASE B.V.,  

gevestigd te Zwolle, 

APPELLANTE, 

advocaat: mr. G.E.J. Kornet, te Zwolle, 

 

t e g e n 

 

[geïntimeerde],  

wonend te Zaandam, gemeente Zaanstad, 

GEÏNTIMEERDE, 

niet verschenen. 

 

1. Het geding in hoger beroep 

 

Bij dagvaarding van 11 februari 2010 is appellante in hoger beroep gekomen van een vonnis van de rechtbank Haarlem, sector 

kanton, locatie Zaandam (hierna: de kantonrechter) van 14 januari 2010, in deze zaak onder zaak-/rolnummer 444494 CV EXPL 09-

7572 bij verstek gewezen tussen haar als eiseres en geïntimeerde gedaagde. 

Tegen geïntimeerde is verstek verleend. 

Appellante heeft een memorie van grieven, met producties, genomen en geconcludeerd zoals in die memorie is vermeld. 

Ten slotte is arrest gevraagd. 

 

2. Grieven 

 

Voor de grieven verwijst het hof naar de desbetreffende memorie. 

 

3. Beoordeling 

 

3.1 Appellante heeft kort gezegd de volgende feiten aan haar vordering ten grondslag gelegd: 

 

3.1.1 Geïntimeerde heeft op 19 augustus 2008 een overeenkomst gesloten met T-Mobile Netherlands B.V. (hierna: T-Mobile) met 

betrekking tot het gebruik van het mobiele telecommunicatie-netwerk van T-Mobile, voor de duur van 12 maanden.  

De overeenkomst is op 19 augustus 2009 verlengd voor de duur van 24 maanden.  
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3.1.2 Op de overeenkomsten zijn de Algemene Voorwaarden van T-Mobile van toepassing. Die voorwaarden luiden, voor zover hier 

van belang: 

’11.3 Indien T-Mobile vaststelt dat de Klant binnen een periode van 14 dagen na daartoe door T-Mobile schriftelijk te zijn verzocht 

zijn/haar verplichtingen niet alsnog is nagekomen, dan kan T-Mobile de Overeenkomst beëindigen, waarbij de aanspraken van de 

Klant jegens T-Mobile komen te vervallen. De Klant is aansprakelijk voor alle schade, waaronder gederfde inkomsten, die T-Mobile 

lijdt als gevolg van de tekortkoming van de Klant en de daaropvolgende ontbinding van de Overeenkomst.’ 

 

3.1.3 Aan geïntimeerde is ingevolge de gesloten overeenkomst een telefoontoestel (IPhone 3G 16 GB) en een SIM-kaart ter 

beschikking gesteld. 

 

3.1.4 Geïntimeerde is zijn uit de overeenkomst voortvloeiende betalingsverplichtingen niet nagekomen. 

 

3.1.5 De overeenkomst is ontbonden op 14 april 2009. 

 

3.1.6 De vorderingsrechten van T-Mobile zijn overgedragen aan appellante. 

 

3.2 Appellante heeft bij inleidende dagvaarding, toegelicht bij akte, de betaling gevorderd van € 2.027,80, met rente,  

te weten: 

- € 1.542,95 voor niet-betaalde factuurbedragen, waaronder een vergoeding van € 846,16 (exclusief BTW) voor de gederfde 

inkomsten over de periode van de datum van ontbinding van de overeenkomsten tot de datum waarop de overeenkomsten hadden 

behoren te eindigen (19 augustus 2011), te vermeerderen met de overeengekomen rente van één procent per maand vanaf de dag van 

dagvaarding, 

- € 127,85 voor de bij dagvaarding reeds verschenen overeengekomen rente, 

- € 357,- voor buitengerechtelijke incassokosten, 

met kosten.  

 

3.3 Bij het vonnis waarvan beroep heeft de kantonrechter, gelet op de verplichting tot ambtshalve toetsing van de algemene 

voorwaarden op onredelijk bezwarende bedingen, de gevorderde schadevergoeding van € 846,16 (exclusief BTW) gematigd tot € 

30,45. De buitengerechtelijke incassokosten heeft de kantonrechter bepaald op € 89,25. De kantonrechter heeft geïntimeerde 

veroordeeld tot betaling van € 660,79, met rente en onder compensatie van kosten. 

 

3.4 Met grief 1 komt appellante op tegen het oordeel van de kantonrechter dat sprake is van een onredelijk bezwarend beding en 

tegen de op grond daarvan toegepaste matiging van de schadevergoeding. Appellante voert daartoe onder meer aan dat geïntimeerde 

de vordering heeft erkend, althans niet weersproken, en dat de gevorderde schadevergoeding redelijk is. 

 

3.5 Het hof stelt voorop dat de vordering van appellante tot betaling van schadevergoeding kennelijk is gegrond op het bepaalde in 

artikel 11.3 van de Algemene Voorwaarden.  

Dat artikel bepaalt dat geïntimeerde in geval van, kort gezegd, een tekortkoming in de nakoming van verplichtingen uit de 

overeenkomst, gevolgd door ontbinding, gehouden is de schade van appellante te vergoeden. Er is gelet ook op de artikelen 6:74 en 

6:277 BW geen aanleiding om dat artikel aan te merken als een onredelijk bezwarend beding. Het gaat in deze zaak dan ook niet om 

de ambtshalve toetsing van de algemene voorwaarden, maar om de begroting van de schade. 

 

3.6 De schade over de periode vanaf de ontbinding van de overeenkomst tot de dag waarop de overeenkomst had behoren te 

eindigen, heeft appellante begroot op het bedrag van de gederfde maandtermijnen. Het hof acht deze begroting correct en in 

overeenstemming met de toepasselijke rechtsregels, temeer omdat in die termijnen een vergoeding is begrepen voor het ter 

beschikking gestelde telefoontoestel en de kosten van instandhouding van het telecommunicatienetwerk. Voor begroting op een lager 

bedrag of voor matiging is onvoldoende grond.  

De grief slaagt. 

 

3.7 Grief 2 betreft de compensatie van de kosten in eerste aanleg. Het slagen van grief 1 brengt mee dat ook deze grief doel treft. 

 

3.8 De conclusie is dat het vonnis waarvan beroep niet in stand kan blijven. Het hof zal dat vonnis – omwille van de duidelijkheid in 

zijn geheel - vernietigen en de vordering van appellante alsnog toewijzen, met dien verstande dat de vergoeding voor 

buitengerechtelijke kosten gehandhaafd blijft op het door de kantonrechter bepaalde bedrag van € 89,25, nu appellante daartegen 

geen grief heeft gericht. 

 

4. Beslissing 
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Het hof: 

 

vernietigt het vonnis waarvan beroep; 

 

veroordeelt – uitvoerbaar bij voorraad – geïntimeerde tot betaling aan appellante van € 1.760,05, te vermeerderen met de 

overeengekomen rente van één procent per maand over € 1.542,95 vanaf 26 oktober 2009 tot de dag van betaling; 

 

verwijst – uitvoerbaar bij voorraad - geïntimeerde in de proceskosten van beide instanties en begroot die kosten, voor zover tot heden 

aan de kant van appellante gevallen,  

- in eerste aanleg op € 298,15 voor verschotten en op € 150,- voor salaris van de gemachtigde, 

- in hoger beroep op € 336,89 voor verschotten en op € 632,-voor salaris van de advocaat. 

 

Dit arrest is gewezen door mrs. W.J.J. Los, A.M.L. Broekhuijsen-Molenaar en A. Rutten-Roos en in het openbaar door de 

rolraadsheer uitgesproken op 3 augustus 2010. 
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Zaak C‑243/08 

 

Pannon GSM Zrt. 

 

tegen 

 

Erzsébet Sustikné Győrfi 

 

(verzoek van de Budaörsi Városi Bíróság om een prejudiciële beslissing) 

 

„Richtlijn 93/13/EEG – Oneerlijke bedingen in consumentenovereenkomsten – Rechtsgevolgen van oneerlijk beding – Bevoegdheid 

en verplichting van nationale rechter om ambtshalve te toetsen of forumkeuzebeding oneerlijk is – Beoordelingscriteria” 

 

Samenvatting van het arrest 

 

1.        Harmonisatie van wetgevingen – Oneerlijke bedingen in consumentenovereenkomsten – Richtlijn 93/13 

 

(Richtlijn 93/13 van de Raad, art. 6) 

 

2.        Harmonisatie van wetgevingen – Oneerlijke bedingen in consumentenovereenkomsten – Richtlijn 93/13 

 

(Richtlijn 93/13 van de Raad) 

 

3.        Harmonisatie van wetgevingen – Oneerlijke bedingen in consumentenovereenkomsten – Richtlijn 93/13 

 

(Richtlijn 93/13 van de Raad, art. 3) 

 

1.        Artikel 6, lid 1, van richtlijn 93/13 betreffende oneerlijke bedingen in consumentenovereenkomsten moet aldus worden 

uitgelegd dat een oneerlijk contractueel beding de consument niet bindt en dat het daarvoor niet nodig is dat de consument een 

dergelijk beding tevoren met succes heeft betwist.  

 

De doelstelling van artikel 6 van die richtlijn, de consumentenbescherming te versterken, kan namelijk niet worden bereikt, wanneer 

de consument het oneerlijke karakter van een contractueel beding zelf aan de orde zou moeten stellen. Bovendien kan een 

doeltreffende bescherming van consumenten enkel worden verzekerd, indien aan de nationale rechter de bevoegdheid wordt 

toegekend om een dergelijk beding ambtshalve te toetsen.  

 

(cf. punten 23, 28, dictum 1) 

 

2.        De nationale rechter is gehouden, ambtshalve te toetsen of een contractueel beding oneerlijk is zodra hij over de daartoe 

noodzakelijke gegevens, feitelijk en rechtens, beschikt. Acht hij een dergelijk beding oneerlijk, dan laat hij het buiten toepassing, 

tenzij de consument zich hiertegen verzet. De nationale rechter is daartoe ook verplicht wanneer hij onderzoekt of hij ratione loci 

bevoegd is.  

 

De geadieerde rechter moet namelijk het nuttig effect verzekeren van de bescherming die wordt gewenst door de bepalingen van 

richtlijn 93/13 betreffende oneerlijke bedingen in consumentenovereenkomsten. Derhalve houdt de rol die het gemeenschapsrecht 

aldus de nationale rechter op het betrokken gebied toebedeelt, niet alleen louter de bevoegdheid in om uitspraak te doen over de 

vraag of een contractueel beding oneerlijk is, maar ook de verplichting om die kwestie ambtshalve te onderzoeken zodra hij over de 

daartoe noodzakelijke gegevens, feitelijk en rechtens, beschikt, en dus ook wanneer hij toetst of hij ratione loci bevoegd is. Bij de 

nakoming van die verplichting is de nationale rechter op grond van de richtlijn evenwel niet gehouden, het betrokken beding buiten 

toepassing te laten wanneer de consument, na daarvan in kennis te zijn gesteld door die rechter, voornemens is het oneerlijke en niet-

bindende karakter daarvan niet in te roepen.  

 

(cf. punten 32‑33, 35, dictum 2) 

 

3.        Het staat aan de nationale rechter om vast te stellen of een contractueel beding als een forumkeuzebeding voldoet aan de 

criteria om als oneerlijk te worden aangemerkt in de zin van artikel 3, lid 1, van richtlijn 93/13 betreffende oneerlijke bedingen in 

consumentenovereenkomsten. Hierbij moet de nationale rechter ermee rekening houden dat een beding in een tussen een consument 

en een verkoper gesloten overeenkomst, dat is opgenomen zonder dat daarover afzonderlijk is onderhandeld en dat de rechter van de 

plaats van vestiging van de verkoper bij uitsluiting bevoegd verklaart, als oneerlijk kan worden aangemerkt.  

 

(cf. punt 44, dictum 3) 
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ARREST VAN HET HOF (Vierde kamer) 

 

4 juni 2009 (*)  

 

„Richtlijn 93/13/EEG – Oneerlijke bedingen in consumentenovereenkomsten – Rechtsgevolgen van oneerlijk beding – Bevoegdheid 

en verplichting van nationale rechter om ambtshalve te toetsen of forumkeuzebeding oneerlijk is – Beoordelingscriteria” 

 

In zaak C‑243/08, 

 

betreffende een verzoek om een prejudiciële beslissing krachtens artikel 234 EG, ingediend door de Budaörsi Városi Bíróság 

(Hongarije) bij beslissing van 22 mei 2008, ingekomen bij het Hof op 2 juni 2008, in de procedure  

 

Pannon GSM Zrt. 

 

tegen 

 

Erzsébet Sustikné Győrfi, 

 

wijst 

 

HET HOF VAN JUSTITIE (Vierde kamer), 

 

samengesteld als volgt: K. Lenaerts, kamerpresident, T. von Danwitz, R. Silva de Lapuerta (rapporteur), E. Juhász en J. Malenovský, 

rechters,  

 

advocaat-generaal: V. Trstenjak, 

 

griffier: B. Fülöp, administrateur, 

 

gezien de stukken en na de terechtzitting op 2 april 2009, 

 

gelet op de opmerkingen van: 

 

–        Pannon GSM Zrt., vertegenwoordigd door J. Vitári, C. Petia en B. Bíró, ügyvédek, 

 

–        de Hongaarse regering, vertegenwoordigd door J. Fazekas, R. Somssich, K. Borvölgyi en M. Fehér als gemachtigden, 

 

–        de Tsjechische regering, vertegenwoordigd door M. Smolek als gemachtigde, 

 

–        de Spaanse regering, vertegenwoordigd door J. López-Medel Bascones als gemachtigde, 

 

–        de Franse regering, vertegenwoordigd door B. Cabouat en R. Loosli-Surrans als gemachtigden, 

 

–        de Oostenrijkse regering, vertegenwoordigd door C. Pesendorfer en A. Hable als gemachtigden, 

 

–        de regering van het Verenigd Koninkrijk, vertegenwoordigd door S. Ossowski als gemachtigde, bijgestaan door T. de la Mare, 

barrister,  

 

–        de Commissie van de Europese Gemeenschappen, vertegenwoordigd door W. Wils en B. Simon als gemachtigden, 

 

gelet op de beslissing, de advocaat-generaal gehoord, om de zaak zonder conclusie te berechten, 

 

het navolgende 

 

Arrest 
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1        Het verzoek om een prejudiciële beslissing betreft de uitlegging van richtlijn 93/13/EEG van de Raad van 5 april 1993 

betreffende oneerlijke bedingen in consumentenovereenkomsten (PB L 95, blz. 29; hierna: „richtlijn”).  

 

2        Dit verzoek is ingediend in het kader van een geding tussen de onderneming Pannon GSM Zrt. (hierna: „Pannon”) en E. 

Sustikné Győrfi over de uitvoering van een tussen beide partijen gesloten contract voor een telefoonabonnement.  

 

 Toepasselijke bepalingen 

 

 Gemeenschapsregeling 

 

3        Volgens artikel 1, lid 1, ervan strekt de richtlijn tot de onderlinge aanpassing van de wettelijke en bestuursrechtelijke 

bepalingen van de lidstaten betreffende oneerlijke bedingen in overeenkomsten tussen een verkoper en een consument.  

 

4        Artikel 3 van de richtlijn bepaalt:  

 

„1.      Een beding in een overeenkomst waarover niet afzonderlijk is onderhandeld, wordt als oneerlijk beschouwd indien het, in 

strijd met de goede trouw, het evenwicht tussen de uit de overeenkomst voortvloeiende rechten en verplichtingen van de partijen ten 

nadele van de consument aanzienlijk verstoort.  

 

2.      Een beding wordt steeds geacht niet het voorwerp van afzonderlijke onderhandeling te zijn geweest wanneer het, met name in 

het kader van een toetredingsovereenkomst, van tevoren is opgesteld en de consument dientengevolge geen invloed op de inhoud 

ervan heeft kunnen hebben.  

 

[...] 

 

3.      De bijlage bevat een indicatieve en niet uitputtende lijst van bedingen die als oneerlijk kunnen worden aangemerkt.” 

 

5        Punt 1, sub q, van die bijlage betreft bedingen die tot doel of tot gevolg hebben:  

 

„het indienen van een beroep of het instellen van een rechtsvordering door de consument te beletten of te belemmeren [...]”. 

 

6        Artikel 4, lid 1, van de richtlijn luidt als volgt:  

 

„Onverminderd artikel 7 worden voor de beoordeling van het oneerlijke karakter van een beding van een overeenkomst alle 

omstandigheden rond de sluiting van de overeenkomst, alsmede alle andere bedingen van de overeenkomst of van een andere 

overeenkomst waarvan deze afhankelijk is, op het moment waarop de overeenkomst is gesloten in aanmerking genomen, rekening 

houdend met de aard van de goederen of diensten waarop de overeenkomst betrekking heeft.”  

 

7        Artikel 6, lid 1, van de richtlijn bepaalt:  

 

„De lidstaten bepalen dat oneerlijke bedingen in overeenkomsten tussen een verkoper en een consument onder de in het nationale 

recht geldende voorwaarden de consument niet binden en dat de overeenkomst voor de partijen bindend blijft indien de 

overeenkomst zonder de oneerlijke bedingen kan voortbestaan.”  

 

8        Artikel 7, leden 1 en 2, van de richtlijn luidt:  

 

„1.      De lidstaten zien erop toe dat er in het belang van de consumenten alsmede van de concurrerende verkopers, doeltreffende en 

geschikte middelen bestaan om een eind te maken aan het gebruik van oneerlijke bedingen in overeenkomsten tussen consumenten 

en verkopers.  

 

2.      De in lid 1 bedoelde middelen dienen wettelijke bepalingen te omvatten waarbij personen of organisaties die volgens de 

nationale wetgeving een legitiem belang hebben bij de bescherming van de consument, overeenkomstig het nationale recht een 

beroep kunnen doen op de rechtbanken of de bevoegde administratieve instanties om te oordelen of contractuele bedingen die zijn 

opgesteld met het oog op een algemeen gebruik, oneerlijk zijn, en de passende en doeltreffende middelen aan te wenden om een eind 

te maken aan het gebruik van deze bedingen.”  

 

 Nationale regeling 

 

9        Ten tijde van de feiten in het hoofdgeding golden het burgerlijk wetboek, in de versie van wet nr. CXLIX van 1997 (Magyar 

Közlöny 1997/115; hierna: „burgerlijk wetboek”), en regeringsdecreet nr. 18/1999 betreffende als oneerlijk te beschouwen bedingen 

in consumentenovereenkomsten (Magyar Közlöny 1998/8), in de ten tijde van het hoofdgeding geldende versie.  
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10      Overeenkomstig artikel 209, lid 1, van het burgerlijk wetboek kan een partij elke oneerlijk geachte algemene 

contractvoorwaarde betwisten. Volgens artikel 209 B, lid 4, van het burgerlijk wetboek wordt bij bijzondere bepalingen geregeld 

welke bedingen in consumentenovereenkomsten worden geacht oneerlijk te zijn. Op grond van artikel 235, lid 1, van het burgerlijk 

wetboek wordt de betrokken overeenkomst, indien rechtsgeldig betwist, geacht vanaf het tijdstip waarop zij is gesloten ongeldig te 

zijn. Volgens artikel 236, lid 1, van het burgerlijk wetboek dient de wederpartij binnen één jaar schriftelijk van de betwisting in 

kennis te worden gesteld.  

 

11      Regeringsdecreet nr. 18/1999, in de versie die gold ten tijde van het hoofdgeding, deelt de contractuele bedingen in twee 

categorieën in. De eerste categorie omvat contractuele bedingen waarvan het gebruik in consumentenovereenkomsten verboden is en 

die derhalve van rechtswege nietig zijn. In de tweede categorie staan bedingen die worden geacht oneerlijk te zijn totdat het bewijs 

van het tegendeel is geleverd, waarbij de opsteller van een dergelijk beding dit vermoeden kan weerleggen.  

 

 Hoofdgeding en prejudiciële vragen 

 

12      Op 12 december 2004 sloot Sustikné Győrfi met Pannon een abonnementscontract af voor de levering van 

mobieletelefoniediensten. Daarvoor werd gebruikgemaakt van een door Pannon verstrekt formulier waarin werd bepaald dat 

Sustikné Győrfi met de ondertekening van het contract kennis nam van de leveringsvoorwaarden, die de algemene 

contractvoorwaarden omvatten en integraal deel uitmaken van het contract, en de inhoud daarvan aanvaardde.  

 

13      Op grond van deze leveringsvoorwaarden kwamen beide partijen in het hoofdgeding overeen dat uit het abonnementscontract 

voortvloeiende of daarmee verband houdende rechtsgeschillen behoren tot de bevoegdheid van de rechter van de plaats van vestiging 

van Pannon. Over dit forumkeuzebeding is door beide partijen niet onderhandeld.  

 

14      Van mening dat Sustikné Győrfi haar contractuele verplichtingen niet was nagekomen, heeft Pannon op grond van dit beding 

voor de Budaörsi Városi Bíróság, de rechter van de plaats waar haar maatschappelijke zetel is gevestigd, een betalingsbevel 

gevorderd.  

 

15      De geadieerde rechter gaf het door Pannon gevorderde bevel. Sustikné Győrfi tekende daarop binnen de voorgeschreven 

termijn verzet aan tegen dit bevel, waardoor de procedure een procedure op tegenspraak is geworden.  

 

16      Die rechter merkte op dat de woonplaats van Sustikné Győrfi niet in zijn ressort was gelegen. Hij stelde vast dat de vaste 

woonplaats van Sustikné Győrfi, die een invaliditeitsuitkering ontving, zich bevindt in Dombegyház, in de provincie Békés, op 275 

kilometer van Budaörs, en verduidelijkte dat de transportmogelijkheden tussen Budaörs en Dombegyház erg beperkt zijn, nu er geen 

rechtstreekse trein‑ of busverbinding bestaat.  

 

17      Volgens de Budaörsi Városi Bíróság is naar geldend procesrecht de rechter van de woonplaats van Sustikné Győrfi, namelijk 

de Battonyai Városi Bíróság (stedelijke rechtbank te Battonya), ratione loci bevoegd.  

 

18      De verwijzende rechter heeft uiteengezet dat volgens het wetboek van burgerlijke rechtsvordering de rechter op het betrokken 

gebied ambtshalve moet onderzoeken of hij ratione loci bevoegd is. Aangezien het niet om een exclusieve bevoegdheid gaat, kan hij 

deze kwestie echter niet meer aan de orde stellen nadat de verweerder voor het eerst een verweerschrift over de grond van de zaak 

heeft neergelegd. De geadieerde rechter kan de juistheid van het feitelijk betoog ter vaststelling van zijn bevoegdheid ratione loci 

enkel onderzoeken wanneer dit in tegenspraak is met bekende feiten of met feiten waarvan de rechter officieel kennis heeft, of 

wanneer dit onaannemelijk is of door de wederpartij wordt betwist.  

 

19      Daarop heeft de Budaörsi Városi Bíróság, die twijfelt of het forumkeuzebeding in de algemene voorwaarden van het 

betrokken contract mogelijk oneerlijk is, de behandeling van de zaak geschorst en het Hof de volgende prejudiciële vragen gesteld:  

 

„1)      Kan artikel 6, lid 1, van richtlijn 93/13[...] – waarin het heet dat de lidstaten bepalen dat oneerlijke bedingen in 

overeenkomsten tussen een verkoper en een consument onder de in het nationale recht geldende voorwaarden de consument niet 

binden – aldus worden uitgelegd dat een oneerlijk beding van een verkoper niet ipso iure onverbindend is, maar alleen wanneer de 

consument dat oneerlijk beding met succes betwist via een daartoe ingediend verzoek?  

 

2)      Verlangt de door richtlijn 93/13[...] gewaarborgde consumentenbescherming dat de nationale rechter – ongeacht de aard van de 

procedure, al dan niet op tegenspraak –, ook wanneer geen daartoe strekkend verzoek is ingediend, dat wil zeggen zonder dat het 

oneerlijke karakter van het beding wordt betwist, ambtshalve toetst of de hem overgelegde overeenkomst oneerlijke bedingen bevat, 

en aldus in het kader van de toetsing van zijn eigen bevoegdheid ratione loci de door de verkoper opgestelde bedingen ambtshalve 

onderzoekt?  

 

3)      Indien de tweede vraag bevestigend wordt beantwoord: welke factoren moet de nationale rechter bij die toetsing dan in 

aanmerking nemen en afwegen?”  
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 Beantwoording van de prejudiciële vragen 

 

 De eerste vraag 

 

20      Met deze vraag wenst de verwijzende rechter te vernemen of artikel 6, lid 1, van de richtlijn, volgens hetwelk oneerlijke 

bedingen in overeenkomsten tussen een verkoper en een consument laatstgenoemde niet binden, aldus moet worden uitgelegd dat 

een dergelijk beding de consument alleen niet bindt wanneer hij die met succes heeft betwist.  

 

21      Voor het antwoord op deze vraag zij vooraf eraan herinnerd dat de krachtens artikel 6, lid 1, van de richtlijn aan de lidstaten 

opgelegde verplichting de burger in zijn rol als consument een recht toekent en het met de richtlijn nagestreefde resultaat omschrijft 

(zie arresten van 10 mei 2001, Commissie/Nederland, C‑144/99, Jurispr. blz. I‑3541, punt 18, en 7 mei 2002, Commissie/Zweden, 

C‑478/99, Jurispr. blz. I‑4147, punten 16 en 18).  

 

22      Zo berust het door die richtlijn uitgewerkte beschermingsstelsel op de gedachte dat de consument zich tegenover de verkoper 

in een zwakke onderhandelingspositie bevindt en over minder informatie dan deze beschikt, wat ertoe leidt dat hij met de tevoren 

door de verkoper opgestelde voorwaarden instemt zonder op de inhoud daarvan invloed te kunnen uitoefenen (arrest van 27 juni 

2000, Océano Grupo Editorial en Salvat Editores, C‑240/98–C‑244/98, Jurispr. blz. I‑4941, punt 25).  

 

23      Het Hof heeft in punt 26 van laatstbedoeld arrest eveneens verklaard dat de doelstelling van artikel 6 van de richtlijn mogelijk 

niet kan worden bereikt, wanneer de consument het oneerlijke karakter van een contractueel beding zelf aan de orde zou moeten 

stellen, en dat een doeltreffende bescherming van consumenten enkel kan worden verzekerd, indien aan de nationale rechter de 

bevoegdheid wordt toegekend om een dergelijk beding ambtshalve te toetsen.  

 

24      In dit verband moet erop worden gewezen dat, wanneer de nationale rechter deze bevoegdheid moet worden gewaarborgd, 

artikel 6, lid 1, van de richtlijn in geen geval aldus kan worden uitgelegd dat uitsluitend wanneer de consument een uitdrukkelijk 

verzoek dienaangaande heeft ingediend een oneerlijk contractueel beding hem niet bindt. Een dergelijke uitlegging zou namelijk 

voor de nationale rechter de mogelijkheid uitsluiten om in het kader van het onderzoek van de ontvankelijkheid van het hem 

voorgelegde verzoek en zonder een expliciet daartoe strekkend verzoek van de consument, ambtshalve te toetsen of een contractueel 

beding oneerlijk is.  

 

25      Wat de aan een oneerlijk beding te verbinden rechtsgevolgen betreft, heeft het Hof in zijn arrest van 26 oktober 2006, Mostaza 

Claro (C‑168/05, Jurispr. blz. I‑10421, punt 36), verklaard dat het belang van bescherming van de consument de communautaire 

wetgever ertoe heeft gebracht om in artikel 6, lid 1, van de richtlijn te bepalen dat oneerlijke bedingen in overeenkomsten tussen een 

verkoper en een consument „de consument niet binden”. Het gaat zijns inziens om een dwingende bepaling die, gelet op de zwakke 

positie van een der partijen bij de overeenkomst, beoogt het door deze overeenkomst vastgelegde formele evenwicht tussen de 

rechten en verplichtingen van de contractpartijen te vervangen door een reëel evenwicht dat de gelijkheid tussen die partijen herstelt.  

 

26      Het Hof heeft hieraan in punt 37 van dat arrest nog toegevoegd dat de richtlijn, die tot doel heeft de consumentenbescherming 

te versterken, overeenkomstig artikel 3, lid 1, sub t, EG een maatregel vormt die onontbeerlijk is voor de vervulling van de taken van 

de Europese Gemeenschap en in het bijzonder voor de verbetering van de levensstandaard en van de kwaliteit van het bestaan binnen 

de gehele Gemeenschap.  

 

27      Derhalve kan de uitdrukking „onder de in het nationale recht geldende voorwaarden” in artikel 6, lid 1, van de richtlijn niet 

aldus worden begrepen dat het de lidstaten op grond daarvan zou zijn toegestaan voor het niet-bindende karakter van een oneerlijk 

beding een voorwaarde te stellen als die welke wordt genoemd in de eerste prejudiciële vraag.  

 

28      Bijgevolg moet op de eerste vraag worden geantwoord dat artikel 6, lid 1, van de richtlijn aldus moet worden uitgelegd dat een 

oneerlijk contractueel beding de consument niet bindt en dat het daarvoor niet nodig is dat de consument een dergelijk beding 

tevoren met succes heeft betwist.  

 

 De tweede vraag 

 

29      Deze vraag betreft de verplichtingen van de nationale rechter uit hoofde van de richtlijnbepalingen en houdt in of deze in het 

kader van de toetsing van zijn bevoegdheid en los van de aard van het beroep, zonodig ambtshalve, uitspraak moet doen over de 

vraag of een contractueel beding oneerlijk is.  

 

30      Voor het antwoord op deze vraag moet eraan worden herinnerd dat het Hof in zijn arrest van 21 november 2002, Cofidis (C‑

473/00, Jurispr. blz. I‑10875, punt 34), heeft opgemerkt dat de bescherming die de richtlijn aan de consument verleent, zich ook 

uitstrekt tot de gevallen waarin de consument die met een verkoper een overeenkomst heeft gesloten die een oneerlijk beding bevat, 
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zich niet op het oneerlijke karakter van dat beding beroept, hetzij omdat hij zijn rechten niet kent, hetzij omdat de kosten van een 

vordering in rechte hem afschrikken om zijn rechten geldend te maken.  

 

31      Eveneens moet worden opgemerkt dat het Hof in punt 38 van voormeld arrest Mostaza Claro heeft overwogen dat de aard en 

het gewicht van het openbare belang, waarop de door de richtlijn aan de consument verschafte bescherming berust, rechtvaardigen 

dat de nationale rechter ambtshalve dient te beoordelen of een contractueel beding oneerlijk is en aldus het tussen de consument en 

de verkoper bestaande gebrek aan evenwicht dient te compenseren.  

 

32      De geadieerde rechter moet dus het nuttig effect verzekeren van de door de richtlijnbepalingen gewenste bescherming. 

Derhalve houdt de rol die het gemeenschapsrecht aldus de nationale rechter op het betrokken gebied toebedeelt, niet alleen louter de 

bevoegdheid in om uitspraak te doen over de vraag of een contractueel beding mogelijk oneerlijk is, maar ook de verplichting om die 

kwestie ambtshalve te onderzoeken zodra hij over de daartoe noodzakelijke gegevens, feitelijk en rechtens, beschikt, en dus ook 

wanneer hij toetst of hij ratione loci bevoegd is.  

 

33      Bij de uitvoering van die verplichting is de nationale rechter op grond van de richtlijn evenwel niet gehouden, het betrokken 

beding buiten toepassing te laten wanneer de consument, na in kennis te zijn gesteld door die rechter, voornemens is het oneerlijke 

en niet-bindende karakter daarvan niet in te roepen.  

 

34      In die omstandigheden kunnen de specifieke kenmerken van de gerechtelijke procedure, waar in een nationaalrechtelijke 

context de verkoper en de consument tegenover elkaar staan, geen factor vormen die de rechtsbescherming kan doorkruisen die de 

consument op grond van de richtlijnbepalingen dient toe te komen.  

 

35      Derhalve moet op de tweede vraag worden geantwoord dat de nationale rechter gehouden is, ambtshalve te toetsen of een 

contractueel beding oneerlijk is zodra hij over de daartoe noodzakelijke gegevens, feitelijk en rechtens, beschikt. Acht hij een 

dergelijk beding oneerlijk, dan laat hij het buiten toepassing, tenzij de consument zich hiertegen verzet. De nationale rechter is 

daartoe ook verplicht wanneer hij onderzoekt of hij ratione loci bevoegd is.  

 

 De derde vraag 

 

36      Deze vraag is erop gericht aanwijzingen te verkrijgen met betrekking tot de factoren die de nationale rechter in aanmerking 

moet nemen bij de beoordeling of een contractueel beding mogelijk oneerlijk is.  

 

37      Voor de beantwoording van deze vraag moet worden opgemerkt dat artikel 3 van de richtlijn met een verwijzing naar de 

begrippen goede trouw en aanzienlijke verstoring van het evenwicht tussen de rechten en verplichtingen van partijen slechts in 

abstracto de elementen omschrijft die een oneerlijk karakter geven aan een contractueel beding waarover niet afzonderlijk is 

onderhandeld (arrest van 1 april 2004, Freiburger Kommunalbauten, C‑237/02, Jurispr. blz. I‑3403, punt 19).  

 

38      In deze context bevat de bijlage waarnaar artikel 3, lid 3, van de richtlijn verwijst, slechts een indicatieve en niet-uitputtende 

lijst van bedingen die als oneerlijk kunnen worden aangemerkt (arrest Freiburger Kommunalbauten, reeds aangehaald, punt 20).  

 

39      Bovendien bepaalt artikel 4 van de richtlijn dat voor de beoordeling van het oneerlijke karakter van een beding van een 

overeenkomst alle omstandigheden rond de sluiting van de overeenkomst, op het moment waarop de overeenkomst is gesloten in 

aanmerking moeten worden genomen, rekening houdend met de aard van de goederen of diensten waarop de overeenkomst 

betrekking heeft.  

 

40      Wat het beding betreft dat het voorwerp vormt van het hoofdgeding, zij evenwel eraan herinnerd dat het Hof in de punten 21 

tot en met 24 van voormeld arrest Océano Grupo Editorial en Salvat Editores heeft overwogen dat in een overeenkomst tussen een 

consument en een verkoper in de zin van de richtlijn een beding dat tevoren door een verkoper is opgesteld en waarover niet 

afzonderlijk is onderhandeld, en dat de rechter van de plaats van vestiging van de verkoper bevoegd verklaart voor de beslechting 

van alle uit de overeenkomst voortvloeiende geschillen, voldoet aan alle criteria om op grond van de richtlijn als oneerlijk te kunnen 

worden aangemerkt.  

 

41      Zoals het Hof heeft onderstreept in punt 22 van voormeld arrest Océano Grupo Editorial en Salvat Editores, houdt een 

dergelijk beding voor de consument namelijk de verplichting in, zich te onderwerpen aan de uitsluitende bevoegdheid van een 

rechterlijke instantie die mogelijk ver van zijn woonplaats verwijderd is, waardoor het voor hem lastiger kan worden om voor de 

rechter te verschijnen. In geschillen over kleine geldsommen zouden de met de comparitie gemoeide kosten afschrikkend kunnen 

werken voor de consument en hem ervan kunnen weerhouden, een rechtsvordering in te stellen of ook maar verweer te voeren. Het 

Hof heeft derhalve in dit punt 22 geconcludeerd dat een dergelijk beding behoort tot de in punt 1, sub q, van de bijlage bij de richtlijn 

bedoelde categorie van bedingen die tot doel of tot gevolg hebben, het instellen van een beroep door de consument te beletten of te 

belemmeren.  
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42      Het Hof heeft weliswaar bij de uitoefening van de hem bij artikel 234 EG toebedeelde bevoegdheid in punt 22 van voormeld 

arrest Océano Grupo Editorial en Salvat Editores de algemene door de gemeenschapswetgever gebruikte criteria uitgelegd teneinde 

het begrip oneerlijk beding te definiëren, maar kan zich niet uitspreken over de toepassing van die algemene criteria op een specifiek 

beding dat moet worden onderzocht in het licht van de omstandigheden van het betrokken geval (zie arrest Freiburger 

Kommunalbauten, reeds aangehaald, punt 22).  

 

43      De verwijzende rechter moet in het licht van het voorafgaande beoordelen of een contractueel beding als oneerlijk in de zin 

van artikel 3, lid 1, van de richtlijn kan worden aangemerkt.  

 

44      Mitsdien moet de derde vraag in die zin worden beantwoord dat het aan de nationale rechter staat om vast te stellen of een 

contractueel beding als het beding dat in het hoofdgeding aan de orde is, voldoet aan de criteria om als oneerlijk in de zin van artikel 

3, lid 1, van de richtlijn te worden aangemerkt. Hierbij moet de nationale rechter rekening ermee houden dat een beding in een tussen 

een consument en een verkoper gesloten overeenkomst, dat is opgenomen zonder dat daarover afzonderlijk is onderhandeld en dat de 

rechter van de plaats van vestiging van de verkoper bij uitsluiting bevoegd verklaart, als oneerlijk kan worden aangemerkt.  

 

 Kosten 

 

45      Ten aanzien van de partijen in het hoofdgeding is de procedure als een aldaar gerezen incident te beschouwen, zodat de 

nationale rechterlijke instantie over de kosten heeft te beslissen. De door anderen wegens indiening van hun opmerkingen bij het Hof 

gemaakte kosten komen niet voor vergoeding in aanmerking.  

 

Het Hof van Justitie (Vierde kamer) verklaart voor recht: 

 

1)      Artikel 6, lid 1, van richtlijn 93/13/EEG van de Raad van 5 april 1993 betreffende oneerlijke bedingen in 

consumentenovereenkomsten, moet aldus worden uitgelegd dat een oneerlijk contractueel beding de consument niet bindt en dat het 

daarvoor niet nodig is dat de consument een dergelijk beding tevoren met succes heeft betwist. 

 

2)      De nationale rechter is gehouden, ambtshalve te toetsen of een contractueel beding oneerlijk is zodra hij over de daartoe 

noodzakelijke gegevens, feitelijk en rechtens, beschikt. Acht hij een dergelijk beding oneerlijk, dan laat hij het buiten toepassing, 

tenzij de consument zich hiertegen verzet. De nationale rechter is daartoe ook verplicht wanneer hij onderzoekt of hij ratione loci 

bevoegd is. 

 

3)      Het staat aan de nationale rechter om vast te stellen of een contractueel beding als het beding dat in het hoofdgeding aan de 

orde is, voldoet aan de criteria om als oneerlijk in de zin van artikel 3, lid 1, van richtlijn 93/13 te worden aangemerkt. Hierbij moet 

de nationale rechter rekening ermee houden dat een beding in een tussen een consument en een verkoper gesloten overeenkomst, dat 

is opgenomen zonder dat daarover afzonderlijk is onderhandeld en dat de rechter van de plaats van vestiging van de verkoper bij 

uitsluiting bevoegd verklaart, als oneerlijk kan worden aangemerkt 

 

ondertekeningen 

 

 

-------------------------------------------------------------------------------- 

 

* Procestaal: Hongaars.   
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Uitspraak 
 

2 december 2011 

Eerste Kamer 

Nr. 10/01596 

RM/AS 

 

Hoge Raad der Nederlanden 

 

Arrest 

 

in de zaak van: 

 

[Eiseres], 

gevestigd te [vestigingsplaats], 

EISERES tot cassatie, 

advocaat: mr. J. van Duijvendijk-Brand, 

 

t e g e n 

 

1. ECHOPUT BEHEER B.V.,  

2. RESTAURANT "DE ECHOPUT" B.V.,  

beide gevestigd te Hoog Soeren,  

gemeente Apeldoorn, 

VERWEERSTERS in cassatie, 

advocaat: mr. E.H. van Staden ten Brink. 

 

Partijen zullen hierna ook worden aangeduid als [eiseres] en Echoput 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 90684/HA ZA 08-32 van de rechtbank Zutphen van 24 december 2008 en 28 januari 2009; 

b. het arrest in de zaak 200.028.409 van het gerechtshof te Arnhem van 22 december 2009.  

Het arrest van het hof is aan dit arrest gehecht. Bij beslissing van 1 april 2010 heeft het hof voorts bepaald dat tussentijds beroep in 

cassatie kan worden ingesteld tegen zijn (tussen)arrest van 22 december 2009. 

 

2. Het geding in cassatie 

 

Tegen het arrest van het hof van 22 december 2009 heeft [eiseres] beroep in cassatie ingesteld.  

De cassatiedagvaarding is aan dit arrest gehecht en maakt daarvan deel uit. 
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Echoput c.s. hebben geconcludeerd tot verwerping van het beroep en hun standpunt schriftelijk toegelicht. 

De conclusie van de Advocaat-Generaal M.H. Wissink strekt tot verwerping. 

De advocaat van [eiseres] heeft bij brief van 14 oktober 2011 op die conclusie gereageerd. 

 

3. Beoordeling van het middel 

 

3.1 In cassatie kan van het volgende worden uitgegaan. 

(i) In oktober 2005 hebben Echoput c.s. en [eiseres] een overeenkomst gesloten waarbij partijen zijn overeengekomen dat [eiseres] 

de werktuigbouwkundige installatie zou verrichten voor het door Echoput c.s. te realiseren restaurant en hotel.  

(ii) In de aanloop naar het sluiten van deze overeenkomst is door [eiseres] een aantal offertes uitgebracht. Een van deze offertes is de 

offerte van 12 april 2005. In deze offerte is vermeld: "Op deze aanbieding zijn de Algemene Leveringsvoorwaarden Installerende 

bedrijven (ALIB '92) van toepassing". In de ALIB '92 is in art. 72 bepaald dat elk geschil tussen installateur en opdrachtgever met 

uitsluiting van de gewone rechter zal worden beslist door de Raad van Arbitrage voor de metaalnijverheid- en handel. Na het 

uitbrengen van deze offerte heeft tussen partijen nog een aantal besprekingen plaatsgevonden.  

(iii) Op 7 oktober 2005 heeft [eiseres] aan Echoput c.s. een 'opdrachtbevestiging' doen toekomen, waarop is vermeld: "Hierbij doen 

wij u een opdrachtbevestiging toekomen voor het leveren, monteren en bedrijfsklaar opleveren van de werktuigbouwkundige 

installatie betreffende bovengenoemd project, een en ander volgens onze offerte no. 04.1610/D d.d. 12 april 2005 en uw gesprek met 

[eiseres] van 12 mei 2005". 

(iv) Op 26 oktober 2005 is de onder (iii) bedoelde opdrachtbevestiging tussen [betrokkene 1] van [eiseres] en [betrokkene 2] van 

Echoput c.s. besproken. Een kopie van het stuk is vervolgens namens Echoput c.s. ondertekend. [Eiseres] heeft de overeengekomen 

werkzaamheden uitgevoerd. 

(v) In de nacht van 4 op 5 december 2006 is een lekkage ontstaan in de hoofdwaterleiding van de derde verdieping van het 

hotel/restaurantgebouw. Als gevolg van deze lekkage is in korte tijd een grote hoeveelheid water door het gehele gebouw gestroomd. 

Echoput c.s. hebben bij brief van 23 januari 2007 [eiseres] aansprakelijk gesteld voor de geleden schade. 

 

3.2.1 Echoput c.s. hebben [eiseres] gedagvaard voor de rechtbank en, kort gezegd, betaling gevorderd van de door hen als gevolg van 

de lekkage geleden schade. [Eiseres] heeft bij incident gevorderd Echoput c.s. niet-ontvankelijk te verklaren in hun vordering met 

een beroep op het arbitraal beding in de ALIB '92.  

 

3.2.2 In haar vonnis in het incident heeft de rechtbank geoordeeld dat niet is gebleken dat tussen partijen een overeenkomst tot 

arbitrage is gesloten. Zij heeft zich dan ook bevoegd geacht van het geschil kennis te nemen en zij heeft de incidentele vordering 

afgewezen.  

De rechtbank heeft vervolgens bepaald dat van dit tussenvonnis hoger beroep kan worden ingesteld.  

 

3.3 Op het door [eiseres] ingestelde hoger beroep heeft het hof het tussenvonnis van de rechtbank bekrachtigd. Het hof heeft nadien 

bepaald dat tussentijds beroep in cassatie kan worden ingesteld. 

 

3.4.1 Het hof diende, naar het heeft overwogen in rov. 4.3, de vraag te beantwoorden of [eiseres] in de gegeven omstandigheden uit 

de verklaringen of gedragingen van Echoput c.s. redelijkerwijs heeft mogen begrijpen dat Echoput c.s. de toepasselijkheid van de 

ALIB '92 hebben aanvaard. 

Bij pleidooi in hoger beroep is daartoe door [eiseres] gesteld dat partijen op 12 mei 2005 mondeling overeenstemming hebben 

bereikt op basis van de offerte van 12 april 2005, waarin naar de ALIB '92 werd verwezen. Daarover heeft het hof in rov. 4.5 

geoordeeld. 

Daarnaast heeft [eiseres] aangevoerd dat door aanvaarding van de opdrachtbevestiging van 7 oktober 2005, waarin is verwezen naar 

de offerte van 12 april 2005, met Echoput c.s. overeenstemming is bereikt over de gelding van het in de ALIB '92 opgenomen 

arbitraal beding. Daarover heeft het hof in rov. 4.7 geoordeeld. 

 

3.4.2 Het hof heeft de bij pleidooi door [eiseres] ingenomen, door Echoput c.s. betwiste, stelling dat partijen op 12 mei 2005 

mondeling overeenstemming hadden bereikt op basis van de offerte van 12 april 2005 opgevat als een nieuwe grief en geoordeeld dat 

daarvoor in dit stadium van het geding geen plaats meer is (rov. 4.5, eerste volzin). 

Het hof heeft in rov. 4.5 vervolgens - ten overvloede - overwogen, kort gezegd, dat de stelling dat op 12 mei 2005 mondeling 

overeenstemming bestond over de op basis van de offerte van 12 april 2005 aan [eiseres] te verlenen opdracht - en dus over 

toepasselijkheid van de ALIB '92 - moet worden verworpen. Dat oordeel heeft het hof gebaseerd, samengevat weergegeven, op het 

volgende. Naar van de zijde van Echoput c.s. is verklaard, bestond bij de bespreking met [eiseres] op 15 juni 2005 geen 

overeenstemming, maar werd deze bespreking juist gevoerd omdat bij Echoput c.s. onvrede bestond over de gang van zaken, nu de 

gewijzigde bouwvergunning niet tot een aanpassing van de prijs van het door [eiseres] geoffreerde had geleid. Ook uit het verslag 

van het op 12 juni 2005 gehouden bouwteamoverleg, waarin is vermeld dat men contractueel met [eiseres] in grote lijnen rond was, 

kan de door [eiseres] gestelde (definitieve) wils-overeenstemming nog niet worden afgeleid, ook al omdat partijen daarna zijn blijven 
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dooronderhandelen (waarbij het hof verwijst naar rov. 4.7). Van enige betaling aan [eiseres] vóór ondertekening van de 

opdrachtbevestiging van 7 oktober 2005 is niet gebleken. Ook een e-mail van 1 juni 2005 van de zijde van Echoput c.s. wijst nog niet 

erop dat tussen partijen voordien reeds definitief een overeenkomst was tot stand gekomen. Dat, zoals [eiseres] stelt, [eiseres] eind 

juni 2005 reeds een aanvang zou hebben gemaakt met werkzaamheden, maakt nog niet dat tussen partijen overeenstemming bestond 

over de opdracht en (in het bijzonder) de voorwaarden waaronder die zou worden uitgevoerd. 

 

3.4.3 Het hof heeft eveneens de stelling van [eiseres] verworpen dat door aanvaarding van de opdrachtbevestiging van 7 oktober 

2005 met Echoput c.s. overeenstemming is bereikt over de gelding van het arbitraal beding. Daartoe heeft het hof in rov. 4.7 het 

volgende, samengevat weergegeven, overwogen. 

Het als 'opdrachtbevestiging' aangeduide stuk van 7 oktober 2005 moet als een nieuwe offerte worden aangemerkt, die vervolgens, 

pas nadat daarop diverse wijzigingen waren aangebracht, door Echoput c.s. is aanvaard.  

[Eiseres] mocht in de gegeven omstandigheden aan de aanvaarding van dit stuk niet het vertrouwen ontlenen dat door Echoput c.s. 

ook de toepasselijkheid van de algemene voorwaarden was aanvaard. De opdrachtbevestiging zelf bevat geen verwijzing naar 

algemene voorwaarden, maar slechts een verwijzing naar de offerte van 12 april 2005. Er moet van worden uitgegaan dat bij de 

besprekingen op 12 mei 2005 en 26 oktober 2005 over de toepasselijkheid van de algemene voorwaarden niet is gesproken. De 

enkele verwijzing naar de offerte van 12 april 2005 vestigt de aandacht niet op de in die offerte opgenomen verwijzing naar de 

algemene voorwaarden. De 'opdrachtbevestiging' van 7 oktober 2005 belichaamt de gehele overeenkomst, op welk stuk door 

Echoput c.s. op 26 oktober 2005 bovendien nog diverse wijzigingen zijn aangebracht voordat deze door Echoput c.s. werd aanvaard 

en ondertekend. Onder deze omstandigheden mocht [eiseres] uit die ondertekening in de gegeven omstandigheden dan ook 

redelijkerwijs niet begrijpen dat Echoput c.s. daarmee tevens de toepasselijkheid van de algemene voorwaarden en het daarin 

opgenomen arbitragebeding hebben aanvaard. 

Gelet op de omstandigheden dat de offerte van 7 oktober 2005 geen verwijzing naar de algemene voorwaarden bevat en 

toepasselijkheid van die voorwaarden tussen partijen ook niet ter sprake is gebracht, mocht [eiseres] uit de enkele bijsluiting van die 

algemene voorwaarden redelijkerwijze nog niet begrijpen dat Echoput c.s. de toepasselijkheid van die voorwaarden heeft willen 

aanvaarden. Het aanbod van [eiseres] om te bewijzen dat deze voorwaarden bij het stuk van 7 oktober 2005 waren gevoegd en op 26 

oktober 2005 weer met de opdrachtbevestiging zijn geretourneerd en dat ook bij de eerdere offertes steeds algemene voorwaarden 

waren bijgesloten, is derhalve niet terzake dienend, zodat daaraan wordt voorbijgegaan. 

 

3.5 De onderdelen 2-2.3 bestrijden met rechts- en motiveringsklachten het oordeel van het hof in rov. 4.5 dat niet is komen vast te 

staan dat partijen op 12 mei 2005 mondeling overeenstemming hebben bereikt op basis van de offerte van 12 april 2005. Voor zover 

de klachten al feitelijke grondslag vinden in het bestreden arrest en in de gedingstukken, richten zij zich tegen oordelen die geen blijk 

geven van een onjuiste rechtsopvatting en die zozeer zijn verweven met feitelijke waarderingen dat zij in cassatie verder niet op hun 

juistheid kunnen worden beoordeeld en dus in zoverre voor rekening van het hof moeten worden gelaten. Voor het overige biedt de 

aangevallen motivering voldoende inzicht in de gedachtegang van het hof en bevat zij geen elementen die in het licht van het debat 

van partijen zouden meebrengen dat die gedachtegang onbegrijpelijk zou zijn of nadere motivering zou behoeven om de genoemde 

beslissing te kunnen dragen. De onderdelen falen. Dat brengt mee dat de onderdelen 1-1.2 bij gebrek aan belang eveneens falen. 

 

3.6.1 Onderdeel 3 komt met rechts- en motiveringsklachten op tegen het oordeel van het hof in rov. 4.7. 

 

3.6.2 De onderdelen 3.1-3.1.4 bestrijden het oordeel dat de 'opdrachtbevestiging' van 7 oktober 2005 als een nieuwe offerte moet 

worden aangemerkt als onjuist of onvoldoende gemotiveerd. De onderdelen kunnen niet tot cassatie leiden. Het hof heeft, anders dan 

de onderdelen veronderstellen, niet geoordeeld dat de offerte van 12 april 2005 is vervallen en dat daarom de 'opdrachtbevestiging' 

van 7 oktober 2005 een offerte is, maar geoordeeld dat partijen op basis van de offerte van 12 april 2005 nog geen overeenstemming 

hadden bereikt en dat in de 'opdrachtbevestiging' de gehele overeenkomst is neergelegd zoals deze op grond van het tussen partijen 

verhandelde is komen te luiden. Dat oordeel geeft niet blijk van een onjuiste rechtsopvatting en is ook niet onbegrijpelijk. 

 

3.6.3 Onderdeel 3.2.2 behelst de klacht dat het oordeel van het hof dat [eiseres] aan de aanvaarding van de opdrachtbevestiging van 7 

oktober 2005 door Echoput c.s. niet het vertrouwen mocht ontlenen dat de toepasselijkheid van de algemene voorwaarden was 

aanvaard, onvoldoende begrijpelijk is gemotiveerd in het licht van de door [eiseres] in hoger beroep aangevoerde, in het onderdeel 

opgesomde, omstandigheden. Tot die gestelde omstandigheden behoren onder meer dat: 

- in alle vijf door [eiseres] uitgebrachte, op elkaar aansluitende offertes is verwezen naar de ALIB '92;  

- Echoput c.s. nooit hebben geprotesteerd tegen de toepasselijkheid van die voorwaarden, noch de toepasselijkheid expliciet hebben 

afgewezen, noch eigen voorwaarden van toepassing hebben verklaard; 

- Echoput c.s. bekend moeten worden geacht met het fenomeen algemene voorwaarden, en  

- in de namens Echoput c.s. ondertekende opdrachtbevestiging van 7 oktober 2005 verwezen wordt naar de offerte van 12 april 2005 

èn naar de nadien gemaakte nadere afspraken, waarbij niet valt in te zien waarom deze laatste wel als bindend zouden worden 

beschouwd en de overige inhoud van de offerte niet.  

In onderdeel 3.2.3 wordt geklaagd dat het oordeel van het hof dat de enkele bijsluiting van de algemene voorwaarden bij de 
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opdrachtbevestiging van 7 oktober 2005 bij [eiseres] niet het gerechtvaardigd vertrouwen heeft kunnen wekken dat Echoput c.s. de 

toepasselijkheid van de ALIB '92 hebben aanvaard, onbegrijpelijk is.  

Daartoe wordt aangevoerd dat het hof bij zijn oordeel over de betekenis van de bijsluiting had moeten betrekken hetgeen daaraan is 

voorafgegaan, zoals de omstandigheden dat op alle door [eiseres] uitgebrachte offertes de ALIB '92 van toepassing zijn verklaard en 

dat daartegen door Echoput c.s. nooit is geprotesteerd. 

 

3.6.4 De onderdelen lenen zich voor gezamenlijke behandeling. Zij slagen. Bij de in cassatie tot uitgangspunt te nemen feitelijke 

gang van zaken als hiervoor in 3.1 geschetst, kunnen de in de onderdelen aangevoerde omstandigheden, indien deze juist worden 

bevonden, meebrengen dat [eiseres] erop mocht vertrouwen dat de ALIB '92 door Echoput c.s. waren aanvaard.  

Daarbij wordt in het bijzonder in aanmerking genomen dat, wanneer tijdens de uitvoerige onderhandelingen tussen deze 

professionele partijen door [eiseres] in haar offertes steeds is verwezen naar haar algemene voorwaarden en door haar bij de offerte 

van 7 oktober 2005 (en bij eerdere offertes) de algemene voorwaarden zijn bijgesloten, zonder dat Echoput c.s. op een en ander 

afwijzend hebben gereageerd, zulks in de gegeven omstandigheden kan betekenen dat [eiseres] erop mocht vertrouwen dat de 

algemene voorwaarden door Echoput c.s. zijn geaccepteerd. Het hof heeft in het licht daarvan hetzij onvoldoende inzicht gegeven in 

zijn gedachtegang, hetzij, anders dan het had behoren te doen, niet al de door [eiseres] aangevoerde omstandigheden in hun 

onderlinge samenhang kenbaar bij zijn oordeel betrokken. Daarom is zijn oordeel onvoldoende gemotiveerd. 

 

3.7 Gelet op hetgeen hiervoor is overwogen, behoeven de overige klachten van onderdeel 3 geen behandeling. 

 

4. Beslissing 

 

De Hoge Raad: 

vernietigt het arrest van het gerechtshof te Arnhem van 22 december 2009; 

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

veroordeelt Echoput c.s. in de kosten van het geding in cassatie, tot op deze uitspraak aan de zijde van [eiseres] begroot op € 474,07 

aan verschotten en € 2.600,-- 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.A.M. van 

Schendel, C.A. Streefkerk en W.D.H. Asser, en in het openbaar uitgesproken door de raadsheer J.C. van Oven op 2 december 2011. 

 

 

Conclusie 
 

Rolnr. 10/01596 

Mr M.H. Wissink 

Zitting: 30 september 2011 

 

Conclusie inzake: 

 

[Eiseres] 

 

tegen 

 

1. Echoput Beheer B.V. 

2. Restaurant "De Echoput" B.V. 

(hierna gezamenlijk: Echoput c.s.) 

 

1. Inleiding 

1.1 In deze zaak gaat het om de vraag of tussen partijen de toepasselijkheid is overeengekomen van de door [eiseres] gehanteerde 

algemene voorwaarden, te weten de Algemene Leveringsvoorwaarden Installerende Bedrijven (ALIB '92), en de burgerlijke rechter 

daarom onbevoegd is ingevolge het arbitraal beding in die voorwaarden.(1) 

 

1.2 Rechtbank en hof hebben de volgende feiten vastgesteld:(2) 

 

(i) In oktober 2005 hebben Echoput c.s. en [eiseres] een overeenkomst gesloten waarbij partijen zijn overeengekomen dat [eiseres] 

de werktuigbouwkundige installatie zou verrichten voor het door Echoput c.s. te realiseren restaurant en hotel.  

 

(ii) In de aanloop naar het sluiten van deze overeenkomst is door [eiseres] een aantal offertes uitgebracht. Een van deze offertes is de 
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offerte van 12 april 2005. In deze offerte is op pagina 8 vermeld: "Op deze aanbieding zijn de Algemene Leveringsvoorwaarden 

Installerende bedrijven (ALIB '92) van toepassing". Na het uitbrengen van deze offerte heeft tussen partijen nog een aantal 

besprekingen plaatsgevonden.  

 

(iii) In de nacht van 4 op 5 december 2006 is een lekkage ontstaan in de hoofdwaterleiding van de derde verdieping van het 

hotel/restaurantgebouw. Als gevolg van deze lekkage is in korte tijd een grote hoeveelheid water door het gehele gebouw gestroomd. 

Echoput c.s. hebben bij schrijven van 23 januari 2007 [eiseres] aansprakelijk gesteld voor de geleden schade.(3)  

 

1.3 Zoals hierna bij de bespreking van het middel zal blijken, zijn er meer feiten en omstandigheden waarvan het hof is uitgegaan bij 

zijn beoordeling van de vraag of de ALIB tussen partijen zijn overeengekomen. In het bijzonder wijs ik op rov. 4.1 van het hof, 

waaruit blijkt:  

 

(iv) Op 7 oktober 2005 heeft [eiseres] aan Echoput c.s. een opdrachtbevestiging doen toekomen, waarop is vermeld: "Hierbij doen 

wij u een opdrachtbevestiging toekomen voor het leveren, monteren en bedrijfsklaar opleveren van de werktuigbouwkundige 

installatie betreffende bovengenoemd project, een en ander volgens onze offerte no. 04.1610/D d.d. 12 april 2005 en uw gesprek met 

[eiseres] van 12 mei 2005". 

 

(v) Op 26 oktober 2005 is dit stuk tussen [betrokkene 1] van [eiseres] en [betrokkene 2] van Echoput c.s. besproken. Een kopie van 

het stuk is vervolgens namens Echoput c.s. ondertekend. 

 

1.4 Bij inleidende dagvaarding van 3 december 2007 hebben Echoput c.s. [eiseres] gedagvaard voor de rechtbank Zutphen en 

(kortweg) betaling gevorderd van de door hen geleden schade. [Eiseres] heeft bij incident gevorderd Echoput c.s. niet-ontvankelijk te 

verklaren in hun vordering met een beroep op het arbitraal beding in de ALIB.  

 

1.5 In haar vonnis in het incident van 24 december 2008 heeft de rechtbank geoordeeld dat niet is gebleken dat tussen partijen een 

overeenkomst tot arbitrage is gesloten. Zij heeft zich dan ook bevoegd geacht van het geschil kennis te nemen en de incidentele 

vordering afgewezen.(4) Na bij vonnis van 14 januari 2009 een comparitie van partijen te hebben bevolen, heeft de rechtbank in haar 

vonnis van 28 januari 2009 bepaald dat tegen het tussenvonnis van 24 december 2008 hoger beroep kan worden ingesteld.  

 

1.6 [Eiseres] is in beroep gekomen van het vonnis van 24 december 2008 bij het hof Arnhem. Echoput c.s. hebben het beroep 

weersproken. In zijn arrest van 22 december 2009 heeft het hof het vonnis van de rechtbank bekrachtigd. 

 

1.7 Binnen de in artikel 402 Rv genoemde termijn van drie maanden heeft [eiseres] bij brief van 18 maart 2010 van mr. Werker aan 

het hof Arnhem verzocht tussentijds cassatieberoep van zijn arrest open te stellen en heeft [eiseres] bij dagvaarding van 18 maart 

2010 cassatieberoep ingesteld tegen dat arrest.(5) Het hof heeft in zijn beslissing van 1 april 2010 bepaald dat tussentijds beroep in 

cassatie kan worden ingesteld. 

 

1.8 [Eiseres] heeft aldus tijdig beroep in cassatie ingesteld. Echoput c.s. hebben geconcludeerd tot verwerping en hun standpunt 

schriftelijk toegelicht, waarna [eiseres] heeft gerepliceerd.  

 

2. Bespreking van het cassatiemiddel  

 

2.1 [Eiseres] heeft in hoger beroep twee stellingen aangevoerd om te betogen dat de ALIB zijn overeengekomen: 

- partijen hebben op 12 mei 2005 mondeling overeenstemming bereikt op basis van de offerte van 12 april 2005 waarin naar de 

ALIB wordt verwezen (rov. 4.4); en  

- door aanvaarding van de opdrachtbevestiging van 7 oktober 2005 is overeenstemming bereikt over de gelding van de ALIB (rov. 

4.6). 

 

2.2 Het hof heeft de als eerste genoemde stelling (a) als een tardieve grief opgevat en (b) haar ten overvloede beoordeeld en 

verworpen (rov. 4.5). Klacht 1 van het middel keert zich tegen het oordeel onder (a), klacht 2 tegen het oordeel onder (b). Beide 

klachten dienen in enig opzicht te slagen, wil de verwerping door het hof van [eiseres]s eerste stelling in cassatie met succes kunnen 

worden aangetast. 

 

2.3 Het hof heeft de als tweede genoemde stelling in rov. 4.7 verworpen. Daarop ziet klacht 3. 

 

Klacht 1: nieuwe grief? 

2.4 In rov. 4.5 (eerste volzin) heeft het hof geoordeeld dat de eerst bij pleidooi aangevoerde stelling, dat op 12 mei 2005 mondeling 

overeenstemming is bereikt, een nieuwe grief is waarvoor in dit stadium van het geding geen plaats meer is. Hiertegen richt zich 
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onderdeel 1.1 met de stelling, kort gezegd, dat niet sprake is van een nieuwe grief maar van een uitwerking van de Grieven I en II 

van de Memorie van Grieven van [eiseres]. 

 

2.5 Ik stel voorop dat volgens vaste rechtspraak als grieven worden aangemerkt alle gronden die de appellant aanvoert ten betoge dat 

de bestreden uitspraak behoort te worden vernietigd. De in artikel 347 lid 1 Rv besloten twee-conclusie-regel brengt mee dat de 

rechter in beginsel niet behoort te letten op grieven die in een later stadium dan in de memorie van grieven, dan wel (in het geval van 

een incidenteel appel) in de memorie van antwoord worden aangevoerd (de "in beginsel strakke regel").(6) De vraag of sprake is van 

een nieuwe grief is een kwestie van uitleg en kan in cassatie slechts op begrijpelijkheid worden getoetst.(7) 

 

2.6.1 De twee grieven in de MvG van [eiseres] zijn algemeen geformuleerd. Grief I richtte zich tegen de rov. 5.1-5.4 van het vonnis 

van 28 december 2009, grief II tegen rov. 5.5. Uit de toelichting op de grieven blijkt dat zij zien op de betekenis van de 

opdrachtbevestiging van 7 oktober 2005 en de daarin genoemde offerte van 12 april 2005.(8) Dat was het punt dat bij de rechtbank 

speelde (zie rov. 5.4). Onderdeel 1.1 (vierde volzin) geeft dit terecht aan. Het hof heeft in het licht hiervan kunnen oordelen dat de bij 

pleidooi betrokken stelling over de mondeling overeenstemming op 12 mei 2005 een nieuwe grief betrof en niet nadere een 

uitwerking van een reeds eerder bij MvG ingenomen stelling die onder het bereik van de hoofdgrief valt, zoals het onderdeel 

bepleit.(9) 

 

2.6.2 Het onderdeel wijst er nog op, dat [eiseres] in haar MvG heeft gesteld dat het stuk van 7 oktober 2005 een opdrachtbevestiging 

inhield, welke stelling de mogelijkheid openliet dat de feitelijke overeenstemming op een eerdere datum dan in oktober 2005 tot 

stand was gekomen. Dit argument doet niet af aan het oordeel van het hof. Het hof hoefde de door het onderdeel bepleite strekking 

namelijk niet toe te kennen aan de in het middel genoemde vindplaatsen in de MvG (nrs. 14, 38 en 39); nr. 14 vermeldt slechts dat op 

basis van de offerte van 12 april 2005 gesprekken hebben plaatsgevonden op 12 mei en 7 juli 2005, terwijl het gestelde in nrs. 38-39 

in de sleutel staat van de opdrachtbevestiging. Bovendien heeft het hof - naar door onderdeel 3.1 m.i. vergeefs wordt bestreden - de 

opdrachtbevestiging van 7 oktober 2005 in rov. 4.7 aangemerkt als een "offerte".  

De omstandigheid dat een bij pleidooi ingenomen stelling niet strijdig is met de MvG, brengt voorts niet met zich dat de stelling geen 

nieuwe grief kan zijn. Daarom is het oordeel, anders dan onderdeel 1.1 (derde volzin) betoogt, ook niet innerlijk tegenstrijdig. 

Onderdeel 1.1 faalt daarom. 

 

2.7 De laatste volzin van onderdeel 1.1 is nog niet besproken. Hierin betoogt het middel, dat klacht 1 (maar m.i. gaat dat ook op voor 

klacht 2) niet reeds afstuit op het feit dat grieven I en II geen melding maken van rov. 2.1 van het vonnis van 24 december 2004, 

waarin de rechtbank als feit vaststelt dat Echoput c.s. en [eiseres] in oktober 2005 een overeenkomst hebben gesloten. 

Klachten 1 en 2 stuiten hier naar mijn mening inderdaad niet op af, (niet om de in het onderdeel genoemde reden, maar) omdat naar 

het kennelijke oordeel van het hof de bij pleidooi voortgebrachte nieuwe grief deze vaststelling in zoverre alsnog bestreed, dat eerder 

reeds mondelinge overeenstemming over de toepasselijkheid van de ALIB bestond. Rov. 3, gelezen in verbinding met rov. 4.5 

(eerste volzin), staat daaraan niet in de weg. Het hof heeft kennelijk de twee grieven in de MvG zo opgevat, dat [eiseres] niet 

bestreed dat partijen in oktober een overeenkomst hebben gesloten, maar wel dat daarbij de ALIB niet zouden zijn overeengekomen. 

Dit past in de lijn van het debat in eerste aanleg, waarin [eiseres] zich beriep op de gebeurtenissen in oktober 2005.(10) Bij pleidooi 

in hoger beroep heeft [eiseres] de nadruk gelegd op de gebeurtenissen in mei 2005.(11)  

 

2.8 Onderdeel 1.2 klaagt dat, wanneer wel sprake is van een nieuwe grief, 's hofs oordeel blijk geeft van een onjuiste rechtsopvatting, 

althans onvoldoende is gemotiveerd. Blijkens het proces-verbaal van de zitting van 11 november 2009 hebben Echoput c.s. verweer 

gevoerd tegen de (door het hof als nieuwe grief geduide) stelling. In het proces-verbaal (pag. 5, bovenaan; A-G) is vermeld dat mr. 

Hampe, de advocaat van Echoput c.s., heeft verklaard: "(...) Op pagina 3 van de pleitnota van mr. Werker wordt gesteld dat er sprake 

is van een mondelinge opdracht om overeenkomstig de offerte van 12 april 2005 verder te gaan. Dit is onjuist. Er was duidelijk geen 

sprake van overeenstemming." Het oordeel van het hof geeft blijk van een onjuiste rechtsopvatting indien het hof heeft miskend dat 

hiermee ondubbelzinnig is toegestemd in de nieuwe grief. Indien het hof zulks niet heeft miskend, doch heeft geoordeeld dat de 

betreffende uitlatingen van de advocaat van Echoput c.s. tijdens het pleidooi niet zijn aan te merken als het voeren van verweer 

zonder voorbehoud tegen de nieuwe grief, dan is 's hofs oordeel zonder nadere motivering, onbegrijpelijk, aldus het onderdeel. 

 

2.9 Een van de door de Hoge Raad aanvaarde uitzonderingen op de "in beginsel strakke regel" is dat de wederpartij ondubbelzinnig 

erin heeft toegestemd dat de desbetreffende grief alsnog in de rechtsstrijd wordt betrokken.(12) Van ondubbelzinnige toestemming is 

bijvoorbeeld sprake indien de geïntimeerde inhoudelijk op de nieuwe grief ingaat zonder bezwaar te maken tegen het tijdstip waarop 

deze was opgeworpen.(13)  

 

2.10 Dat het hof de toepasselijke rechtsregels zou hebben miskend, ligt niet voor de hand nu het hof in rov. 4.5 (eerste volzin) 

verwijst naar de rechtspraak van Uw Raad hierover. Ik neem daarom aan, dat volgens het hof dat de bovenbedoelde 

uitzonderingssituatie zich niet heeft voorgedaan. Dat oordeel lijkt mij echter zonder nadere motivering niet begrijpelijk. 

Tegen het tijdstip van het opwerpen van deze grief is geen bezwaar gemaakt, althans (zo voeg ik toe) daarvan moet in cassatie 
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worden uitgegaan.(14)  

Het verweer van Echoput c.s. bestond blijkens het p.-v. uit de betwisting van de gestelde overeenstemming in mei 2005, die 

hierboven bij 2.8 is aangehaald. Op zichzelf beschouwd is dat een vorm van inhoudelijk reageren, zij het een magere zodat men 

daarover wellicht nog enige twijfel kan hebben. Uit het vervolg van rov. 4.5 (de derde volzin) blijkt echter dat er van de zijde van 

Echoput c.s. ter zitting reeds meer over deze kwestie was gezegd.(15) Nu er ter zitting reeds enig debat was geweest over de 

betekenis van de bespreking van 12 mei 2005, ligt het voor de hand aan te nemen dat met de opmerking van mr. Hampe inhoudelijk 

is gereageerd op de nieuwe grief. Dan ligt het ook voor de hand daarin te lezen, dat Echoput c.s. er ondubbelzinnig in heeft 

toegestemd dat de desbetreffende grief alsnog in de rechtsstrijd wordt betrokken. Het andersluidende oordeel van het hof, behoefde 

m.i. dan ook nadere motivering. 

Zoals bij 2.2 werd opgemerkt, leidt het slagen van onderdeel 1.2 echter nog niet tot vernietiging van het arrest. 

 

Klachten 2 en 3: wilsovereenstemming? 

2.11 Klacht 2 richt zich tegen het oordeel in rov. 4.5, dat er op 12 mei 2005 geen wilsovereenstemming is bereikt op basis van de 

offerte van 12 april 2005 (en dus ook niet over de toepasselijkheid van de ALIB). Klacht 3 richt zich tegen het oordeel in rov. 4.7, 

waarin het hof de stelling verwerpt dat door aanvaarding van de 'opdrachtbevestiging' van 7 oktober 2005 wilsovereenstemming over 

de toepasselijkheid van de ALIB is bereikt. Beide vragen lopen enigszins in elkaar over.(16) Het lijkt daarom nuttig voorop te stellen 

hoe het hof mijns inziens over beide kwesties heeft geoordeeld en in dat licht deze klachten te bespreken. 

 

2.12 Cruciaal voor de beoordeling van deze zaak is, hoe wordt aangekeken tegen de gebeurtenissen tot en met het moment waarop, 

op 26 oktober 2005, door Echoput c.s. het dan voorliggende stuk wordt aanvaard. Door [eiseres] zijn verschillende offertes 

aangeboden (de laatste op 12 april 2005) en nadien twee 'opdrachtbevestigingen' (zo door haar genoemd) op 15 juni 2006 en 7 

oktober 2005. In deze periode hebben verschillende gesprekken plaatsgevonden tussen partijen over deze stukken (op 12 mei 2005, 7 

juli 2005 en 26 oktober 2005), en is een begin gemaakt met de uitvoering van het werk (waarbij naast [eiseres] nog twee 

nevenaannemers betrokken waren).(17) 

 

2.13 Denkbaar is dat partijen in een dergelijk onderhandelingstraject al overeenstemming bereiken over bepaalde punten, nog 

vóórdat zij het eens zijn over alle aspecten van de overeenkomst, en dat hetgeen waarover zij het eens zijn kan worden 

gekwalificeerd als een hen bindende (romp)overeenkomst. (Overigens is ook denkbaar dat partijen onderhandelen op basis van het 

uitgangspunt dat zij pas gebonden zijn als door hen ook over de laatste details overeenstemming is bereikt).  

 

2.14 Het hof moest echter de specifieke vraag beantwoorden of ([eiseres] erop mocht vertrouwen dat) de toepasselijkheid van ALIB 

was overeengekomen (zie rov. 4.3). Met het oog dáárop heeft het onderzocht of overeenstemming was bereikt over (niet zozeer het 

feit dat [eiseres] de werktuigbouwkundige werkzaamheden zou uitvoeren, maar over) de voorwaarden waaronder [eiseres] zou 

werken. De beantwoording van deze vraag kent een hoog feitelijk gehalte en leent zich daarmee slechts voor een beperkte toetsing in 

cassatie.  

 

2.15 Het hof heeft zich in rov. 4.4 en 4.5 daarom niet begeven in een onderzoek naar de vraag of partijen op 12 mei 2005 mondeling 

al enige binding (zoals in de vorm van een rompovereenkomst) hadden bereikt. Het hof heeft onderzocht of op 12 april 2005 

overeenstemming bestond over "(in het bijzonder) de voorwaarden" dat wil zeggen "over de op basis van de offerte van 12 april 

2004 [bedoeld zal zijn 2005; A-G] aan [eiseres] te verlenen opdracht" (zie rov. 4.5, laatste en voorlaatste volzin). Het hof 

beantwoordt die vraag ontkennend.  

In dit licht moet ook worden bezien de overweging in rov. 4.5 (vierde volzin) over het verslag van het bouwteamoverleg op 12 juni 

[bedoeld zal zijn juli; A-G] 2005. Uit de omstandigheid dat daarin staat, dat "men contractueel met [eiseres] in grote lijnen rond 

was", kan volgens het hof "de door [eiseres] gestelde (definitieve) wilsovereenstemming nog niet worden afgeleid (...)." Hetzelfde 

gaat op voor de overweging in rov. 4.5 (zesde volzin) over de e-mail van 1 juli van [betrokkene 2]. Die wijst er volgens het hof nog 

niet op dat tussen partijen "voordien reeds definitief een overeenkomst tot stand was gekomen." Met de woorden "definitieve 

wilsovereenstemming" of "definitieve overeenkomst" doelt het hof in rov. 4.5 naar mijn mening steeds op overeenstemming over de 

voorwaarden zoals omschreven in de offerte van 12 april 2004, dus op de toepasselijkheid van de ALIB. 

 

2.16 Op 26 oktober 2005 hebben partijen wel overeenstemming bereikt, zo blijkt uit rov. 4.7. Het stuk van 7 oktober 2005 

kwalificeert het hof in rov. 4.7 (tweede volzin) als een "offerte".(18) Deze kwalificatie berust naar mijn mening op het oordeel, dat 

partijen het kennelijk nog niet eens waren op basis van de inhoud van het stuk zelf.  

De overeenstemming werd immers bereikt op basis van het stuk van 7 oktober "pas nadat daarop diverse wijzigingen (...) waren 

aangebracht" op 26 oktober 2005 (zie rov. 4.7, tweede en tiende volzin). Het stuk met wijzigingen is op 26 oktober 2005 door 

Echoput c.s. aanvaard. Uitgedrukt in de termen die het hof bezigt in rov. 4.5, waren volgens het hof partijen het toen eens over "(in 

het bijzonder) de voorwaarden" respectievelijk was toen "definitief een overeenkomst tot stand (...) gekomen". 

 

2.17 Tegen deze achtergrond geeft het hof een ontkennend antwoord op de vraag of ([eiseres] er redelijkerwijs op mocht vertrouwen 
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dat) de op 26 oktober 2005 bereikte overeenstemming, tevens omvat overeenstemming over de toepasselijkheid van de ALIB. Het 

hof geeft de volgende redenen.  

(i) Er is, naar het hof aanneemt, op 12 mei en 26 oktober 2005 niet over de toepasselijkheid van de voorwaarden gesproken (rov. 4.7, 

zesde t/m achtste volzin).  

(ii) Het stuk van 7 oktober 2005 bevat geen verwijzing naar de ALIB (rov. 4.7, vijfde volzin). Het stuk verwijst naar de offerte van 

12 april 2005, welke op haar beurt verwees naar de ALIB. Volgens het hof vestigt de enkele verwijzing (dat is: in het stuk van 7 

oktober) naar de offerte van 12 april 2005 (het hof schrijft abusievelijk 2004) de aandacht niet op de in die offerte opgenomen 

verwijzing naar de ALIB (rov. 4.7, negende volzin). 

(iii) Het (gewijzigde) stuk van 7 oktober 2005 "belichaamt de gehele overeenkomst" (rov. 4.7, tiende volzin).(19) Hiermee zegt het 

hof volgens mij, dat al hetgeen dat tot dan toe tussen partijen aan de orde was gesteld in het stuk tot uitdrukking werd gebracht. 

Daarom zou, zo begrijp ik, van eventuele overeenstemming over de toepasselijkheid van de ALIB hebben moeten blijken, hetzij in 

het stuk van 7 oktober 2005, hetzij in de bespreking daarvan op 26 oktober 2005. 

(iv) [Eiseres] mocht uit de enkele bijsluiting van de algemene voorwaarden redelijkerwijze nog niet begrijpen dat Echoput c.s. de 

toepasselijkheid van die voorwaarden heeft willen aanvaarden. Het hof verwijst hiertoe naar de omstandigheden dat het stuk van 7 

oktober 2005 geen verwijzing naar de voorwaarden bevat en de toepasselijkheid van die voorwaarden tussen partijen ook niet ter 

sprake is gebracht. 

 

2.18 Ten slotte passeert het hof als niet ter zake dienend het aanbod van [eiseres] om te bewijzen dat de ALIB bij het stuk van 7 

oktober waren gevoegd, op 26 oktober weer aan [betrokkene 1] met de opdrachtbevestiging zijn geretourneerd en dat ook bij de 

eerdere offertes steeds algemene voorwaarden waren bijgesloten. 

 

2.19 Ik bespreek dan nu de klachten 2 en 3 van het middel. 

 

2.20.1 Volgens onderdeel 2.1, samengevat, komt de redenering van het hof in rov. 4.5 er in de kern op neer dat van een 

overeenkomst op basis van de offerte van 12 april 2005 geen sprake kan zijn zolang over de contractstukken nog wordt gesproken en 

er nog verder wordt onderhandeld. Het hof heeft daarmee miskend dat een overeenkomst niet steeds tot stand komt via het strikte 

schema van een aanbod gevolgd door een aanvaarding. Denkbaar is dat een aanbod niet wordt aanvaard, doch door partijen voor 

verdere bespreking is gebruikt. Gezien de vorming van een bouwteam en de uitvoering van werkzaamheden waarvoor met 

instemming van de opdrachtgever is gefactureerd, is denkbaar dat partijen na de totstandkoming van de overeenkomst in onderling 

overleg tot aanpassingen komen. Dit betekent niet dat er geen overeenkomst was. Het hof heeft kennelijk een ander uitgangspunt 

gehanteerd en zijn oordeel geeft dan ook blijk van een onjuiste rechtsopvatting, aldus nog steeds het onderdeel.  

 

2.20.2 Deze klacht faalt m.i. bij gebrek aan feitelijke grondslag. De klacht varieert op het bij 2.13 bedoelde thema. Het hof heeft een 

en ander echter niet miskend, maar in rov. 4.5 een andere vraag beantwoord (zie bij 2.14 en 2.15). Het hof kon in de onderhavige 

omstandigheden oordelen dat nog geen overeenstemming over de voorwaarden zoals omschreven in de offerte van 12 april 2004, en 

dus over de toepasselijkheid van de ALIB, was bereikt.  

 

2.21 Onderdeel 2 jo 2.2 klaagt naar de kern dat, indien het hof heeft geoordeeld dat de vaststaande feiten en omstandigheden 

onvoldoende zijn om daaruit de conclusie te kunnen trekken dat er tussen partijen een overeenkomst tot stand is gekomen op basis 

van de offerte van 12 april 2005, 's hofs oordeel alsdan onvoldoende is gemotiveerd in het licht van de in onderdeel 2 sub 1) t/m 8) 

genoemde omstandigheden. Deze kernklacht wordt in de subonderdelen 2.2.1 t/m 2.2.6 van verschillende kanten belicht. Ik zal deze 

hierna kort bespreken. 

 

2.22.1 Onderdeel 2.2 zelf klaagt dat de in onderdeel 2 sub 4) en 8) weergegeven stellingen, essentiële stellingen zijn waaraan het hof 

niet zonder enige motivering voorbij had mogen gaan.  

 

2.22.2 De klacht stuit af op de (door onderdeel 3.1 m.i. vergeefs bestreden) overwegingen in rov. 4.7, dat het stuk van 7 oktober 2005 

moet worden gekwalificeerd als een nieuwe offerte en dat pas overeenstemming werd bereikt op 26 oktober op basis van dat stuk 

met wijzigingen. Daaraan doet niet af, de stelling dat het stuk van 7 oktober dezelfde bedragen bevat voor de werkzaamheden als de 

opdrachtbevestiging van 15 juni 2005 en het totaalbedrag eveneens gelijk is.(20) Het hof heeft hiermee voldoende gerespondeerd op 

de bedoelde "essentiële stellingen", zodat de klacht faalt.  

 

2.23.1 Onderdeel 2.2.1 stelt, samengevat, dat de offertefase op 12 mei 2005 was afgerond en dat onbegrijpelijk is dat het hof niet op 

basis van de in onderdeel 2 sub 1) t/m 5) genoemde omstandigheden heeft geconcludeerd dat toen wilsovereenstemming bestond op 

basis van de offerte van 12 april 2005. 

 

2.23.2 Hetgeen het onderdeel aanvoert kan weliswaar meebrengen dat er een groeiende overeenstemming bestaat over de opdracht, 

maar betekent nog niet noodzakelijkerwijs dat toen reeds overeenstemming bestond over alle voorwaarden daarvan (zie bij 2.20.2). 
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Waar het middel erkent dat er na 12 mei 2005 nog gesprekken waren alsmede wijzigingen (volgens het middel verduidelijkingen 

en/of nadere aanvullingen),(21) kon het hof concluderen dat op 12 mei 2005 nog geen overeenstemming was bereikt over de ALIB. 

 

2.24.1 Subonderdeel 2.2.3 ? subonderdeel 2.2.2 heeft slechts een inleidend karakter ? klaagt over het oordeel in rov. 4.5 (derde 

volzin) over de daar bedoelde stelling van [betrokkene 2], kort gezegd, dat bij de bespreking op 12 mei 2005 in het geheel geen 

overeenstemming bestond. Volgens het subonderdeel is onbegrijpelijk in het licht van de gedingstukken, dat het hof deze stelling 

voor juist houdt. Het subonderdeel stelt daartoe, samengevat, dat [eiseres] tijdens het pleidooi heeft aangegeven dat de minderprijs 

voor de serre is verrekend, maar dat de prijs van € 710.000 niet is gewijzigd tussen 12 mei 2005 en de opdrachtbevestiging, welke 

met uitzondering van de verandering van de warmtekracht module ook voor het overige identiek is. Deze stelling vindt steun in de 

opdrachtbevestiging, terwijl de stelling van [betrokkene 2] geen steun vindt in de gedingstukken. In reactie op de stellingen van 

[eiseres] heeft [betrokkene 2] slechts gesteld "Ik betwist dit", aldus het subonderdeel. 

 

2.24.2 Het subonderdeel treft geen doel. De in het subonderdeel bedoelde stellingen van [eiseres] weerspreken niet (zonder meer) de 

aangevallen overweging dat er bij de bespreking van 15 juni 2005 geen wilsovereenstemming was, maar dat de bespreking werd 

gevoerd omdat er onvrede bestond bij Echoput c.s. nu de gewijzigde bouwvergunning niet tot een aanpassing van de prijs had geleid. 

[Eiseres] stelt niet dat die onvrede er niet was; uit de stellingen kan slechts worden afgeleid dat de onvrede niet tot een aanpassing 

van de offerte heeft geleid. Dit betekent niet dat er dus reeds wilsovereenstemming was op 12 mei 2005. Verder kan wederom 

worden verwezen naar het oordeel rov. 4.7, dat het stuk van 7 oktober 2005 moet worden gekwalificeerd als een nieuwe offerte en 

dat pas overeenstemming werd bereikt op 26 oktober op basis van dat stuk met wijzigingen. 

 

2.25.1 Subonderdeel 2.2.4 klaagt over het oordeel over het bouwteamoverleg in rov. 4.5 (vierde volzin). 

 

2.25.2 De klacht dat 's hofs oordeel ? dat na het betreffende bouwteamoverleg nog is dooronderhandeld ? onbegrijpelijk is, treft geen 

doel. De klacht bouwt voort op de in subonderdeel 2.2.3 gestelde gelijkluidendheid van de offerte van 12 april 2005 en de 

opdrachtbevestigingen van 15 juni 2005 respectievelijk 7 oktober 2005. Deze klacht treft op gelijke gronden als subonderdeel 2.2.3 

geen doel.  

 

2.25.3 Het subonderdeel klaagt verder dat het hof tot tweemaal toe spreekt over 12 juni 2005, terwijl het betreffende 

bouwteamoverleg plaatsvond op 12 juli 2005. Het bouwteamoverleg vond (dus) plaats ná de bespreking die partijen op 7 juli 2005 

hadden, bij welke bespreking over de contractstukken is gesproken. In samenhang met de omstandigheid dat [eiseres] haar 

werkzaamheden heeft aangevangen op 5 juli 2005 is 's hofs aangevallen oordeel dat er uit het verslag van de bouwteamvergadering 

niet blijkt dat er definitieve wilsovereenstemming was, onbegrijpelijk.  

De klacht treft geen doel. Bij zijn duiding van het verslag heeft het hof immers niet betrokken dat het overleg specifiek op 12 juni (in 

plaats van juli) 2005 zou hebben plaats gehad (zie bij 2.15). Voor zover het onderdeel klaagt dat het hof het (juiste) moment waarop 

het overleg heeft plaatsgehad wel in zijn beoordeling had dienen te betrekken ? en meer in het bijzonder dat het bouwteamoverleg 

heeft plaatsgevonden na de bespreking die partijen op 7 juli 2005 hebben gehad waarbij de contractsstukken zijn besproken ? faalt de 

klacht nu [eiseres] in de feitelijke instanties zulks niet aan haar stellingen ten grondslag heeft gelegd; een vindplaats is althans niet 

genoemd.  

 

2.26.1 Subonderdeel 2.2.5 klaagt aan de hand van het oordeel in rov. 4.5 (zesde volzin) over de e-mail van 1 juli 2005, dat het 

oordeel van het hof te zeer in de sleutel van een strak aanbod/aanvaarding model is geplaatst en geen rekening houdt met de 

bijzonderheden van de onderhavige overeenkomst van aanneming.  

 

2.26.2 De klacht faalt om de bij 2.20.2 aangegeven redenen. 

 

2.27.1 Subonderdeel 2.2.6 klaagt over de overwegingen over het ontbreken van betaling aan [eiseres] vóór ondertekening van de 

opdrachtbevestiging van 7 oktober 2005 (rov. 4.5, vijfde volzin) en over de omstandigheid dat [eiseres] eind juni 2005 reeds een 

aanvang zou hebben gemaakt met werkzaamheden (rov. 4.5, achtste volzin).  

 

2.27.2 Voor zover het subonderdeel klaagt, dat [eiseres] niet heeft gesteld dat uitsluitend op grond van de start van de 

werkzaamheden en/of facturering en betaling daarvan door Echoput c.s. een overeenkomst tot stand is gekomen, faalt het bij gebrek 

aan feitelijke grondslag. Het hof heeft dat niet geoordeeld. 

 

2.27.3 Voorts kon het hof, teneinde de voorliggende vraag te beantwoorden (zie bij 2.14) betekenis toekennen aan de omstandigheid, 

dat van enige betaling aan [eiseres] vóór de ondertekening van de opdrachtbevestiging van 7 oktober 2005 niet is gebleken. Daaraan 

doet niet af dat al eerder is gefactureerd of gewerkt. 

 

2.28 Onderdeel 2.3 kent geen zelfstandige klacht, doch behelst een samenvattende slotsom van het voorgaande.  
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2.29 Naar mijn mening dient klacht 2 te falen. 

 

2.30 Klacht 3 richt zich tegen rov. 4.7. In onderdeel 3.1 wordt geklaagd over het oordeel van het hof dat de opdrachtbevestiging van 

7 oktober 2005 niet als een opdrachtbevestiging maar als een nieuwe offerte moet worden aangemerkt. Dit oordeel geeft volgens het 

onderdeel blijk van een onjuiste rechtsopvatting en voldoet niet aan de motiveringseisen die aan iedere rechterlijke beslissing dienen 

te worden gesteld. Het onderdeel werkt dit uit in de subonderdelen 3.1.1 t/m 3.1.4. 

 

2.31.1 De subonderdelen 3.1.1 en 3.1.2 veronderstellen dat het hof in verband met het schrappen van de module warmtekracht de 

offerte van 12 april 2005 als vervallen heeft beschouwd en daarom de opdrachtbevestiging van 7 oktober 2005 als een nieuwe offerte 

heeft aangeduid. 

Volgens de rechtsklacht van subonderdeel 3.1.1 (die verwijst naar onderdeel 2.1) miskent het hof dat, wanneer een aanbod niet wordt 

aanvaard maar wordt gebruikt voor verdere besprekingen, niet snel mag worden aangenomen dat enige verklaring die van het aanbod 

afwijkt als verwerping daarvan is bedoeld.  

Volgens de motiveringsklacht van subonderdeel 3.1.2 is het oordeel onvoldoende gemotiveerd en in het licht van de gedingstukken 

onbegrijpelijk. In de opdrachtbevestigingen van 15 juni 2005 en 7 oktober 2005 wordt verwezen naar de offerte van 12 april 2005, 

het gesprek van 12 mei 2005 en de tekeningen. In de opdrachtbevestiging van 7 oktober 2005 heeft [betrokkene 2] met de hand 

aangetekend dat de bevestiging ook betrekking heeft op het gesprek van 7 juli 2005. Hieruit volgt, aldus nog steeds het subonderdeel, 

dat de opdrachtbevestiging een vastlegging is van hetgeen is overeengekomen op basis van de offerte van 12 april 2005 met de door 

hen op 12 mei 2005 en 7 juli 2005 gemaakte afspraken en niet als een nieuw aanbod van [eiseres] aan Echoput c.s. Deze uitleg vindt 

steun in de vaststaande feiten, zoals het feit dat in juli een aanvang met de werkzaamheden is gemaakt.  

 

2.31.2 De subonderdelen falen beide bij gebrek aan feitelijke grondslag. Het hof heeft namelijk niet geoordeeld dat de offerte van 12 

april 2005 is vervallen omdat deze op één punt, namelijk het schrappen van de warmtekrachtmodule, afwijkt en dat daarom de 

'opdrachtbevestiging' van 7 oktober 2005 een offerte is. Zoals bij 2.16 is opgemerkt, berust deze kwalificatie naar mijn mening op het 

oordeel, dat partijen het kennelijk nog niet eens waren op basis van de inhoud van het stuk zelf. Gezien de 

onderhandelingsgeschiedenis tot en met de bespreking van 26 oktober 2005, is dat oordeel niet onbegrijpelijk te noemen.  

 

2.32.1 Onderdeel 3.1.2 leidt uit de gebeurtenissen tot en met de opdrachtbevestiging van 7 oktober 2005 af, dat deze door beide 

partijen is beschouwd als een vastleggen van hetgeen tussen hen is overeengekomen op basis van de offerte van 12 april 2005 met, in 

aanvulling daarop, de door hen op 12 mei 2005 en 7 juli 2005 gemaakte afspraken. Subonderdeel 3.1.3 stelt dat het in die zin juist is 

dat de opdrachtbevestiging van 7 oktober 2005 de gehele overeenkomst belichaamt, maar indien het hof daarmee tevens bedoelt dat 

de offerte van 12 april 2005 als vervallen moet worden beschouwd, dan is 's hofs oordeel onbegrijpelijk. De offerte van 12 april 2005 

was juist de basis voor de tussen partijen gesloten overeenkomst.  

 

2.32.2 Ook dit subonderdeel faalt naar mijn mening. Het hof heeft niet het 'samenvattende' karakter van de 'opdrachtbevestiging' van 

7 oktober 2005 miskend. Zoals bij 2.17 is opgemerkt, bedoelt het hof juist dat al hetgeen dat tot dan toe tussen partijen aan de orde 

was gesteld in het stuk tot uitdrukking werd gebracht. Het heeft echter ook geoordeeld, dat [eiseres] niet gerechtvaardigd erop mocht 

vertrouwen dat met de aanvaarding op 26 oktober 2005 ook de toepasselijkheid van de algemene voorwaarden was aanvaard. Het hof 

heeft daarbij in ogenschouw genomen dat in de opdrachtbevestiging van 7 oktober 2005 is verwezen naar de offerte van 12 april 

2004. Het oordeel van het hof is niet onbegrijpelijk en het subonderdeel treft dan ook geen doel.  

 

2.33.1 Subonderdeel 3.1.4 klaagt ten slotte dat indien het hof heeft geoordeeld dat niet is voldaan aan het vereiste van een geschrift 

ex artikel 1021 Rv, zijn oordeel blijk geeft van een onjuiste rechtsopvatting. De verwijzing naar de offerte van 12 april 2005 waarin 

is verwezen naar de ALIB '92 voorwaarden die uitdrukkelijk van toepassing zijn verklaard, voldoet aan de schriftelijkheidseis van 

artikel 1021 Rv. 

 

2.33.2 Het subonderdeel faalt bij gebrek aan feitelijke grondslag, nu het hof niet heeft geoordeeld dat niet aan de schriftelijkheidseis 

van artikel 1021 Rv is voldaan, maar dat [eiseres] redelijkerwijs niet heeft mogen begrijpen dat de toepasselijkheid van de algemene 

voorwaarden door Echoput c.s. was geaccepteerd.  

 

2.34 Onderdeel 3.2 klaagt over het oordeel van het hof dat [eiseres] er niet op mocht vertrouwen dat de toepasselijkheid van de 

algemene voorwaarden was aanvaard, nu de offerte van 7 oktober 2005 geen verwijzing naar algemene voorwaarden bevatte. Het 

middel werkt deze klacht uit de in subonderdelen 3.2.1 e.v. 

 

2.35.1 Subonderdeel 3.2.1 klaagt daartoe dat wat de door het hof bedoelde "meerdere wijzigingen" betreft, van echte (wezenlijke) 

wijzigingen in de offerte geen sprake was. Het subonderdeel verwijst naar het gestelde in subonderdeel 2.2.1. 
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2.35.2 Deze klacht faalt. Om de vraag te beantwoorden of ([eiseres] erop mocht vertrouwen dat) de ALIB waren overeengekomen, 

kon het hof betekenis toekennen aan feit dat er tot en met de bespreking van 26 oktober 2005 wijzigingen werd aangebracht alvorens 

sprake was van aanvaarding en ondertekening door Echoput c.s. Dat geldt ook wanneer de wijzigingen geen wezenlijke wijzigingen 

zouden zijn. Voor het overige moge ik verwijzen naar hetgeen bij 2.20.2 en 2.23.2 is opgemerkt in het kader van de bespreking van 

klacht 2. 

 

2.36.1 De eerste klacht van subonderdeel 3.2.2 (in de tweede volzin) berust op de veronderstelling, dat het hof heeft miskend dat het 

vertrouwen van [eiseres] en Echoput c.s. niet alleen aan de (tekst van de) opdrachtbevestiging van 7 oktober 2005 dient te worden 

getoetst maar dat ook andere concrete omstandigheden van het geval in aanmerking dienen te worden genomen . 

 

2.36.2 Deze klacht mist feitelijke grondslag en faalt daarom. Blijkens rov. 4.7 heeft het hof aan meer omstandigheden getoetst dan 

(de tekst van) de opdrachtbevestiging van 7 oktober 2005 (zie bij 2.17). 

 

2.37 De tweede klacht van subonderdeel 3.2.2 leent zich voor een gezamenlijke bespreking met de subonderdeel 3.2.3. 

Subonderdeel 3.2.2 klaagt dat 's hofs oordeel onbegrijpelijk is in het licht van de hieronder kort weergegeven, door [eiseres] 

aangevoerde, omstandigheden:  

- (1e gedachtestreepje) bij de eerdere offertes is verwezen naar de ALIB;  

- (2e + 6e gedachtestreepje) Echoput c.s. hebben nooit geprotesteerd tegen de toepasselijkheid van die voorwaarden; 

- (3e gedachtestreepje) Echoput c.s. moet bekend worden geacht met het fenomeen algemene voorwaarden;  

- (4e + 5e gedachtestreepje) in de opdrachtbevestiging van 7 oktober 2005 wordt verwezen naar de offerte van 12 april 2005 en de 

gesprekken;  

- (7e gedachtestreepje ) de opdrachtbevestiging is ondertekend;  

- (8e gedachtestreepje ) indien [eiseres] had geweten dat de algemene voorwaarden niet van toepassing zouden zijn, zou zij de 

overeenkomst niet (onder dezelfde voorwaarden) hebben gesloten.  

In subonderdeel 3.2.3 wordt voorts geklaagd (ten 9e) dat het oordeel van het hof, dat de enkele bijsluiting van de algemene 

voorwaarden bij de opdrachtbevestiging van 7 oktober 2005 bij [eiseres] niet het gerechtvaardigd vertrouwen heeft kunnen wekken 

dat Echoput c.s. de toepasselijkheid daarvan heeft aanvaard, onbegrijpelijk is. Welke betekenis aan die bijsluiting redelijkerwijs door 

Echoput c.s. behoorden te worden toegekend is mede afhankelijk van hetgeen daaraan is voorafgegaan, zoals de bij subonderdeel 

3.2.2 genoemde omstandigheden onder 1e t/m 3e gedachtestreepje.  

 

2.38 Ik denk per saldo dat deze klachten moet falen, maar evident is dat voor mij niet. In de feitelijke constellatie zijn immers, zoals 

het middel terecht aanvoert, aanknopingspunten te vinden voor het oordeel, dat [eiseres] erop mocht vertrouwen dat de ALIB waren 

geaccepteerd. Wanneer in een onderhandelingsproces regelmatig wordt verwezen naar algemene voorwaarden, zonder dat daar een 

(afwijzende) reactie op volgt van de wederpartij, kan daaraan veelal de conclusie worden verbonden, dat de gebruiker er 

gerechtvaardigd op mocht vertrouwen dat zijn algemene voorwaarden door de wederpartij zijn geaccepteerd.(22) Hetzelfde geldt 

voor het bijsluiten van algemene voorwaarden bij een offerte.(23) Beziet men louter de bij 1.2 en 1.3 geschetste gang van zaken, dan 

zou daaraan op het eerste gezicht bepaald de conclusie kunnen worden verbonden, dat de algemene voorwaarden zijn geaccepteerd. 

 

2.39 Nu blijft het hier gaan om feitelijke beoordelingen van individuele gevallen. Daarom kan bij nadere beschouwing van het geval 

blijken dat het uiteindelijke oordeel anders kàn uitvallen (niet 'moet'; het gaat immers om een toets of het oordeel van het hof 

voldoende begrijpelijk is gemotiveerd), dan men op het eerste gezicht wellicht geneigd was te denken.  

 

2.40 Een deel van de door de subonderdelen aangevoerde omstandigheden ziet m.i. alleen op de vraag, of [eiseres] een aanbod heeft 

gedaan om de ALIB van toepassing te laten zijn. 

In de eerdere offertes was ook naar de ALIB verwezen (zie de gestelde omstandigheid bij het 1e gedachtestreepje genoemd bij 2.37), 

maar dat lijkt te zijn achterhaald door het oordeel in rov. 4.7 dat het stuk van 7 oktober de gehele overeenkomst belichaamt.  

In het stuk van 7 oktober 2005 was sprake van een doorverwijzing. Het hof verbindt daaraan de conclusie, dat op die manier de 

aandacht van Echoput c.s. niet op de ALIB werd gevestigd. Dat oordeel lijkt mij niet onbegrijpelijk.(24) Daaraan doet niet af, dat in 

het stuk wordt verwezen naar de offerte van 12 april en de eerdere gesprekken (4e en 5e gedachtestreepje) .  

Wel zou de gestelde bijsluiting van de voorwaarden op 26 oktober 2005 (het bij 2.37 bedoelde 9e punt) als een aanbod kunnen 

worden beschouwd.(25) 

 

2.41 De vraag was echter of [eiseres] erop mocht vertrouwen dat Echoput c.s de toepasselijkheid van de ALIB hebben geaccepteerd. 

In dit verband kan m.i. geen argument worden gevonden in het onder het 8e gedachtestreepje gestelde, nu niet is gesteld dat dit voor 

Echoput c.s. kenbaar was of moet zijn geweest. 

Het argument is per saldo dat Echoput c.s. (hoewel bekend met het fenomeen algemene voorwaarden; 3e gedachtestreepje), 

daartegen nooit hebben geprotesteerd (2e en 6e gedachtestreepje) en de opdrachtbevestiging hebben ondertekend (7e 

gedachtestreepje). In feite komt dit neer op een beroep op stilzwijgen van Echoput c.s. Kennis van het fenomeen algemene 
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voorwaarden is als zodanig immers niet bepalend (daaruit kan nog geen instemming worden afgeleid) evenmin als in dit geval de 

ondertekening (nu wat is ondertekend, volgens het hof geen kenbare verwijzing naar de ALIB bevatte). 

 

2.42 In cassatie moet ervan worden uitgegaan, dat de algemene voorwaarden niet ter sprake zijn gebracht (dit blijkt uit rov. 4.7; de 

subonderdelen voeren niet aan, dat zij eerder wel ter sprake zijn gebracht). Aangenomen dat er (nog steeds) een aanbod was van 

[eiseres] om op basis van de ALIB te contracteren (ik zou menen: door middel van de gestelde bijsluiting), kan het feit dat daarover 

door partijen niet is gesproken verschillend worden uitgelegd.  

Men kan dit ten nadele van de wederpartij uitleggen (zoals het middel wil en ook in de schriftelijke repliek sub 7 en 8 wordt 

benadrukt), omdat daarmee vertrouwen op instemming wordt gewekt. Maar daartoe dwingt de wilsvertrouwensleer natuurlijk niet. 

Men kan ook de gebruiker tegenwerpen dat hij zijn voorwaarden niet ter sprake heeft gebracht. In dat geval loopt de gebruiker van de 

voorwaarden het risico dat zijn stilzwijgen tegen hem pleit in de afweging of hij erop mocht vertrouwen, dat de wederpartij zijn 

voorwaarden (stilzwijgend) heeft aanvaard. 

Voor die laatste benadering zou men m.i. kunnen kiezen wanneer, zoals in casu, de wederpartij er blijk van heeft gegeven veel 

commentaar te hebben en daarmee duidelijk te maken de puntjes op de i te willen zetten alvorens te accepteren. Om deze redenen 

acht ik het oordeel van het hof niet onbegrijpelijk. 

 

2.43.1 Subonderdeel 3.2.4 stelt dat gegrondbevinding van een of meer onderdelen van klacht 3 ook 's hofs oordeel in rov. 4.7 vitieert, 

dat het bewijsaanbod van [eiseres] als niet terzake dienend kan worden gepasseerd.  

 

2.43.2 Nu de reeds besproken onderdelen van klacht 3 falen, behoeft het subonderdeel geen bespreking. 

 

2.44 Nu de klachten 2 en 3 mijns inziens falen, moet het cassatieberoep worden verworpen. 

 

Conclusie 

 

De conclusie strekt tot verwerping.  

 

De Procureur-Generaal bij de 

Hoge Raad der Nederlanden 

 

A-G 

 

1 Artikel 72 van de ALIB '92 bepaalt dat voor de beslechting van geschillen exclusief bevoegd is de Raad van Arbitrage voor 

metaalnijverheid en -handel. 

2 Rov. 2.1 t/m 2.3 van het vonnis van de rechtbank Zutphen van 24 december 2008, overgenomen door het gerechtshof Arnhem 

blijkens rov. 3 van zijn arrest van 22 december 2009. 

3 Hoewel deze zaak alleen draait om het beroep op het arbitraal beding in de ALIB merk ik kort het volgende op. In de dagvaarding 

in eerste aanleg sub 11-14 is de schade, voor zover niet door verzekering gedekt, door Echoput c.s. gesteld op ruim € 970.000,-. 

[Eiseres] heeft uitvoerig verweer gevoerd bij CvA, tevens houdende exceptie van onbevoegdheid, en daarbij sub 62 onder meer een 

beroep gedaan op de exoneratie voor bedrijfsschade in de ALIB. 

4 Rov. 5.5 van het vonnis van de rechtbank van 24 december 2008. 

5 Waarmee is voldaan aan de eisen gesteld in HR 23 januari 2004, LJN AL7051, NJ 2005/510, rov. 3.4. 

6 HR 23 september 2011, LJN BQ7064; HR 19 juni 2009, LJN BI8771, NJ 2010/154 m.nt. H.J. Snijders, waarover E.J. Bellaart, 

MvV 2008, p. 231-234; HR 20 juni 2008, LJN BC4959, NJ 2009/21 m.nt. J.M.M. Maeijer en H.J. Snijders; HR 3 februari 2006, LJN 

AU8278, NJ 2006/120. 

7 O.m. HR 3 februari 2006, LJN AU8278, NJ 2006/120, rov. 4.4; H.J. Snijders en A. Wendels, Civiel appel, 2009, nr. 182; A. 

Hammerstein, H.E. Ras. De grenzen van de rechtsstrijd in hoger beroep in burgerlijke zaken, 2004, nr. 31.  

8 Zie MvG nrs. 17, 21-22. MvG nr. 54 wijst ter toelichting op Grief II naar de toelichting op Grief I. 

9 Vgl. HR 3 februari 2006, LJN AU8278, NJ 2006/120, rov. 4.3-4.4. 

10 Zie inleidende dagvaarding nr. 2; CvA nrs. 11-12; akte van [eiseres] van 29 oktober 2008 nr. 1. 

11 Zie de pleitnota van Mr Werker, vanaf p. 3 (onderaan) t.m p. 6. Het proces-verbaal van de zitting bij het hof op 11 november 2009 

vermeldt op p. 5, midden: "Mr. Werker: In de memorie van grieven heb ik het gesprek van 12 mei 2005 genoemd. De wending die ik 

aan dit gesprek geef is ingegeven door een gesprek dat ik had met [eiseres] bij de voorbereiding van dit pleidooi. Ik denk dat deze 

wending een uitwerking van de bestaande grieven is. Mijn grieven tegen het vonnis zijn in één grief verpakt. Het feitelijke verhaal 

dat mij na gesprekken met [eiseres] duidelijk is geworden heb ik daarin verwerkt. Ik meen dat dit onder de hoofdgrief valt." 

12 Vaste rechtspraak sinds HR 11 november 1983, LJN AG4687, NJ 1984/298. Zie recentelijk: HR 19 juni 2009, LJN BI8771, NJ 

2010/154 m.nt. H.J. Snijders rov. 2.4.3 en HR 23 september 2011, LJN BQ7064.  

13 HR 19 juni 2009, LJN BI8771, NJ 2010/154 m.nt. H.J. Snijders; HR 23 september 2005, LJN AU1712, NJ 2006/471; HR 15 



 
51 

oktober 1999, LJN AD4660, NJ 2000/21 m.nt. PAS. Zie voorts de recente conclusie van A-G Wesseling-Van Gent vóór HR 29 april 

2011, LJN BP8692 (art. 81 RO). 

14 Volgens de s.t. zijdens Echoput c.s. nrs. 4.2-4.3 is bij het pleidooi geprotesteerd tegen de nieuwe grief. Het proces-verbaal biedt 

daarvoor geen steun, zoals de s.t. ook aangeeft. 

15 Zie de opmerkingen van [betrokkene 2] op p.-v. p. 2 en 3. 

16 Het hof verwijst in rov. 4.5 al naar rov. 4.7; klacht 3 van het middel grijpt regelmatig terug op klacht 2; vgl. voorts de schriftelijke 

toelichting zijdens Echoput c.s. nrs. 5.6 en 5.8. 

17 Ik ontleen dit deels aan de acht punten genoemd bij klacht 2 (onderdeel 2) op p. 6-8 van de cassatiedagvaarding. Daarop is in de 

s.t. zijdens Echoput c.s. sub 5.3 gereageerd. Het gaat mij er slechts om in 2.12 de situatie in algemene termen te schetsen. 

18 Evenals Echoput c.s. hebben gedaan. Zie het vonnis van de rechtbank van 24 december 2008 rov. 5.4. 

19 Het hof doelt hiermee op het stuk zonder wijzigingen, want het overweegt aansluitend "op welk stuk door Echoput c.s. op 26 

oktober 2005 bovendien nog diverse wijzigingen zijn aangebracht voordat deze door Echoput c.s. toen werd aanvaard en 

ondertekend". 

20 Uit de stellingen van het middel zelf volgt overigens dat er verschillen zitten tussen de offerte van 12 april 2005 en het stuk van 7 

oktober 2005. Zie bij 2.23.2. 

21 Het subonderdeel noemt overigens geen vindplaatsen van de stukken in feitelijke instanties, waar deze stelling is betrokken. 

22 Vgl. R.H.C. Jongeneel, in: B. Wessels e.a., Algemene voorwaarden, 2010, nr. 6.5; Asser/Hartkamp & Sieburgh 6-III* 2010, nr. 

474; en (kritisch hierover) T.H.M. van Wechem, Toepasselijkheid van algemene voorwaarden, 2007, nr. 37. 

23 R.H.C. Jongeneel, in: B. Wessels e.a., Algemene voorwaarden, 2010, nr. 6.4, waarin wordt opgemerkt dat het niet reageren op 

een terhandstelling van algemene voorwaarden in de meeste gevallen als een aanvaarding van hun gelding mag worden opgevat, 

indien de ontvanger na de terhandstelling met de gebruiker een overeenkomst sluit. Zo ook Mon. BW B55 (Hijma) 2010, nr. 19. 

24 Vergelijk in dit kader de doorverwijzing in algemene voorwaarden naar bepaalde andere algemene voorwaarden en de vraag of de 

wederpartij ook aan die algemene voorwaarden is gebonden: Mon. BW B55 (Hijma) 2010, nr. 20 op p. 47; R.H.C. Jongeneel, in: B. 

Wessels e.a., Algemene voorwaarden, 2010, nr. 6.9. 

25 Het hof heeft de stellingen van [eiseres] in zoverre welwillend gelezen. [Eiseres] heeft niet met zoveel woorden het standpunt 

betrokken dat (ook reeds) uit de terhandstelling van de algemene voorwaarden volgt dat Echoput c.s. de toepasselijkheid heeft 

aanvaard. Men zou dit kunnen lezen in de CvA nrs. 19-22. De MvG nr. 40 e.v., met name nrs. 48-52, bespreekt dit echter in het 

kader van de informatieplicht. In die richting gaat ook het gestelde in de pleitaantekeningen van mr. Werker in hoger beroep (zie p. 

3, onderaan, 5, onderaan, en 7).  
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2. Koop van software en 

conformiteitsvraagstukken 
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Conformiteit: Wettelijke regeling 

 

Artikel 7:17 

1. De afgeleverde zaak moet aan de overeenkomst beantwoorden.  

2. Een zaak beantwoordt niet aan de overeenkomst indien zij, mede gelet op de aard van de zaak en 

de mededelingen die de verkoper over de zaak heeft gedaan, niet de eigenschappen bezit die de 

koper op grond van de overeenkomst mocht verwachten. De koper mag verwachten dat de zaak de 

eigenschappen bezit die voor een normaal gebruik daarvan nodig zijn en waarvan hij de 

aanwezigheid niet behoefde te betwijfelen, alsmede de eigenschappen die nodig zijn voor een 

bijzonder gebruik dat bij de overeenkomst is voorzien.  

3. Een andere zaak dan is overeengekomen, of een zaak van een andere soort, beantwoordt evenmin 

aan de overeenkomst. Hetzelfde geldt indien het afgeleverde in getal, maat of gewicht van het 

overeengekomene afwijkt.  

4. Is aan de koper een monster of model getoond of verstrekt, dan moet de zaak daarmede 

overeenstemmen, tenzij het slechts bij wijze van aanduiding werd verstrekt zonder dat de zaak 

daaraan behoefde te beantwoorden.  

5. De koper kan zich er niet op beroepen dat de zaak niet aan de overeenkomst beantwoordt 

wanneer hem dit ten tijde van het sluiten van de overeenkomst bekend was of redelijkerwijs bekend 

kon zijn. Ook kan de koper zich er niet op beroepen dat de zaak niet aan de overeenkomst 

beantwoordt wanneer dit te wijten is aan gebreken of ongeschiktheid van grondstoffen afkomstig 

van de koper, tenzij de verkoper hem voor deze gebreken of ongeschiktheid had moeten 

waarschuwen.  

6. Bij koop van een onroerende zaak wordt vermelding van de oppervlakte vermoed slechts als 

aanduiding bedoeld te zijn, zonder dat de zaak daaraan behoeft te beantwoorden.   
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CONCLUSIE VAN ADVOCAAT-GENERAAL 

Y. BOT 

van 24 april 2012 (1) 

Zaak C‑128/11 

Axel W. Bierbach, faillissementscurator van UsedSoft GmbH 

tegen 

Oracle International Corp. 

[verzoek van het Bundesgerichtshof (Duitsland) om een prejudiciële beslissing] 

„Rechtsbescherming van computerprogramma’s – Richtlijn 2009/24/EG – Verhandeling van 

tweedehands, van internet gedownloade software – Uitputting van het distributierecht” 

1. Het onderhavige verzoek om een prejudiciële beslissing betreft de uitlegging van de artikelen 4, lid 

2, en 5, lid 1, van richtlijn 2009/24/EG van het Europees Parlement en de Raad van 23 april 2009 

betreffende de rechtsbescherming van computerprogramma’s.(2) 

2. De vragen zijn gesteld in het kader van een geding tussen UsedSoft GmbH, vertegenwoordigd door 

Axel W. Bierbach als faillissementscurator van deze vennootschap(3), en Oracle International 

Corp.(4) naar aanleiding van de verhandeling door UsedSoft van „tweedehands” software van Oracle. 

I – Rechtskader 

A – Internationaal recht 

3. De Wereldorganisatie voor de intellectuele eigendom (WIPO) heeft op 20 december 1996 te 

Genève het WIPO-verdrag inzake het auteursrecht (hierna: „WIPO-verdrag inzake het auteursrecht”) 

vastgesteld. Dit verdrag is namens de Europese Gemeenschap goedgekeurd bij besluit 2000/278/EG 

van de Raad van 16 maart 2000.(5) 

4. Artikel 4 van het WIPO-verdrag inzake het auteursrecht bepaalt dat computerprogramma’s 

worden beschermd als werken van letterkunde in de zin van artikel 2 van de Berner Conventie. Deze 

bescherming is van toepassing op computerprogramma’s, ongeacht de uitdrukkingswijze of ‑vorm 

daarvan. 

5. Artikel 6 van het WIPO-verdrag inzake het auteursrecht, dat het opschrift „Distributierecht” 

draagt, luidt: 

„1. Auteurs van werken van letterkunde en kunst hebben het uitsluitend recht om toestemming te 

verlenen voor het door verkoop of andere overgang van eigendom voor het publiek beschikbaar 

stellen van het origineel en de exemplaren van hun werken. 

2. Niets in dit verdrag doet afbreuk aan de vrijheid van de verdragsluitende partijen om de eventuele 

voorwaarden te bepalen waaronder de uitputting van het recht bedoeld in lid 1 van toepassing is na 
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de eerste verkoop of andere overgang van eigendom van het origineel of van een exemplaar van het 

werk met toestemming van de auteur.” 

6. De gemeenschappelijke verklaringen betreffende het WIPO-verdrag inzake het auteursrecht luiden 

met betrekking tot de artikelen 6 en 7: 

„Onder ‚het origineel en kopieën’ en ‚exemplaren’, zoals in deze artikelen genoemd, die 

overeenkomstig deze artikelen het voorwerp van het verspreidingsrecht en het verhuurrecht 

vormen, wordt uitsluitend verstaan vastgelegde exemplaren die als tastbare voorwerpen in het 

verkeer kunnen worden gebracht.” 

B – Unierecht 

1. Richtlijn 2009/24 

7. Richtlijn 2009/24 codificeert richtlijn 91/250/EEG van de Raad van 14 mei 1991 betreffende de 

rechtsbescherming van computerprogramma’s.(6) 

8. Overeenkomstig artikel 1, lid 1, van richtlijn 2009/24 „worden computerprogramma’s door de 

lidstaten auteursrechtelijk beschermd als werken van letterkunde in de zin van de Berner Conventie 

voor de bescherming van werken van letterkunde en kunst”. 

9. Artikel 4 van deze richtlijn, met het opschrift „Handelingen waarvoor toestemming vereist is”, 

luidt: 

„1. Onverminderd de artikelen 5 en 6 omvatten de exclusieve rechten van de rechthebbende in de 

zin van artikel 2 het recht de volgende handelingen te verrichten of het verrichten daarvan toe te 

staan: 

a) de permanente of tijdelijke reproductie voor een deel of het geheel van een computerprogramma, 

ongeacht op welke wijze en in welke vorm. Voor zover voor het laden of in beeld brengen, of de 

uitvoering, transmissie of opslag van een computerprogramma deze reproductie van het programma 

noodzakelijk is, is voor deze handelingen toestemming van de rechthebbende vereist; 

b) het vertalen, bewerken, arrangeren of anderszins veranderen van een programma, en de 

reproductie van het resultaat daarvan, onverminderd de rechten van degene die het programma 

verandert; 

c) elke vorm van distributie, met inbegrip van het verhuren, van een oorspronkelijk 

computerprogramma of kopieën daarvan onder het publiek. 

2. De eerste verkoop in de [Europese Unie] van een kopie van een programma door de 

rechthebbende of met diens toestemming leidt tot verval van het recht om controle uit te oefenen 

op de distributie van die kopie in de [Unie], met uitzondering van het recht om controle uit te 

oefenen op het verder verhuren van het programma of een kopie daarvan.” 

10. Artikel 5, lid 1, van deze richtlijn bepaalt, onder het kopje „Uitzonderingen voor handelingen 

waarvoor toestemming nodig is”, het volgende: 
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„Tenzij bij overeenkomst uitdrukkelijk anders bepaald is, is voor de in artikel 4, onder a en b, 

genoemde handelingen geen toestemming van de rechthebbende vereist wanneer deze handelingen 

voor de rechtmatige verkrijger noodzakelijk zijn om het computerprogramma te kunnen gebruiken 

voor het beoogde doel, onder meer om fouten te verbeteren.” 

2. Richtlijn 2001/29 

11. In de punten 28 en 29 van de considerans van richtlijn 2001/29/EG van het Europees Parlement 

en de Raad van 22 mei 2001 betreffende de harmonisatie van bepaalde aspecten van het 

auteursrecht en de naburige rechten in de informatiemaatschappĳ(7) wordt het navolgende 

overwogen: 

„28. De bescherming van het auteursrecht uit hoofde van deze richtlijn omvat het uitsluitende recht 

zeggenschap over de distributie van het werk uit te oefenen, wanneer dit in een tastbare zaak is 

belichaamd. De eerste verkoop in de [Unie] van het origineel van een werk of van kopieën daarvan 

door de rechthebbende of met diens toestemming leidt tot uitputting van het recht zeggenschap 

over de wederverkoop van die zaak binnen de [Unie] uit te oefenen. Er treedt geen uitputting van dit 

recht op ten aanzien van het origineel of kopieën die door de rechthebbende of met diens 

toestemming buiten de [Unie] worden verkocht. Het verhuurrecht en het uitleenrecht voor de 

auteurs zijn vastgelegd in van richtlijn 92/100/EEG.[(8)] Het in deze van richtlijn vastgelegde 

distributierecht laat de bepalingen betreffende het verhuurrecht en het uitleenrecht in hoofdstuk 1 

van richtlijn 92/100/EEG onverlet. 

29. Het vraagstuk van de uitputting rijst niet in het geval van diensten en in het bijzonder 

onlinediensten. Dit geldt eveneens voor een materiële kopie van een werk of een andere zaak, die 

door een gebruiker van een dergelijke dienst met de toestemming van de rechthebbende wordt 

vervaardigd. Bijgevolg geldt hetzelfde voor het verhuren en het uitlenen van het origineel of kopieën 

van werken of andere zaken die de aard van diensten hebben. Anders dan het geval is bij een cd‑rom 

of een cd‑i, waarbij de intellectuele eigendom in een materiële drager, dus in een zaak, is 

belichaamd, is elke onlinedienst in feite een handeling die aan toestemming is onderworpen, 

wanneer het auteursrecht of het naburige recht dit vereist.” 

12. Artikel 3 van richtlijn 2001/29 bepaalt, onder het opschrift „Recht van mededeling van werken 

aan het publiek en recht van beschikbaarstelling van ander materiaal voor het publiek”, het 

volgende: 

„1. De lidstaten voorzien ten behoeve van auteurs in het uitsluitende recht, de mededeling van hun 

werken aan het publiek, per draad of draadloos, met inbegrip van de beschikbaarstelling van hun 

werken voor het publiek op zodanige wijze dat deze voor leden van het publiek op een door hen 

individueel gekozen plaats en tijd toegankelijk zijn, toe te staan of te verbieden. 

[...] 

3. De in de leden 1 en 2 bedoelde rechten worden niet uitgeput door enige handeling, bestaande in 

een mededeling aan het publiek of beschikbaarstelling aan het publiek overeenkomstig dit artikel.” 

13. Artikel 4 van deze richtlijn, getiteld „Distributierecht”, luidt: 
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„1. De lidstaten voorzien ten behoeve van auteurs in het uitsluitende recht, elke vorm van distributie 

onder het publiek van het origineel van hun werken of kopieën daarvan, door verkoop of anderszins, 

toe te staan of te verbieden. 

2. Het distributierecht met betrekking tot het origineel of kopieën van een werk is in de [Unie] alleen 

dan uitgeput, wanneer de eerste verkoop of andere eigendomsovergang van dat materiaal in de 

[Unie] geschiedt door de rechthebbende of met diens toestemming.” 

C – Nationaal recht 

14. Met de §§ 69 c en 69 d van de wet op het auteursrecht en de naburige rechten (Gesetz über 

Urheberrecht und verwandte Schutzrechte) van 9 september 1965(9), in de ten tijde van de 

relevante feiten geldige versie (hierna: „UrhG”), zijn, in de eerste plaats, artikel 4 van richtlijn 

2009/24 alsmede artikel 3 van richtlijn 2001/29 en, in de tweede plaats, artikel 5 van richtlijn 

2009/24 in nationaal recht omgezet. 

15. § 69 c UrhG luidt: 

„De rechthebbende heeft het exclusieve recht de volgende handelingen te verrichten of het 

verrichten daarvan toe te staan: 

1. de permanente of tijdelijke reproductie voor een deel of het geheel van een computerprogramma, 

ongeacht op welke wijze en in welke vorm. Voor zover voor het laden of in beeld brengen, of de 

uitvoering, transmissie of opslag van een computerprogramma deze reproductie van het programma 

noodzakelijk is, is voor deze handelingen toestemming van de rechthebbende vereist; 

2. het vertalen, bewerken, arrangeren of anderszins veranderen van een programma, en de 

reproductie van het resultaat daarvan, onverminderd de rechten van degene die het programma 

verandert; 

3. elke vorm van distributie, met inbegrip van het verhuren, van een oorspronkelijk 

computerprogramma of kopieën daarvan onder het publiek. Indien een kopie van een 

computerprogramma met toestemming van de rechthebbende door vervreemding ervan in het 

verkeer is gebracht in een van de lidstaten van de [Unie] of in een staat die partij is bij de 

Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte [van 2 mei 1992(10)], is het recht om 

deze kopie in het verkeer te brengen, met uitzondering van het recht van verhuur, uitgeput; 

4. elke mededeling aan het publiek van een computerprogramma, per draad of draadloos, met 

inbegrip van de beschikbaarstelling van hun werken voor het publiek op zodanige wĳze dat deze voor 

leden van het publiek op een door hen individueel gekozen plaats en tĳd toegankelĳk zĳn.” 

16. Artikel 69 d, lid 1, UrhG bepaalt het volgende: 

„Tenzij bij overeenkomst uitdrukkelijk anders bepaald is, is voor de in artikel 69 c, punten 1 en 2, 

genoemde handelingen geen toestemming van de rechthebbende vereist wanneer deze handelingen 

voor de rechtmatige verkrijger noodzakelijk zijn om het computerprogramma te kunnen gebruiken 

voor het beoogde doel, onder meer om fouten te verbeteren.” 

II – Feiten en hoofdgeding 
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17. Oracle ontwikkelt en distribueert computerprogramma’s. Zij is houdster van de auteursrechtelijk 

beschermde exclusieve gebruiksrechten op deze programma’s. Bovendien is zij ook houdster van 

Duitse woordmerken en van het gemeenschapswoordmerk „Oracle”, die onder meer voor 

computersoftware zijn ingeschreven. 

18. Oracle distribueert haar software in 85 % van de gevallen via downloading van internet. De klant 

downloadt de software van de website van Oracle rechtstreeks op zijn computer. Deze programma’s 

vormen zogenoemde „client‑server‑software”. Tot het gebruiksrecht op deze software behoort ook 

het recht op de permanente opslag van het betrokken programma op een server en het verlenen van 

toegang daartoe aan een bepaald aantal gebruikers, doordat zij de software op de harde schijf van 

hun pc mogen downloaden. In het kader van een overeenkomst inzake software‑updates kunnen 

bijgewerkte versies van de computerprogramma’s (updates) en van programma’s waarmee 

problemen kunnen worden verholpen (patches), van de website van Oracle worden gedownload. 

19. De licentieovereenkomsten van Oracle bevatten onder het opschrift „Toegekende rechten” de 

volgende bepaling: 

„Door betaling van de betrokken diensten verkrijgt u – uitsluitend voor uw interne 

bedrijfsdoeleinden – een kosteloos, niet-exclusief en niet-overdraagbaar gebruiksrecht van 

onbeperkte duur op alle door Oracle ontwikkelde software die u krachtens deze overeenkomst ter 

beschikking wordt gesteld.” 

20. UsedSoft verhandelt „tweedehands” softwarelicenties. In oktober 2005 heeft zij reclame 

gemaakt voor door haar aangeboden „reeds gebruikte” licenties voor computerprogramma’s van 

Oracle. Zij benadrukte daarbij dat alle licenties betrekking hadden op bijgewerkte software, 

aangezien de door de oorspronkelijke licentienemer met Oracle gesloten overeenkomst inzake 

software‑updates nog steeds geldig was en de rechtmatigheid van de verkoop bij notariële akte was 

bevestigd. 

21. De klanten van UsedSoft die nog niet over de betrokken software van Oracle beschikken, 

downloaden deze software – na aankoop van de licentie – rechtstreeks van de website van Oracle. 

Klanten die deze software reeds in hun bezit hebben en licenties voor bijkomende gebruikers wensen 

te kopen, downloaden de software op de harde schijf van de pc’s van bedoelde andere gebruikers. 

22. De door Oracle bij het Landgericht München I ingestelde vordering tot beëindiging van deze 

handelingen werd toegewezen. Nadat het beroep van UsedSoft tegen deze beslissing was 

verworpen, heeft zij beroep in „Revision” ingesteld bij het Bundesgerichtshof (Duitsland). 

III – Prejudiciële vragen 

23. Het Bundesgerichtshof heeft besloten de behandeling van de zaak te schorsen en legt het Hof de 

volgende prejudiciële vragen voor: 

„1) Dient de persoon die verval van het recht om controle uit te oefenen op de distributie van een 

kopie van een computerprogramma kan aanvoeren, als ‚rechtmatige verkrijger’ in de zin van artikel 

5, lid 1, van richtlijn 2009/24[...] te worden aangemerkt? 
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2) Zo de eerste vraag bevestigend wordt beantwoord, vervalt het recht om controle uit te oefenen 

op de distributie van een kopie van een computerprogramma overeenkomstig artikel 4, lid 2, [...] van 

richtlijn 2009/24[...], ingeval de verkrijger de kopie – met toestemming van de rechthebbende – 

heeft gemaakt door deze kopie van internet te downloaden op een gegevensdrager? 

3) Zo de tweede vraag eveneens bevestigend wordt beantwoord, kan dan ook de persoon die een 

‚tweedehands’ softwarelicentie heeft verkregen zich met het oog op het maken van een kopie van 

het computerprogramma als ‚rechtmatige verkrijger’ volgens artikel 5, lid 1, en artikel 4, lid 2, [...] 

van richtlijn 2009/24[...] beroepen op verval van het recht om controle uit te oefenen op de 

distributie van de kopie van het computerprogramma die door de eerste verkrijger met toestemming 

van de rechthebbende is gemaakt, door deze kopie van internet op een gegevensdrager te 

downloaden, ingeval de eerste verkrijger zijn kopie heeft gewist of deze niet meer gebruikt?” 

IV – Analyse 

A – Voorafgaande opmerkingen 

24. Voor de verwijzende rechter staat vast dat de klanten van UsedSoft, door computerprogramma’s 

vanaf de website van Oracle of vanaf een gegevensdrager op de harde schijf van andere computers 

te downloaden, reproductiehandelingen verrichten in de zin van artikel 4, lid 1, sub a, van richtlijn 

2009/24 die ten koste gaan van het exclusieve reproductierecht van Oracle. Aangezien het 

gebruiksrecht volgens de bepalingen van verzoeksters licentieovereenkomsten „niet-overdraagbaar” 

is, wijst het Bundesgerichtshof er voorts op dat de klanten van Oracle het recht op reproductie van 

de computerprogramma’s dus niet rechtmatig konden overdragen aan UsedSoft, die dit recht 

bijgevolg ook niet rechtmatig aan haar eigen klanten kon overdragen. 

25. Volgens de verwijzende rechter hangt bijgevolg de beslechting van het geding af van de vraag of 

de klanten van UsedSoft zich kunnen beroepen op artikel 69 d, lid 1, UrhG, waarmee artikel 5, lid 1, 

van richtlijn 2009/24 in Duits recht is omgezet, inhoudende dat voor handelingen geen toestemming 

van de rechthebbende is vereist wanneer deze handelingen voor de rechtmatige verkrijger 

noodzakelijk zijn om het computerprogramma te kunnen gebruiken voor het beoogde doel. 

26. De verwijzende rechter is van mening dat deze vraag uiteenvalt in drie deelvragen, namelijk, in de 

eerste plaats, of de persoon die zich kan beroepen op het verval van het distributierecht als 

„rechtmatige verkrijger” in de zin van artikel 5, lid 1, van richtlijn 2009/24 kan worden aangemerkt; in 

de tweede plaats, of ingeval de verkrijger de kopie – met toestemming van de rechthebbende – heeft 

gemaakt door deze kopie van internet te downloaden, het distributierecht vervalt en, in de derde 

plaats, of de verkrijger van een „tweedehands” softwarelicentie zich kan beroepen op deze 

uitputting ingeval de eerste verkrijger zijn kopie heeft gewist of deze niet meer gebruikt. 

27. Hoewel de verwijzende rechter de tweede vraag slechts heeft gesteld voor zover de eerste vraag 

bevestigend wordt beantwoord, dient deze vraag volgens mij eerst te worden beantwoord. Alvorens 

namelijk na te gaan of de persoon die zich kan beroepen op het verval van het distributierecht als 

„rechtmatige verkrijger” in de zin van artikel 5, lid 1, van richtlijn 2009/24 kan worden aangemerkt, 

moet worden onderzocht of het downloaden van de programma’s van Oracle door een persoon die 

woonachtig is op het grondgebied van de Unie, tot de „communautaire” uitputting van het recht om 

de programma’s te distribueren in de zin artikel 4, lid 2, van deze richtlijn leidt. Mijns inziens moet 



 
60 

eerst een antwoord worden gegeven op die vraag, te weten of het beginsel van uitputting al dan niet 

van toepassing is op downloading van internet. 

28. Vervolgens zal ik mij buigen over de eerste en de derde vraag tezamen, waarmee de verwijzende 

rechter wenst te vernemen of de verkrijger van een „tweedehands” licentie zich op de grondslag van 

artikel 4, lid 2, van richtlijn 2009/24 juncto artikel 5, lid 1, van deze richtlijn kan beroepen op verval 

van het recht om controle uit te oefenen op de distributie van de kopie van het computerprogramma 

die door de eerste verkrijger is gedownload om, als rechtmatig verkrijger, een nieuwe kopie van het 

programma te maken ingeval de eerste verkrijger zijn kopie heeft gewist of deze niet meer gebruikt. 

B – De tweede vraag 

29. De verwijzende rechter wenst in wezen te vernemen of het recht om controle uit te oefenen op 

de distributie van een kopie van een computerprogramma overeenkomstig artikel 4, lid 2, van 

richtlijn 2009/24 vervalt, ingeval de verkrijger de kopie – met toestemming van de rechthebbende – 

heeft gemaakt door deze kopie van internet te downloaden op een gegevensdrager. 

1. Opmerkingen van partijen in het hoofdgeding, de regeringen en de Europese Commissie 

30. UsedSoft betoogt in hoofdzaak dat op grond van de bewoordingen van artikel 4, lid 2, van richtlijn 

2009/24 de uitputtingsregel van toepassing is op de onlineoverdracht van software, aangezien, ten 

eerste, de uitdrukking „kopie van een programma” kan worden begrepen als betrekking hebbende 

op de handelwijze die ertoe strekt de verkrijger in staat te stellen het programma te downloaden en, 

ten tweede, met de uitdrukking „eerste verkoop” niet wordt bedoeld de overdracht van de 

eigendom door de verstrekking van een fysieke gegevensdrager, aangezien het veeleer om het 

bereiken van het uiteindelijke economische doel gaat, namelijk het programma permanent ter 

beschikking stellen voor gebruik. Stellende dat de verkoop wordt gekenmerkt, los van de verstrekking 

van een fysieke gegevensdrager, door de beschikbaarstelling van een gebruiksrecht van onbepaalde 

duur en tegen betaling van een prijs in één keer, betoogt UsedSoft dat uit de bewoordingen van 

richtlijn 2009/24 blijkt dat sprake is van uitputting van het distributierecht zodra de klant van Oracle 

– met toestemming van de rechthebbende – de kopie maakt door het programma op een digitale 

gegevensdrager te downloaden. 

31. Verder is UsedSoft van mening dat deze op de bewoordingen van artikel 4, lid 2, van richtlijn 

2009/24 gestoelde uitlegging steun vindt in het doel van de uitputtingsregel, dat erin zou zijn gelegen 

een evenwicht tot stand te brengen tussen de economische belangen van de maker ter zake van de 

exploitatie van zijn werk en het belang van het vrije verkeer van goederen en diensten. Aangezien de 

rechthebbende, in geval van het tegen betaling van een prijs permanent beschikbaar stellen van 

software, de mogelijkheid zou hebben tot exploitatie van zijn intellectuele eigendom door de 

verkoop van het beschermde object, kan deze maker volgens UsedSoft niet besluiten het 

uitputtingsbeginsel al dan niet van toepassing te laten zijn door te kiezen tussen twee manieren van 

distributie die economisch gezien nochtans absoluut gelijkwaardig zijn. Zou dit wel het geval zijn, dan 

komt dit neer op een distributiemonopolie dat met de uitputtingsregel nu juist moet worden 

voorkomen. Gesteld dat de transactie als dienstverrichting moet worden gekwalificeerd, zou het 

uitputtingsbeginsel onverminderd van toepassing zijn, aangezien het vrij verrichten van diensten 

eveneens deel uitmaakt van de fundamentele beginselen van de Unie. 
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32. Volgens UsedSoft heeft het Hof het uitputtingsbeginsel ontkend voor exploitatievormen die naar 

hun aard immaterieel zijn, zoals de rechten van weergave, uitvoering of uitzending, en zulks niet 

wegens hun onlichamelijkheid maar omdat deze rechten bij elk gebruik aanleiding geven tot de 

inning van een vergoeding, en bijgevolg bij de eerste beschikbaarstelling niet afdoende recht is 

gedaan aan de economische belangen van de auteur. 

33. UsedSoft betoogt dat geen andersluidend argument kan worden ontleend aan artikel 3, lid 3, van 

richtlijn 2001/29 of aan punt 29 van de considerans van deze richtlijn, die slechts betrekking zouden 

hebben op de bijzondere situatie van de beschikbaarstelling van diensten voor een specifiek gebruik, 

gedurende de begrensde tijd van de onlineverbinding met de server van de maker. Anders 

dan de beschikbaarstelling tegen betaling in één keer voor onbeperkte tijd, zouden deze voor 

recurrente prestaties ontwikkelde diensten onvoldoende recht kunnen doen aan de economische 

belangen van de rechthebbende vanaf de eerste prestatie. 

34. Oracle is van mening dat het downloaden van kopieën van computerprogramma’s geen verkoop 

is, aangezien de vergoeding niet wordt gevraagd voor het enkele downloaden van het programma, 

maar op basis van de licentieovereenkomst wordt betaald, als tegenprestatie voor het bij deze 

overeenkomst verleende gebruiksrecht. Ingeval een overeenkomst inzake software‑updates is 

gesloten, kan de eerste verkrijger bovendien niet de oorspronkelijk gedownloade versie 

wederverkopen, maar enkel een andere, aangevulde en bijgewerkte versie. 

35. Onder verwijzing naar de rechtspraak van het Hof, in het bijzonder het arrest van 9 november 

2004, The British Horseracing Board e.a.(11), naar de gemeenschappelijke verklaringen betreffende 

het WIPO-verdrag inzake het auteursrecht, alsmede naar het verslag van de Commissie aan de Raad, 

het Europees Parlement en het Economisch en Sociaal Comité over de tenuitvoerlegging en de 

effecten van richtlijn 91/250 van 10 april 2000(12), betoogt Oracle verder dat slechts sprake kan zijn 

van uitputting van het distributierecht in geval van de overdracht van een tastbaar object, hetgeen 

betekent dat het – volledig immaterieel – downloaden daarvan is uitgesloten. Volgens Oracle kan 

een „kopie van een programma” in de zin van artikel 4, lid 2, van richtlijn 2009/24 enkel betrekking 

hebben op een stoffelijke zaak, dat wil zeggen een „product”. Deze opvatting zou stroken met de 

betekenis en het doel van het uitputtingsbeginsel, dat strekt tot het waarborgen van het vrije verkeer 

van fysieke kopieën nadat deze met toestemming van de rechthebbende voor het eerst in het 

verkeer zijn gebracht, en niet tot het verlenen van de bevoegdheid om door de gebruiker zelf 

gemaakte kopieën in het verkeer te brengen. 

36. Oracle merkt op dat, zelfs wanneer deze vraag bevestigend moet worden beantwoord, hoe dan 

ook de uitputting van het distributierecht als gevolg van het downloaden van het programma de 

eerste verkrijger niet machtigt om de kopie op een andere gegevensdrager te zetten. Hij zou enkel de 

drager zelf fysiek mogen verplaatsen, waarvoor hij, bijvoorbeeld, de harde schijf waarop hij het 

programma heeft gedownload uit zijn computer zou moeten verwijderen. 

37. Volgens Oracle maakt het niet uit of het computerprogramma is verkregen door de verwerving 

van een cd‑rom of door het online downloaden ervan, aangezien in beide gevallen het gebruik van 

de kopie van het programma vooronderstelt dat een licentieovereenkomst is gesloten. 
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38. De Spaanse en de Franse regering, Ierland en de Italiaanse regering zijn van mening dat pas 

sprake is van uitputting van het recht op distributie van een kopie van het computerprogramma 

wanneer het programma in het verkeer is gebracht in de vorm van een tastbare gegevensdrager. De 

Franse regering, Ierland en de Italiaanse regering baseren hun standpunt op de wettelijke 

samenhang waarbinnen richtlijn 2009/24 moet worden uitgelegd, met name op richtlijn 2001/29. 

39. Ierland benadrukt voorts dat, zelfs indien de door de rechthebbende verleende licentie als 

verkoop moet worden aangemerkt, de kopieën waarvoor de licentie is afgegeven niet dezelfde zijn 

als die welke zijn gedownload door of overgedragen aan de derdeverkrijgers. De in het kader van het 

vrije verkeer van goederen tot ontwikkeling gekomen uitputtingsregel zou niet leiden tot uitputting 

van het recht op distributie van de octrooihouder met betrekking tot andere partijen goederen dan 

die welke met zijn toestemming zijn verhandeld. Onder verwijzing naar het arrest van 9 juli 1985, 

Pharmon(13), is Ierland van mening dat het onderhavige geval vergelijkbaar is met de situatie waarin 

producten worden verhandeld op de grondslag van een dwanglicentie. Het toestaan van de 

exploitatie van licenties zonder de goedkeuring van de rechthebbende zou innovatie ontmoedigen en 

afbreuk doen aan de gewettigde belangen van de auteur van het programma. 

40. De Franse regering vult de argumenten die zijn ontleend aan de wettelijke samenhang van het 

Unierecht aan met overwegingen die zijn gebaseerd op het internationale recht en op de 

jurisprudentie van het Hof.(14) In het geval van downloading zou geen sprake kunnen zijn van 

uitputting, omdat het gaat om een aanbod via een onlinedienst. De overeenkomst inzake software‑

updates zou duidelijk een dienstverrichting zijn. 

41. Volgens de Italiaanse regering, die van mening is dat een onderscheid moet worden gemaakt 

tussen de hoedanigheid van eigenaar van een softwarekopie en de status van gebruiker die 

krachtens een licentie gebruiksbevoegdheid heeft, is in het geval van het online downloaden van een 

elektronische kopie van een computerprogramma het recht op distributie niet aan de orde, en dus 

ook niet de uitputting ervan. Elke andere benadering zou afbreuk doen aan de bescherming van 

software door het Unierecht. 

42. De Commissie wijst erop dat het geding in wezen gaat om de vraag of de wederverkoop van een 

computerprogramma is toegestaan en of de rechten van de rechthebbende zijn uitgeput wanneer 

het computerprogramma beschikbaar is gesteld voor downloading vanaf een server onder 

voorwaarden die de rechten van de gebruiker om het programma aan derden beschikbaar te stellen 

beperken. Zij stelt dat niet alleen uit punt 28 van de considerans van richtlijn 2001/29, maar ook uit 

artikel 4 van deze richtlijn juncto artikel 8 van het WIPO-verdrag inzake het auteursrecht en de 

gemeenschappelijke verklaringen betreffende dit verdrag, waarvan de omzetting een van de 

doelstellingen van richtlijn 2001/29 is, blijkt dat artikel 4, lid 1, sub c, van richtlijn 2009/24, in weerwil 

van zijn opschrift, geen betrekking heeft op de distributie van een niet-stoffelijk werk dat enkel onder 

artikel 3, lid 1, van richtlijn 2001/29 valt. Artikel 3, lid 3, van deze richtlijn bepaalt dat het in artikel 3, 

lid 1, van deze richtlijn bedoelde recht van beschikbaarstelling aan het publiek niet vervalt, waarbij 

uit punt 29 van de considerans van deze richtlijn bovendien blijkt dat het vraagstuk van de uitputting 

niet rijst in het geval van diensten en in het bijzonder onlinediensten. 

2. Beoordeling 
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43. Het uit het Duitse en Amerikaanse recht(15) afkomstige uitputtingsbeginsel is erop gericht een 

evenwicht tot stand te brengen tussen de vereiste bescherming van de intellectuele-

eigendomsrechten, die aan de rechthebbenden in beginsel een uitsluitend exploitatierecht verlenen, 

en de vereisten van het vrije verkeer van goederen. Dit beginsel dat het exclusieve recht van de 

eigenaar van de intellectuele eigendom beperkt tot het voor het eerst in het verkeer brengen van het 

product waarop het betrokken recht rust, vormt „de uitdrukking van de rechtsgedachte dat dit 

uitsluitend recht [...] niet in de weg kan staan aan de distributie van een authentiek product wanneer 

dit eenmaal in het verkeer is gebracht”.(16) 

44. De doelstelling van de verwezenlijking van een ruimte zonder binnengrenzen heeft het Hof ertoe 

gebracht dit beginsel ook op te nemen in de rechtsorde van de Unie. In zijn arrest van 8 juni 1971 in 

de zaak Deutsche Grammophon(17) heeft het Hof verklaard dat „het dan ook strijdig ware met de 

regelen inzake het vrije verkeer van goederen binnen de gemeenschappelijke markt, indien een 

fabrikant van dragers als voormeld zijn op de wettelijke regeling van een lidstaat berustend 

uitsluitend recht de beschermde voortbrengselen te verbreiden zou kunnen uitoefenen om de 

verhandeling in die staat van producten welke door hemzelf of met zijn toestemming in een andere 

lidstaat zijn verkocht, te verbieden, alleen omdat bedoelde verbreiding niet op het grondgebied van 

die lidstaat heeft plaatsgevonden”. 

45. Krachtens de uitputtingsregel verliest de houder van intellectuele-eigendomsrechten die op het 

grondgebied van een lidstaat goederen in het verkeer heeft gebracht, de mogelijkheid om met een 

beroep op zijn exclusieve recht de invoer in een andere lidstaat tegen te houden. Deze regel vindt 

zijn economische rechtvaardiging in de overweging dat de houder van intellectuele-

eigendomsrechten geen buitenproportioneel profijt mag trekken uit de exploitatie van zijn recht, 

hetgeen het geval zou zijn wanneer bij elke passage van een binnengrens van de Unie hem het aan 

dit recht verbonden economisch voordeel ten goede zou komen. 

46. Het van oorsprong pretoriaanse uitputtingsbeginsel is door de wetgever van de Unie in 

verschillende richtlijnen overgenomen, onder andere met betrekking tot merken(18), 

databanken(19), kwekersrecht(20), het verhuur‑ en uitleenrecht van beschermde werken(21), 

auteursrechten en naburige rechten in de informatiemaatschappij en computerprogramma’s. 

Hoewel de overvloedige rechtspraak van het Hof op dit gebied de „leer van de communautaire 

uitputting” vormt die eenvormig op alle intellectuele-eigendomsrechten kan worden toegepast, 

kunnen de toepassingsvoorwaarden en de reikwijdte van deze regel niettemin aanzienlijk verschillen 

naargelang de bijzonderheden van de specifieke intellectuele eigendom in kwestie en de bepalingen 

die daarop van toepassing zijn. 

47. Wat meer in het bijzonder computerprogramma’s betreft, is de uitputtingsregel opgenomen in 

artikel 4 van richtlijn 2009/24, dat de bewoordingen van artikel 4 van richtlijn 91/250 overneemt en 

dit artikel in twee verschillende leden splitst. 

48. Terwijl artikel 4, lid 1, van richtlijn 2009/24 de exclusieve rechten van de maker van het 

programma onderscheidt in het recht van permanente of tijdelijke reproductie, het recht om het 

programma te veranderen en het recht om goedkeuring te verlenen aan „elke vorm van distributie, 

met inbegrip van het verhuren, van een oorspronkelijk computerprogramma of kopieën daarvan 

onder het publiek”, bepaalt artikel 4, lid 2, van deze richtlijn dat uitputting enkel van toepassing is op 

het recht op distributie, met uitzondering van „het recht om controle uit te oefenen op het verder 
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verhuren”. Uit deze bepalingen volgt dat enkel het recht op distributie aan uitputting onderworpen 

is, en dus niet het recht van reproductie of verandering. Hoewel het recht op distributie ruim is 

omschreven, kan bovendien slechts één vorm van distributie, te weten de verkoop, de 

uitputtingsregel activeren. Eenmaal in werking gesteld, kan deze regel gevolgen sorteren voor elke 

vorm van distributie, met uitzondering van verhuur. 

49. De vraag of de uitputtingsregel, zoals neergelegd in artikel 4, lid 2, van richtlijn 2009/24, de 

verhandeling van „tweedehands”, van internet gedownloade software kan omvatten, heeft in de 

lidstaten, met name in Duitsland(22), tot hevige debatten geleid, waarin de in de Verenigde Staten 

gevoerde discussie met betrekking tot de „first sale‑doctrine” in een digitale omgeving 

doorklinkt.(23) 

50. Aangezien uitputting de eerste „verkoop in de [Unie] van een kopie van een programma” door de 

rechthebbende of met diens toestemming impliceert, moet allereerst worden nagegaan of dit begrip, 

dat vanaf de vaststelling van richtlijn 2009/24 heel wat vragen heeft opgeroepen(24), een uniforme 

uitlegging verlangt. 

51. Volgens vaste rechtspraak van het Hof vereisen de eenvormige toepassing van het recht van de 

Unie en het gelijkheidsbeginsel dat de begrippen van een Unierechtelijke bepaling die voor de 

betekenis en de draagwijdte ervan niet uitdrukkelijk naar het recht van de lidstaten verwijst, 

normaliter in de gehele Europese Unie autonoom en uniform worden uitgelegd.(25) Aangezien 

richtlijn 2009/24 met betrekking tot de betekenis die moet worden gegeven aan het begrip „verkoop 

[...] van een kopie” geen verwijzing naar het nationale recht bevat, moet dit begrip voor de 

toepassing van deze richtlijn aldus worden opgevat dat hiermee wordt verwezen naar een autonoom 

Unierechtelijk begrip, dat op uniforme wijze op het grondgebied van alle lidstaten moet worden 

uitgelegd, waarbij rekening moet worden gehouden met de bewoordingen en de context van de 

bepalingen waarvan het deel uitmaakt, alsmede met de doelstellingen van deze richtlijn en met het 

internationaal recht. (26) 

52. Uit de punten 4 en 5 van de considerans van richtlijn 2009/24 blijkt dat deze richtlijn tot doel 

heeft verschillen weg te nemen in de wetgeving van de lidstaten die met name een negatieve invloed 

op de werking van de interne markt hebben. Evenals het Hof in zijn arrest van 20 november 2001, in 

de zaak Zino Davidoff en Levi Strauss(27), heeft verklaard dat het begrip toestemming, dat het 

beslissende element is voor de uitdoving van het exclusieve recht, uniform zou moeten worden 

uitgelegd, teneinde het doel „in alle lidstaten dezelfde wettelijke bescherming”(28) te verlenen, te 

bereiken, zo mag ook de voorwaarde betreffende de verkoop van een kopie van het programma niet 

verschillen doordat deze in de afzonderlijke nationale rechtsstelsels anders wordt uitgelegd. 

53. Bijgevolg moet worden nagegaan of het begrip „verkoop [...] van een kopie van een programma” 

in de zin van artikel 4, lid 2, van richtlijn 2009/24 van toepassing kan zijn in omstandigheden zoals die 

in het hoofdgeding. 

54. Oracle betoogt dat de van de klant verlangde vergoeding geen betrekking heeft op het louter 

downloaden van het programma of de beschikbaarstelling van de doelcode van de software, maar 

strekt tot tegenprestatie voor het gebruikscontract dat bij de licentieovereenkomst wordt verleend. 

Ook zou de klant in de meeste gevallen tevens een overeenkomst inzake software‑updates hebben 

gesloten, waarmee computerprogramma’s kunnen worden bijgewerkt en problemen kunnen worden 
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verholpen, hetgeen een dienstverrichtingsovereenkomst zou zijn. Oracle leidt hieruit af dat geen 

sprake is van verkoop in de zin artikel 4, lid 2, van richtlijn 2009/24. 

55. Deze gedachtegang lijkt mij onjuist. 

56. Mijns inziens volgt uit richtlijn 2009/24 duidelijk dat deze het verschil tussen verkoop en verhuur 

verheft tot summa divisio die bepalend is voor de vraag of de uitputtingsregel van toepassing is(29) 

en wat de reikwijdte ervan is.(30) Ingevolge punt 12 van de considerans van deze richtlijn wordt 

onder „verhuur” verstaan het voor een beperkte tijdsduur en met winstoogmerk voor gebruik 

beschikbaar stellen van een computerprogramma of kopieën daarvan. A contrario moet de verkoop 

van een computerprogramma of kopieën daarvan aldus worden opgevat, in de zin van artikel 4, lid 2, 

van deze richtlijn, dat – ongeacht de door partijen hieraan verleende kwalificatie – deze handeling 

wordt gekenmerkt door de overdracht van de eigendom van een kopie van een computerprogramma 

voor een onbeperkte tijd tegen eenmalige betaling. Dit onderscheid wordt overigens bevestigd door 

het Hof dat in zijn rechtspraak uitputting in geval van verhuur(31) heeft uitgesloten, terwijl wel 

uitputting van toepassing is verklaard in geval van eigendomsoverdracht.(32) 

57. De verlening van een licentie waarmee via downloading vanaf internet de beschikking over een 

kopie van een computerprogramma kan worden verkregen, is een complexe handeling die kan 

bestaan uit zowel een dienstverleningsovereenkomst ter zake van met name de beschikbaarstelling, 

de inwerkingstelling en de updating van het computerprogramma, als een overeenkomst ter zake 

van de verkoop van de kopie die vereist is voor de uitvoering van deze diensten.(33) De inhoud van 

het aldus verleende gebruiksrecht kan variëren. 

58. Dit gebruiksrecht vertoont kenmerken van verhuur wanneer het tijdelijk wordt verleend tegen 

betaling van een periodieke vergoeding en de leverancier geen afstand doet van de eigendom van de 

kopie van het computerprogramma, die door de houder van het gebruiksrecht aan hem moet 

worden teruggegeven. Het heeft mijns inziens daarentegen de kenmerken van verkoop wanneer de 

klant definitief de mogelijkheid verkrijgt om gebruik te maken van de kopie van het 

computerprogramma, waarvan de leverancier tegen betaling van een vaste prijs afstand doet. 

59. Ik ben namelijk van mening dat, rekening houdend met het door uitputting beoogde doel, te 

weten de aan het intellectuele-eigendomsrecht verbonden exclusieve rechten te beperken wanneer 

de houder van het recht eenmaal door verhandeling de economische waarde van zijn recht te gelde 

heeft gemaakt, het begrip „verkoop” in de zin van artikel 4, lid 2, van richtlijn 2009/24 een ruime 

uitlegging vergt die zich uitstrekt tot alle vormen van verhandeling van een product die worden 

gekenmerkt door de verlening van een gebruiksrecht op een kopie van een computerprogramma, 

voor onbeperkte tijd, tegen betaling van een eenmalige prijs. Een te beperkte uitlegging van dit 

begrip zou de uitputtingsregel uithollen en daarmee afbreuk doen aan het nuttig effect van deze 

bepaling. De verhandeling van software gebeurt immers meestal in de vorm van gebruikslicenties en 

verkopers zouden de overeenkomst dan enkel als een „licentie” en niet als een „verkoop” hoeven 

aan te duiden, teneinde deze regel te omzeilen. 

60. Hieruit leid ik af dat zelfs wanneer de rechthebbende, zoals Oracle, een enigszins kunstmatig 

onderscheid tussen de beschikbaarstelling van de kopie van het computerprogramma en de 

verlening van het gebruiksrecht hanteert, de overdracht van een gebruiksrecht op een kopie van een 



 
66 

computerprogramma wel degelijk een verkoop vormt in de zin van artikel 4, lid 2, van richtlijn 

2009/24. 

61. De kwalificatie van de handeling als „verkoop” volstaat evenwel niet ter rechtvaardiging van de 

conclusie dat in omstandigheden zoals die in het hoofdgeding sprake kan zijn van uitputting van het 

distributierecht. 

62. Oracle, de Spaanse en de Franse regering, Ierland, de Italiaanse regering alsook de Commissie 

betogen dat de uitputting die kan voortvloeien uit de verkoop van de kopie van het 

computerprogramma noodzakelijkerwijs een beperkte reikwijdte heeft, aangezien zij zich enkel 

uitstrekt tot het recht op distributie van een op een fysieke gegevensdrager vastgelegde kopie van 

een computerprogramma. 

63. Verschillende argumenten zouden voor deze uitlegging pleiten. 

64. Zij stellen dat de handeling van het downloaden van een computerprogramma van internet niet 

valt onder distributie, in de zin van artikel 4, lid 2, van richtlijn 2009/24 en van artikel 4, lid 1, van 

richtlijn 2001/29, maar onder de mededeling van werken aan het publiek, in de zin van artikel 3, lid 1, 

van laatstgenoemde richtlijn. Artikel 3, lid 3, van richtlijn 2001/29 bepaalt dat het recht van 

mededeling van werken aan het publiek geen uitputting tot gevolg heeft. 

65. Voorts blijkt volgens hen uit het bovengenoemde verslag van de Commissie van 10 april 2000 

duidelijk dat de uitputting van het auteursrecht alleen geldt voor de verkoop van kopieën, dat wil 

zeggen goederen, terwijl de levering via onlinediensten geen uitputting tot gevolg heeft.(34) 

66. Eenzelfde beperkt uitputtingsbegrip zou ook zijn opgenomen in richtlijn 2001/29, waarin 

duidelijke aanwijzingen zouden zijn te vinden voor de bedoeling van de wetgever van de Unie om 

uitputting enkel te laten gelden voor de distributie van een werk, gekenmerkt door de verkoop van 

een product dat een computerprogramma belichaamt. 

67. Als argument wordt met name aangevoerd dat volgens artikel 4, lid 2, van richtlijn 2001/29 het 

distributierecht alleen in geval van eerste verkoop of andere eigendomsovergang van dat „materiaal” 

is uitgeput. Verder wordt in de punten 28 en 29 van de considerans van deze richtlijn overwogen dat, 

ten eerste, de bescherming van het auteursrecht uit hoofde van deze richtlijn „het uitsluitende recht 

zeggenschap over de distributie van het werk uit te oefenen [omvat], wanneer dit in een tastbare 

zaak is belichaamd”[(35)] en ten tweede, „[h]et vraagstuk van de uitputting [...] niet [rijst] in het 

geval van diensten en in het bĳzonder onlinediensten”. Laatstgenoemde overweging voegt hieraan 

toe dat „[d]it eveneens [geldt] voor een materiële kopie van een werk of een andere zaak, die door 

een gebruiker van een dergelijke dienst met de toestemming van de rechthebbende wordt 

vervaardigd [en dat] [a]nders dan het geval is bij een cd‑rom of een cd‑i, waarbij de intellectuele 

eigendom in een materiële drager, dus in een zaak, is belichaamd, [...] elke onlinedienst in feite een 

handeling [is] die aan toestemming is onderworpen, wanneer het auteursrecht of het naburige recht 

dit vereist”. 

68. Bovendien is punt 29 van de considerans van richtlijn 2001/29 geïnspireerd op punt 33 van 

richtlijn 96/9 waaruit reeds duidelijk de opzet van de wetgever van de Unie bleek om uitputting te 

beperken tot de verspreiding van een product, bestaande uit een materiële drager en een 

intellectuele inhoud. Deze opzet zou eveneens blijken uit punt 43 van de considerans van 
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laatstgenoemde richtlijn, waarin wordt overwogen dat door onlinetransmissie het recht om 

hergebruik te verbieden niet wordt uitgeput ten aanzien van de databank, noch ten aanzien van een 

materiële kopie van de databank of een deel ervan, die door de ontvanger met instemming van de 

rechthebbende is gemaakt. 

69. Tot slot zou de beperkte opvatting van uitputting tevens steun vinden in het internationaal recht. 

Richtlijn 2001/29 heeft onder meer tot doel om in de lidstaten het WIPO-verdrag inzake het 

auteursrecht ten uitvoer te leggen. Zoals het Hof in zijn voornoemd arrest Peek & Cloppenburg heeft 

herhaald moeten de bepalingen van het Unierecht zo veel mogelijk worden uitgelegd tegen de 

achtergrond van het volkenrecht, met name wanneer dergelijke bepalingen strekken tot 

tenuitvoerlegging van een door de Unie gesloten internationale overeenkomst.(36) Bijgevolg zou 

hieruit kunnen worden afgeleid dat richtlijn 2001/29, die de tenuitvoerlegging beoogt van bepaalde 

internationale verplichtingen die in het WIPO-verdrag inzake het auteursrecht en in het op 20 

december 1996 te Genève vastgestelde WIPO‑verdrag inzake uitvoeringen en fonogrammen zijn 

opgenomen(37), moet worden uitgelegd in het licht van de gemeenschappelijke verklaringen 

betreffende het WIPO‑verdrag inzake het auteursrecht, ingevolge waarvan de in artikel 6, lid 2, van 

dit verdrag genoemde uitputting van het distributierecht „uitsluitend [...] vastgelegde exemplaren 

die als tastbare voorwerpen in het verkeer kunnen worden gebracht” betreft. 

70. Deze argumenten kunnen mij niet volledig overtuigen. 

71. In de eerste plaats ben ik, anders dan de Commissie, niet van mening dat de distributie van een 

computerprogramma zich door het downloaden ervan van internet aan de kwalificatie als 

„distributierecht” kan onttrekken, waardoor het onder de definitie van het recht van mededeling aan 

het publiek, als bedoeld in artikel 3, lid 3, van richtlijn 2001/29 zou vallen. Deze uitlegging stuit mijns 

inziens af op twee fundamentele bezwaren. 

72. Om te beginnen erken ik weliswaar dat de algemene bepalingen van richtlijn 2001/29, die juist 

strekt tot aanpassing van het auteursrecht aan de digitale omgeving, als richtsnoer kunnen dienen 

voor de uitlegging van de bijzondere bepalingen van richtlijn 2009/24, die zich beperkt tot de 

codificatie van richtlijn 91/250 die is vastgesteld voordat internet zijn hoge vlucht nam, maar 

geconstateerd moet niettemin worden dat artikel 1, lid 2, sub a, van richtlijn 2001/29 bepaalt dat 

deze richtlijn „geen afbreuk [doet] aan en [...] op generlei wĳze [raakt] aan de bestaande bepalingen 

van [het Unierecht] betreffende [...] de rechtsbescherming van computerprogramma’s”. Aangezien 

richtlijn 2009/24 geen enkele verwijzing bevat naar het begrip „recht van mededeling” en het recht 

op distributie in de meest ruime zin definieert als „elke vorm van distributie, [...], van een 

oorspronkelijk computerprogramma of kopieën daarvan onder het publiek” lijkt het mij lastig om, 

zonder de lezing van deze twee richtlijnen in hun onderlinge samenhang geweld aan te doen, 

staande te houden dat het recht van mededeling aan het publiek, als bedoeld in artikel 3, lid 1, van 

richtlijn 2001/29, van toepassing is op computerprogramma’s. Ik geloof trouwens niet dat het 

voormelde arrest Bezpečnostní softwarová asociace, dat door de Commissie is aangevoerd tot 

staving van haar redenering, in die zin kan worden opgevat.(38) 

73. Bij gebreke van enige definitie, in richtlijn 2001/29, van het recht van mededeling van werken aan 

het publiek, het recht van beschikbaarstelling aan het publiek en het recht van distributie, 
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moeten de artikelen 3 en 4 daarnaast zo veel als mogelijk in het licht van het WIPO-verdrag inzake 

het auteursrecht worden uitgelegd.(39) Artikel 6, lid 1, van dit verdrag verwijst naar het recht op 

distributie als het recht om toestemming te verlenen voor het „door verkoop of andere overgang van 

eigendom” voor het publiek beschikbaar stellen van het origineel en de exemplaren van werken. De 

bewoordingen van deze bepaling zijn ondubbelzinnig. Het feit van eigendomsovergang doet de 

enkele handeling van mededeling aan het publiek klaarblijkelijk verkeren in een distributiehandeling. 

74. In de tweede plaats zijn de aanwijzingen in de considerans van richtlijn 2001/29 mijns inziens 

noch duidelijk, noch ondubbelzinnig. 

75. Zo volgt uit een a contrario-lezing van de eerste volzin van punt 28 van de considerans van deze 

richtlijn, waarin wordt overwogen dat „[d]e bescherming van het auteursrecht uit hoofde van deze 

richtlijn [...] het uitsluitende recht [omvat][(40)] zeggenschap over de distributie van het werk uit te 

oefenen, wanneer dit in een tastbare zaak is belichaamd”, dat dit recht eveneens andere vormen van 

distributie omvat. De tweede zin van dit punt van de considerans, die betrekking heeft op uitputting, 

beperkt deze uitputting niet tot een bijzondere vorm van distributie. 

76. Ook punt 29 van de considerans van richtlijn 2001/29 kan op verschillende manieren worden 

uitgelegd. Het feit dat in dit punt de verkoop van producten, waarvoor de uitputtingsregel zou 

gelden, lijkt te worden geplaatst tegenover de verrichting van diensten, waarvoor deze regel niet zou 

gelden, laat onverlet dat het begrip „onlinediensten” zoals gedefinieerd in het recht van de Unie, de 

online verkoop van goederen omvat.(41) Zo zou volgens een grammaticale lezing van dit punt van de 

considerans de uitputtingsregel bijvoorbeeld geen toepassing vinden in het geval van een online 

aankoop van een cd‑rom waarop een kopie van een computerprogramma is vastgelegd. Daarom lijkt 

mij het onderscheid naargelang de verkoop wel of niet online heeft plaatsgevonden niet relevant 

voor de toepassing van de uitputtingsregel. 

77. In de derde plaats zou een uitlegging van artikel 4, lid 2, van richtlijn 2009/24 volgens welke de 

uitputtingsregel niet van toepassing is in geval van het downloaden van internet, terwijl 

computerprogramma’s op grote schaal op deze wijze van verhandeling worden gedistribueerd, het 

toepassingsgebied van deze regel aanzienlijk beperken en, in het verlengde hiervan, het vrije verkeer 

belemmeren. 

78. Hoewel artikel 36 VWEU bepaalt dat dergelijke beperkingen gerechtvaardigd kunnen zijn uit 

hoofde van bescherming van, onder andere, de industriële en commerciële eigendom, is een op deze 

reden gebaseerde afwijking volgens vaste rechtspraak enkel toegestaan voor zover die haar 

rechtvaardiging vindt in het waarborgen van de rechten welke het specifieke voorwerp van deze 

eigendom vormen.(42) Dit beginsel houdt in dat met betrekking tot elk betrokken intellectueel-

eigendomsrecht moet worden nagegaan onder welke voorwaarden de uitoefening van dit recht wel 

of niet verenigbaar is met het Unierecht. 

79. Ik heb mijn twijfels of het in staat stellen van de rechthebbende om een persoon die rechtmatig 

de eigendom van een kopie van een computerprogramma heeft verworven, de wederverkoop ervan 

te verbieden, valt onder het waarborgen van de rechten die het specifieke voorwerp van het 

auteursrecht vormen. 
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80. Het Hof gaat bij zijn beoordeling van de wettigheid van de door de bescherming van het 

auteursrecht gerechtvaardigde inbreuken op het vrije verkeer na of de rechthebbende al dan niet de 

vergoeding ontvangt die hem rechtmatig toekomt. 

81. In het reeds aangehaalde arrest Football Association Premier League e.a. heeft het Hof verklaard, 

na eerst eraan te hebben herinnerd dat inbreuken op het vrije verkeer van goederen slechts kunnen 

worden toegestaan, voor zover die hun rechtvaardiging vinden in het waarborgen van de rechten 

welke het specifieke voorwerp van de intellectuele eigendom vormen en dat dit specifieke voorwerp 

met name beoogt de houders van het betrokken recht te verzekeren van de bescherming van de 

mogelijkheid van commerciële exploitatie van de inverkeerbrenging of de beschikbaarstelling van 

beschermde producten door het tegen betaling verlenen van licenties, dat een dergelijk specifiek 

voorwerp de houders van de betrokken rechten niet de mogelijkheid garandeert om de hoogst 

mogelijke vergoeding op te eisen maar enkel een redelijke vergoeding, dat wil zeggen een 

vergoeding die in redelijke verhouding staat tot de economische waarde van de geleverde prestatie, 

voor elk gebruik van de beschermde voorwerpen.(43) 

82. Vervolgens stelde het Hof vast dat de vergoeding door de radio-omroeporganisaties voor de 

toekenning van een absolute territoriale exclusiviteit tot kunstmatige prijsverschillen tussen de op 

deze wijze verdeelde nationale markten leidt, waaruit het afleidde dat deze betaling verder ging dan 

hetgeen noodzakelijk was om de rechthebbenden een redelijke vergoeding te garanderen.(44) 

83. Ik ben van mening dat in omstandigheden als die in het hoofdgeding de rechthebbende een 

redelijke vergoeding heeft ontvangen wanneer hij als tegenprestatie voor de verlening van een 

gebruiksrecht op een kopie van een computerprogramma een betaling heeft ontvangen. Erkennen 

dat hij controle zou kunnen uitoefenen op de wederverkoop van deze kopie en hierbij een nieuwe 

betaling kan vragen onder het voorwendsel dat de kopie door de klant na downloading van internet 

op een digitale gegevensdrager is opgeslagen, in plaats van dat deze door de rechthebbende op een 

te koop aangeboden gegevensdrager is vastgelegd, zou er niet toe leiden dat het specifieke voorwerp 

van het auteursrecht wordt beschermd, maar wel dat het exploitatiemonopool van laatstgenoemde 

wordt uitgebreid. 

84. Gelet op het voorgaande moet de tweede vraag van de verwijzende rechter aldus worden 

beantwoord dat artikel 4, lid 2, van richtlijn 2009/24/EG in die zin moet worden uitgelegd dat het 

recht op distributie van de kopie van een computerprogramma is uitgeput, wanneer de 

rechthebbende, die toestemming heeft verleend voor het downloaden van internet van deze kopie 

op een digitale gegevensdrager, tevens tegen betaling en voor onbeperkte tijd een gebruiksrecht op 

deze kopie heeft overgedragen. Ingevolge deze bepaling moet namelijk als verkoop worden 

aangemerkt, elke beschikbaarstelling in de Unie – ongeacht op welke wijze en in welke vorm – van 

een kopie van een computerprogramma voor het gebruik ervan voor een onbeperkte tijd en tegen 

betaling van een vaste prijs. 

C – De eerste en de derde vraag 

85. Met zijn eerste en derde vraag wenst de verwijzende rechter in wezen van het Hof te vernemen 

of de persoon die de gebruikslicentie heeft verkregen, zich als „rechtmatige verkrijger” in de zin van 

artikel 5, lid 1, van richtlijn 2009/24 op de uitputtingsregel overeenkomstig artikel 4, lid 2, van deze 
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richtlijn kan beroepen om een nieuwe kopie van het computerprogramma te maken, ingeval de 

eerste verkrijger zijn kopie heeft gewist of deze niet meer gebruikt. 

1. Opmerkingen van partijen in het hoofdgeding, de regeringen en de Commissie 

86. UsedSoft betoogt dat het uitputtingsbeginsel zou worden uitgehold wanneer de rechthebbende 

weliswaar geen controle meer zou kunnen uitoefenen over de latere distributie van kopieën van 

programma’s, maar hij onverminderd controle zou kunnen uitoefenen op de gebruikshandelingen 

die voor de reproductie van het programma noodzakelijk zijn. 

87. UsedSoft voegt hieraan toe dat door het feit dat de eerste verkrijger zijn kopie van een 

computerprogramma heeft gewist of deze niet meer gebruikt, kan worden verzekerd dat de door de 

fabrikant overgedragen software niet twee of zelfs meerdere keren wordt gebruikt. 

88. Volgens Oracle verwijst het in artikel 5, lid 1, van richtlijn 2009/24 opgenomen begrip 

„rechtmatige verkrijger” enkel naar de verkrijger die krachtens een licentieovereenkomst de 

bevoegdheid heeft verworven om het computerprogramma te gebruiken, terwijl de 

uitdrukkingswijze „het computerprogramma [...] gebruiken voor het beoogde doel” betrekking heeft 

op een gebruik in overeenstemming met het gebruiksrecht verleend door de rechthebbende, zodat 

dit gebruik in voorkomend geval moet worden gedefinieerd op basis van de relevante bepalingen van 

de licentieovereenkomst waarin de aard en de omvang van het gebruiksrecht zijn neergelegd. 

89. Oracle stelt ook dat de uitputting enkel ziet op het recht op distributie van de in het verkeer 

gebrachte kopie van een computerprogramma en het gebruiksrecht, dat een reproductierecht omvat 

voor computerprogramma’s waarvan het gebruik reproductie impliceert, onverlet laat. 

90. Oracle is – redenerend naar analogie met het merkenrecht – van mening dat de betekenis en het 

doel van het uitputtingsbeginsel niet erin is gelegen om anderen dan de rechthebbende de juridische 

bevoegdheid te verlenen om het aan een bepaald aantal gebruikers toekomende oorspronkelijke 

gebruiksrecht, in verschillende aanvullende gebruiksrechten te kunnen splitsen. De praktijk van de 

wederverkoop van „tweedehands” licenties brengt bovendien het nadeel met zich dat het 

onmogelijk wordt licenties te verhandelen tegen gereduceerde prijzen, teneinde aldus het gebruik 

van programma’s door groepen minder draagkrachtige gebruikers, zoals onderwijsinstellingen, 

mogelijk te maken. 

91. Oracle betoogt eveneens dat noch de rechthebbende, noch de wederverkrijger kan nagaan of de 

eerste verkrijger zijn kopie daadwerkelijk heeft gewist of niet meer gebruikt. 

92. De Franse regering, Ierland en de Italiaanse regering zijn in wezen van mening dat enkel de 

persoon die over een door de rechthebbende verleend gebruiksrecht van een computerprogramma 

beschikt, als „rechtmatige verkrijger” in de zin artikel 5, lid 1, van richtlijn 2009/24 kan worden 

beschouwd. De Franse regering en Ierland betogen voorts dat de persoon die geen licentie van de 

rechthebbende heeft verkregen – en dus niet de rechtmatige verkrijger van het programma is – zich 

niet op de uitputtingsregel kan beroepen. 

93. Van oordeel dat de persoon die zich kan beroepen op de uitputting van het distributierecht van 

de kopie van een computerprogramma een „rechtmatige verkrijger” in de zin van artikel 5, lid 1, van 
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richtlijn 2009/24 is, stellen de Spaanse regering en de Commissie dat de derde vraag van de 

verwijzende rechter geen beantwoording behoeft, aangezien zij een ontkennend antwoord op de 

tweede vraag geven. 

2. 2. Beoordeling 

94. Het antwoord op deze vraag kan mijns inziens worden afgeleid uit het verschil tussen het recht 

op distributie, waarvoor uitputting geldt, en het recht van reproductie, waarvoor geen uitputting 

geldt. 

95. In de onderhavige zaak staat vast dat met de door Oracle verleende gebruikslicentie het 

computerprogramma kan worden gekopieerd vanaf de website van Oracle. Mijns inziens volgt hieruit 

dat de overdracht van de met deze licentie verleende gebruiksrechten niet onder het distributierecht 

maar onder het reproductierecht valt. 

96. Zo de wederverkoop van de door de eerste verkrijger gedownloade kopie onder het 

distributierecht valt, raakt de overdracht van een gebruikslicentie, zoals die welke door Oracle aan 

haar klanten wordt afgegeven, aan de uitoefening van het uitsluitende recht van reproductie, 

aangezien daardoor het maken van een nieuwe kopie van een programma wordt toegestaan, door 

het van internet te downloaden of door een kopie die reeds in handen van de gebruiker is, te 

reproduceren. 

97. Uit de ondubbelzinnige bewoordingen van artikel 4, lid 2, van richtlijn 2009/24 blijkt dat het 

uitputtingsbeginsel enkel en alleen betrekking heeft op de distributie van een kopie van een 

computerprogramma en niet afdoet aan het recht van reproductie, waaraan niet kan worden 

getornd zonder de kern van het auteursrecht aan te tasten. 

98. Dit bezwaar kan mijns inziens niet worden opgevangen door artikel 5, lid 1, van deze richtlijn. 

Volgens mij heeft deze bepaling enkel tot doel degene die reeds over een kopie van een 

computerprogramma beschikt in staat te stellen deze kopie te verveelvoudigen, teneinde het 

programma te kunnen gebruiken voor het beoogde doel. Degene die niet reeds over een kopie van 

een programma beschikt kan aan artikel 5, lid 1, van richtlijn 2009/24 daarentegen niet alleen geen 

machtiging ontlenen om het programma te reproduceren ten behoeve van het gebruik ervan voor 

het beoogde doel, maar ook niet voor het gebruik ervan zonder meer. Bovendien kan deze bepaling, 

die een voorhoud maakt voor andersluidende contractuele bepalingen, mijns inziens enkel van 

toepassing zijn op de verkrijger die een overeenkomst met de rechthebbende heeft gesloten. 

99. Bij de huidige stand van de wetgeving kan de uitputtingsregel, die onlosmakelijk verbonden is 

met het distributierecht, naar mijn oordeel niet worden uitgebreid tot het reproductierecht. Ik besef 

dat deze inperking tot de kopie alleen die na het downloaden ervan materieel in een digitale 

gegevensdrager is opgeslagen, de uitputtingsregel in de praktijk gevoelig beperkt, maar de 

tegenovergestelde benadering – ook al kan die steun vinden in de noodzaak om het nuttig effect van 

de uitputtingsregel te bewaren en het vrije verkeer van goederen en diensten te doen prevaleren – 

zou ertoe leiden dat de door de wetgever van de Unie beoogde reikwijdte van de uitputtingsregel 

wordt overschreden(45), en kan volgens mij niet worden gehanteerd zonder het beginsel van 

rechtszekerheid in gevaar te brengen, welk beginsel voorschrijft dat de Unierechtelijke voorschriften 

voorspelbaar dienen te zijn. 
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100. Gelet op het voorgaande ben ik van mening dat de artikelen 4, lid 1, en 5, lid 1, van richtlijn 

2009/24 aldus moeten worden uitgelegd dat in geval van wederverkoop van het gebruiksrecht van 

de kopie van een computerprogramma de tweede verkrijger dit programma niet met een beroep op 

de uitputting van het recht op distributie van deze kopie mag reproduceren door een nieuwe kopie 

te maken, ook al heeft de eerste verkrijger zijn kopie gewist of gebruikt hij deze niet meer. 

V – Conclusie 

101. Mitsdien geef ik het Hof in overweging de vragen van het Bundesgerichtshof te beantwoorden 

als volgt: 

„1) Artikel 4, lid 2, van richtlijn 2009/24/EG van het Europees Parlement en de Raad van 23 april 2009 

betreffende de rechtsbescherming van computerprogramma’s moet aldus worden uitgelegd dat het 

recht op distributie van de kopie van een computerprogramma is uitgeput, wanneer de 

rechthebbende, die toestemming heeft verleend voor het downloaden van internet van deze kopie 

op een digitale gegevensdrager, tevens tegen betaling en voor onbeperkte tijd een gebruiksrecht op 

deze kopie heeft overgedragen. 

Ingevolge deze bepaling moet namelijk als verkoop worden aangemerkt, elke beschikbaarstelling in 

de Unie – ongeacht op welke wijze en in welke vorm – van een kopie van een computerprogramma 

voor het gebruik ervan voor een onbeperkte tijd en tegen betaling van een vaste prijs. 

2) De artikelen 4, lid 1, en 5, lid 1, van richtlijn 2009/24 moeten aldus worden uitgelegd dat in geval 

van wederverkoop van het gebruiksrecht van de kopie van een computerprogramma de tweede 

verkrijger dit programma niet met een beroep op de uitputting van het recht op distributie van deze 

kopie mag reproduceren door een nieuwe kopie te maken, ook al heeft de eerste verkrijger zijn kopie 

gewist of gebruikt hij deze niet meer.” 

-------------------------------------------------------------------------------- 

1 – Oorspronkelijke taal: Frans. 

-------------------------------------------------------------------------------- 

2 – PB L 111, blz. 16. 

-------------------------------------------------------------------------------- 

3 – Hierna: „UsedSoft”. 

-------------------------------------------------------------------------------- 

4 – Hierna: „Oracle”. 

-------------------------------------------------------------------------------- 

5 – PB L 89, blz. 6. 

-------------------------------------------------------------------------------- 

6 – PB L 122, blz. 42. 
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-------------------------------------------------------------------------------- 

7 – PB L 167, blz. 10. 

-------------------------------------------------------------------------------- 

8 – Richtlijn 92/100/EEG van de Raad van 19 november 1992 betreffende het verhuurrecht, het 

uitleenrecht en bepaalde naburige rechten op het gebied van intellectuele eigendom (PB L 346, blz. 

61). 

-------------------------------------------------------------------------------- 

9 – BGBl. 1965 I, blz. 1273. 

-------------------------------------------------------------------------------- 

10 – PB 1994, L 1, blz. 3. 

-------------------------------------------------------------------------------- 

11 – C‑203/02, Jurispr. blz. I‑10415, punten 58 en 59. 

-------------------------------------------------------------------------------- 

12 – COM(2000) 199 definitief. 

-------------------------------------------------------------------------------- 

13 – 19/84, Jurispr. blz. 2281. 

-------------------------------------------------------------------------------- 

14 – Zie bijvoorbeeld arrest van 28 april 1998, Metronome Musik (C‑200/96, Jurispr. blz. I‑1953). 

-------------------------------------------------------------------------------- 

15 – Zie met betrekking tot het ontstaan en de rechtvaardiging van dit beginsel Castell, B., 

L’„épuisement” du droit intellectuel en droits allemand, français et communautaire, PUF, Parijs, 

1989. 

-------------------------------------------------------------------------------- 

16 – Zie Beier, F.‑K., „La territorialité du droit des marques et les échanges internationaux”, Journal 

du droit international, 1971, blz. 5, in het bijzonder blz. 14. 

-------------------------------------------------------------------------------- 

17 – 78/70, Jurispr. blz. 487. 

-------------------------------------------------------------------------------- 
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18 – Richtlijn 2008/95/EG van het Europees Parlement en de Raad van 22 oktober 2008 betreffende 

de aanpassing van het merkenrecht der lidstaten (PB L 299, blz. 25). Artikel 7 van richtlijn 2008/95 

luidt: 

-------------------------------------------------------------------------------- 

„1. Het aan het merk verbonden recht staat de houder niet toe het gebruik daarvan te verbieden 

voor waren die onder dit merk door de houder of met zijn toestemming in de [Unie] in de handel zijn 

gebracht. 

-------------------------------------------------------------------------------- 

2. Lid 1 is niet van toepassing wanneer er voor de houder gegronde redenen zijn om zich te verzetten 

tegen verdere verhandeling van de waren, met name wanneer de toestand van de waren, nadat zij in 

de handel zijn gebracht, gewijzigd of verslechterd is.” 

-------------------------------------------------------------------------------- 

19 – Richtlijn 96/9/EG van het Europees Parlement en de Raad van 11 maart 1996 betreffende de 

rechtsbescherming van databanken (PB L 77, blz. 20). Artikel 5, sub c, tweede zin, van richtlijn 96/9 

bepaalt dat „[d]e eerste verkoop in de [Unie] van een kopie van de databank door de rechthebbende 

of met diens toestemming [...] tot uitputting van het recht om controle uit te oefenen op de 

doorverkoop van die kopie in de [Unie] [leidt]”. 

-------------------------------------------------------------------------------- 

20 – Verordening (EG) nr. 2100/94 van de Raad van 27 juli 1994 inzake het communautaire 

kwekersrecht (PB L 227, blz. 1 en – rectificatie – PB 2001, L 111, blz. 31). Artikel 16 van deze 

verordening luidt: 

-------------------------------------------------------------------------------- 

„Het communautaire kwekersrecht strekt zich niet uit tot handelingen met betrekking tot materiaal 

van het beschermde ras of van een ras dat onder de bepalingen van artikel 13, lid 5, valt, dat ergens 

in de [Unie] door de houder of met diens toestemming aan anderen is afgestaan, of met betrekking 

tot materiaal dat uit genoemd materiaal is verkregen, tenzij die handelingen: 

-------------------------------------------------------------------------------- 

a) verdere vermeerdering van het betrokken ras meebrengen tenzij het materiaal juist met het oog 

op die vermeerdering is afgestaan, 

-------------------------------------------------------------------------------- 

b) uitvoer van componenten naar een derde land dat geen bescherming kent van rassen van het 

plantengeslacht of -soort waartoe het ras behoort, meebrengen, tenzij het uitgevoerde materiaal 

bestemd is voor verbruiksdoeleinden.” 

-------------------------------------------------------------------------------- 
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21 – Artikel 1, lid 4, van richtlijn 92/100 bepaalt dat „[d]e in lid 1 genoemde rechten worden niet 

uitgeput door verkoop of enige andere vorm van verspreiding van originelen of kopieën van 

auteursrechtelĳk beschermde werken of anderszins beschermde zaken als omschreven in artikel 2, 

lid 1.” 

-------------------------------------------------------------------------------- 

22 – Zie Bräutigam, P., „Second-hand software in Europe: thoughts on the three questions of the 

German Federal Court of Justice referred to the Court of Justice of the European Union”, Computer 

Law Review International, 1/2012, blz. 1, en Overdijk, T., van der Putt, P., de Vries, E., et Schafft, T., 

„Exhaustion and Software Resale Rights”, Computer Law Review International, 2/2011, blz. 33. 

-------------------------------------------------------------------------------- 

23 – Zie Frankel, S., en Harvey, L., „Will the digital era sound the death knell for the first sale doctrine 

in US copyright law?”, Intellectual Property Magazine, maart 2011, blz. 40. 

-------------------------------------------------------------------------------- 

24 – Zie onder andere Strowel, A., en Derclaye, E., Droit d’auteur et numérique: logiciels, bases de 

données, multimédia – Droit belge, européen et comparé, Bruylant, Brussel, 2001. Zie ook Vivant, 

M., „Le programma d’ordinateur au pays des muses; observations sur la directive du 14 mai 1991”, 

La semaine juridique – Édition entreprise, 1991, nr. 47, blz. 479. Deze auteur stelt „het begripsmatige 

onvermogen van de opstellers om de intellectuele schepping te onderscheiden van de drager” aan 

de kaak (punt 16.2, blz. 484). 

-------------------------------------------------------------------------------- 

25 – Zie in die zin arrest van 14 juni 2007, Häupl (C‑246/05, Jurispr. blz. I‑4673, punt 43 en aldaar 

aangehaalde rechtspraak). 

-------------------------------------------------------------------------------- 

26 – Zie in die zin arrest van 22 december 2010, Bezpečnrs.tní softwarová asociace (C‑393/09, nog 

niet gepubliceerd in de Jurisprudentie, punt 30 en aldaar aangehaalde rechtspraak). 

-------------------------------------------------------------------------------- 

27 – C‑414/99–C‑416/99, Jurispr. blz. I‑8691. 

-------------------------------------------------------------------------------- 

28 – Punten 41‑43. 

-------------------------------------------------------------------------------- 

29 – In die zin dat uitputting slechts optreedt in geval van verkoop. 

-------------------------------------------------------------------------------- 
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30 – In die zin dat door de uitputting die het gevolg is van verkoop de latere verhuur van de kopie 

niet meer is toegestaan. Zie Czarnota, B., en Hart, R., Legal Protection of Computer Programs in 

Europe – A guide to the EC Directive, Butterworths, 1991, blz. 60: 

-------------------------------------------------------------------------------- 

„If sale is the first means of distribution which the rightholder chooses, he can now under the 

Directive not prevent the resale of the copy which he has sold. Property rights pass from the 

rightholder to the purchaser in the physical support of the copy of the program, and the purchaser is 

free to dispose of that tangible property in any way he chooses, except that he may not offer it for 

rental or licensing. He may, however, lend, give or otherwise dispose of the physical support. 

-------------------------------------------------------------------------------- 

The intellectual property rights of the author in the program contained in that physical support 

remain unchanged by any of the above transactions. His interests in the intellectual property are only 

affected when the sold copy is offered for rental, because the act of rental is a form of distribution 

which would be in direct competition with other forms of exploitation, such as sale of copies, and 

would therefore prejudice the rightholder’s ability to control the normal exploitation of his work.” 

-------------------------------------------------------------------------------- 

31 – Zie arrest Metronome Musik, aangehaald in voetnoot 14. 

-------------------------------------------------------------------------------- 

32 – Zie arrest van 17 april 2008, Peek & Cloppenburg (C‑456/06, Jurispr. blz. I‑2731). 

-------------------------------------------------------------------------------- 

33 – Zie in die zin Dusollier, S., Droit d’auteur et protection des oeuvres dans l’univers numérique – 

Droits et exceptions à la lumière des dispositifs de verrouillage des oeuvres, Larcier, Brussel, 2007, 

nrs. 529 en 530. Deze auteur kwalificeert de handeling als een „complexe contractfiguur”, die kan 

worden gesplitst in een verkoopcontract met betrekking tot een drager of de levering van een dienst 

in geval van downloading of onlinegebruik en een licentieovereenkomst met betrekking tot het 

auteursrecht op het werk dat op de drager is opgeslagen of online wordt verzonden. 

-------------------------------------------------------------------------------- 

34 – Zie blz. 17 van dit verslag. 

-------------------------------------------------------------------------------- 

35 – Cursivering van mij. 

-------------------------------------------------------------------------------- 

36 – Punt 30 en aldaar aangehaalde rechtspraak. 

-------------------------------------------------------------------------------- 
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37 – Punt 15 van de considerans van die richtlijn. 

-------------------------------------------------------------------------------- 

38 – Ik vermag niet in te zien hoe uit dit arrest, waarin grafische gebruikersinterfaces aan de orde 

waren, kan worden afgeleid dat het recht op beschikbaarstelling in de zin van artikel 3, lid 1, van 

richtlijn 2001/29 van toepassing zou zijn op computerprogramma’s, terwijl het Hof erg duidelijk heeft 

verklaard dat grafische gebruikersinterfaces geen uitdrukkingswijze van een computerprogramma 

vormen. 

-------------------------------------------------------------------------------- 

39 – Zie punt 69 van deze conclusie. 

-------------------------------------------------------------------------------- 

40 – Cursivering van mij. 

-------------------------------------------------------------------------------- 

41 – Zie in die zin punt 18 van de considerans van richtlijn 2000/31/EG van het Europees Parlement 

en de Raad van 8 juni 2000 betreffende bepaalde juridische aspecten van de diensten van de 

informatiemaatschappij, met name de elektronische handel, in de interne markt („richtlijn inzake 

elektronische handel”) (PB L 178, blz. 1). 

-------------------------------------------------------------------------------- 

42 – Zie arresten van 23 april 2002, Boehringer Ingelheim e.a. (C‑143/00, Jurispr. blz. I‑3759, punt 

28), en 4 oktober 2011, Football Association Premier League e.a. (C‑403/08 et C‑429/08, nog niet 

gepubliceerd in de Jurisprudentie, punt 106 en aldaar aangehaalde rechtspraak). 

-------------------------------------------------------------------------------- 

43 – Arrest Football Association Premier League e.a. (aangehaald in voetnoot 42, punten 106‑109 en 

aldaar aangehaalde rechtspraak). 

-------------------------------------------------------------------------------- 

44 – Ibidem, punten 115 en 116. 

-------------------------------------------------------------------------------- 

45 – Overigens zij opgemerkt dat in de mededeling van de Commissie aan het Europees Parlement, 

de Raad, het Europees Economisch en Sociaal Comité en het Comité van de Regio’s van 11 januari 

2012 met betrekking tot een samenhangend kader voor het versterken van het vertrouwen in de 

digitale eengemaakte markt van elektronisch handelsverkeer en onlinediensten [COM(2011) 952 

def.], de Commissie aangeeft actie te zullen ondernemen om „toe te zien op een snelle en 

ambitieuze tenuitvoerlegging van de Europese strategie inzake intellectuele-eigendomsrechten, in 
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het bijzonder door [...] een hernieuwde beoordeling van [richtlijn 2001/29]” (zie punt 2 van de 

belangrijkste acties, blz. 8). 
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Inhoudsindicatie: Koop. Overeenkomst tot aanschaf van standaardcomputerprogrammatuur voor niet in tijdsduur beperkt 

gebruik tegen betaling van een bepaald bedrag. Kooptitel 7.1 BW van toepassing op dit soort 

overeenkomsten. Verjaring ex art. 7:23 lid 2 BW van beroep op non-conformiteit? Beroep op stuiting 

verjaring ten onrechte als tardief gepasseerd.  

Vindplaats(en): Rechtspraak.nl 
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Uitspraak 
 

27 april 2012 

Eerste Kamer 

10/03888 

EV/IF 

 

Hoge Raad der Nederlanden 

 

Arrest 

 

in de zaak van: 

 

DE BEELDBRIGADE B.V., 

gevestigd te Amsterdam, 

EISERES tot cassatie, 

advocaat: mr. K. Aantjes, 

 

t e g e n 

 

[Verweerster],  

gevestigd te [vestigingsplaats], 

VERWEERSTER in cassatie, 

advocaat: mr. P.D. van der Kooi. 

 

Partijen zullen hierna ook worden aangeduid als De Beeldbrigade 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 229125/HA ZA 07-730 van de rechtbank Utrecht van 11 juli 2007, 5 september 2007 en 27 februari 2008; 

b. de arresten in de zaak 200.005.814 van het gerechtshof te Amsterdam van 16 december 2008 (tussenarrest) en 1 juni 2010 

(eindarrest).  

De arresten van het hof zijn aan dit arrest gehecht. 

 

2. Het geding in cassatie 

 

Tegen het eindarrest van het hof heeft De Beeldbrigade 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 [verweerster] toegelicht door haar advocaat.  

De conclusie van de Advocaat-Generaal J. Wuisman strekt ertoe dat de gegrondheid van de onderdelen III en IV meebrengt dat het 
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arrest van het hof niet in stand kan blijven, voor zover het hof daarin het beroep van De Beeldbrigade op stuiting van de verjaring 

van de schadevergoeding van De Beeldbrigade op [verweerster] ingevolge artikel 7:23 lid 2 BW verwerpt. In zoverre wordt tot 

vernietiging van het bestreden arrest geconcludeerd. 

 

3. Beoordeling van het middel 

 

3.1 In cassatie kan van het volgende worden uitgegaan. 

(i) De Beeldbrigade is producent van televisieprogramma's. Zij heeft bij [verweerster] ten behoeve van de montage van een van haar 

programma's het computerprogramma ImageSan met de bijbehorende dragers en apparatuur (hierna: het ImageSan-systeem) 

aangeschaft, welk computerprogramma met bijbehorende dragers en apparatuur [verweerster] op haar beurt van Bell Microproducts 

B.V. (hierna: Bell) heeft afgenomen. De levering van het ImageSan-systeem en de installatie van de computerprogrammatuur bij De 

Beeldbrigade door [verweerster] hebben op 17 mei 2004 plaatsgevonden.  

(ii) De Beeldbrigade heeft problemen ondervonden met het ImageSan-systeem. De geleverde software bleek niet compatibel met het 

door De Beeldbrigade gebruikte computerbesturingssysteem. [Verweerster] heeft op 30 juli 2004 een ander computerprogramma 

geïnstalleerd.  

(iii) Bij e-mail van 23 juli 2004 en bij brief van 25 augustus 2004 is [verweerster] door De Beeldbrigade aansprakelijk gesteld voor 

de geleden en nog te lijden schade in verband met het niet naar behoren functioneren van ImageSan. Op 9 november 2004 is 

vervolgens namens De Beeldbrigade een sommatiebrief verzonden.  

(iv) Op 12 mei 2005 en 11 augustus 2005 zijn in het kader van een door De Beeldbrigade verzocht voorlopig getuigenverhoor vier 

getuigen gehoord. 

 

3.2 De Beeldbrigade heeft [verweerster] op 29 maart 2007 gedagvaard. Zij vordert, kort samengevat, een verklaring voor recht dat 

[verweerster] jegens haar wanprestatie heeft gepleegd, althans onrechtmatig heeft gehandeld, alsmede schadevergoeding tot een 

bedrag van € 67.258,55 met kosten en rente. De rechtbank heeft de vorderingen van De Beeldbrigade goeddeels toegewezen. Het hof 

heeft het vonnis van de rechtbank vernietigd. Daartoe heeft het in rov. 4.6 overwogen: 

"Het programma ImageSan is vastgelegd op een of meerdere gegevensdragers. Het in deze zaak gestelde gebrek houdt geen verband 

met deze gegevensdragers, maar met de werking van de daarop vastgelegde software. Anders dan een gegevensdrager, kan die 

software op zichzelf niet worden aangemerkt als een voor menselijke beheersing vatbaar stoffelijk object en is dan ook geen zaak in 

de zin van artikel 3:2 BW. Niettemin leidt het feit dat ImageSan standaardsoftware is, die als een pakket kan worden aangeschaft 

(hier voor ruim € 46.000) en waarmee het recht op het vrije en duurzame gebruik van de software wordt verkregen met de 

omstandigheid dat het in deze zaak gaat om de kwaliteit van die software en niet om de auteursrechtelijke dimensie daarvan, het hof 

tot het oordeel dat, op grond van het bepaalde in art. 7:47 BW, titel 7.1 van toepassing moet worden geacht. Dat de software - voor 

een bedrag van € 2.200 - door een specialist geïnstalleerd en getest moet worden alvorens in gebruik te worden genomen, doet hier 

niet aan af, nu dit het karakter van de tussen partijen gesloten overeenkomst niet wezenlijk anders doet zijn." 

 

Vervolgens heeft het hof, samengevat weergegeven, geoordeeld dat aldus ook de verjaringstermijn van art. 7:23 lid 2 BW van 

toepassing is, zowel wat betreft de contractuele grondslag van de vordering van De Beeldbrigade als wat betreft die welke op 

onrechtmatige daad is gebaseerd, omdat die laatste - subsidiaire - vordering op dezelfde feitelijke grondslag berust (rov. 4.7). Nu op 

basis van de brief van 9 november 2004 een nieuwe verjaringstermijn is gaan lopen en De Beeldbrigade eerst op 29 maart 2007 heeft 

gedagvaard, zijn haar vorderingen in beginsel verjaard (rov. 4.8). Het betoog van De Beeldbrigade dat de verjaring zou zijn gestuit 

door het verzoekschrift tot het houden van een voorlopig getuigenverhoor maakt dit niet anders aangezien De Beeldbrigade niet heeft 

gesteld dat dit verzoekschrift door [verweerster] is ontvangen binnen twee jaren voor 29 maart 2007 (rov. 4.9). Het beroep door De 

Beeldbrigade op een brief van 1 december 2005, welke zij om redenen van confraternele vertrouwelijkheid niet heeft overgelegd, 

kan haar evenmin baten omdat dit beroep voor het eerst bij pleidooi is gedaan, [verweerster] niet met uitbreiding van het partijdebat 

met dit nieuwe feit heeft ingestemd en daarom de twee-conclusie-regel meebrengt dat dit feit buiten beschouwing moet blijven. 

Bovendien heeft [verweerster] de gestelde ingebrekestelling van 1 december 2005 bij gebrek aan wetenschap betwist. (rov. 4.10-

4.11) 

 

3.3 Onderdeel I van het middel richt zich tegen het oordeel van het hof in rov. 4.6 en 4.7. Het strekt ten betoge dat het oordeel van 

het hof dat titel 7.1 en dus ook art. 7:23 lid 2 BW op de overeenkomst tussen partijen dient te worden toegepast, onjuist of 

onbegrijpelijk is. De eerste klacht van het onderdeel voert daartoe allereerst aan dat software een voortbrengsel van de menselijke 

geest is en dat met betrekking tot ImageSan een gebruiksrecht is verleend, hetgeen aan toepasselijkheid van titel 7.1 in de weg staat.  

 

3.4 Bij de beoordeling van deze klacht wordt vooropgesteld dat het in deze zaak gaat om de verbintenisrechtelijke vraag of de in art. 

7:23 BW neergelegde regeling van de verjaring zich leent voor toepassing in de situatie dat standaardsoftware niet blijkt te 

functioneren zoals werd verwacht door degene die deze software heeft aangeschaft. Niet aan de orde is derhalve de 

goederenrechtelijke aard van software, en evenmin de kwalificatie van (de titel van verkrijging van) de gebruiksrechten die bij de 

aanschaf van de software worden verkregen. 
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3.5 In dit verband is in de eerste plaats van belang dat de toepasselijkheid van de kooptitel niet is beperkt tot de koop van zaken 

volgens de begripsomschrijving van art. 3:2 BW. Uit art. 7:47 BW, waarin is bepaald dat koop ook betrekking kan hebben op 

vermogensrechten, blijkt dat de wetgever de kooptitel van toepassing heeft geacht op alle goederen als bedoeld in art. 3:1 BW, en 

dus aan die titel een ruim bereik heeft willen geven wat betreft het voorwerp van de koopovereenkomst. Voorts is van belang dat een 

overeenkomst tot het aanschaffen van standaardcomputerprogrammatuur - op een gegevensdrager of via een download - voor een 

niet in tijdsduur beperkt gebruik tegen betaling van een bepaald bedrag ertoe strekt de verkrijger iets te verschaffen dat 

geïndividualiseerd is en waarover hij feitelijke macht kan uitoefenen. Dit alles pleit voor toepasselijkheid van de kooptitel op een 

zodanige overeenkomst.  

Deze toepasselijkheid is ook wenselijk omdat de kooptitel een uitgewerkte regeling geeft inzake conformiteit, klachtplicht en 

verjaring, en omdat met die toepasselijkheid de rechtspositie van de koper wordt versterkt (met name in het geval van 

consumentenkoop en koop op afstand). In al deze opzichten bestaat geen aanleiding de aanschaf van standaardsoftware te 

onderscheiden van de koop van zaken en vermogensrechten.  

Van belang in dit verband is voorts de afdeling over koop op afstand. Uit art. 7:46d lid 4, aanhef en onder c, BW moet worden 

afgeleid dat deze afdeling mede van toepassing is op computerprogrammatuur, en wel zonder dat daartoe de omschrijving van het 

voorwerp van de koopovereenkomst specifiek voor deze afdeling is uitgebreid. Daarom zou het ongerijmd zijn indien niet ook de 

aanschaf van computerprogrammatuur die niet op afstand is verricht, als koop in de zin van titel 7.1 zou worden gekwalificeerd. 

Aldus volgt ook uit het stelsel van de wet dat de aanschaf van standaardcomputerprogrammatuur voor een niet in tijdsduur beperkt 

gebruik tegen betaling van een bepaald bedrag binnen het bereik van de kooptitel valt, ongeacht of sprake is van aanschaf op een 

gegevensdrager of via een download. 

 

3.6 In cassatie is uitgangspunt dat ImageSan standaardsoftware is, dat De Beeldbrigade het recht op het vrije en duurzame (niet in 

tijdsduur beperkte) gebruik van ImageSan heeft verkregen en dat het in deze zaak gaat om de eigenschappen van die software en niet 

om de auteursrechtelijke (of licentierechtelijke) dimensie daarvan. Daarvan uitgaande, en gelet op hetgeen hiervoor in 3.4 en 3.5 is 

overwogen, is het oordeel van het hof dat de desbetreffende overeenkomst onder het toepassingsbereik van titel 7.1 valt, juist. Dat 

ImageSan mede een voortbrengsel van de menselijke geest is, kan daaraan in de verhouding tussen De Beeldbrigade en [verweerster] 

niet afdoen omdat heel wel denkbaar is dat iets zowel de bescherming van een of meerdere intellectuele eigendomsrechten geniet als 

het object is van koop.  

De eerste klacht van onderdeel I stuit op het bovenstaande af. 

 

3.7 De tweede klacht van onderdeel I houdt in dat het hof de grenzen van de rechtsstrijd heeft overschreden. Deze klacht faalt op de 

gronden genoemd onder 3.16.2 van de conclusie van de Advocaat-Generaal. 

 

3.8 Onderdeel II faalt op de gronden genoemd onder 3.18.1-3.18.2 van de conclusie van de Advocaat-Generaal. 

 

3.9 De klachten van de onderdelen III en IV richten zich tegen het oordeel van het hof in rov. 4.11.  

De klachten strekken ten betoge dat het hof ten onrechte, althans op niet begrijpelijke gronden, heeft geoordeeld dat het beroep van 

De Beeldbrigade op stuiting van de verjaring door de brief van 1 december 2005 buiten beschouwing moet blijven (onderdeel III) en 

dat het hof ten onrechte, althans zonder voldoende motivering, De Beeldbrigade niet heeft toegelaten tot het ter zake door haar 

aangeboden (tegen)bewijs (onderdeel IV). De klachten zijn gegrond. [Verweerster] heeft voor het eerst in haar memorie van grieven 

een beroep op verjaring van de rechtsvordering van De Beeldbrigade gedaan. In reactie daarop heeft De Beeldbrigade in haar 

memorie van antwoord onder 52 aangevoerd dat zij [verweerster] eind 2005 schriftelijk in kennis had gesteld van de schadebegroting 

en haar voor de laatste maal gesommeerd de schade te vergoeden. In dat licht bezien gelden haar nadere stellingen bij pleidooi als 

een toelaatbare precisering van deze eerdere stelling. Ook de betwisting door [verweerster] bij gebrek aan wetenschap is geen reden 

om het door De Beeldbrigade gedane bewijsaanbod te passeren.  

 

4. Beslissing 

 

De Hoge Raad:  

vernietigt het arrest van het gerechtshof te Amsterdam van 1 juni 2010; 

verwijst de zaak 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 De Beeldbrigade begroot op 

€ 2.285,07 aan verschotten en € 2.600,-- voor salaris. 

 

Dit arrest is gewezen door de raadsheren A.M.J. van Buchem-Spapens, als voorzitter, C.A. Streefkerk, A.H.T. Heisterkamp, C.E. 

Drion en G. Snijders, en in het openbaar uitgesproken door de raadsheer F.B. Bakels op 27 april 2012. 
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Conclusie 
 

Zaaknummer: 10/03888 

mr. Wuisman 

Roldatum: 13 januari 2012 

 

CONCLUSIE inzake: 

 

De Beeldbrigade B.V.  

eiseres tot cassatie, 

advocaat: mr. K. Aantjes; 

 

tegen 

 

[Verweerster],  

verweerster in cassatie, 

advocaat: mr. P.D. van der Kooi. 

 

Met de onderhavige zaak hangt nauw samen de cassatiezaak met het nummer 10/03890, waarin heden eveneens een conclusie wordt 

genomen. De zaken staan in deze verhouding tot elkaar dat de onderhavige zaak de hoofdzaak is en de andere zaak de 

vrijwaringszaak. In beide zaken bestaat de hoofdvraag hieruit of een overeenkomst, waarbij de ene partij zich verbindt tot het ter 

beschikking stellen en installeren van computersoftware en de andere partij tot het betalen van een zekere geldsom als tegenprestatie, 

een overeenkomst van verkoop/koop vormt en bijgevolg de kooptitel 7.1 BW en daarmee de bijzondere verjaringsregeling in artikel 

7:23 BW van toepassing kan zijn. 

 

1. Feiten en procesverloop 

 

1.1 In cassatie kan van de volgende feiten worden uitgegaan:((1)) 

(i) Eiseres tot cassatie (hierna: De Beeldbrigade) is producent van televisieprogramma's. Zij heeft bij verweerster in cassatie (hierna: 

[verweerster]) ten behoeve van de montage van een van haar programma's het computerprogramma ImageSan met de bijbehorende 

dragers en apparatuur (hierna: het ImageSan-systeem) aangeschaft((2)), welk computerprogramma met bijbehorende dragers en 

apparatuur [verweerster] op haar beurt van Bell Microproducts B.V. (hierna: Bell) heeft afgenomen. Zoals tussen partijen 

voorafgaande aan het sluiten van de overeenkomst besproken, was het de bedoeling dat met dit computerprogramma tegelijkertijd 

het beeld- en geluidmateriaal door meer medewerkers van De Beeldbrigade niet alleen kon worden bekeken maar ook worden 

bewerkt en gemonteerd. [Verweerster] heeft per fax van 3 mei 2004 de order van De Beeldbrigade bevestigd.((3)) De levering van 

het ImageSan-systeem en de installatie van de computerprogrammatuur bij De Beeldbrigade door [verweerster] hebben op 17 mei 

2004 plaatsgevonden.  

(ii) De Beeldbrigade heeft vrij snel problemen ondervonden met het ImageSan-systeem. De geleverde software bleek uiteindelijk 

niet compatibel met het door De Beeldbrigade gebruikte computerbesturingssysteem. [Verweerster] heeft op 30 juli 2004 een ander 

computerprogramma geïnstalleerd. Bij dat programma kon het beeld- en geluidmateriaal ook door meer medewerkers tegelijkertijd 

worden bekeken, maar slechts door één medewerker tegelijkertijd worden bewerkt. 

(iii) Bij e-mail van 23 juli 2004 en bij brief van 25 augustus 2004 is [verweerster] door De Beeldbrigade aansprakelijk gesteld voor 

de geleden en nog te lijden schade in verband met het niet functioneren van ImageSan.  

(iv) Naar aanleiding van een door De Beeldbrigade bij de rechtbank te Haarlem op 10 februari 2005 ingediend verzoekschrift, waarin 

[verweerster] als verwerende partij wordt genoemd, zijn op 12 mei 2005 en 11 augustus 2005 in het kader van een voorlopig 

getuigenverhoor vier getuigen gehoord.((4)) 

 

1.2 De Beeldbrigade is bij dagvaardingsexploot van 29 maart 2007 een procedure tegen [verweerster] gestart bij de rechtbank 

Utrecht. In het exploot vordert zij in de eerste plaats een verklaring voor recht dat de handelwijze van [verweerster] jegens haar een 

toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst tussen partijen inhoudt, althans onrechtmatig is, alsmede dat 

[verweerster] aansprakelijk is voor de door haar als gevolg daarvan geleden schade. Verder vordert De Beeldbrigade voor een bedrag 

van € 67.258,55 een vergoeding voor diverse schadeposten (extra personeels- en materiaalkosten) en verder een vergoeding van 

buitengerechtelijke kosten ter hoogte van € 3.683,05. De Beeldbrigade legt aan haar vorderingen ten grondslag primair dat 

[verweerster] toerekenbaar tekort is geschoten in de nakoming van haar verplichting een deugdelijk systeem te leveren, subsidiair dat 

[verweerster] onrechtmatig heeft gehandeld.  

 

1.3 [Verweerster] neemt eerst een conclusie, waarin zij de rechtbank verzoekt haar toe te staan om Bell in vrijwaring te dagvaarden. 
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De toestemming wordt bij vonnis d.d. 11 juli 2007 verleend, waarna [verweerster] Bell bij exploot van 30 juli 2007 in vrijwaring 

oproept. In dat exploot vordert [verweerster] een veroordeling van Bell om aan haar te betalen datgene waartoe [verweerster] als 

gedaagde in de hoofdzaak jegens De Beeldbrigade mocht worden veroordeeld. 

 

1.4 Nadat eerst tussen partijen in zowel de hoofd- als vrijwaringszaak het debat is voortgezet, spreekt de rechtbank op 27 februari 

2008 haar op beide zaken betrekking hebbend vonnis uit. Zij oordeelt dat [verweerster] tekort is geschoten in de nakoming van haar 

verplichting uit hoofde van de met De Beeldbrigade gesloten overeenkomst: het geleverde ImageSan-systeem beantwoordde niet aan 

de tussen partijen gesloten overeenkomst. In aansluiting daarop wijst zij in de hoofdzaak de gevorderde verklaring voor recht en de 

hoofdsom toe en, voor wat betreft de buitengerechtelijke kosten, ook nog een bedrag van € 791,35 voor kosten van een accountant. 

In de vrijwaringszaak veroordeelt de rechtbank Bell tot betaling aan [verweerster] van al hetgeen waartoe [verweerster] in de 

hoofdzaak is veroordeeld.  

 

1.5 Bell is bij exploot van 8 april 2008 van het zojuist genoemde vonnis van de rechtbank, voor zover dat vonnis op de 

vrijwaringszaak betrekking heeft, in appel gekomen bij het hof Amsterdam, met nevenzittingsplaats Arnhem. [Verweerster] doet 

hetzelfde bij exploot van 8 mei 2008, maar dan voor zover het vonnis de hoofdzaak betreft. Bij arrest van 16 december 2008 gelast 

het hof voeging van beide zaken.  

In haar op 22 juli 2008 genomen memorie van grieven beroept Bell - voor het eerst - zich erop, in het kader van de eerste grief, dat 

de vordering van [verweerster] op haar ingevolge artikel 7:23 lid 2 BW verjaard is en, in het kader van de tweede grief, dat rechtbank 

eraan voorbij is gegaan dat ook de vermeende vordering van De Beeldbrigade op [verweerster] is verjaard. 

[Verweerster] volgt ook hier Bell; in haar eerste grief in haar op 20 januari 2009 genomen memorie van grieven betoogt zij, eveneens 

met een beroep op artikel 7:23 lid 2 BW, dat de vordering van De Beeldbrigade jegens haar is verjaard.  

In haar memorie van antwoord van 2 september 2008 bestrijdt [verweerster] het beroep van Bell op verjaring. Artikel 7:23 lid 2 BW 

mist toepassing: boek 7, titel 1 BW ziet op koop van zaken; software is geen zaak; derhalve mist artikel 7:23 lid 2 BW toepassing. 

Dit verweer neemt De Beeldbrigade over bij de bestrijding in haar memorie van antwoord d.d. 9 juni 2009 van het beroep op 

verjaring van [verweerster]. 

 

1.6 In zijn arrest van 1 juni 2010 komt het hof naar aanleiding van het beroep op verjaring in zowel de hoofdzaak als de 

vrijwaringszaak tot het oordeel dat artikel 7:23 lid 2 BW te dezen van toepassing is, daartoe in rov. 4.6 overwegende: 

"Het programma ImageSan is vastgelegd op een of meerdere gegevensdragers. Het in deze zaak gestelde gebrek houdt geen verband 

met deze gegevensdragers, maar met de werking van de daarop vastgelegde software. Anders dan een gegevensdrager, kan die 

software op zichzelf niet worden aangemerkt als een voor menselijke beheersing vatbaar stoffelijk object en is dan ook geen zaak in 

de zin van artikel 3:2 BW. Niettemin leidt het feit dat ImageSan standaardsoftware is, die als een pakket kan worden aangeschaft 

(hier voor ruim € 46.0000) en waarmee het recht op het vrije en duurzame gebruik van de software wordt verkregen met de 

omstandigheid dat het in deze zaak gaat om de kwaliteit van die software en niet om de auteursrechtelijke dimensie daarvan, het hof 

tot het oordeel dat, op grond van het bepaalde in art. 7:47 BW, titel 7.1 van toepassing moet worden geacht. Dat de software - voor 

een bedrag van € 2.200,- door een specialist geïnstalleerd en getest moet worden alvorens in gebruik te worden genomen, doet hier 

niet aan af, nu dit het karakter van de tussen partijen gesloten overeenkomst niet wezenlijk anders doet zijn." 

Na nog een beroep van De Beeldbrigade op stuiting van de verjaring verworpen te hebben, komt het hof in de hoofdzaak tot de 

slotsom dat de vordering van De Beeldbrigade op [verweerster] is verjaard en dat dus de door laatstgenoemde aangevoerde grief I 

slaagt.  

In de vrijwaringszaak verbindt het hof aan het oordeel in de hoofdzaak dat de vordering van De Beeldbrigade op [verweerster] is 

verjaard, de slotsom dat de tweede door Bell aangevoerde grief slaagt. Daaraan voegt het hof ten overvloede nog toe dat ook de 

eerste door Bell opgevoerde grief slaagt: na de ingebrekestelling op 12 november 2004 heeft [verweerster] Beeldbrigade pas op 30 

juli 2007 gedagvaard, terwijl [verweerster] geen beroep op stuiting van de verjaring heeft gedaan. 

Een en ander brengt het hof ertoe om in de hoofd- en vrijwaringszaak het vonnis van de rechtbank te vernietigen.((5)) 

 

1.7 Zowel De Beeldbrigade als [verweerster] komen van het arrest van het hof in cassatie, De Beeldbrigade bij exploot van 25 

augustus 2010 en [verweerster] bij exploot van 27 augustus 2010, ieder derhalve tijdig. [Verweerster] in de hoofdzaak en Bell in de 

vrijwaringszaak concluderen voor antwoord tot verwerping van het cassatieberoep.((6)) In de hoofdzaak geeft alleen [verweerster] 

schriftelijk een toelichting. Daarbij wijzigt zij haar houding ten aanzien van de verjaring. In de vrijwaringszaak wordt er van beide 

zijden schriftelijk een toelichting gegeven. Er wordt in de hoofdzaak nog gerepliceerd en gedupliceerd, terwijl in de vrijwaringszaak 

[verweerster] nog repliceert. 

 

2. De wijziging door [verweerster] van haar opstelling ten aanzien van de verjaring in haar schriftelijke toelichting 

 

2.1 Het cassatieberoep in de hoofdzaak kent een wat ongebruikelijk verloop. De Beeldbrigade bestrijdt in het kader van onderdeel I 

het oordeel van het hof in rov. 4.6 dat te dezen de op de koopovereenkomst betrekking hebbende titel 7.1 BW en bijgevolg artikel 

7:23 BW van toepassing zijn. Software is, zo betoogt zij, geen zaak maar een voortbrengsel van de menselijke geest en verder is er 
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bij het beschikbaar maken van software geen sprake van overdracht van eigendom maar van verlening van een gebruiksrecht. Bij 

conclusie van antwoord concludeert [verweerster] tot verwerping van het cassatieberoep van De Beeldbrigade, dus ook van de 

klachten in onderdeel I van het door De Beeldbrigade aangevoerde cassatiemiddel. Vervolgens wordt er alleen door [verweerster] 

een schriftelijke toelichting gegeven. In die toelichting wordt naar aanleiding van onderdeel I op blz. 2 onder 1.1 opgemerkt: "Ook 

naar de mening van [verweerster] mist de wettelijke regeling omtrent koop en verkoop toepassing in het geval dat software wordt 

geleverd" en op blz. 5 onder 1.14 en 1.15: "Op grond van al het bovenstaande concludeert [verweerster] dat artikel 7.1 op de levering 

van software in het algemeen - en ook op de onderhavige casus - toepassing mist. De klacht treft naar het oordeel van [verweerster] 

derhalve doel." Aan het slot wordt onder meer als volgt geconcludeerd: "Op grond van het gestelde bij de bespreking van het eerste 

onderdeel concludeert [verweerster] primair tot vernietiging van het bestreden arrest met zodanige verdere voorziening als de Hoge 

Raad juist zal oordelen." In haar conclusie van repliek gaat De Beeldbrigade op het door [verweerster] in haar schriftelijke 

toelichting ten aanzien van onderdeel I ingenomen standpunt niet in. 

 

2.2 Het door [verweerster] in haar schriftelijke toelichting ten aanzien van onderdeel I ingenomen standpunt is niet op te vatten als 

een referte aan het oordeel van de Hoge Raad. Er wordt duidelijk instemming betuigd met de klacht van De Beeldbrigade in 

onderdeel I. Dat valt in redelijkheid niet anders op te vatten dan dat [verweerster] in de hoofdzaak, dus ten opzichte van De 

Beeldbrigade, haar beroep op verjaring niet langer wenst te handhaven. Hierop is niet het besluit van De Beeldbrigade en 

[verweerster] gevolgd om de cassatieprocedure in de hoofdzaak te beëindigen. De Beeldbrigade heeft haar cassatieberoep en 

daarmee de vordering tot vernietiging van het arrest van het hof onverkort gehandhaafd. Mogelijk heeft hierbij een rol gespeeld dat 

er een arrest van het hof voorligt, waarin niet alleen het beroep van [verweerster] in appel op verjaring is aanvaard maar ook het 

vonnis van de rechtbank met daarin de veroordeling van [verweerster] is vernietigd. Kennelijk om tot opheffing van de 

gebondenheid aan het arrest van het hof op beide punten te komen trekt De Breedbrigade haar cassatieberoep niet in en wordt ook 

door [verweerster] alsnog tot vernietiging van het arrest geconcludeerd. De opstelling van [verweerster] in haar schriftelijke 

toelichting heeft, alles bij elkaar genomen, nog het meeste weg van het alsnog instellen van een incidenteel cassatieberoep. Dat is, 

gelet op artikel 410 lid 1 Rv, onmiskenbaar te laat gebeurd. 

 

2.3 Betekent het voorgaande dat aan de wijziging in opstelling van [verweerster] in cassatie ten aanzien van de verjaring maar 

voorbij moet worden gegaan? Aan die aanpak kleeft een op zichzelf niet aansprekend gevolg. De Hoge Raad moet dan naar 

aanleiding van onderdeel I van het door De Beeldbrigade voorgedragen cassatiemiddel gaan beoordelen of het hof terecht in casu 

titel 7.1 BW van toepassing heeft geoordeeld en in aansluiting daarop het beroep van [verweerster] op de verjaring als voorzien in 

artikel 7:23 lid 2 BW heeft gehonoreerd, terwijl beide partijen nu niet meer van die verjaring willen weten. Voorts heeft nu het 

vonnis van de rechtbank kennelijk de instemming van beide partijen. Beide partijen bepleiten immers, blijkens hun beider verzoek 

daartoe, de vernietiging van het arrest van het hof en die vernietiging doet dat vonnis herleven. De vernietiging zou ook stroken met 

artikel 3:322 BW, waarin is bepaald niet alleen dat de rechter verjaring niet ambtshalve mag toepassen maar ook dat van verjaring 

afstand kan worden gedaan, nadat de verjaring is voltooid. Gezien dit alles, zou vernietiging van het arrest van het hof door de Hoge 

Raad met de wens van beide partijen stroken. Maar op welke grond moet er vernietigd worden? Kan die grond zijn dat [verweerster] 

niet langer een beroep op verjaring wil doen? Artikel 419 lid 1 RV staat daaraan in de weg. Daarin is bepaald dat de Hoge Raad zich 

bij zijn onderzoek tot de - (tijdig voorgedragen) - middelen bepaalt waarop het beroep steunt. Als grond voor cassatie is alleen 

aangevoerd dat het hof ten onrechte de kooptitel 7.1 BW van toepassing heeft geacht en niet - daar bestond ook geen aanleiding toe - 

dat bij gebreke van een beroep daarop geen verjaring had kunnen worden aangenomen. Kan de aangevoerde grond worden 

aangehouden zonder nader onderzoek van de Hoge Raad naar de juistheid van die grond, nu beide partijen de grond verdedigen? Dit 

laatste strookt niet met de aan de Hoge Raad toebedeelde taak en op de Hoge Raad ook rustende plicht om zelfstandig de 

gegrondheid van de klacht te beoordelen. Zolang vernietiging van het arrest van het hof door de Hoge Raad wordt gevorderd, 

behoort niet tot de mogelijkheden het vernietigen zonder dat de Hoge Raad zich zelfstandig een oordeel omtrent de klachten in 

onderdeel I van het door Beeldbrigade aangevoerde cassatiemiddel heeft gevormd. Kortom, nu De Beeldbrigade het verzoek tot 

vernietiging van het arrest van het hof heeft gehandhaafd, brengt de wettelijke regeling van de cassatieprocedure mee dat aan de 

gewijzigde opstelling van [verweerster] in cassatie ten aanzien van de verjaring voorbij moet worden gegaan. 

 

3. Bespreking van het cassatiemiddel 

 

3.1 Het door De Breeldbrigade voorgedragen cassatiemiddel omvat vier onderdelen. Onderdeel I ziet op de oordelen van het hof in 

de rov. 4.6 en 4.7 van het arrest, dat op de overeenkomst tussen De Beeldbrigade en [verweerster] inzake de aanschaf van het 

ImageSan-systeem de kooptitel 7.1 BW en daarmee ook artikel 7:23 BW van toepassing zijn. De onderdelen II t/m IV betreffen de 

verwerping door het hof van het beroep van De Beeldbrigade op stuiting van de verjaring. 

 

onderdeel I 

 

3.2 In onderdeel I wordt de hoofdvraag in deze procedure aan de orde gesteld, te weten of op de aanschaf door De Beeldbrigade van 

het ImageSan-systeem de kooptitel 7.1 BW van toepassing is en daarmee ook artikel 7:23 BW. Voordat op onderdeel I zelf wordt 



 
85 

ingegaan, volgen eerst enige inleidende beschouwingen. Daarbij wordt tot uitgangspunt genomen de aanschaf van standaard-

computersoftware((7))((8)) voor duurzaam gebruik tegen eenmalige betaling van een bepaald geldbedrag. Dat is ook de zich in het 

onderhavige geval voordoende situatie.((9)) 

 

inleidende beschouwingen 

 

3.3 Het belang van de toepasselijkheid van titel 7.1 BW is in het bijzonder hierin gelegen dat in die titel bepalingen voorkomen, die 

een uitwerking en/of afwijking van algemene bepalingen uit boek 6 en boek 3 BW inhouden. Bovendien, vooral voor zover zij zijn 

geschreven met het oog op de koper/consument, strekken zij ertoe de rechtspositie van deze koper te versterken, welke versterking 

van de rechtspositie niet slechts voortvloeit uit de inhoud van die bepalingen maar mede uit het dwingende karakter van die 

bepalingen.  

 

3.4 Artikel 7:23 lid 2 BW voorziet in een afwijkende regeling van de extinctieve verjaring van rechtsvorderingen en verweren die 

stoelen op feiten, die inhouden dat de afgeleverde zaak niet aan de overeenkomst beantwoordt. Die rechtsvorderingen en verweren 

verjaren door verloop van twee jaren na de kennisgeving als bedoeld in lid 1 van artikel 7:23 BW. Deze verjaringsregeling wijkt af 

van die in titel 11 van boek 3 BW - met name van die in artikelen 3:310 (verjaring van de rechtsvordering tot schadevergoeding) en 

artikel 3:311 (verjaring van rechtsvordering tot ontbinding van een overeenkomst op grond van een tekortkoming in de nakoming 

van de overeenkomst) - en van die in artikel 3:52 BW (verjaring van de vordering tot vernietiging van een rechtshandeling wegens 

onder meer dwaling en bedrog). In de artikelen 3:310 en 3:311 is voorzien in een verjaringstermijn van vijf respectievelijk 20 jaren, 

in artikel 3:52 in een verjaringstermijn van 3 jaren. Bij de kortere termijnen is het aanvangstijdstip van de verjaringstermijn de dag 

volgende op die waarop de grond voor de vordering bekend is geworden.  

 

3.5 Aan het in 1981 bij de Tweede Kamer ingediende wetsontwerp houdende vaststelling en invoering van titel 1, Koop en Ruil, van 

boek 7 hebben twee voorontwerpen ten grondslag gelegen, waaronder een voorontwerp uit 1972. Dit voorontwerp was in sterke mate 

gebaseerd op de Eenvormige wet inzake de internationale koop van roerende lichamelijke zaken (Stb. 1971, 780), waarmee 

uitvoering werd gegeven aan het verdrag van 1 juli 1964, inhoudende de "Loi uniforme sur la vente internationale des objets 

mobiliers corporels" (LUVI).((10)) Aanhakend bij artikel 49 van deze laatste wet is in artikel 7.1.3.5, lid 2 van het voorontwerp een 

verjaringsregeling opgenomen gelijk aan die in lid 2 van artikel 7:23 BW, met dien verstande dat in artikel 7.1.3.5 lid 2 nog wordt 

uitgegaan van een verjaringstermijn van één jaar. Die termijn is in het bij de Tweede Kamer ingediende wetsontwerp gewijzigd in 

twee jaren op voorstel van de SER-Commissie Consumentenaangelegenheden (CCA).((11)) Achter de opzet van de 

verjaringsregeling, inclusief de duur van de verjaringstermijn, steekt de overweging van het bevorderen van voortvarend 

optreden.((12))  

 

3.6 Titel 7.1 BW vindt toepassing bij een rechtsverhouding die zijn grondslag vindt in een koopovereenkomst, althans in een 

overeenkomst met mede voldoende elementen van een koopovereenkomst.((13))  

Volgens artikel 7:1 BW is er sprake van een koopovereenkomst in geval van een overeenkomst waarbij de een zich verbindt een zaak 

te geven en de ander om daarvoor een prijs in geld te betalen. Het begrip zaak wordt in artikel 3:2 BW omschreven als een voor 

menselijke beheersing vatbaar stoffelijk object. De verbintenis tot geven van een verkochte zaak houdt ingevolge artikel 7:9 BW in 

het in eigendom overdragen en leveren van de zaak met toebehoren.  

Een koopovereenkomst kan blijkens artikel 7:47 BW ook betrekking hebben op een vermogensrecht. De afdelingen 1 t/m 9 van titel 

7.1 zijn dan ook van toepassing, voor zover dat in overeenstemming is met de aard van het betrokken recht. Volgens artikel 3:6 BW 

zijn vermogensrechten rechten die, hetzij afzonderlijk hetzij tezamen met een ander recht, overdraagbaar zijn, of ertoe strekken de 

rechthebbende stoffelijk voordeel te verschaffen, ofwel verkregen zijn in ruil voor verstrekt of in het vooruitzicht gesteld stoffelijk 

voordeel. 

 

3.7 Is nu op een overeenkomst, waarbij de ene partij zich verbindt tot het voor de andere partij beschikbaar maken van 

standaardcomputersoftware voor duurzaam gebruik en de andere partij om daarvoor eenmalig een bepaalde prijs te betalen, wel of 

niet de kooptitel 7.1 BW van toepassing te achten? 

 

3.8 In de literatuur lopen de meningen over deze vraag uiteen.((14)) 

 

3.8.1 Een van de verdedigde visies is de volgende. Computersoftware is op zichzelf een onstoffelijk object en kan daarom geen 

voorwerp van het eigendomsrecht zijn maar als voortbrengsel van de geest wel van het auteursrecht. Het tegen betaling van een 

bepaalde prijs duurzaam ter beschikking stellen van standaardcomputersoftware, indien dat niet gepaard gaat met overdracht van het 

auteursrecht op de betrokken software, is te zien is als verhuur/huur van het auteursrecht op de betrokken software (artikelen 7A-

1585(oud) en 7:201 lid 2 BW: huur van een vermogensrecht). Voor zover het beschikbaar stellen van de software geschiedt door 

middel van een drager, is er met betrekking tot de drager zelf wel sprake van een koopovereenkomst. De drager zelf is immers een 

stoffelijk object, kan voorwerp van het eigendomsrecht zijn en kan dus in eigendom worden overgedragen. De overeenkomst tot het 
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beschikbaar stellen van de computersoftware door middel van een drager vormt dan een gemengde overeenkomst: deels een 

huur/verhuurovereenkomst en deels een koopovereenkomst. Gaat het ter beschikking stellen wel gepaard met een overdracht van het 

auteursrecht op de betrokken software dan is er wel sprake van een overeenkomst van koop/verkoop.((15)) 

 

3.8.2 Een andere visie is dat de overeenkomst tot het tegen betaling van een bepaalde prijs duurzaam ter beschikking stellen van 

standaardcomputersoftware vanwege de eigen aard van software, te weten een onstoffelijk object, is te beschouwen als een 

onbenoemde overeenkomst waarop bepalingen van benoemde overeenkomsten (mede) van toepassing zijn, voor zover de inhoud en 

opzet van de onbenoemde overeenkomst in voldoende mate aansluiten bij die van een benoemde overeenkomst. Bij de 

licentieovereenkomst, waarbij standaardcomputersoftware duurzaam tegen een eenmalige prijs ter beschikking wordt gesteld, is de 

gelijkenis met koop zodanig groot dat (analoge) toepassing van de bepalingen van de benoemde overeenkomst van koop en verkoop 

op zijn plaats is te achten.((16)) 

 

3.8.3 Ook wordt de visie aangehangen, wederom vanuit de vooropstelling dat computersoftware geen stoffelijk object is, dat het 

verwerven van het recht om computersoftware tegen betaling van een bepaalde prijs duurzaam te gebruiken een koop van een 

vermogensrecht in de zin van artikel 7:47 BW is, althans in die mate daarop gelijkt dat dat artikel van overeenkomstige toepassing is 

te achten. Dan vinden de bepalingen van de kooptitel 7.1 ook toepassing, voor zover dat te verenigen is met de aard van het 

verworven recht. Of over de software de beschikking wordt verkregen via een drager dan wel een download, is niet van belang.((17)) 

 

3.8.4 Tot de toepasselijkheid van de kooptitel 7.1 wordt ook geconcludeerd op de grond dat computersoftware als een 'zaak' (in de 

zin van artikel 7.1 BW) is te beschouwen. Sommigen volgen die weg alleen voor het geval dat de aanschaf van computersoftware 

betrekking heeft op op een gegevensdrager vastgelegde computersoftware((18)), anderen achten artikel 7.1 BW en daarmee de 

kooptitel 7.1 BW ook van toepassing, indien het gaat om computersoftware die door middel van een download ter beschikking wordt 

gesteld.((19))  

 

3.9 Voor wat de wet betreft valt in verband met de hier aan de orde zijnde vraag op het volgende te wijzen. 

 

3.9.1 In de aan de overeenkomst op afstand gewijde afdeling 9A van de kooptitel 7.1 BW wordt in lid 1 van artikel 7:46d de koper 

het recht gegeven om de koop op afstand zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende zeven werkdagen na de ontvangst van 

de zaak. In lid 4 van dit artikel is bepaald dat lid 1 geen toepassing vindt op de koop op afstand van onder meer audio- en video-

opnamen en computerprogrammatuur, indien de koper hun verzegeling heeft verbroken. Hieruit blijkt van de opvatting van de 

wetgever dat computersoftware voorwerp van een koopovereenkomst kan zijn. Van die opvatting heeft de minister, die bij de 

totstandkoming van de regeling van de koop op afstand betrokken was, ook blijk gegeven. De regels van titel 1 kunnen van 

toepassing zijn op de voet van artikel 7:47 BW bij elektronische levering van software en op de voet van artikel 7:1 BW bij aanschaf 

van op een CD-ROM of diskette opgenomen software.((20)) 

 

3.9.2 Vanwege de verwantschap tussen software en elektriciteit voor wat de vraag van de toepasselijkheid van titel 7.1 BW betreft, 

verdient hier verder nog vermelding dat in artikel 7:5 lid 1 BW de omschrijving van de 'consumentenkoop' onder meer inhoudt dat 

dit een koop is met betrekking tot een roerende zaak, elektriciteit daaronder begrepen. Een daarop gelijkende omschrijving treft men 

aan in het aan productenaansprakelijkheid gewijde artikel 6:187 lid 1 BW, waarin is bepaald, verkort weergegeven, dat onder 

'product' wordt verstaan een roerende zaak alsmede elektriciteit. Zie in dit verband ook het op de 'zwarte lijst' van onredelijk 

bezwarende bedingen betrekking hebbende artikel 6:236 BW, waar sub j wordt gesproken van 'een overeenkomst tot het geregeld 

afleveren van zaken, waaronder elektriciteit daaronder begrepen'. 

 

3.10 Uit de hoek van de Europese Unie verdient het volgende de aandacht. 

 

3.10.1 In de Softwarerichtlijn van 23 april 2009 - Richtlijn 2009/24/EG; zie hierboven voetnoot 8 - is ter zake van de uitputting van 

het uit het auteursrecht voortvloeiende recht van in het verkeer brengen van computerprogrammatuur in lid 2 van artikel 4, voor 

zover hier van belang, bepaald: "The first sale in the community of a copy of a program (...) shall exhaust the distribution right 

within the Community (...)." Hier wordt uitgegaan van de mogelijkheid van 'verkoop' van computersoftware.((21))  

 

3.10.2 Eind 2009 is de uit zes delen (volumes) bestaande Full Edition van de Principles, Definitions and Model Rules of European 

Private Law, Draft Common Frame of Reference (DCFR) verschenen.((22)) Deze editie bevat zowel de bepalingen als een 

commentaar bij die bepalingen. Boek IV van het DCFR is gewijd aan Specific contracts and rights and obligations arising from 

them. Deel A van dat Boek bevat bepalingen met betrekking tot de overeenkomst Sale. Blijkens lid 2 van artikel IV.A - 1:101 vinden 

zij, voor zover nodig aangepast, mede toepassing op onder meer: (d) contracts conferring, in exchange for a price, rights in 

information or data, including software and databases. Op blz. 1209 van de Full Edition wordt hierop de volgende toelichting 

gegeven: "Of course, these rules - [van Deel A] - may sometimes be applied to an outright sale of software or proprietary 

information, namely when the intellectual property rights are sold. Generally, however, although it is common to speak of "selling" 
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or "buying" software, in fact the "buyer" is often merely given a licence to use software. In such a case, there is no transfer of 

ownership, and hence these rules are not directly applicable. Nonetheless some of the underlying principles of the rules may be 

relevant to such transactions. For example, the rules on conformity may provide a usefull guideline as to what obligations the "seller" 

of software should be subject to."((23)) ((24)) 

 

3.10.3 Op 11 oktober 2011 heeft de EU-Commissie een voorstel voor een gemeenschappelijk Europees kooprecht het licht doen 

zien.((25)) Dat is gebeurd in de vorm van een voorstel tot een Verordening van het Europees Parlement. Het van een toelichting 

voorziene voorstel bestaat uit drie onderdelen: een verordening, een bijlage I (bepalingen inzake het gemeenschappelijk Europees 

kooprecht) en een bijlage II (een voor consumenten bestemde standaardmededeling over het gemeenschappelijk Europees 

kooprecht). Met de voorgestelde regeling wordt blijkens artikel 1, lid 1, van de Verordening beoogd te voorzien in bepa-lingen 

inzake overeenkomstenrecht, die kunnen worden toegepast op grensoverschrijdende transacties inzake de verkoop van goederen, 

levering van digitale inhoud en verbonden diensten, wanneer de partijen bij een overeenkomst met die toepassing instemmen. Het 

gaat dus om 'optioneel kooprecht'.((26)) In artikel 2 van de Verordening wordt het begrip 'digitale inhoud' omschreven als: gegevens 

die, al dan niet volgens de specificaties van de koper, in digitale vorm geproduceerd en geleverd worden, inclusief video, audio, 

afbeeldingen of schriftelijke digitale inhoud, digitale spellen, software en digitale inhoud waarmee bestaande hardware of software 

kan worden gepersonaliseerd. Volgens artikel 5 van de Verordening kan het gemeenschappelijke kooprecht worden toegepast op (a) 

koopovereenkomsten, (b) overeenkomsten voor de levering van digitale inhoud - al dan niet op een materiële gegevensdrager - die 

door de gebruiker kan worden opgeslagen, verwerkt en hergebruikt, en waartoe hij toegang kan hebben, ongeacht of tegenover die 

levering de betaling van een prijs staat en (c) overeenkomsten betreffende verbonden diensten, ongeacht of voor die verbonden dienst 

een afzonderlijke prijs is overeengekomen.((27)) In de considerans van de Verordening wordt onder 17 onder meer opgemerkt: "Om 

het toenemende belang van de digitale economie weer te geven, moet de werkingssfeer van het gemeenschappelijke kooprecht zich 

ook uitstrekken tot overeenkomsten voor de levering van digitale inhoud. (...) Derhalve moet het gemeenschappelijke Europees 

kooprecht van toepassing zijn op de levering van digitale inhoud, ongeacht of die inhoud al dan niet op een materiële gegevensdrager 

wordt geleverd."  

 

3.11 Wat de rechtspraak in Nederland betreft, er zijn geen uitspraken van de Hoge Raad en van de feitenrechter gevonden waarin, 

zoals wel in het in de onderhavige zaak bestreden arrest van het hof Amsterdam geschiedt, afzonderlijk een antwoord wordt gegeven 

op de vraag of en, zo ja, op welke voet de bepalingen van de kooptitel 7.1 BW van toepassing zijn op een overeenkomst waarmee 

tegen betaling van een bepaalde prijs de beschikking wordt verkregen over computersoftware met het oogmerk deze duurzaam te 

gebruiken. Er zijn wel enige uitspraken van de feitenrechter in zaken waarin een geschil over ondeugdelijke software speelt. Er vindt 

toetsing aan het conformiteitsvereiste plaats, maar aan die toetsing gaat niet een expliciete vaststelling vooraf dat en waarom de 

bepalingen van kooptitel 7.1 BW van toepassing zijn.((28)) 

 

3.12 Waartoe leidt het voorgaande? 

 

3.12.1 De eerste gevolgtrekking die gerechtvaardigd lijkt, is dat toch op vrij ruime schaal wordt aanvaard dat op overeenkomsten, 

waarbij software tegen een bepaalde prijs ter beschikking wordt gesteld met het oogmerk van duurzaam gebruik, de voor de 

overeenkomst van koop/verkoop geldende bepalingen van toepassing (kunnen) zijn, meer in het bijzonder de bepalingen die 

betrekking hebben op en verband houden met vraagstukken inzake non-conformiteit. 

 

3.12.2 In de tweede plaats kan worden geconcludeerd, dat er geen eenstemmigheid bestaat over de grondslag voor de 

toepasselijkheid van de koopbepalingen op overeenkomsten, waarbij software tegen betaling van bepaalde prijs ter beschikking 

wordt gesteld met het oogmerk van duurzaam gebruik. Het ontbreken van die eenstemmigheid is mede terug te voeren op een 

verschil in juridische kwalificatie van software: is software - in juridisch opzicht - wel of niet te beschouwen als of op gelijk te 

stellen met een zaak? Voor zover deze vraag bevestigend wordt beantwoord, wordt nog een onderscheid gemaakt tussen een zaak in 

algemeen goederenrechtelijke zin en een zaak in het verband van het kooprecht. Indien software niet als een zaak wordt opgevat of 

daarmee niet gelijk wordt gesteld, wordt voor de toepasselijkheid van de koopbepalingen aansluiting gezocht - rechtstreeks of naar 

analogie - bij de koop van een vermogensrecht. Indien software wel wordt opgevat als een zaak of althans als een daarmee gelijk te 

stellen object, wordt de toepasselijkheid van de koopbepalingen aangenomen op de voet van een koop van een zaak. 

 

3.12.3 Ten derde, van de twee genoemde wegen om tot toepasselijkheid van de koopbepalingen te komen spreekt de weg waarbij 

software niet als een zaak of een daarmee gelijk te stellen object wordt opgevat en aansluiting wordt gezocht bij koop van een 

vermogensrecht, minder aan dan die waarbij aangehaakt wordt bij koop van een zaak. Bij de eerstgenoemde weg is er, althans zolang 

het beschikbaar stellen van software niet gepaard gaat met een overdracht van het auteursrecht met betrekking tot die software - de 

gebruikelijke situatie -, geen sprake van een overeenkomst gericht op overdracht van een vermogensrecht. De overeenkomst strekt 

tot het scheppen van een recht van gebruik van bepaalde sofware bij degene die de software gaat gebruiken. Bovendien met het ter 

beschikking stellen van software verandert er ook iets aan de zijde van de gebruiker: na de ter beschikkingstelling van de software is 

bij de gebruiker 'iets' wat er voordien niet was. Bij het beschikbaar stellen van de software met behulp van een drager betreft dat 'iets' 
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niet louter de drager maar ook de daarop aangebrachte data in de vorm van elektromagnetische velden, die 'tastbaar' zijn in die zin 

dat zij kunnen worden omgezet in of geïnterpreteerd als instructies. Bij een download bestaat het ter beschikking gestelde 'iets' - dus 

dat wat er voordien niet was - alleen uit het gecreëerd zijn van 'tastbare' of te 'interpreteren' elektromagnetische velden op een al bij 

de gebruiker aanwezige drager, bijvoorbeeld de harde schijf van diens computer. Dat 'iets' dat wordt verkregen, is niet alleen 

'tastbaar', maar heeft bovendien economische waarde en is voor overdracht vatbaar. Al deze omstandigheden leveren een voldoende 

grondslag op om computersoftware als een zaak of een daarmee gelijk te stellen object op te vatten, niet slechts wanneer er sprake is 

van een beschikbaar stellen ervan door middel van een drager maar ook door middel van een download. In het geval dat de 

overeenkomst met de gebruiker van computersoftware mede ertoe strekt om het auteursrecht over te dragen, kan die overeenkomst 

worden gezien als een koopovereenkomst met twee objecten, te weten het auteursrecht (vermogensrecht) en de computersoftware 

wel of niet met een drager (zaak).  

 

3.12.4 In de vierde plaats dient zich de vraag aan van de reikwijdte van het aanmerken van ter beschikking gestelde 

computersoftware als zaak: vat men die computersoftware op als een zaak in algemeen goederenrechtelijke zin, althans als een 

daarmee te vergelijken object, of vat men die computersoftware als zaak of een daarmee te vergelijken object op alleen bij zekere 

rechtsterreinen nl. bij die terreinen waar rechtsregels van kracht zijn waarvan de gelding ten aanzien van computersoftware ook 

opportuun wordt geacht. Deze laatste aanpak is de aanpak welke bij elektriciteit wordt aangehouden. Elektriciteit wordt niet als een 

zaak in algemeen goederenrechtelijke zin of als een daarmee te vergelijken object opgevat, maar alleen daar als zaak of als een 

daarmee te vergelijken object aangemerkt waar dat voor het doen gelden van een bepaalde wettelijke regeling ook met betrekking tot 

elektriciteit wenselijk wordt geoordeeld. Zie hetgeen hierboven in 3.9.2 is opgemerkt. Deze aanpak treft men ook aan bij het DCFR 

en het voorstel voor een Verordening voor gemeenschappelijk Europees kooprecht met betrekking tot aan een gebruiker ter 

beschikking gestelde software; zie wat hierboven in 3.10.2 en 3.10.3 met betrekking tot beide naar voren is gebracht. Deze aanpak 

lijkt ook voor software de voorkeur te verdienen. Het opvatten van aan een gebruiker ter beschikking gestelde computersoftware als 

een zaak in algemeen goederenrechtelijke zin of als een daarmee gelijk te stellen object leidt tot de gelding van wettelijke regelingen 

met betrekking tot vele vraagstukken, die wat aard en inhoud onderling sterk verschillen. Of de gelding van al die regelingen met 

betrekking tot ter beschikking gestelde software opportuun is, valt moeilijk te overzien. Zo heeft het opvatten van aan een gebruiker 

ter beschikking gestelde computersoftware als een zaak in algemeen goederenrechtelijke zin gevolgen voor de beantwoording van 

vragen over de zeggenschap over die computersoftware bij een faillissement van de auteursgerechtigde. De beantwoording van die 

vragen vergen een afstemming met de in het kader van het auteursrecht voor computersoftware ontwikkelde rechtsregels op voor een 

belangrijk deel een EU-rechtelijke grondslag. Het lijkt de voorkeur te verdienen dat de wetgever zich met de beantwoording van die 

vragen inlaat.((29)) 

 

3.13 Gelet op het voorgaande, lijkt de slotsom op zijn plaats dat rechtens ervan dient te worden uitgegaan dat op een overeenkomst, 

waarbij standaardcomputersoftware tegen betaling van een bepaalde prijs ter beschikking wordt gesteld met de bedoeling dat daarvan 

duurzaam gebruik wordt gemaakt, de bepalingen uit de kooptitel 7.1 BW van toepassing zijn en dat dit dient te worden aangenomen 

door de ter beschikking van de gebruiker komende computersoftware binnen het verband van artikel 7:1 BW op te vatten als een 

zaak of in ieder geval als een met een zaak gelijk te stellen object. Die weg is aan te houden bij de aanlevering van computersoftware 

tezamen met een drager, maar ook bij aanlevering door middel van een download.  

De wenselijkheid van de toepasselijkheid van de kooptitel kan aan de hand van de volgende - gefingeerde - casus nog worden 

onderstreept. Er wordt door een leverancier computersoftware op basis van twee overeenkomsten als zojuist genoemd beschikbaar 

gesteld, bij iedere overeenkomst door middel van een drager. De ene drager bevat deugdelijke software maar is beschadigd en de 

andere drager is niet beschadigd maar bevat ondeugdelijke software. Het gebruik van beide dragers leidt tot schade bij de gebruiker. 

Het valt niet goed in te zien dat de vraag van verjaring van de vorderingsrechten uit hoofde van non-conformiteit op basis van 

verschillende, tot een andere uitkomst leidende regels zou moeten worden beoordeeld. Welk belang zou bijvoorbeeld rechtvaardigen 

om de verjaringsregeling in artikel 7:23 lid 2 BW bij de eerste drager wel en bij de tweede drager niet toe te passen? De hierboven in 

3.5, slot, vermelde ratio achter de regeling doet in beide gevallen in gelijke mate opgeld. Het maken van een verschil louter om wet-

systematische redenen, zou neerkomen op het toekennen van een gewicht aan wetsystematiek die deze, naar het voorkomt, in het 

maatschappelijke verkeer niet behoort te hebben. 

 

bespreking van onderdeel I zelf 

 

3.14 Onderdeel I bevat twee klachten tegen de overwegingen 4.6 en 4.7 van het arrest, waarin het hof oordeelt dat titel 7.1 van het 

BW van toepassing is op de aanschaf door De Beeldbrigade van het ImageSan-systeem, inclusief de computersoftware, en dat 

bijgevolg ook de in artikel 7:23 lid 2 BW opgenomen verjaringsregeling met een verjaringstermijn van twee jaren voor toepassing in 

aanmerking komt. Daarbij neemt het hof het beroep van De Beeldbrigade op stuiting van de verjaring nog niet in aanmerking. Op dat 

beroep gaat het hof apart in in de rov. 4.8 t/m 4.11.  

 

3.15 De twee klachten falen reeds om de volgende reden. Genoemd oordeel van het hof dat titel 7.1 BW en daarmee ook artikel 7:23 

lid 2 BW op de verhouding tussen De Beeldbrigade en [verweerster] toepassing zijn, is op zichzelf juist te achten. Het gaat in casu 
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om de aanschaf van computersoftware met bijbehorende dragers tegen betaling van een bepaalde prijs met het oog op duurzaam 

gebruik. Zoals volgt uit de hiervoor in 3.13 ter afronding van de inleidende beschouwingen vermelde slotsom, geldt voor een 

dergelijke aanschaf rechtens dat daarop de bepalingen uit de kooptitel 7.1 BW van toepassing zijn. Het oordeel van het hof is juist te 

achten, ook al komt het hof tot dat oordeel door de grond voor de toepassing van de kooptitel 7.1 te zoeken in artikel 7:47 BW en is 

die grond om de hierboven in 3.12.2 en 3.12.3 vermelde redenen te dezen niet te verkiezen. Immers, de grond die te dezen de 

voorkeur verdient, te weten artikel 7:1 BW, leidt tot hetzelfde oordeel. 

 

3.16 De twee klachten missen overigens ook doel, omdat zij feitelijke grondslag ontberen. 

 

3.16.1 De eerste klacht luidt dat het hof miskent dat de wettelijke regeling betreffende koop in titel 1 van boek 7 BW, dus ook artikel 

7:23 BW, toepassing mist, nu het door De Beeldbrigade aangeschafte ImageSan-systeem uit software bestaat, hetgeen niet onder het 

begrip zaak in artikel 7:23 BW valt. De klacht mist feitelijke grondslag, omdat het hof voor het te dezen van toepassing achten van 

de kooptitel 7.1 BW aanhaakt bij artikel 7:47 BW, de koop van een vermogensrecht betreffende, en niet bij artikel 7:1 BW dat ziet 

op de koop van een zaak.  

 

3.16.2 De tweede klacht houdt in dat het hof buiten het partijdebat is getreden, nu de wettelijke regeling omtrent koop en verkoop 

ook volgens de eigen stellingen van [verweerster] in het onderhavige geval toepassing mist. Bij deze klacht wordt uit het oog 

verloren dat [verweerster] in de hoofdzaak - en om die zaak gaat het hier - in appel een beroep op artikel 7:23 BW heeft gedaan ter 

onderbouwing van haar stelling dat de vordering van De Beeldbrigade jegens [verweerster] is verjaard en dat beroep niet reeds in 

appel onvoorwaardelijk heeft prijsgegeven.((30)) 

 

onderdelen II, III en IV 

 

3.17 De onderdelen II, III en IV hebben gemeen dat zij alle klachten bevatten tegen de verwerping door het hof van het beroep van 

De Beeldbrigade op stuiting van de verjaring. 

 

3.18 Met onderdeel II wordt opgekomen tegen rov. 4.9 het oordeel van het hof dat het indienen door De Beeldbrigade op 10 februari 

2005 van een verzoekschrift tot het houden van een voorlopig getuigenverhoor met daarin de mededeling: "De Beeldbrigade is 

voornemens [verweerster] te dagvaarden in een procedure voor de Rechtbank te Amsterdam ter verkrijging van een 

schadevergoeding", niet een stuiting - in de vorm van een mededeling in de zin van artikel 3:317 lid 1 BW - vormt, omdat De 

Beeldbrigade niet heeft gesteld dat het verzoekschrift door [verweerster] binnen twee jaar vóór 29 maart 2007 is ontvangen. Dit 

oordeel wordt bestreden als zijnde onjuist althans onbegrijpelijk.  

 

3.18.1 Voor zover betoogd wordt dat het oordeel van het hof onjuist is omdat het hof de in het verzoekschrift vervatte, hiervoor 

geciteerde mededeling niet als een mededeling in de zin van artikel 3:317 lid 1 BW heeft opgevat, gaat dat betoog niet op. Het hof 

gaat in de voorlaatste zin van rov. 4.9 van de veronderstelling uit dat de mededeling in het verzoekschrift een 'voldoende duidelijke 

waarschuwing aan [verweerster]' is, waarmee het hof het oog heeft op een mededeling in de zin van artikel 3:317 lid 1 BW.  

 

3.18.2 Voor zover betoogd wordt dat onbegrijpelijk is dat het hof van oordeel is dat De Beeldbrigade niet heeft gesteld dat 

[verweerster] het verzoekschrift binnen twee jaar vóór 29 maart 2007 - (dus op of nà 29 maart 2005 doch vóór of op 29 maart 2007) - 

heeft ontvangen, gaat dat betoog niet op. Weliswaar volgt uit hetgeen De Beeldbrigade in de inleidende dagvaarding in eerste aanleg 

onder 6 onder overlegging van de processen-verbaal heeft gesteld - te weten dat op haar op 10 februari 2005 bij de rechtbank 

Haarlem ingediend verzoek een voorlopig getuigenverhoor heeft plaatsgevonden en dat van de zijde van [verweerster] in het kader 

van een contra-enquête twee getuigen zijn gehoord - en zij in de memorie van antwoord onder 50 nog nader heeft aangevoerd - te 

weten dat de contra-enquête op 15 augustus 2015 heeft plaatsgevonden((31)) -, dat [verweerster], gezien haar deelname aan de 

verhoren, van het verzoekschrift tot het houden van de verhoren vóór het plaatsvinden van de verhoren kennis heeft gekregen, maar 

over het precieze tijdstip van die kennisneming heeft De Beeldbrigade zich niet uitgelaten. Er is niet aangevoerd dat dit op of nà 29 

maart 2005 is gebeurd. Tussen 10 februari 2005 en 29 maart 2005 ligt een zodanig lange tijdspanne dat het mogelijk is te achten dat 

[verweerster] al vóór 29 maart 2005 van een afschrift van het verzoekschrift kennis had genomen. In het licht hiervan is niet 

onbegrijpelijk dat het hof oordeelt dat De Beeldbrigade niet heeft gesteld dat [verweerster] het verzoekschrift binnen twee jaar vóór 

29 maart 2007 heeft ontvangen. 

 

3.18.3 Kortom onderdeel II treft geen doel. 

 

3.19 Ter staving van haar subsidiaire standpunt dat door haar de verjaring is gestuit, heeft De Beeldbrigade bij pleidooi in appel 

aangevoerd: "Op 1 december 2005 is [verweerster] voor de laatste maal gesommeerd de schade te vergoeden, onder vermelding van 

de laatste schadebegroting. Deze brief is niet in de procedure ingebracht omdat zij confraterneel is." In rov. 4.11 gaat het hof aan het 

beroep van De Beeldbrigade voorbij, omdat dat beroep voor het eerst bij pleidooi in appel is gedaan, [verweerster] met uitbreiding 



 
90 

van het partijdebat niet heeft ingestemd en vanwege de twee-conclusie-regel het nieuwe feit buiten beschouwing moet blijven. Het 

hof voegt daaraan nog toe dat [verweerster] de gestelde ingebrekestelling op 1 december 2005 bij gebrek aan wetenschap betwist. 

Onderdeel III keert zich tegen dit alles.  

 

3.19.1 Onder meer wordt bestreden dat de zojuist geciteerde stelling bij pleidooi op een nieuw feit betrekking heeft. In de memorie 

van antwoord had De Beeldbrigade immers onder 52 al aangevoerd, dat zij [verweerster] eind 2005 schriftelijk in kennis had gesteld 

van de laatste schadebegroting en haar voor de laatste maal had gesommeerd de schade te vergoeden. De stelling bij pleidooi was 

niet meer dan een nadere uitwerking van de stelling in de memorie van antwoord onder 52 en rechtens is voor een dergelijke 

uitwerking bij pleidooi ruimte.  

Deze klacht komt gegrond voor. In het licht van de stelling in de memorie van antwoord onder 52, die men moet zien als een reactie 

van De Beeldbrigade op het door [verweerster] voor het eerst in de memorie van grieven gedane beroep op verjaring, valt de 

hiervoor geciteerde stelling van De Beeldbrigade bij pleidooi toch niet anders te beschouwen dan als een precisering van de 

eerstgenoemde stelling. De precisering houdt niet een grief in en evenmin een nieuwe weer. Eigenlijk wordt alleen nader aangegeven 

wat "eind 2005" inhoudt. De twee-conclusie-regel waarnaar het hof verwijst, staat een precisering als waarvan in casu sprake is, niet 

in de weg. Een procespartij heeft ook in appel recht om haar standpunt mondeling uit te dragen.((32)) Willen pleidooien zinvol zijn 

en blijven dan zal er ruimte moeten zijn voor uitwerking en verduidelijking van eerder ingenomen standpunten en stellingen, zeker in 

een mate als waarvan in casu sprake is.  

 

3.19.3 Ook wordt nog opgemerkt dat het hof in het feit dat [verweerster] bij gebrek aan wetenschap de ingebrekestelling op 1 

december 2005 heeft betwist, geen aanleiding heeft kunnen vinden om aan die gestelde ingebrekestelling voorbij te gaan. Die 

betwisting had het hof hooguit aanleiding kunnen geven om De Beeldbrigade met het bewijs van dat door haar gestelde feit te 

belasten. Ook deze klacht wordt terecht voorgedragen. Een feit waarop een partij ter onderbouwing van een verweer beroept, kan de 

rechter niet reeds buiten beschouwing laten op de grond dat het feit wordt betwist. In de regeling van het bewijs in het Wetboek voor 

Burgerlijke Rechtsvordering ligt besloten dat dan eerst het bewijs van dat gestelde maar betwiste feit onder ogen moeten worden 

gezien. 

 

3.19.4 Gezien het voorgaande, geldt voor onderdeel III dat dit onderdeel doel treft. 

 

3.20 Wat onderdeel IV betreft, de daarin vervatte klacht dat het hof ten onrechte De Beeldbrigade niet heeft toegelaten tot het leveren 

van bewijs van de ingebrekestelling van [verweerster] bij brief van 1 december 2005, sluit aan bij de hiervoor in 3.19.3 besproken 

klacht, zodat onderdeel IV in de gegrondheid van die klacht deelt.  

 

4. Conclusie 

 

De gegrondheid van de onderdelen III en IV brengt mee dat het arrest van het hof niet in stand kan blijven, voor zover het hof daarin 

het beroep van De Beeldbrigade op stuiting van de verjaring van de schadevordering van De Beeldbrigade op [verweerster] 

ingevolge artikel 7:23 lid 2 BW verwerpt. In zoverre wordt tot vernietiging van het bestreden arrest geconcludeerd. 

 

De Procureur-Generaal bij de 

Hoge Raad der Nederlanden 

 

1. De vermelde feiten zijn ontleend aan rov. 2.9 van het vonnis van de rechtbank Utrecht d.d. 27 februari 2008 en rov. 4.1 van het 

arrest van het hof Amsterdam, nevenzittingsplaats Arnhem, d.d. 1 juni 2010. 

2. Een schriftelijk contract en/of algemene voorwaarden met betrekking tot het ter beschikking stellen en gebruik van het ImageSan-

systeem zijn niet in het geding gebracht. 

3. De orderbevestiging d.d. 3 mei 2004 is als productie 2 bij de inleidende dagvaarding in het geding gebracht. De fax vermeldt voor 

de aanschaf van 'AV-apparatuur' (waaronder de computerprogrammatuur) een bedrag van € 46.187,90 en voor montage- en 

installatiewerkzaamheden een bedrag van € 2.200,--, beide bedragen exclusief BTW. 

4. De processen-verbaal van de voorlopige getuigenverhoren d.d. 12 mei en 11 augustus 2005 zijn als productie 1 bij de inleidende 

dagvaarding in het geding gebracht. 

5. Het arrest wordt becommentarieerd door R.J.J. Westerdijk in een noot bij het arrest in Computerrecht 2010, afl. 5, blz. 237 e.v. 

6. Voor wat [verweerster] betreft wordt dit afgeleid uit de aantekeningen op de kaart van de griffie waarop de voortgang van de 

procedure wordt vermeld. In zowel het door [verweerster] als het door De Beeldbrigade in cassatie overgelegde procesdossier 

ontbreekt een afschrift van de conclusie van antwoord. 

7. Een korte verhandeling over de aard en verschijningsvormen van computersoftware treft men aan bij Struik-Van Schelven-

Hoorneman, Softwarerecht, 2010, blz. 23 e.v. en R.J.J. Westerdijk, Produktenaansprakelijkheid voor software, 1995, blz. 27 e.v. 

Laatstgenoemde vermeldt op blz. 29 de volgende van het WIPO (World Intellectual Property Organisation) afkomstige omschrijving 

van een computerprogramma: "set of instructions capable of causing a machine having informationprocessing capabilities to 
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indicate, perform or achieve a particular funtion, task or result." Hier wordt een beschrijving van computersoftware gegeven niet 

vanuit een fysische of juridische maar vanuit een functionele invalshoek. 

8. Toen in de jaren zeventig van de vorige eeuw software los van de hardware economisch een grote eigen betekenis kreeg is men 

naar juridische wegen gaan zoeken om de zeggenschap over de makkelijk te vermenigvuldigen software te verzekeren ten einde het 

terugverdienen van de grote investeringen nodig voor de ontwikkeling van software veilig te stellen. Vanuit de visie op software als 

voortbrengsel van de menselijke geest is men die juridische bescherming gaan zoeken in de hoek van het auteursrecht. 

Computerprogramma's en het voorbereidende materiaal vormen krachtens artikel 10 lid 1, sub 12 Auteurswet, een werk waarop 

auteursrecht bestaat. In de artikelen 45h t/m 45o Auteurswet zijn bijzondere bepalingen betreffende computerprogramma's 

opgenomen, met name ter zake van het openbaar maken en verveelvoudigen van computerprogramma's. Te dien aanzien komen de 

auteursrechthebbende vergaande bevoegdheden toe, maar in met name artikel 45j, tweede volzin, en de artikelen 45k, 45l en 45m 

worden daaraan grenzen gesteld. Invoering van die regeling vond plaats bij wet van 7 juli 1994, Stb 1994, 521 ter uitvoering van de 

EG- Richtlijn 91/250/EEG, Pb L122/42, welke Richtlijn inmiddels is vervangen door Richtlijn 2009/24/EG, PbEU nr. L 111 van 5 

mei 2009, blz. 16 - 22. 

9. Uit de processtukken blijkt voor het overige weinig omtrent de inhoud van de contractuele verhouding tussen De Beeldbrigade en 

[verweerster]. 

10. Parl. Gesch. Boek 7 (Inv. 3, 5 en 6), Inleiding, blz. XIII. 

11. Parl. Gesch. Boek 7 (Inv. 3, 5 en 6), blz. 149. 

12. Parl. Gesch. Boek 7 (Inv. 3, 5 en 6), blz. 154: "Ook de koper zelf is trouwens gebaat bij een voortvarend optreden, aangezien de 

gebreken waar het hier doorgaans om zal gaan met het verstrijken van de tijd steeds moeilijker bewijsbaar zullen worden. De regel 

strekt derhalve ook ter vermijding van vruchteloze procedures." 

13. Zie in dit verband artikel 6:215 BW dat voor het geval een overeenkomst geheel beantwoordt aan de wettelijke definities van 

verscheidene bijzondere overeenkomsten, bepaalt dat dan de voor elk van die soorten gegeven bepalingen naast elkaar op de 

overeenkomst van toepassing zijn, behoudens voor zover deze bepalingen niet wel verenigbaar zijn of de strekking daarvan in 

verband met de aard van de overeenkomst zich tegen toepassing verzet. 

14. Een overzicht van de diverse meningen geeft E.D.C. Neppelenbroek in zijn artikel 'De aanschaf van standaardsoftware en de 

toepasselijkheid van het kooprecht' in Vermogensrechtelijke annotaties (Vra) 2005, 2, blz. 4 e.v.; sedert 2007 is het tijdschrift 

geheten 'Vermogensrechtelijke analyses'. 

15. Deze visie wordt met name vertolkt door E.P.M. Thole, Software een 'novum' in het vermogensrecht, diss. Utrecht, 1991. Zie 

over software als voorwerp van het auteursrecht blz. 19 t/m 44 en over software en de drager als voorwerp van het eigendomsrecht 

blz. 44 t/m 58. Zie voor de kwalificatie van de overeenkomst, waarbij standaardsoftware - eventueel via een drager - tegen een 

eenmalige prijs duurzaam beschikbaar wordt gesteld, blz. 160 t/m 169. 

16. Als representanten van deze visie zijn te beschouwen: T.J. de Graaf, Contractuele aansprakelijkheid, bijdrage in de bundel Recht 

en computer, onder red. van H. Franken, H.W.K. Kasperen en A.H. Wild, 2004, met name blz. 121 t/m 127; F.W. Grosheide, Mass-

market exploitation of digital information by the use of shrink-wrap and click-wrap licences, bijdrage in bundel Opstellen over 

internationale transacties en intellectuele eigen-dom, 1998, met name blz. 308 en vermoedelijk ook voor het geval van verkrijging 

van de beschikking over software via een download J. Hijma, Asser, 5-I Koop en ruil, 2007, nrs. 203 jo. 196. Zie ook M.B.M Loos, 

Overeenkomsten tot levering van digitale inhoud, NTBR 2011, afl. 10, blz. 591 e.v.  

17. In deze zin: E.D.C. Neppelenbroek, De aanschaf van standaardsoftware en de toepasselijkheid van het kooprecht, VrA 2005, blz. 

24 t/m 26; L.A.R. Siemerink in Praktisch informaticarecht, red. F.A.M. van der Klauw-Koops en S.F.M. Corvers, 2002, blz. 90 en 

91; R.J.J. Westerdijk, Produktenaansprakelijkheid voor software, 1995, blz. 195. 

18. Zie: H. Struik-P.C. van Schelven-W.A.J. Hoorneman, Softwarerecht, 2010, blz. 142 t/m 146; Rapport 98/09 van 26 mei 1998 van 

de SER-Commissie Consumentenaangelegenheden (CCA), blz. 60 en 61. 

19. Als uitdragers van deze visie zijn te beschouwen: R.J.J. Westerdijk, Produktenaansprakelijkheid voor software, 1995, blz. 192 

t/m 195, die behalve de toepasselijkheid van artikel 7:47 BW ook bepleit het opvatten van computersoftware als een zaak, niet in het 

algemeen maar alleen voor bepaalde deelgebieden van het recht zoals de kooptitel 7.1 BW en de regeling van 

productenaansprakelijkheid in de artikelen 6:185 t/m 193 BW; J.C. van der Steur, Grenzen van rechtsobjecten, een onderzoek naar 

de grenzen van eigendomsrechten en intellectuele eigendomsrechten, diss. Leiden, 2003, blz. 176 t/m 182, die als een te kopen zaak 

aanmerkt een 'software exemplaar', waarmee de auteur het oog heeft op een softwarebestand waarover de beschikking wordt 

verkregen hetzij door middel van een drager waarop de software al is vastgelegd, hetzij door middel van een download; P. Kleve, 

Juridische iconen in het informatietijdperk, diss. EU Rotterdam, 2004. Deze auteur neemt tot uitgangs-punt dat computersoftware 

bestaat uit een geheel van gegevens waaraan door interpretatie informatie is te ont-lenen, en dat die gegevens in hun digitale vorm 

moeten worden opgevat als elektromagnetische velden, die - zoals ook voor elektriciteit geldt - thans als gevolg van het 

voortschrijden van de kennis en techniek voor de mens beheersbaar zijn. Op basis hiervan concludeert hij dat een exemplaar van een 

computersoftwarebestand als een juridische zaak is te beschouwen en voorwerp van een koopovereenkomst kan zijn, ook in geval 

dat de beschikking over dat exemplaar door middel van een download wordt verkregen; zie in het bijzonder hoofdstuk 6. 

20. TK II 1999-2000, 26 861, nr. 5, blz. 5 en 6. 

21. Zie meer over deze uitputtingsregeling bij H. Struik-P.C. van Schelven-W.A.J. Hoorneman, Software-recht, 2010, blz. 139 e.v. 

22. Zie naar aanleiding van het verschijnen van deze editie P.C.J. de Tavernier en J.A. van der Weide, Naar een Europees Burgerlijk 
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Wetboek? Het Draft Common Frame of Reference (DCFR), MvV 2011, afl. 5, blz. 121 e.v. Zie voorts ook nog het Themanummer 

'Wat het DCFR heeft opgeleverd' van NTBR 2011, afl. 7. 

23. Op blz. 1217 en 1218 wordt kort weergegeven in hoeverre in diverse Europese landen koopbepalingen op overeenkomsten 

waarbij software ter beschikking wordt gesteld, van toepassing worden geacht. Er zijn landen, bijvoorbeeld Duitsland, waar dat 

wordt aangenomen en er zijn landen waar dat niet duidelijk is. 

24. In artikel 3:107 van Boek III is voor het geval van 'an obligation to supply goods, other assets or services' in het algemeen 

bepaald dat een beroep op non-conformiteit niet openstaat, tenzij "the creditor gives notice tot the debtor within a reasonable time 

specifying the nature of the lack of conformity". Artikel 4:302 van Boek IV, Deel A geeft met betrekking tot een koopcontract tussen 

niet-consumenten een aanvullende regeling hierop, onder meer inhoudende dat een beroep op non-conformiteit niet openstaat, "if the 

buyer does not give the seller notice of the lack of conformity at the latest within two years from the time at which the goods were 

actually handed over to the buyer in accordance with the contract." Over deze bepaling wordt op blz. 1353 opgemerkt: "It is an 

automatic cut-off rule, more akin to the rule on the maximum length of prescription." Als ratio van de notification-plicht wordt 

gegeven: "the thinking behind these general rules is that the buyer has to indicate any discoverable lack of conformity to the seller, 

who can then follow up the complaint and ultimately solve the problem. The notification requirement thus aims to resolve quickly 

any dispute due to non-conforming goods."  

25. COM (2011), 635 final. 

26. Zie hierover: M.H. Wissink, Beter contractenrecht: een optioneel Europees contractenrecht in de rechtstoepassing verbinden met 

het BW leidt tot beter recht, NTBR 2011, afl. 5, blz. 207 e.v. 

27. De volgende bepalingen verdienen in verband met de onderhavige zaak de aandacht. In artikel 87 lid 1 van bijlage I wordt als een 

geval van niet-nakoming genoemd: (d) de levering van digitale inhoud die niet conform de overeenkomst is. Artikel 122 van bijlage I 

bevat voor koopovereenkomsten tussen handelaren - dus niet voor overeenkomsten waarbij geen consumenten is betrokken - een 

regeling inzake het vereiste van kennisgeving van het ontbreken van conformiteit. Beroep op non-conformiteit kan niet meer worden 

gedaan wanneer van de non-conformiteit geen kennis is gegeven binnen redelijke termijn nadat de non-conformiteit is ontdekt of 

ontdekt had behoren te zijn en ook niet na twee jaren nadat de goederen overeenkomstig de overeenkomst feitelijk aan de koper zijn 

overhandigd.  

28. Zie de uitspraken die door E.D.C. Neppelenbroek worden besproken in § 3.2 van zijn in voetnoot 17 vermeld artikel in VrA van 

2005. Een speurtocht naar rechtspraak van na 2005 heeft geen uitspraken als die van het hof Amsterdam in de onderhavige zaak 

opgeleverd.  

29. Zie in dit verband E.D.C. Neppelenbroek, De softwarelicentie bij de overdracht van het auteursrecht en het faillissement van de 

licentiegever, TvI 2011, nr. 5, blz. 152 e.v. 

30. Zie de memorie van grieven, sub 6 t/m 8. In de pleitnota zijdens [verweerster] d.d. 26 april 2010, sub 1 is opgenomen dat 

[verweerster] alle standpunten als opgenomen in de memorie van grieven in de procedure tussen de Beeldbrigade en [verweerster] 

handhaaft. Het beroep op verjaring kan niet als ingetrokken worden beschouwd met de halfslachtige houding die [verweerster] in 

genoemde pleitnota, sub 3, inneemt: "Wat [verweerster] betreft is de vordering niet verjaard. [Verweerster] deelt - dus - de mening 

van De Beeldbrigade. Maar als uw hof oordeelt dat de vordering van [verweerster] op Bell wel is verjaard, is ook die van de 

Beeldbrigade op [verweerster] verjaard." 

31. Bij pleidooi in appel bestrijdt [verweerster] deze stelling van De Beeldbrigade niet.  

32. Zie de artikelen 353, lid 1, en 134 Rv en HR 11 juli 2003, LJN AF7676, NJ 2003, 567. 

  



 
93 

LJN: BV3620, Gerechtshof 's-Hertogenbosch  
 

 

Datum uitspraak: 07-02-2012 

Datum publicatie: 10-02-2012 

Rechtsgebied: Civiel overig 

Soort procedure: Hoger beroep 

Inhoudsindicatie: Verborgen gebrek? Algemeen gestelde garantie in dealerovereenkomst geen kernbeding. Exoneratiebeding 

voor gevolgschade in algemene voorwaarden niet ongebruikelijk en bewust overeen gekomen. Beroep op 

exoneratiebeding niet in strijd met redelijkheid en billijkheid. 

Vindplaats(en): Rechtspraak.nl 
 

 

 

Uitspraak 
 

GERECHTSHOF ‘s-HERTOGENBOSCH 

Sector civiel recht 

 

zaaknummer HD 200.068.709 

 

arrest van de tweede kamer van 7 februari 2012 

 

in de zaak van 

 

COFELY ZUID B.V., 

gevestigd te [vestigingsplaats],  

appellante, 

advocaat: mr. P.N. van Regteren Altena, 

 

tegen: 

 

Coöperatieve Vereniging CFS Trading U.A., 

gevestigd te [vestigingsplaats], 

geïntimeerde, 

advocaat: mr. M.B. Esseling, 

 

op het bij exploot van dagvaarding van 23 april 2010 ingeleide hoger beroep van het door de rechtbank Breda gewezen vonnis van 

27 januari 2010 tussen appellante - Cofely - als eiseres en geïntimeerde - CFS - als gedaagde. 

 

1. Het geding in eerste aanleg (zaaknr. 195444/HA ZA 08-1772)  

 

Voor het geding in eerste aanleg verwijst het hof naar voormeld vonnis. 

 

2. Het geding in hoger beroep 

 

2.1. Bij memorie van grieven heeft Cofely vier grieven aangevoerd en geconcludeerd tot vernietiging van het vonnis waarvan beroep 

en, kort gezegd, tot het alsnog toewijzen van haar vorderingen. 

 

2.2. Bij memorie van antwoord heeft CFS de grieven bestreden. 

 

2.3. Partijen hebben hun zaak doen bepleiten. Beide advocaten hebben gepleit aan de hand van overgelegde pleitnotities. Cofely 

heeft ter gelegenheid van haar pleidooi, met instemming van CFS, een blusunit en een filmpje over de werking van een blusunit 

getoond. 

Partijen hebben ermee ingestemd dat het hof recht doet op de op voorhand in kopie toegezonden gedingstukken. 

 

3. De gronden van het hoger beroep 
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Voor de tekst van de grieven wordt verwezen naar de memorie van grieven. 

 

4. De beoordeling 

 

4.1. In r.o. 3.1. heeft de rechtbank vastgesteld van welke feiten in dit geschil wordt uitgegaan. Met grief 1 wordt een onderdeel van 

deze vaststelling bestreden. Het hof zal een nieuw overzicht geven van de onbetwiste feiten waar het van uitgaat. 

a) CFS heeft zich tot medio 2007 bezig gehouden met de marketing verkoop en distributie van brandblussystemen, waaronder 

aerosol brandblussers en brandblussystemen van het merk FirePro.  

b) Sinds 27 juli 2001 is (eerst GTI Zuid B.V. en later haar rechtsopvolgster) Cofely op basis van een dealerovereenkomst met CFS 

dealer van FirePro brandblussystemen in de Benelux. 

c) Artikel 7.1 van de tussen partijen op 6 oktober 2004 gesloten dealerovereenkomst houdt in: 

“CFS Trading garandeert de dealer de constante, afgesproken kwaliteit van de geleverde Producten. Bij eventuele gebreken, voor 

zover deze aan het licht komen binnen 12 maanden na de datum van de aflevering aan de dealer, zal CFS Trading de kosten voor 

vervanging of herstel van het FirePro® Product dragen.” 

d) In art. 2.1.1 van de dealerovereenkomst wordt verwezen naar Algemene Voorwaarden en Bepalingen, die in Bijlage A bij de 

overeenkomst zijn opgenomen en waarbij is bepaald dat zij slechts gelden als aanvullend op het in de overeenkomst bepaalde. De 

Algemene Voorwaarden houden ondermeer het volgende in: 

“… 9.3 CFS verleent voor geleverde, door CFS zelf vervaardigde zaken of onderdelen, alsmede voor door CFS uitgevoerde 

bewerking van zaken een garantie voor de uitgevoerde werkzaamheden, daaruit bestaande dat eventuele fouten voor rekening van 

CFS zoveel mogelijk worden hersteld en/of het geleverde geheel of gedeeltelijk wordt teruggenomen en door een nieuwe levering 

wordt vervangen. …. 

10.1 Behoudens bepalingen van dwingend recht, alsmede behoudens het bepaalde onder 9.1 tot en met 9.9. (hof: is CFS) niet tot 

enige handeling of betaling verplicht in geval zich, door wat voor oorzaak dan ook, schade voordoet, tenzij die schade is veroorzaakt 

door opzet of daarmee gelijk te stellen grove schuld van de directie van CFS en/of de personeelsleden die met de uitvoering van de 

overeengekomen prestatie zijn belast. 

10.2 CFS is met name niet aansprakelijk voor schade anders dan aan het geleverde, bewerkte en/of geïnstalleerde goed zelf. 

10.3 CFS is niet aansprakelijk voor gevolgschade en voor schade die noodzakelijkerwijs moest worden aangebracht om de 

overeengekomen prestatie te kunnen leveren. 

10.4 Mocht CFS op enigerlei wijze voor enige schade aansprakelijk zijn, dan is die aansprakelijkheid beperkt tot de door CFS voor 

de desbetreffende prestatie in rekening gebrachte c.q. in rekening te brengen vergoeding met een maximum van 5.000, -. …” 

e) Cofely heeft brandblusinstallaties, waarvan Fire Pro brandblussystemen onderdeel uitmaken, aan diverse afnemers verkocht en bij 

die afnemers geïnstalleerd. 

f) Een brief van 20 februari 2007 van CZ aan Cofely luidt onder meer: 

“… In de nacht van … is … het brandalarm afgegaan en is de brandblusinstallatie in werking getreden. De specifieke lokatie van de 

blussing betrof de computerruimte. … Inmiddels is uit onderzoek gebleken dat er geen sprake is van (zichtbare) brandschade en dat 

het blusmateriaal van FirePro stoffen bevat die schadelijk zijn voor (onderdelen van) mainframes en overige computerelementen … 

CZ stelt GTI als ontwerper, uitvoerder en onderhoudspartij van de technische installaties inclusief de brandmeldinstallatie als 

degene, die tevens in die hoedanigheid als deskundige adviseur toepassing van het FirePro-systeem heeft aanbevolen en daarvoor 

ook als erkend installateur fungeert, op grond van bovengenoemde calamiteit volledig aansprakelijk voor genoemde schade…” 

g) Een brief van 17 maart 2007 van Nuon aan Cofely luidt onder meer: 

“… Onder verwijzing naar de diverse gesprekken die met u en uw bedrijf zijn gevoerd stel ik … uw bedrijf aansprakelijk voor alle 

geleden en te lijden schade veroorzaakt door het handelen en nalaten van uw bedrijf … bij het uitvoeren van werkzaamheden aan de 

brandmeld/blusinstallatie en andere technische voorzieningen in het Nuon-computercentrum aan de Spaklerweg 20 te Amsterdam, 

één en ander zoals genoegzaam aan u bekend…” 

h) Cofely heeft CFS bij brieven van 1 oktober 2007 aansprakelijk gesteld voor de door CZ en Nuon geleden schade als gevolg van 

non-conformiteit van het FirePro aerosol blusmiddel, waarvoor Cofely door CZ en Nuon aansprakelijk is gesteld. Cofely houdt CFS 

ook aansprakelijk voor door SCA, een andere klant van Cofely, geleden schade. 

i) CFS heeft aansprakelijkheid afgewezen. 

 

4.2. Cofely heeft CFS in rechte betrokken en gevorderd voor recht te verklaren dat CFS aansprakelijk is voor de door Cofely geleden 

en nog te lijden schade als gevolg van toerekenbare tekortkoming van CFS en om CFS te veroordelen tot schadevergoeding nader op 

te maken bij staat en te vereffenen volgens de wet met veroordeling van CFS in de proceskosten.  

Cofely heeft aan haar vorderingen ten grondslag gelegd dat CFS de garantieverplichtingen in de overeenkomst met GTI (artikel 7) 

niet is nagekomen door producten te leveren die niet voldeden aan de overeengekomen kwaliteit, terwijl CFS aanbevelingen en 

mededelingen over deze producten heeft gedaan die niet conform de werkelijkheid zijn gebleken. De in art. 7.1 van de 

dealerovereenkomst opgenomen garantie heeft Cofely gekwalificeerd als een kernbeding zonder welk de dealerovereenkomst door 

haar niet zou zijn gesloten en waarvan in algemene voorwaarden niet kan worden afgeweken. Verder heeft Cofely met een beroep op 

het bepaalde in de artt. 6:2 en 248 lid 2 BW aangevoerd dat, ook indien geoordeeld zou worden dat art. 7.1 geen kernbeding is, art. 
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10 van de algemene voorwaarden (hierna: het exoneratiebeding) van CFS dient te wijken voor de (stilzwijgende) 

garantieverplichting die uit de door CFS gedane mededelingen en uitlatingen met betrekking tot de geschiktheid van de FirePro 

blussystemen voor installatie in computer- en serverruimten voortvloeit. 

 

4.3. CFS heeft gemotiveerd weersproken dat de samenstelling van het FirePro aerosol blusmiddel niet conform specificaties was; dat 

Cofely de systemen bij CZ en Nuon juist had geïnstalleerd; dat de gebruiksvoorschriften na de activering correct zijn nageleefd en 

dat het blusmiddel de schade bij CZ, Nuon en SCA heeft veroorzaakt. Als meest verstrekkende verweer heeft CFS een beroep 

gedaan op het exoneratiebeding.  

 

4.4. Bij het bestreden vonnis heeft de rechtbank overwogen dat CFS - wanneer zou komen vast te staan dat Cofely de aanwijzingen 

in de informatie-, instructie- en gebruikershandleiding heeft opgevolgd zowel bij de installatie als bij de reconditionering - in 

beginsel jegens Cofely aansprakelijk zou zijn. Zij heeft echter het beroep van CFS op het exoneratiebeding gehonoreerd en de 

vorderingen van Cofely afgewezen. Daarbij heeft de rechtbank overwogen dat het feit dat de in art. 7.1 van de dealerovereenkomst 

opgenomen garantie van wezenlijk belang was voor Cofely niet maakt dat die bepaling een kernbeding is. Daarnaast heeft de 

rechtbank overwogen dat Cofely zich bij het sluiten van de onderhavige overeenkomst ervan bewust had moeten zijn dat een falen 

van de FirePro blusapparaten enorme schade tot gevolg kan hebben en dat CFS exoneraties zou bedingen omdat zij geen risico 

wenste te lopen om tot vergoeding van voor haar niet overzienbare schade gehouden te zijn. Mede omdat art. 10.3 van de algemene 

voorwaarden niet elke aansprakelijkheid uitsluit, maar gevolgschade betreft, heeft de rechtbank het beroep op het exoneratiebeding 

naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet onaanvaardbaar geacht.  

 

4.5. Met de grieven 2 tot en met 4 komt Cofely op tegen het honoreren van het beroep op het exoneratiebeding. Cofely voert aan dat 

zij zich bij het sluiten van de overeenkomst bewust is geweest van het exoneratiebeding. Zij heeft echter - in het licht van de door 

CFS in artikel 7.1 van de dealerovereenkomst verstrekte garantie - niet begrepen en niet hoeven begrijpen dat dit ook betrekking zou 

hebben op de situatie dat de samenstelling van het geleverde blussysteem niet conform specificaties zou zijn, zo stelt zij. Zij zou de 

dealerovereenkomst ook niet hebben gesloten indien CFS de in artikel 7.1 opgenomen garantie niet zou hebben verstrekt. Het artikel 

is om die reden aan te merken als een kernbeding, waarvan bij algemene voorwaarden niet mag worden afgeweken. Daarnaast zijn 

de onschadelijkheid van de aerosol en de geschiktheid van de FirePro aerosol blussystemen voor computer- en serverruimte zo 

wezenlijke eigenschappen van het product dat de redelijkheid zich ertegen verzet dat CFS zich beroepen kan op het 

exoneratiebeding, aldus Cofely.  

 

4.6. Het hof overweegt dat vooralsnog niet is komen vast te staan dat het door CFS geleverde product niet steeds dezelfde 

samenstelling had, noch dat het geleverde product, ook bij correcte naleving van de schoonmaakinstructies, de veroorzaker is van 

schade aan computerapparatuur. Gelet op wat het hof hierna over het exoneratiebeding zal overwegen komt het hof echter niet toe 

aan de vraag of de door Cofely aan haar stellingen gegeven feitelijke onderbouwing wel de door haar gewenste conclusies kunnen 

rechtvaardigen.  

 

4.7. Gesteld noch gebleken is dat partijen bij het sluiten van de overeenkomst over de inhoud en betekenis van de in artikel 7.1 

vervatte garantie en het exoneratiebeding hebben gesproken of onderhandeld. Vast staat dat Cofely zich bij het sluiten van de 

dealerovereenkomst bewust is geweest van het exoneratiebeding in de algemene voorwaarden. De stelling van Cofely dat zij niet had 

hoeven begrijpen dat de exoneratie ook gold voor schade als gevolg van een gebrekkig product, volgt het hof niet.  

De tekst van artikel 7.1 van de dealerovereenkomst is op dat punt duidelijk. Het garandeert de constante, afgesproken kwaliteit van 

het product en bepaalt dat CFS bij eventuele gebreken in het product de kosten van vervanging of herstel van het product zal dragen. 

In aanvulling daarop sluit het exoneratiebeding aansprakelijkheid voor gevolgschade uit.  

Terecht heeft de rechtbank overwogen dat uitsluiting van aansprakelijkheid voor gevolgschade in algemene voorwaarden bij 

contracten als het onderhavige gebruikelijk is en dat Cofely zich ervan bewust had moeten zijn dat CFS geen risico wenste te lopen 

om tot vergoeding van voor haar niet overzienbare schade gehouden te zijn.  

Zowel als het product faalt in de zin dat het niet gaat blussen als het wordt geactiveerd, zoals Cofely wel stelt te hebben begrepen, als 

dat het faalt in de zin dat de bij het blussen vrijgekomen aerosol de computers beschadigt, gaat het om een gebrek in (de kwaliteit 

van) het product als bedoeld in art. 7.1 van de dealerovereenkomst. In beide gevallen kunnen de schadelijke gevolgen groot zijn. Dat 

Cofely het beding anders heeft begrepen, komt het hof niet aannemelijk voor, maar zo dat al het geval is, kan dat gezien het 

voorgaande niet tot gevolg hebben dat partijen de beperking in aansprakelijkheid voor gevolgschade niet zouden zijn 

overeengekomen.  

 

4.8. De vraag of artikel 7.1 van de dealerovereenkomst beschouwd moet worden als een kernbeding heeft de rechtbank naar het 

oordeel van het hof met recht en op goede gronden, die het hof tot de zijne maakt, ontkennend beantwoord. Onder grief 3 voert 

Cofely aan dat de rechtbank heeft miskend dat Cofely de overeenkomst niet gesloten zou hebben als de in artikel 7.1 opgenomen 

garantie niet zou zijn gegeven. Die stelling berust echter op een verkeerde lezing van rechtsoverweging 3.6 van het bestreden vonnis, 

in het bijzonder de laatste zin van die overweging, waarin dat besloten ligt. 
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4.9. De stelling dat de onschadelijkheid van de aerosol en de geschiktheid van de FirePro aerosol blussystemen voor computer- en 

serverruimte zo wezenlijke eigenschappen van het product betreffen dat de redelijkheid zich ertegen verzet dat CFS zich beroept op 

het overeengekomen exoneratiebeding, verwerpt het hof eveneens.  

Nog los van de vraag of de garantie uit artikel 7.1 is afgegeven als door Cofely wordt betoogd, sluit het exoneratiebeding de schade 

die het gevolg is van de afwezigheid van het gegarandeerde niet volledig uit. Uitsluitend gevolgschade wordt uitgesloten.  

Anders was dat in het door Cofely aangehaalde arrest. Die zaak betrof de verkoop van (naar kopers achteraf bleek vervuilde) grond 

met bouwplicht en een totale uitsluiting van aansprakelijkheid voor onzichtbare gebreken. In die zaak werd geoordeeld dat de door 

verkoper opgelegde bouwplicht een stilzwijgende garantie inhield dat grond geschikt is voor bouw en dat die garantie een zo 

wezenlijke eigenschap betrof dat de redelijkheid zich ertegen verzette aan het standaard exoneratiebeding de betekenis toe te kennen 

dat het die garantieverplichting uitschakelde. Van dergelijke omstandigheden is hier geen sprake.  

Het gaat in onderhavige zaak om koop en verkoop van blusinstallaties - waaronder blusinstallaties die aangeprezen worden als 

geschikt om te worden gebruikt in computerruimtes - die door koper zullen worden gebruikt om te worden geïnstalleerd in grotere 

brandblussystemen bij afnemers. Ze worden verkocht met een installatie- en gebruiksinstructie en of en hoe ze feitelijk worden 

gebruikt wordt aan de koper gelaten. Daarnaast bevat het exoneratiebeding niet een volledige uitsluiting van aansprakelijkheid voor 

gebreken aan het verkochte. 

Zou het betoog van Cofely gevolgd worden, dan zou dat betekenen dat aansprakelijkheid voor gebreken nooit zou mogen worden 

uitgesloten. Het contractueel uitsluiten van aansprakelijkheid tussen zakelijke (gelijkwaardige) partijen is echter in beginsel 

toegestaan. Bijzondere omstandigheden die meebrengen dat het in onderhavige zaak naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid 

onaanvaardbaar zou zijn om het exoneratiebeding in te roepen heeft Cofely niet gesteld en zijn het hof niet gebleken.  

 

4.10. Het hof overweegt verder dat uit onderzoeken weliswaar een afwijkende chemische samenstelling van het product blijkt in 

vergelijking met de samenstelling die blijkt uit de afgegeven informatie-, instructie- en gebruikershandleiding, maar Cofely heeft 

geen, althans onvoldoende concrete feiten en omstandigheden aangevoerd die leiden tot de conclusie dat hierdoor corrosie is 

veroorzaakt. In ieder geval is niet gebleken dat CFS op de hoogte was van een - verondersteld - hoger corrosiegevaar. Nu ook gesteld 

noch gebleken is dat er sprake is geweest van opzet of grove schuld aan de zijde van CFS, komt het hof tot dezelfde conclusie als de 

rechtbank. 

 

4.11. De slotsom van het voorgaande is dat de grieven falen en dat het vonnis waarvan beroep dient te worden bekrachtigd. Cofely 

zal als de in het ongelijk gestelde partij in de kosten van het hoger beroep veroordeeld worden. 

 

5. De uitspraak 

 

Het hof: 

 

bekrachtigt het vonnis waarvan beroep; 

 

veroordeelt Cofely in de proceskosten van het hoger beroep, welke kosten tot op heden aan de zijde van CJS worden begroot op € 

314,= aan verschotten en op € 2.682,= aan salaris advocaat; 

 

en bepaalt dat deze bedragen binnen veertien dagen na de dag van deze uitspraak moeten zijn voldaan, te vermeerderen met de 

wettelijke rente als bedoeld in artikel 6:119 BW vanaf het einde van voormelde termijn tot aan de dag der voldoening; 

 

veroordeelt Cofely voorts tot betaling aan CFS van de nakosten ten bedrage van € 131,- indien geen betekening plaatsvindt, dan wel 

€ 199,- vermeerderd met de explootkosten indien niet binnen veertien dagen na de datum van dit arrest is voldaan aan de bij dit arrest 

uitgesproken veroordelingen en betekening van dit arrest heeft plaatsgevonden; 

 

en bepaalt dat deze bedragen binnen veertien dagen na de dag van deze uitspraak moeten zijn voldaan, te vermeerderen met de 

wettelijke rente als bedoeld in artikel 6:119 BW vanaf het einde van voormelde termijn tot aan de dag der voldoening; 

 

verklaart dit arrest in zoverre uitvoerbaar bij voorraad. 

 

Dit arrest is gewezen door mrs. S.M.A.M. Venhuizen, H.A.W. Vermeulen en J.C.J. van Craaikamp en in het openbaar uitgesproken 

door de rolraadsheer op 7 februari 2012. 
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feitelijke aard en kan niet voor het eerst in cassatie worden gedaan. In een geval dat tijdig is gereclameerd 

en eveneens tijdig is gereclameerd over het terugkeren van het gebrek, is het in strijd met de strekking van 

de bepaling van art. 7:23 lid 2 de vordering tot vergoeding van de schade uit de beginperiode verjaard te 

achten omdat meer dan twee jaren sinds de eerste klachten zijn verstreken. 
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Uitspraak 
 

15 april 2011 

Eerste Kamer 

09/03598 

EV/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,  

advocaat: mr. R.L. Bakels en mr. D. Rijpma, 

 

t e g e n 

 

1. [Verweerder 1], 

2. [Verweerder 2], 

3. [Verweerster 3], 

allen wonende te [woonplaats], 

VERWEERDERS in cassatie,  

advocaat: mr. R.T.R.F. Carli. 

 

Partijen zullen hierna ook in enkelvoud worden aangeduid als [eiser] 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 107846/HA ZA 05-476 van de rechtbank Zwolle-Lelystad van 6 december 2006, verbeterd bij herstelvonnis 

van 27 december 2006; 
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b. het arrest in de zaak 107.001.981/01 van het gerechtshof te Arnhem, nevenzittingsplaats Leeuwarden, van 26 mei 2009.  

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. 

De conclusie van de Advocaat-Generaal J. Wuisman strekt tot verwerping van het cassatieberoep. 

Namens [eiser] heeft zijn advocaat bij brief van 21 januari 2011 op de conclusie gereageerd. 

 

3. Beoordeling van het middel 

 

3.1 In cassatie kan van het volgende worden uitgegaan. 

(i) [Verweerder] exploiteert in maatschapsverband een melkveehouderij met ongeveer 180 melkkoeien. [Eiser] is dealer van 

melkmachines. 

(ii) Op of omstreeks 4 september 2001 heeft [verweerder] bij [eiser] voor in totaal ƒ 750.000,-- (€ 340.335,--), exclusief BTW, een 

melkwinningsysteem gekocht, bestaande uit drie melkrobots, één inlinecooling en vier voerboxen. Onderdeel van het gekochte is 

ook het zogeheten 4-KGM-systeem (4-KGM staat voor 'vierkwartieren geleidbaarheidsmeting'), welk systeem het mogelijk maakt 

om tijdens het melken per koe en per kwartier van de uier een controle op mogelijke aanwezigheid van mastitis (uierontsteking) uit 

te oefenen. Het 4-KGM-systeem zou pas later worden geleverd. 

(iii) In aansluiting op de koopovereenkomst heeft [verweerder] met [eiser] ook een onderhoudsovereenkomst afgesloten. Op grond 

van deze overeenkomst kan [verweerder] 24 uur per dag aanspraak maken op een storingsmonteur van [eiser]. De vaste kosten van 

de onderhoudsovereenkomst bedragen € 5.000 (excl. BTW) per jaar. De kosten van elk bezoek van een storingsmonteur worden 

afzonderlijk in rekening gebracht. 

(iv) De eerste twee melkrobots zijn op 28 november 2001 geïnstalleerd, terwijl de derde melkrobot in februari 2002 in bedrijf is 

gesteld. Het 4-KGM-systeem is op 28 of 29 oktober 2003 geleverd. 

(v) Vanaf het begin zijn er storingen in het systeem opgetreden. Voor het verhelpen van de storingen zijn monteurs van [eiser] op het 

bedrijf van [verweerder] gekomen. Zij hebben in een logboek de aard van de storingen, voorzien van een datum, kort omschreven. 

Ook bij het 4-KGM-systeem zijn direct na levering storingen opgetreden. Het heeft slechts gefunctioneerd van 29 oktober 2003 tot 1 

november 2003 en van 17 maart 2004 tot 4 oktober 2004. 

(vi) [Verweerder] had een Technische Verzekering Apparatuur afgesloten bij Delta Lloyd. Onder deze verzekering heeft hij in de 

jaren 2003 en 2004 een aantal schaden aan het melkwinningsysteem gemeld. Delta Lloyd heeft de verzekering opgezegd tegen 7 

oktober 2004, onder andere omdat volgens Delta Lloyd het aantal gemelde schaden heel duidelijk in ongunstige zin afwijkt van het 

gemiddelde, zowel in aantal als in resultaat.  

(vii) Friesland Coberco Dairy Foods heeft over de jaren 2002-2004 kortingen opgelegd wegens mindere kwaliteit van de door 

[verweerder] geleverde melk. 

(viii) Bij brieven van 17 december 2004 en 4 maart 2005 heeft de raadsman van [verweerder] [eiser] in gebreke gesteld. In 

laatstgenoemde brief is tevens de buitengerechtelijke ontbinding van de overeenkomst van 4 september 2001 ingeroepen. 

(ix) [Verweerder] heeft een rapport laten opmaken door [betrokkene 1]. In zijn rapport van 7 maart 2005 berekent [betrokkene 1] de 

schade die [verweerder] heeft geleden ten gevolge van uierontsteking bij zijn veestapel, als gevolg van het door [verweerder] 

gestelde niet deugdelijk functioneren van het melkwinningsysteem en het 4KGM-systeem, op € 26.075,--. 

(x) Toen bleek dat [eiser] het systeem niet wenste terug te nemen, heeft [verweerder] het systeem verkocht voor € 30.000,--. Met een 

beroep op een rapportage van 21 maart 2005 van [betrokkene 1] heeft [verweerder] onbetwist gesteld dat het systeem per 1 april 

2005 een dagwaarde van € 63.400,-- had. 

 

3.2.1 [Verweerder] vordert in dit geding, kort samengevat, verklaringen voor recht dat [eiser] jegens hem toerekenbaar is 

tekortgeschoten in de nakoming van de koopovereenkomst en dat hij ([verweerder]) de overeenkomst terecht heeft ontbonden. Hij 

vordert voorts veroordeling van [eiser] tot betaling van een bedrag van € 276.935,-- (het verschil tussen aankoopprijs en dagwaarde 

van het gekochte systeem in 2005) en tot vergoeding van gevolgschade ten bedrage van € 111.430,10 en van buitengerechtelijke 

kosten ten bedrage van € 5.160,--, alsmede schadevergoeding op te maken bij staat.  

In reconventie heeft [eiser] betaling van € 15.460,35 gevorderd wegens onbetaald gelaten facturen voor reparatiewerkzaamheden. 

 

3.2.2 De rechtbank oordeelde dat geen sprake was van wanprestatie van [eiser], en heeft de vorderingen in conventie afgewezen en 

die in reconventie (tot een bedrag van € 11.410,35) toegewezen.  

 

3.2.3 Op het hoger beroep van [verweerder], dat alleen de conventie betrof, heeft het hof het vonnis van de rechtbank vernietigd en 
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de vorderingen van [verweerder] alsnog toegewezen, met uitzondering van de vergoeding van gevolgschade ter zake waarvan het hof 

partijen verwezen heeft naar de schadestaatprocedure. 

Het hof heeft daartoe, kort samengevat, als volgt overwogen. 

a. in voldoende mate is komen vast te staan dat het geleverde melkwinningsysteem niet beantwoordde aan de koopovereenkomst, nu 

dit systeem niet betrouwbaar en technisch onvolkomen was (vooral de rov. 18 t/m 28);  

b. [verweerder] was dan ook bevoegd om de koopovereenkomst op die grond te ontbinden zoals hij op 4 maart 2005 heeft gedaan 

(rov. 29); 

c. het recht om de koopovereenkomst te ontbinden was op 4 maart 2005 niet verloren gegaan, aangezien [verweerder] conform art. 

7:23 lid 1 BW [eiser] binnen bekwame tijd kennis heeft gegeven van het niet beantwoorden van het geleverde systeem aan de 

koopovereenkomst, en hij verder het recht van ontbinding heeft uitgeoefend binnen de tweejaarstermijn van art. 7:23 lid 2 BW (rov. 

7, 8 en 9); 

d. [eiser] is gehouden aan [verweerder] de aankoopprijs van het melkwinningsysteem, minus de dagwaarde ervan in maart 2005, 

terug te betalen (rov. 30); 

e. [eiser] is ook gehouden de door [verweerder] gestelde en door [eiser] niet bestreden buitengerechtelijke kosten te vergoeden (rov. 

33). 

 

3.3 In cassatie wordt niet opgekomen tegen de hiervoor in 3.2.3 onder a en b weergegeven oordelen, dat aan de zijde van [eiser] 

sprake is van een toerekenbare tekortkoming en dat [verweerder] op grond daarvan op zichzelf gerechtigd was de overeenkomst te 

ontbinden.  

De onderdelen 1 en 2 richten evenwel klachten tegen de hiervoor onder c weergegeven oordelen in rov. 7-9. Daarin overwoog het 

hof als volgt: 

"7. Het hof stelt voorop dat [verweerder] onbetwist heeft gesteld dat hij van meet af aan, direct na installatie van de eerste twee 

melkrobots op  

28 november 2001, zich met klachten over het functioneren van het systeem heeft gewend tot (vertegenwoordiger(s)) van [eiser]. 

[Verweerder] heeft dus steeds zijn klachten kernbaar gemaakt. Dat dit het geval is geweest, zo constateert het hof, blijkt ook uit het 

logboek waarin de eerste klacht dateert van 3 december 2001. Vanaf dat moment is sprake van een voortdurende stroom van klachten 

van [verweerder] aan [eiser]. Derhalve is voldaan aan het vereiste dat [verweerder] binnen bekwame tijd na het ontdekken van de 

gebreken, in de zin van art. 7:23 lid 1 BW, daarvan melding heeft gemaakt aan [eiser]. 

8. Voorts moet in aanmerking worden genomen dat het 4-KGM-systeem op 29 oktober 2003 is geïnstalleerd op het bedrijf van 

[verweerder]. Dit betekent dat eerst toen het geleverde systeem volledig geleverd was aan [verweerder]. Dit geldt temeer nu 

[verweerder] door [eiser] is voorgehouden (...) dat het systeem beter zou gaan functioneren wanneer het 4-KGM-systeem zou zijn 

geïnstalleerd. Het hof overweegt volledigheidshalve nog dat tussen partijen vaststaat dat het 4-KGM-systeem deel uitmaakte van de 

overeenkomst tussen partijen, zij het dat dit deel van het systeem pas later kon worden geleverd.  

9. Uit het logboek blijkt voorts dat direct na installatie van het 4-KGM-systeem ook weer geklaagd is door [verweerder], waarop 

monteurs zijn gekomen.  

De klachtenstroom heeft zich voortgezet tot februari 2005, waarna [verweerder] op 4 maart 2005 de buitengerechtelijke ontbinding 

van de koopovereenkomst heeft ingeroepen. Deze ontbinding heeft derhalve plaatsgevonden binnen de tweejaarstermijn van art. 7:23 

lid 2 BW; van verjaring is derhalve geen sprake." 

 

3.4 Onderdeel 1.1 betoogt dat het oordeel van het hof in rov. 7 dat [verweerder] tijdig heeft geklaagd, onjuist is omdat het enkele feit 

dat [verweerder] klachten over het functioneren van het systeem heeft geuit, nog niet betekent dat ([eiser] had moeten begrijpen dat) 

het systeem volgens [verweerder] niet aan de overeenkomst beantwoordde, nu partijen tevens een onderhoudsovereenkomst hadden 

gesloten. Daarom had het op de weg van [verweerder] gelegen om [eiser] niet alleen op de hoogte te stellen van zijn klachten, maar 

ook mede te delen dat hij vond dat het systeem gelet op die klachten niet aan de overeenkomst beantwoordde. 

Dit betoog treft geen doel. Het hof heeft zijn oordeel dat het geleverde melkwinningsysteem niet aan de overeenkomst beantwoordde 

(rov. 28) vooral hierop gegrond, dat het systeem ten gevolge van de herhaalde storingen telkens een of meer uren, oplopend tot een 

of meerdere dagdelen, plat ligt, hetgeen een aanzienlijk negatieve invloed op de bedrijfsvoering (welzijn van de koeien en kwaliteit 

van de melk) heeft, hetgeen [verweerder] niet behoefde te verwachten (rov. 24 en 26). In dat licht moet het oordeel van het hof in 

rov. 7 dat [verweerder] met zijn "voortdurende stroom van klachten" over de gebreken "binnen bekwame tijd na het ontdekken van 

de gebreken, in de zin van art. 7:23 lid 1 BW, daarvan melding heeft gemaakt" aldus verstaan worden, dat [verweerder] heeft 

geklaagd over het niet voldoen van het systeem aan de overeenkomst, en dat zulks voor [eiser] ook duidelijk was. Dat partijen tevens 

een onderhoudsovereenkomst hadden gesloten op grond waarvan [eiser] verplicht was tot herstel over te gaan, staat aan dat oordeel 

niet in de weg. 

 

3.5.1 Onderdeel 2 is gericht tegen het oordeel van het hof in rov. 8-9 dat de buitengerechtelijke ontbinding heeft plaatsgevonden 

binnen de tweejaarstermijn van art. 7:23 lid 2 BW.  

 

3.5.2 De onderdelen 2.1 - 2.1.3 kunnen bij gebrek aan feitelijke grondslag niet tot cassatie leiden, omdat zij ten onrechte tot 
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uitgangspunt nemen dat [verweerder] pas na aflevering van het 4-KGM-systeem heeft ontdekt of hoefde te ontdekken dat het 

melkwinningsysteem niet aan de overeenkomst beantwoordde. Het hof heeft geoordeeld dat [verweerder] dat al na levering van de 

eerste twee melkrobots heeft ontdekt en daarover ook (met "een voortdurende stroom van klachten") geklaagd heeft, en dat zulks 

zich heeft voortgezet tot na de levering van het 4-KGM-systeem.  

 

3.5.3 Volgens onderdeel 2.2 is voor ieder gebrek waarover [verweerder] heeft geklaagd een aparte verjaringstermijn gaan lopen, 

zodat zijn vordering verjaard is voor zover die is gebaseerd op klachten die meer dan twee jaren voor de stuiting van de verjaring ter 

kennis van [eiser] zijn gebracht.  

Dit betoog kan niet leiden tot de conclusie dat de buitengerechtelijke ontbinding heeft plaatsgevonden na verloop van de in art. 7:23 

lid 2 bedoelde verjaringstermijn. [eiser] was immers - ook afgezien van de onderhoudsovereenkomst - op grond van de 

koopovereenkomst gehouden telkens na een klacht over non-conformiteit het gebrek te herstellen (art. 7:21 lid 1, aanhef en onder b, 

BW). Nu na iedere poging tot herstel bleek dat het melkwinningsysteem nog niet naar behoren functioneerde, is telkens nadat [eiser] 

daarvan op de voet van art. 7:23 lid 1 (tijdig) in kennis was gesteld, ingevolge art. 7:23 lid 2 ook telkens een nieuwe 

verjaringstermijn gaan lopen (vgl. Kamerstukken I 2001-2002, 27 809, nr. 323b, blz. 10). Daarom was de bevoegdheid van 

[verweerder] om tot ontbinding over te gaan niet verjaard. Hij heeft immers van die bevoegdheid gebruik gemaakt (ruim) binnen 

twee jaren nadat hij had geklaagd over het feit dat het melkwinningsysteem - ook na de levering van het 4-KGM-systeem dat volgens 

[eiser] tot een verbetering van het functioneren van het gehele systeem zou leiden, en ondanks de ook daarna nog gevolgde pogingen 

tot herstel - nog steeds niet aan de overeenkomst beantwoordde.  

Het onderdeel faalt derhalve in zoverre. 

 

3.5.4 Voor zover onderdeel 2.2 mede zou strekken ten betoge dat de vordering tot vergoeding van de gevolgschade is verjaard voor 

zover deze de in de beginperiode geleden gevolgschade betreft, kan zulks niet tot cassatie leiden. [Eiser] heeft in zijn conclusie van 

antwoord (onder 42-46) het beroep op de verjaring van art. 7:23 lid 2 uitsluitend gedaan ter zake van de ontbinding, en hij heeft - ook 

waar hij nadien stelde dat "de rechtsvordering" was verjaard - niet aangevoerd dat ter zake van de geleden gevolgschade(s) (telkens) 

een aparte verjaringstermijn is gaan lopen. Het hof heeft derhalve begrijpelijkerwijze slechts ter zake van de ontbinding onderzocht 

of sprake was van verjaring. Een beroep op verjaring ter zake van de vordering tot vergoeding van gevolgschade uit de beginperiode, 

dat een onderzoek van feitelijke aard zou vergen, kan dan ook niet voor het eerst in cassatie gedaan worden.  

 

3.5.5 Opmerking verdient overigens dat ingevolge art. 7:23 lid 2 een schadevordering in beginsel verjaart door verloop van twee 

jaren nadat (tijdig) is gereclameerd over het gebrek dat die schade heeft veroorzaakt, en dat voor een vordering ter zake van een 

andere schadepost als gevolg van een later aan het licht gekomen gebrek een nieuwe verjaringstermijn gaat lopen nadat ter zake van 

dat later gebleken gebrek is gereclameerd. Dit is echter anders indien het gebrek aan de verkochte zaak, na herhaalde pogingen tot 

herstel daarvan, telkens terugkeert en telkens tot nieuwe (gevolg)schade leidt. In een zodanig geval, dat erdoor wordt gekenmerkt dat 

tijdig is gereclameerd nadat het gebrek zich voor het eerst voordeed, en dat daarna eveneens is gereclameerd over het terugkeren 

daarvan, is het in strijd met de strekking van deze bepaling de vordering tot vergoeding van de schade uit de beginperiode verjaard te 

achten omdat meer dan twee jaren sinds de eerste klacht(en) zijn verstreken. 

 

3.6 De overige in cassatie aangevoerde klachten kunnen evenmin tot cassatie leiden. Zulks behoeft, gezien art. 81 RO, geen nadere 

motivering nu die 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 [verweerder] begroot op € 1.256,34 

aan verschotten en € 2.200,-- voor salaris. 

 

Dit arrest is gewezen door de vice-president D.H. Beukenhorst als voorzitter en de raadsheren A.M.J. van Buchem-Spapens, 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  

15 april 2011. 

 

 

Conclusie 
 

Zaaknummer: 09/03598 

mr. Wuisman 

Roldatum: 7 januari 2011 
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CONCLUSIE inzake: 

 

1. [Eiseres 1]; 

2. [Eiser 2]; 

3. [Eiseres 3], 

eisers in cassatie, 

advocaten: mrs. R.L. Bakels en D. Rijpma 

 

tegen: 

 

1. [Verweerder 1] 

2. [Verweerder 2] 

3. [Verweerster 3] 

verweerders in cassatie, 

advocaat: mr. R.T.R.F. Carli 

 

1. Feiten en procesverloop 

 

In cassatie kan van de volgende feiten worden uitgegaan((1)): 

(i) Verweerders in cassatie (hierna tezamen en in enkelvoud: [verweerder]) exploiteren in maatschapsverband een melkveehouderij. 

Het bedrijf omvat ongeveer 180 melkkoeien.  

(ii) Op of omstreeks 4 september 2001 heeft [verweerder] bij eisers in cassatie (hierna tezamen en in enkelvoud: [eiser]), dealer van 

melkmachines, voor in totaal NLG 750.000,- (excl. BTW) ofwel € 340.335,- een melkwinningsysteem gekocht, bestaande uit drie 

MERLIN melkrobots, één inlinecooling en vier voerboxen. Onderdeel van het gekochte systeem is ook het zogeheten 

"vierkwartieren geleidbaarheidsmeting". Dit laatste systeem, dat op een later tijdstip zal worden geleverd, maakt het mogelijk om 

tijdens het melken per koe en per kwartier van de uier een controle uit te oefenen op mogelijke aanwezigheid van mastitis 

(uierontsteking). Over het aangekochte systeem wordt in de orderbevestiging van 4 september 2001 onder meer opgemerkt: 

"LASER GESTUURDE, ROBUUSTE AANSLUIT ARM: 

1) Betrouwbare aansluittechniek dus weinig uitval van koeien 

2) Snelle aansluittechniek dus hogere capaciteit. 

3) Degelijke rvs uitvoering waardoor weinig storinggevoelig. 

 

AFNAME PER KWARTIER: 

1 ) Geen blind melken dus minder speen belasting 

2) Betere uier gezondheid dus minder mastitis kosten" 

 

De orderbevestiging vermeldt verder ook nog: 'garantie 12 maanden' en 'service + onderhoudsbeurt 1e halfjaar om de 8 weken'. 

(iii) In aansluiting op de koopovereenkomst heeft [verweerder] met [eiser] ook nog een onderhoudsovereenkomst afgesloten. Op 

grond van deze overeenkomst kan [verweerder] 24 uur per dag aanspraak maken op een storingsmonteur van [eiser]. De vaste kosten 

van de onderhoudsovereenkomst bedragen € 5.000 (excl. BTW) per jaar. De kosten van elk bezoek van een storingsmonteur worden 

afzonderlijk in rekening gebracht. 

(iv) De eerste twee melkrobots zijn op 28 november 2001 geïnstalleerd, terwijl de derde melkrobot in februari 2002 in bedrijf is 

gesteld. Het 4-KGM systeem is op 28 of 29 oktober 2003 geleverd. 

(v) Vanaf het begin zijn er storingen in het systeem opgetreden. Voor het verhelpen van de storingen zijn monteurs van [eiser] op het 

bedrijf van [verweerder] gekomen. Zij hebben in een logboek de aard van de storingen, voorzien van een datum, kort omschreven. 

Ook bij het 4-KGM-systeem zijn direct na levering storingen opgetreden. Het heeft slechts gefunctioneerd van 29 oktober 2003 tot 1 

november 2003 en van 17 maart 2004 tot 4 oktober 2004. 

(vi) [Verweerder] had een Technische Verzekering Apparatuur afgesloten bij Delta Lloyd. Onder deze verzekering heeft hij in de 

jaren 2003 en 2004 een aantal schaden aan het melkwinningsysteem gemeld. Delta Lloyd heeft de verzekering opgezegd tegen 7 

oktober 2004, onder andere omdat het volgens Delta Lloyd aantal gemelde schaden heel duidelijk in ongunstige zin afwijkt van het 

gemiddelde, zowel in aantal als in resultaat.  

(vii) Friesland Coberco Dairy Foods heeft over de jaren 2002-2004 kortingen opgelegd wegens mindere kwaliteit van de door 

[verweerder] geleverde melk. 

(viii) Op 17 december 2004 en 4 maart 2005 heeft de raadsman van [verweerder] [eiser] in gebreke gesteld. In laatstgenoemde brief 

is tevens de buitengerechtelijke ontbinding van de overeenkomst van 4 september 2001 ingeroepen. 

(ix) [Verweerder] heeft een rapport op laten maken door [betrokkene 1]. In zijn rapport van 7 maart 2005 berekent [betrokkene 1] de 

schade die [verweerder] heeft geleden ten gevolge van uierontsteking bij zijn veestapel - als gevolg van het door [verweerder] 
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gestelde niet deugdelijk functioneren van het melkwinningsysteem c.q. het 4-KGM-systeem - op €26.075. 

(x) Toen bleek dat [eiser] het systeem niet wenste terug te nemen, heeft [verweerder] het systeem verkocht voor €30.000. Met een 

beroep op een rapportage van 21 maart 2005 van [betrokkene 1]((2)) heeft [verweerder] onbetwist gesteld dat het systeem op per 1 

april 2005 een dagwaarde van €63.400 had. 

 

1.2 Bij exploot van 5 april 2005 maakt [verweerder] een procedure tegen [eiser] aanhangig bij de rechtbank Zwolle, zittingsplaats 

Lelystad. Hij vordert voor recht te verklaren dat [eiser] jegens hem toerekenbaar tekort is geschoten in de nakoming van de 

koopovereenkomst en dat hij die overeenkomst terecht heeft ontbonden. Hij vordert voorts een veroordeling van [eiser] onder meer 

tot betaling van (a) een bedrag van € 276.935,- (het verschil tussen aankoopprijs en dagwaarde van het gekochte systeem in 2005) en 

(b) een vergoeding voor gevolgschade (bij conclusie van eis gesteld op een bedrag van € 111.430,10) en voor buitengerechtelijke 

kosten (€ 5.160,-). 

 

1.3 [Eiser] bestrijdt de vordering van [verweerder] en vordert op zijn beurt in reconventie een veroordeling van [verweerder] onder 

meer tot betaling van €15.460,35 wegens onbetaald gelaten facturen. 

 

1.4 Bij vonnis van 6 december 2006 wijst de rechtbank de vorderingen in conventie af en die in reconventie gedeeltelijk toe. De 

kernoverweging van de rechtbank houdt in dat [eiser] aan [verweerder] niet een melkwinningsysteem heeft geleverd dat niet aan de 

koopovereenkomst beantwoordde. 

 

1.5 [Verweerder] komt van het vonnis van de rechtbank in appel bij het hof Arnhem, nevenzittingsplaats Leeuwarden. Met 8 grieven 

bestrijdt hij alleen de afwijzing van zijn vorderingen in conventie. Bij arrest van 26 mei 2009 vernietigt het hof het vonnis van de 

rechtbank en wijst hij de vorderingen in conventie van [verweerder] alsnog toe, met dien verstande dat hij voor de vaststelling van de 

gevolgschade een schadestaatprocedure aangewezen acht. De oordelen die het hof tot dit resultaat voeren, laten zich - voor zover in 

cassatie nog van belang - kort aldus samenvatten: 

a. in voldoende mate is komen vast te staan dat het geleverde melkwinningsysteem niet beantwoordde aan de koopovereenkomst, nu 

dit systeem niet betrouwbaar en technisch onvolkomen was (vooral de rov. 18 t/m 28);  

b. [verweerder] was dan ook bevoegd om de koopovereenkomst op die grond te ontbinden zoals hij op 4 maart 2005 heeft gedaan 

(rov. 29); 

c. het recht om de koopovereenkomst te ontbinden was op 4 maart 2005 niet verloren gegaan, aangezien: (i) [verweerder] conform 

artikel 7:23 lid 1 BW [eiser] binnen bekwame tijd kennis heeft gegeven van het niet beantwoorden van het geleverde systeem aan de 

koopovereenkomst en (ii) en hij verder het recht van ontbinding heeft uitgeoefend binnen de twee jaarstermijn van artikel 7:23 lid 2 

BW (rov. 7, 8 en 9); 

d. [eiser] is gehouden aan [verweerder] de aankoopprijs van het melkwinningsysteem minus de dagwaardeprijs ervan in maart 2005 

als door [verweerder] onbestreden gesteld terug te betalen; 

e. [eiser] is ook gehouden de door [verweerder] gestelde en door [eiser] niet bestreden buitengerechtelijke kosten te vergoeden. 

 

1.6 Met een op 26 augustus 2009 uitgebracht exploot - derhalve tijdig - komt [eiser] van het arrest van het hof in cassatie. Nadat 

[verweerder] voor antwoord tot verwerping van het cassatieberoep heeft geconcludeerd, laten beide partijen hun in cassatie 

ingenomen standpunt door hun advocaten schriftelijk toelichten. Er wordt tenslotte nog gere- en -dupliceerd. 

 

2. Bespreking van het cassatiemiddel 

 

2.1 Het aangevoerde cassatiemiddel bestaat uit vier onderdelen. De onderdelen 1 en 2 keren zich tegen de hierboven in 1.5 sub c kort 

aangeduide oordelen, waarmee ook - zij het meer op indirecte wijze - het in 1.5 sub b kort weergegeven oordeel wordt bestreden. 

Onderdeel 3 ziet op het hierboven in 1.5 sub c genoemde oordeel en onderdeel 4 op de beslissing inzake de buitengerechtelijke 

kosten. Tegen het hierboven in 1.5 sub a vermelde oordeel wordt niet opgekomen. 

 

onderdeel 1 

 

2.2 In onderdeel 1 wordt het oordeel van het hof in rov. 7 bestreden dat [verweerder] met zijn van meet af aan aangevangen, 

voortdurende stroom van klachten heeft voldaan aan het vereiste van artikel 7:23 lid 1 BW om na het ontdekken van gebreken in het 

gekochte de verkoper (in casu [eiser]) hiervan binnen bekwame tijd in kennis te stellen. Het hof miskent, zo wordt betoogd, dat in 

casu het uiten door [verweerder] van klachten over het functioneren van het systeem niet voldoende was, maar dat door hem ook 

meegedeeld had moeten worden dat zijns inziens het geleverde niet aan de overeenkomst beantwoordde. Althans, het hof heeft in het 

licht van een viertal stellingen van [eiser] onvoldoende duidelijk gemaakt waarom [eiser] uit de door [verweerder] geuite klachten 

zou hebben moeten afleiden dat hij van mening was dat het geleverde niet aan de overeenkomst beantwoordde. 

 

2.3 Bij deze klacht moet in aanmerking worden genomen de - onbestreden - slotsom van het hof in rov. 28 dat het door [verweerder] 
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van [eiser] gekochte melkwinningsysteem niet aan de overeenkomst beantwoordde. Die slotsom rust onder meer op - eveneens niet 

bestreden - de vaststellingen in rov. 24 omtrent de aard van de storingen (het plat liggen van het systeem voor de duur van één of een 

aantal uren oplopend tot een of meer dagdelen) en het negatieve effect daarvan op de bedrijfsvoering, en in rov. 26 omtrent wat 

[verweerder] van het systeem mocht verwachten. Het was niet een feit van algemene bekendheid dat een geautomatiseerd 

melkwinningsysteem in 2001 nog geen betrouwbaar systeem was. En uit niets blijkt dat [eiser] voorafgaand aan de totstandkoming 

van de koopovereenkomst mededelingen heeft gedaan, waaruit [verweerder] had moeten of kunnen afleiden dat het door hem aan te 

schaffen systeem onbetrouwbaar was c.q. behept was met kinderziektes en technische onvolkomenheden. 

 

2.4 Tegen die achtergrond bezien lijdt het geen twijfel dat het hof met zijn vooropstelling in rov. 7 dat [verweerder] van meet af aan 

zich met klachten over het functioneren van het systeem heeft gewend tot (vertegenwoordigers) van [eiser], heeft bedoeld aan te 

geven dat [verweeder] daarmee aan [eiser] te kennen gaf dat het gekochte systeem niet beantwoordde aan de koopovereenkomst. Dat 

het hof dit bedoelt heeft, vindt ook zijn bevestiging in de in de slotzin van rov. 7 vermelde conclusie van het hof dat aan het vereiste 

is voldaan dat [verweerder] binnen bekwame tijd na het ontbreken, in de zin van artikel 7:23 lid 1 BW, daarvan melding aan [eiser] 

heeft gemaakt. Die conclusie houdt tevens in dat volgens het hof het [eiser] ook duidelijk moet zijn geweest dat [verweerder] met 

zijn stroom van klachten naar voren heeft gebracht dat het geleverde systeem niet aan de koopovereenkomst beantwoordde. Tegen de 

hiervoor in 2.3 vermelde achtergrond is dat geen onbegrijpelijk oordeel, ook niet gelet op de vier stellingen van [eiser] waarnaar 

wordt verwezen. De stellingen (i) en (ii) vinden direct hun weerlegging in genoemde achtergrond. Het moet in het licht van de aard, 

veelheid en gevolgen voor de bedrijfsvoering van de opgetreden storingen ook voor [eiser] duidelijk zijn geweest dat het geleverde 

systeem niet de eigenschappen bezat die [verweerder] op grond van de koopovereenkomst mocht verwachten en dat de klachten van 

[verweerder] daarmee te maken hadden. Wat stelling (iii) betreft, het feit dat [verweerder] de facturen voor de reparaties steeds heeft 

voldaan, noopt niet tot een andere conclusie dan zojuist genoemd. Er was immers met [eiser] ook een onderhoudscontract gesloten, 

die kan verklaren niet alleen dat [eiser] facturen aan [verweerder] heeft gezonden maar ook dat laatstgenoemde die facturen heeft 

voldaan. Stelling (iv) dat de raadsman van [verweerder] pas bij brief van 17 december 2004 aan [eiser] bericht dat de melkrobots niet 

aan de koopovereenkomst beantwoorden, staat evenmin eraan in de weg om de eerdere klachten van de zijde van [verweerder] over 

het functioneren van het geleverde systeem op te vatten als een mondeling uitdragen dat het geleverde niet aan de koopovereenkomst 

voldeed en om aan te nemen dat [eiser] dat ook zo heeft begrepen. [Verweerder] heeft kennelijk lang gehoopt dat [eiser] de gebleken 

gebreken in het systeem zou kunnen verhelpen. In dit verband is van belang de onbestreden vaststelling van het hof in rov. 8, dat 

[verweerder] door [eiser] is voorgehouden dat het systeem beter zou gaan functioneren wanneer het 4-KGM-systeem zou zijn 

geïnstalleerd. Toen die hoop toch ijdel bleek te zijn - ook na de installatie van het 4KGM-systeem traden storingen op -, heeft hij 

tenslotte besloten juridische hulp in te roepen. Daaruit is de brief van 17 december 2004 voortgekomen. 

 

2.5 Kortom, de klachten in onderdeel 1 treffen geen doel. 

 

onderdeel 2 

 

2.6 Met een aantal klachten in onderdeel 2 wordt beoogd het oordeel van het hof te bestrijden dat [verweerder] tot ontbinding van de 

koopovereenkomst is overgegaan binnen de in artikel 7:23 lid 2 BW genoemde termijn van twee jaren na de kennisgeving bedoeld in 

lid 1 van dat artikel en dat het recht van ontbinding niet verjaard was. De klachten treffen geen doel.  

 

2.7 Voor zover de klachten in onderdeel 2 voortbouwen op die uit onderdeel 1, missen zij een deugdelijk fundament, nu de klachten 

in onderdeel 1 om de hierboven uitgezette reden geen doel treffen. 

 

2.8 Voor zover de aangevoerde klachten stoelen op de veronderstelling dat het hof ervan is uitgegaan dat voor [verweerder] de 

verplichting om [eiser] in kennis te stellen van gebleken gebreken pas na de levering en installatie van het 4-KGM-systeem in 

oktober 2003 en niet reeds na de levering in november 2001 en februari 2002 van de andere delen van het gekochte 

melkwinningsysteem, falen zij wegens gemis aan feitelijke grondslag. Genoemd uitgangspunt heeft het hof niet aangehouden. Het 

hof heeft immers, zoals hierboven al uiteengezet, in rov. 7 geoordeeld dat [verweerder] al ruim vóór de levering en installatie van het 

4-GKM-systeem aan [eiser] te kennen heeft gegeven dat het melkwinningsysteem, voor zover al geleverd, niet aan de 

koopovereenkomst beantwoordde. In de rov. 8 en 9 oordeelt het hof niet meer dan dat hierin geen verandering kwam met de levering 

en installatie van het 4-KGM-systeem en dat [verweerder] ook dat aan [eiser] heeft meegedeeld door het uiten van klachten over het 

systeem. 

 

2.9 Voor zover erover geklaagd wordt dat het hof ten onrechte althans onvoldoende gemotiveerd heeft geoordeeld dat [verweerder] 

het recht van ontbinding in maart 2005 tijdig heeft uitgeoefend, ook al zijn door [verweerder] de eerste klachten reeds in december 

2001 geuit, geschiedt dat eveneens tevergeefs. Aan een koper komt, indien het hem geleverde niet aan de koopovereenkomst 

beantwoordt, niet slechts een recht op ontbinding toe maar ook een recht op nakoming, bijvoorbeeld door opheffing van de gebleken 

gebreken, en/of een recht op schadevergoeding. De keuze van het uit te oefenen recht is aan de koper. Kiest hij eerst voor uitoefening 

van het recht van nakoming dan gaat daarmee zijn recht op ontbinding van de koopovereenkomst niet verloren, indien de uitoefening 
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van het recht van nakoming niet baat. Zie in dit verband artikel 6:88 lid 2 BW waar onder meer is bepaald: "Heeft de schuldeiser 

nakoming verlangd, doch wordt daaraan niet binnen bekwame tijd voldaan, dan kan hij al zijn rechten wederom doen gelden." In 

casu is dit ook de gang van zaken geweest. [verweerder] heeft eerst gepoogd met verzoeken aan [eiser] tot opheffing van storingen te 

bereiken dat het geleverde melkwinningsysteem naar behoren zou gaan functioneren. Deze weg heeft hij langere tijd gevolgd, mede 

doordat hem door [eiser] is voorgehouden dat het systeem beter zou gaan functioneren wanneer het 4-KGM-systeem zou zijn 

geïnstalleerd. Toen ook die installatie niet het gewenste resultaat opleverde, is hij alsnog gebruik gaan maken van zijn recht op 

ontbinding. Dat heeft hij gedaan binnen de termijn van twee jaren nadat gebleken was dat ook de installatie van het 4-GKM-systeem 

niet een naar behoren functioneren van het melkwinningsysteem meebracht en [verweerder] [eiser] ook daarvan in kennis had 

gesteld. Daarmee bleef hij binnen de termijn van twee jaren bedoeld in artikel 7:23 lid 2 BW. Het hof kon dan ook aan het slot van 

rov. 9 concluderen: "van verjaring is derhalve geen sprake." 

 

onderdeel 3 

 

2.10 Onderdeel 3 is gericht tegen rov. 30, meer in het bijzonder voor zover het hof daarin oordeelt dat de na de ontbinding voor 

[verweerder] ontstane ongedaanmakingsverplichting inhoudt dat hij in de vorm van verrekening aan [eiser] een bedrag van € 

63.400,- heeft te voldoen, zijnde de dagwaarde van het geleverde melkwinningsysteem per 1 april 2005. Het hof had niet die waarde 

moeten aanhouden maar de waarde van het systeem ten tijde van de levering. Bij de benadering van het hof wordt de waardedaling 

die tijdens het gebruik van het systeem door [verweerder] is opgetreden, ten laste van [eiser] gebracht.  

 

2.11 Indien een wederkerige overeenkomst met recht wordt ontbonden dan ontstaat er ingevolge artikel 6:271, tweede volzin, BW 

voor de betrokken contractspartijen, voor zover de overeenkomst al is nagekomen, een verbintenis tot ongedaanmaking van de reeds 

door hen ontvangen prestaties. In casu betekent dat, dat [eiser] de van [verweerder] ontvangen koopprijs heeft te restitueren en dat 

[verweerder] het hem door [eiser] geleverde melkwinningssysteem heeft terug te geven. Tot dit laatste was [verweerder] in staat 

maar, zoals het hof in rov. 30 onbestreden vaststelt((3)), was [eiser] niet bereid om het door hem aan [verweerder] geleverde systeem 

terug te nemen. Er doet zich dus niet de situatie als in artikel 6:272 BW voor dat de aard van de prestatie [eiser] uitsluit dat zij 

ongedaan wordt gemaakt. Het is de weigerachtige houding van [eiser] die ertoe heeft geleid dat [verweerder] het hem door [eiser] 

geleverde melkwinningsysteem niet aan laatstgenoemde heeft kunnen teruggeven. Bij deze stand van zaken mist het in artikel 6:276 

BW bepaalde toepassing. Nu [verweerder] na de ontbinding van de koopovereenkomst tegenover [eiser] tot niet meer gehouden was 

dan tot het teruggeven van het nog aanwezige melkwinningsysteem en hij door [eiser] tot het uitvoering geven aan die verplichting 

niet in staat is gesteld wegens diens weigerachtige houding, moet worden aangenomen dat, zo al [eiser] nog enige aanspraak jegens 

[verweerder] ter zake van het melkwinningsysteem zou hebben gehad, die aanspraak toch niet meer kan zijn dan een aanspraak op 

uitbetaling van een bedrag gelijk aan de waarde van het systeem ten tijde dat [verweerder] de teruggave daarvan aan [eiser] aanbood. 

Het valt niet in te zien dat [eiser] door zijn weigerachtige houding in een financiële betere situatie zou kunnen geraken dan die 

waarin hij zou verkeren in het geval hij [verweerder] in de gelegenheid had gesteld om diens verplichting tot teruggeven van het 

melkwinningsysteem na te komen. Kortom, binnen het kader van wat de ongedaanmakingsverplichtingen over en weer meebrachten, 

is het niet onjuist dat het hof als verplichting voor [verweerder] aanhoudt het betalen van een bedrag van € 63.400,-, waarvan het hof 

- onbestreden - vaststelt dat [eiser] niet heeft betwist dat het met de dagwaarde van het melkwinningsysteem per 1 april 2005 

overeenkomt.  

 

2.12 Voor zover nog aan de orde wordt gesteld dat bij de aanpak van het hof de waardedaling van het systeem, die is veroorzaakt 

doordat het jarenlang bij [verweerder] in gebruik is geweest, geheel ten laste van [eiser] wordt gebracht, wordt daarmee een punt 

aangesneden dat meer te maken heeft met een eventuele ongerechtvaardigde verrijking van [verweerder] ten koste van [eiser]. Dit is 

een kwestie die [eiser] in de vorige instanties aan de orde had kunnen stellen door een schadevordering op grond van 

ongerechtvaardigde verrijking in te stellen. Dat is echter niet gebeurd. Vanwege de daaraan verbonden feitelijke aspecten is er geen 

ruimte om dit punt in deze cassatieprocedure alsnog op te brengen. 

 

2.13 Het voorgaande voert tot de slotsom dat ook onderdeel 3 [eiser] niet baat. 

 

onderdeel 4 

 

2.14 Met onderdeel 4 wordt opgekomen tegen de toewijzing van een vergoeding voor buitengerechtelijke kosten. Het wordt 

onbegrijpelijk geacht dat het hof oordeelt dat [eiser] tegen de toewijzing geen verweer zou hebben gevoerd. In dat verband wordt 

gewezen op hetgeen [eiser] in de conclusie van antwoord in conventie tevens van eis in reconventie sub 51 heeft aangevoerd. Daar 

wordt inderdaad de in de inleidende dagvaarding opgenomen vordering van [verweerder] inzake de vergoeding van 

buitengerechtelijke kosten bestreden, maar dat geschiedt aldaar in geheel algemene termen. Door [verweerder] zijn echter diverse 

door en voor hem ondernomen activiteiten vóór en na 4 maart 2005 genoemd gericht op het ontbinden van de koopovereenkomst 

(ingebrekestelling; aanzegging van buitengerechtelijke ontbinding) en het afwikkelen van de gevolgen van de ontbinding van de 

overeenkomst (opmaken van schaderapporten door [betrokkene 1]; brieven inzake het ter beschikking stellen van het geleverde 
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melkwinningsysteem((4))). Deze activiteiten heeft [eiser] als zodanig niet bestreden. Dit gegeven bood het hof de ruimte om in rov. 

33 te oordelen: "Nu voldoende blijkt dat voorafgaande aan de voorbereiding van de procedure werkzaamheden zijn verricht en 

[eiser] geen verweer heeft gevoerd tegen deze kosten, acht het hof voor de gevorderde kosten toewijsbaar 2 extra punten in het 

geldende liquidatietarief (tarief VII), derhalve € 5.160,-." 

 

2.15 Ook onderdeel 4 leidt derhalve niet tot vernietiging van het bestreden arrest. 

 

3. Conclusie 

 

Geconcludeerd wordt tot verwerping van het cassatieberoep. 

 

De Procureur-Generaal bij de 

Hoge Raad der Nederlanden 

 

1. Zij zijn ontleend aan de opsomming van vaststaande feiten in rov. 2.1-2.15 en 30 van het in cassatie bestreden arrest. 

2. Overgelegd als productie 11 bij de Akte overlegging van producties d.d. 20 april 2005. 

3. Op basis van de tussen partijen over dit punt gevoerde debat; zie enerzijds de memorie van grieven van [verweerder], sub 8 en 9, 

en anderzijds de memorie van antwoord van [eiser], sub 15. 

4. Zie de memorie van grieven van [verweerder], sub 7, 8 en 9. 
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3. Zorgplicht 
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Zorgplicht: Wettelijke regeling 

De zorgplicht van een opdrachtnemer is opgenomen in artikel 401 van boek 7 van het Burgerlijk 

Wetboek. De reikwijdte hiervan wordt mede bepaald door de omschrijving van de overeenkomst van 

opdracht (7:400 BW). De overeenkomst verplicht de opdrachtnemer tot het verrichten van 

werkzaamheden: er is – in beginsel -  sprake van een inspanningsverbintenis, en dus geen 

resultaatverbintenis waarbij de schuldenaar gehouden is een bepaalde prestatie (bepaald resultaat) 

te leveren. 

 

Artikel 7:400 

1. De overeenkomst van opdracht is de overeenkomst waarbij de ene partij, de opdrachtnemer, zich 

jegens de andere partij, de opdrachtgever, verbindt anders dan op grond van een 

arbeidsovereenkomst werkzaamheden te verrichten die in iets anders bestaan dan het tot stand 

brengen van een werk van stoffelijke aard, het bewaren van zaken, het uitgeven van werken of het 

vervoeren of doen vervoeren van personen of zaken.  

2. De artikelen 401-412 zijn, onverminderd artikel 413, van toepassing, tenzij iets anders voortvloeit 

uit de wet, de inhoud of aard van de overeenkomst van opdracht of van een andere rechtshandeling, 

of de gewoonte.  

 

Artikel 7:401 

De opdrachtnemer moet bij zijn werkzaamheden de zorg van een goed opdrachtnemer in acht 

nemen.   
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LJN: BW0817, Rechtbank 's-Hertogenbosch 
 

 

Datum uitspraak: 04-04-2012 

Datum publicatie: 04-04-2012 

Rechtsgebied: Handelszaak 

Soort procedure: Eerste aanleg - enkelvoudig 

Inhoudsindicatie: Zorgplicht assurantietussenpersoon. Bewijsopdracht 

Vindplaats(en): Rechtspraak.nl 
 

 

 

Uitspraak 
 

vonnis 

RECHTBANK 'S-HERTOGENBOSCH 

 

Sector civiel recht 

 

 

zaaknummer / rolnummer: 217194 / HA ZA 10-1976 

 

Vonnis van 4 april 2012 

 

in de zaak van 

 

[eisers sub 1 en 2] 

gevestigd te [woonplaats], 

eisers in conventie, 

verweerders in reconventie, 

advocaat mr. I.J.A.J. Hanssen te Boxmeer, 

 

tegen 

 

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid 

ING ASSURANTIEKANTOREN NEDERLAND B.V., 

gevestigd te 's-Hertogenbosch, 

gedaagde in conventie, 

eiseres in reconventie, 

advocaat mr. Ph.C.M. van der Ven te ‘s-Hertogenbosch. 

 

 

Partijen zullen hierna [eisers] en ING genoemd worden. 

 

1. De procedure 

 

1.1. Het verloop van de procedure blijkt uit: 

- het tussenvonnis van 24 november 2010 

- het proces-verbaal van comparitie van 12 april 2011 

- de conclusie van repliek  

- de conclusie van dupliek 

- de pleidooien en de ter gelegenheid daarvan overgelegde stukken.  

 

1.2. Ten slotte is vonnis bepaald. 

 

2. De feiten 

 

2.1. Met ingang van 1 september 1995 heeft [eiser sub 1] Investments door tussenkomst van [X] Assurantiën ten behoeve van de 
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heer [eiser sub 1] een verzekering met arbeidsongeschiktheidsdekking afgesloten bij Nationale Nederlanden, waarbij de heer [X] als 

assurantietussenpersoon is opgetreden (productie 7 bij dagvaarding).  

 

2.2. [eisers] heeft voor het sluiten van de verzekering met arbeidsongeschiktheidsdekking het accountantskantoor [Y] ingeschakeld, 

welk kantoor zich tot [X] heeft gewend. De besprekingen over de te verzorgen dekking werden voornamelijk gevoerd door de heer 

[Z] namens [Y] en de heer [X].  

 

2.3. Aanhangsel D99 bij de polis van deze verzekering (productie 7 bij dagvaarding) bepaalt omtrent het 

arbeidsongeschiktheidscriterium het volgende: 

 

“(…) Arbeidsongeschikt, geheel of gedeeltelijk, is de verzekerde, die als gevolg van ziekte (zwangerschap en bevalling hiermee 

gelijkgesteld) of gebreken geheel of gedeeltelijk ongeschikt is om met arbeid, die voor zijn krachten en bekwaamheid is berekend en 

die met het oog op zijn opleiding en vroeger beroep in billijkheid van hem kan worden verwacht, te verdienen, hetgeen vergelijkbare, 

lichamelijk en psychisch gezonde, personen van soortgelijke opleiding met arbeid gewoonlijk verdienen; hierbij gaat het derhalve 

om een ongeschiktheid naar medische maatstaven en blijft een daardoor verminderde gelegenheid tot het verkrijgen van arbeid 

buiten beschouwing.” 

 

2.4. In april 1999 heeft de heer [eiser sub 1] aan de heer [X] een melding van arbeidsongeschiktheid gedaan, welke melding [X] heeft 

doorgeleid aan Nationale Nederlanden.  

 

2.5. Op 4 augustus 1999 heeft Nationale Nederlanden de heer [eiser sub 1] door tussenkomst van de heer [X] geïnformeerd dat op 

grond van de polis een wachttijd van 52 weken gold en een wachttijd van 13 weken voor de uitkering van de overbruggingsrente, 

wanneer hij gedurende een periode van 13 weken 100% arbeidsongeschikt zou zijn. 

 

2.6. Met ingang van 1 februari 2000 heeft [eiser sub 1] Investments ten behoeve van de heer [eiser[AA] 1] via [AA] een 

ziekteverzuimverzekering afgesloten bij AMEV (productie 15 bij dagvaarding). 

 

2.7. [X] Assurantiën is in 2001 is gefuseerd met [AA] tot [AA] [X] (productie 5 bij dagvaarding). In januari 2005 is [AA] [X] door 

een juridische fusie opgegaan in Zuidstaete Verzekeringen & Financiële Diensten (productie 5 bij dagvaarding). Per 31 januari 2007 

is Zuidstaete vervolgens opgehouden te bestaan door een juridische fusie met ING Assurantiekantoren Nederland BV (hierna: ING) 

(productie 1 bij dagvaarding).  

 

2.8. Op 7 augustus 2002 heeft de heer [X] in verband met arbeidsongeschiktheid van de heer [eiser sub 1] een aanvraagformulier ter 

verkrijging van dekking bij Nationale Nederlanden ingediend.  

 

2.9. Op 21 juli 2004 heeft mw. [S] namens Psycho-Expertise B.V. op verzoek van Nationale Nederlanden een psycho-expertise bij 

de heer [eiser sub 1] verricht in de context van een arbeidsongeschiktheidsevaluatie (productie 8 bij dagvaarding). 

 

2.10. Op 9 november 2004 is de heer [eiser sub 1] op verzoek van Nationale Nederlanden bezocht door de heer [W] om de mate van 

arbeidsongeschiktheid te bepalen. Het van dit bezoek opgemaakte besprekingsverslag (productie 10 bij dagvaarding) vermeldt het 

volgende, voor zover thans relevant: 

“(…) Is er sprake van een arbeidsongeschiktheidsverzekering voor beroepsarbeidsongeschiktheid? Ook dit is bij u geverifieerd. 

Conform de reeds aan verzekerde verstrekte informatie is er geen sprake van een inkomensverzekering c.q. een 

arbeidsongeschiktheidsverzekering waarbij beroepsarbeidsongeschiktheid als uitgangspunt dient te gelden, maar er is sprake van een 

verzekering gekoppeld aan een levenspolis die in geval van arbeidsongeschiktheid onder voorwaarden voorziet in een rente. (…) Het 

arbeidsongeschiktheidscriterium is passende arbeid. N.B. Naar aanleiding van bovenstaande antwoorden zal verzekerde nog contact 

opnemen met zijn verzekeringsadviseur (de heer [X]) aangezien hij onder andere van mening was dat er wel sprake was van 

beroepsarbeidsongeschiktheid. (…)” 

 

2.11. Op 8 februari 2005 en 1 april 2005 hebben vervolggesprekken plaatsgevonden tussen de heer [eiser sub 1] en de heer [W]. In 

de gespreksverslagen van die gesprekken (producties 11 en 12) wordt het standpunt inzake het geldende 

arbeidsongeschiktheidscriterium, zoals hiervoor vermeld onder 2.8, herhaald. Het gespreksverslag van 8 februari 2005 vermeldt 

voorts als volgt, voor zover thans relevant: 

“(…) Dit was voor verzekerde aanleiding om tijdens het bezoek telefonisch contact op te nemen met de heer [X] 

(verzekeringsadviseur) aangezien verzekerde er nog steeds vanuit gaat dat er destijds is gesproken over 

beroepsarbeidsongeschiktheid. Uit het telefonisch onderhoud werd het voorgaande door de heer V.d. Ven bevestigd. Mij werd 

verstaan gegeven om uit te gaan van beroepsarbeidsongeschiktheid. Hierover zou zijn gesproken met een afdelingshoofd bij 

Nationale Nederlanden. (…)” 
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2.12. Bij brief van 11 april 2005 heeft de heer [X] bij Nationale Nederlanden om opheldering gevraagd omtrent de polisvoorwaarden.  

 

2.13. Bij brief van 27 maart 2006 (productie 13 bij dagvaarding) heeft de heer [eiser sub 1] aan Nationale Nederlanden het volgende 

geschreven, voor zover thans relevant: 

“(…) uitgaande van de polisvoorwaarden staat letterlijk: Vrijstelling bij arbeidsongeschiktheid vermelde met betrekking tot het 

beroep respectievelijk de werkzaamheden bij de vaststelling van arbeidsongeschiktheid. Hieruit kan ik niet concluderen dat het gaat 

om passende arbeid, dus als zoals ik het zelf lees gaat het om beroepsaansprakelijkheidsongeschiktheid.(…) Deze gesprekken hebben 

tot op heden nog niets duidelijk opgeleverd. Het standpunt van de tussenpersoon blijft ondanks uw mening nog steeds het zelfde en 

ik zie dan ook geen andere mogelijkheid als U of Zuidstaete aansprakelijk te stellen voor de geleden schade voor het verleden en de 

toekomst. (…)” 

 

2.14. Bij brief van 6 juli 2006 (productie 14 bij dagvaarding) heeft Nationale Nederlanden de heer [eiser sub 1] het volgende 

geschreven, voor zover thans relevant: 

“(…) U vraagt om een uitleg over het begrip arbeidsongeschiktheid uit de polisvoorwaarden, zoals die van toepassing zijn op uw 

polis. De definitie van arbeidsongeschiktheid staat in aanhangsel D99 en luidt als volgt (…). Hieruit blijkt dat het om “passende 

arbeid” gaat (…). Uit het voorgaande blijkt dat hier absoluut geen beroepsarbeidsongeschiktheid mee wordt bedoeld. (…)” 

 

2.15. Bij brieven van 26 april 2008, 16 juni 2008, 18 november 2009 en 31 maart 2010 hebben eisers ING aansprakelijk gesteld voor 

de door hen geleden schade. 

 

 

3. Het geschil 

 

3.1. [eisers] vordert dat de rechtbank bij vonnis, voor zover mogelijk uitvoerbaar bij voorraad: 

I. voor recht verklaart dat ING de op haar rustende zorg- en waarschuwingsplicht heeft geschonden en jegens eisers onrechtmatig 

heeft gehandeld door haar handelwijze als omschreven in de dagvaarding, dan wel voor recht te verklaren dat ING zich niet 

overeenkomstig de eisen van redelijkheid en billijkheid heeft gedragen door die handelswijze, zodat ING uit dien hoofde gehouden is 

de schade die eisers daardoor hebben geleden te vergoeden; 

II. voor recht verklaart dat ING aansprakelijk is voor de schade die een gevolg is van het feit dat de 

arbeidsongeschiktheidsverzekering geen dekking biedt voor beroepsarbeidsongeschiktheid en AMEV door de te late melding van 

ING geen uitkering doet onder de ziekteverzuimverzekering; 

III. bepaalt dat de onder I en II genoemde schade zal worden opgemaakt door een door de rechtbank te benoemen deskundige, 

althans dat deze zal worden opgemaakt bij staat; 

IV. vermeerderd met de wettelijke rente vanaf 25 april 2008, althans de dag der inleidende dagvaarding, tot de dag der algehele 

voldoening; 

V. met veroordeling van ING in de proceskosten. 

 

3.2. [eisers] heeft, tegen de achtergrond van de vaststaande feiten, aan zijn vordering het volgende ten grondslag gelegd. [eisers] 

heeft in 1995 aan [X] opdracht gegeven een beroepsarbeidsongeschiktheidsverzekering af te sluiten ten behoeve van de heer [eiser 

sub 1], die in april 1999 arbeidsongeschikt is geraakt. In de periode daarna is echter gebleken dat niet de door [eisers] gewenste 

beroepsarbeidsongeschiktheidsverzekering is afgesloten, doch slechts een verzekering die dekking biedt voor ‘reguliere’ 

arbeidsongeschiktheid. [X] heeft [eiser sub 1] er nooit op gewezen dat de door hem gewenste verzekering niet was afgesloten, zodat 

[eisers] er op heeft vertrouwd dat dat wel gebeurd was. ING is hierdoor tekort geschoten in de op haar als assurantietussenpersoon 

rustende zorgplicht, dan wel heeft onrechtmatig gehandeld jegens [eisers]. ING is op grond van art. 6:170 BW aansprakelijk voor de 

door [eisers] geleden schade ten gevolge van de gedragingen van [X], die ten tijde daarvan in dienst was bij de rechtsvoorgangers 

van ING. De door [eisers] geleden schade bestaat uit het verschil tussen de uitkeringen die zouden zijn ontvangen als een 

beroepsarbeidsongeschiktheidsverzekering was afgesloten, en de uitkeringen die ontvangen zijn op basis van de restcapaciteit.  

Daarnaast heeft [eisers] tevens schade geleden doordat [X] heeft nagelaten de ziekmelding van de heer [eiser sub 1] tijdig onder de 

ziekteverzuimverzekering bij AMEV te melden, met als gevolg dat AMEV heeft geweigerd een uitkering te doen. Ook deze 

handelwijze dient te worden bestempeld als strijdig met de zorgplicht, waarmee ING jegens [eisers] wanprestatie heeft gepleegd dan 

wel zich onrechtmatig heeft gedragen.  

Tot slot stelt [eisers] dat het onder de gegeven omstandigheden niet redelijk en billijk is om [eisers] de rekening te presenteren van 

het feit dat assurantietussenpersoon ING haar werkzaamheden niet naar behoren heeft verricht. ING dient ook op deze grond de door 

[eisers] geleden schade te vergoeden.  

 

3.3. ING heeft hiertegen het volgende ingebracht. Allereerst is de vordering van [eisers] verjaard voor zover deze betrekking heeft op 

de gestelde schade over de periode van april 1999 tot en met 24 april 2005. [eisers] heeft ING pas bij brief van 25 april 2008 
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aansprakelijk gesteld, terwijl hij al vanaf 7 augustus 2002 wist dat Nationale Nederlanden zich op het standpunt stelde dat ING 

namens [eisers] geen beroepsarbeidsongeschiktheidsverzekering heeft afgesloten. Daarnaast zijn de vorderingen van [eisers] jegens 

ING komen te vervallen omdat [eisers] niet binnen bekwame tijd heeft geklaagd. Bovendien betwist ING dat [eisers] opdracht heeft 

gegeven tot het sluiten van een beroepsarbeidsongeschiktheidsverzekering. In 1995 was het voor ondernemers als de heer [eiser sub 

1] niet mogelijk zich op basis van dit criterium te verzekeren. Bij de weduwepensioenverzekering, gecombineerd met 

arbeidsongeschiktheidsdekking, die [eisers] feitelijk heeft afgesloten was dat ook na 1995 niet mogelijk. De door [eisers] 

aangevoerde omstandigheden kunnen voorts het door hem gestelde ontstane vertrouwen dat wel een 

beroepsarbeidsongeschiktheidsverzekering is afgesloten niet rechtvaardigen. Subsidiair heeft ING zich op het standpunt gesteld dat 

sprake is van eigen schuld aan de zijde van [eisers]. Hij had reeds bij ontvangst van de polisbescheiden moeten opmerken dat geen 

sprake was van een beroepsarbeidsongeschiktheidsverzekering.  

Wat betreft de ziekteverzuimverzekering heeft ING aangevoerd dat deze verzekering is afgesloten bij [AA]. Ten tijde van de 

ziekmelding waren [AA] en [X] Assurantiën nog niet gefuseerd. [eisers] had zich derhalve bij [AA] en niet bij [X] moeten 

ziekmelden. 

Tot slot heeft ING betwist dat [eisers] schade heeft geleden en tevens aangevoerd dat de door [eiser sub 1] gestelde schade 

onvoldoende is onderbouwd.  

 

4. De beoordeling 

 

4.1. De vorderingen van [eisers] vallen in twee onderdelen uiteen: een deel betreffende de beroepsarbeidsongeschiktheidsverzekering 

en een deel betreffende de ziekteverzuimverzekering. De rechtbank zal deze onderdelen hierna apart bespreken.  

 

4.2. ING heeft zich ter comparitie op het standpunt gesteld dat slechts de heer [eiser sub 1], eiser sub 1, een vorderingsrecht aan de 

polissen van de verzekeringen kan ontlenen en schade kan lijden als gevolg van een eventuele tekortkoming in de nakoming door 

[X]. De rechtbank begrijpt dit verweer van ING aldus dat [eiser sub 1] Investments, eiseres sub 2, volgens ING geen belang heeft bij 

haar vorderingen.  

 

In dit verband overweegt de rechtbank als volgt. Hoewel [eiser sub 1] Investments als verzekeringnemer partij is bij zowel de 

beroepsarbeidsongeschiktheidsverzekering als de ziekteverzuimverzekering, heeft zij deze verzekeringen (enkel) afgesloten ten 

behoeve van de heer [eiser sub 1]. Daaruit volgt dat alleen de heer [eiser sub 1] schade lijdt als gevolg van een eventuele 

tekortkoming in de nakoming door [X], hetgeen zijdens [eiser sub 1] Investments ook niet is betwist. Van de aanwezigheid van een 

ander belang van [eiser sub 1] Investments is voorts niets gesteld of gebleken. Gelet hierop zullen de vorderingen van [eiser sub 1] 

Investments bij eindvonnis worden afgewezen.  

 

Ziekteverzuimverzekering 

 

4.3. [eiser sub 1] verwijt [X] dat hij de ziekmelding van [eiser sub 1], direct na zijn val en de daardoor ontstane 

arbeidsongeschiktheid in 1999, niet bij AMEV heeft gemeld. In rechte staat echter vast dat de ziekteverzuimverzekering pas op 1 

februari 2000 bij [AA] is afgesloten. Hoe een ziekmelding uit 1999 zou kunnen worden gemeld onder een ziekteverzuimverzekering 

die pas in 2000 is afgesloten, acht de rechtbank zonder nadere toelichting, die ontbreekt, niet althans onvoldoende begrijpelijk. In het 

licht daarvan is evenmin begrijpelijk dat [X] in 1999 de zorgplicht zou hebben gehad om de ziekmelding door te leiden naar de 

ziekteverzuimverzekering. Dit geldt temeer nu uit de stukken blijkt dat [AA] en [X] Assurantiën op dat moment nog niet waren 

gefuseerd, zodat de ziekteverzuimverzekering ook nog niet tot de portefeuille van [X] behoorde.  

 

4.4. Gezien het voorgaande zal het deel van de vorderingen dat betrekking heeft op de ziekteverzuimverzekering bij eindvonnis 

worden afgewezen. 

 

Beroepsarbeidsongeschiktheidsverzekering 

 

4.5. De twee meest verstrekkende verweren van ING met betrekking tot de arbeidsongeschiktheidsverzekering betreffen een beroep 

op verjaring en schending van de klachtplicht. Beide verweren zijn gebaseerd op de stelling dat [eiser sub 1] er al vanaf 7 augustus 

2002 van op de hoogte was dat Nationale Nederlanden zich op het standpunt stelde dat ING namens [eiser sub 1] geen 

beroepsarbeidsongeschiktheidsverzekering heeft afgesloten.  

 

4.6. Het beroep op verjaring faalt. [eiser sub 1] heeft onbetwist gesteld dat op 7 augustus 2002 enkel een aanvraagformulier voor het 

verkrijgen van dekking op grond van de arbeidsongeschiktheidsverzekering door [X] aan Nationale Nederlanden is gestuurd. Daaruit 

volgt niet dat [eiser sub 1] er vanaf dat moment van op de hoogte was, dan wel had moeten zijn, dat Nationale Nederlanden zich op 

het standpunt stelde dat ING namens [eiser sub 1] geen beroepsarbeidsongeschiktheidsverzekering had afgesloten. Dat was wel het 

geval vanaf 9 november 2004. Op die datum is zijdens Nationale Nederlanden immers een besprekingsverslag opgemaakt van een 
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arbeidsongeschiktheidsonderzoek van [eiser sub 1], waarin expliciet wordt vermeldt dat dekking wordt verleend op grond van het 

criterium ‘passende arbeid’. Gezien het feit dat [eiser sub 1] ING bij brief van 26 april 2008, derhalve binnen 5 jaar na 9 november 

2004, aansprakelijk heeft gesteld, zijn de vorderingen niet verjaard. De overige stellingen van partijen in dit verband behoeven 

derhalve geen bespreking meer. 

 

4.7. Ook het beroep op schending van de klachtplicht faalt. ING heeft niet betwist dat [eiser sub 1], zoals door hem is gesteld, sinds 9 

november 2004 met regelmaat contact met [X] heeft opgenomen en daarbij telkens te kennen heeft gegeven dat hij in de 

veronderstelling verkeerde dat hij door diens tussenkomst een beroepsarbeidsongeschiktheidsverzekering te hebben gekregen. Indien 

komt vast te staan dat [eiser sub 1] daadwerkelijk opdracht heeft gegeven een beroepsarbeidsongeschiktheidsverzekering af te 

sluiten, heeft hij daarmee tijdig op het gebrek in de prestatie gewezen. Dat [eiser sub 1] dit daadwerkelijk heeft gedaan, blijkt onder 

meer uit de gespreksverslagen van de arbeidsongeschiktheidsonderzoeken van 9 november 2004, 8 februari 2005 en 1 april 2005 die 

bij [eiser sub 1] hebben plaatsgevonden. Aangezien de handelingen van [X] krachtens art. 6:170 BW aan ING zijn toe te rekenen, 

geldt evenzeer dat klachten die door [eiser sub 1] bij [X] zijn neergelegd hebben te gelden als klachten, gericht aan ING.  

 

4.8. De rechtbank overweegt voorts als volgt. Tussen partijen staat vast dat de ten behoeve van [eiser sub 1] met ingang van 1 

september 1995 afgesloten verzekering geen beroepsarbeidsongeschiktheidsverzekering maar een (weduwe)pensioenverzekering 

betrof, inclusief arbeidsongeschiktheidsdekking gebaseerd op het criterium ‘passende arbeid’. Op grond van dat criterium is het al 

dan niet hebben van restcapaciteiten na arbeidsongeschiktheid van belang voor de hoogte van de te ontvangen uitkering. Eveneens 

staat vast dat [eiser sub 1] in ieder geval op enig moment gedurende de looptijd van de verzekering in enigerlei mate 

arbeidsongeschikt is geweest, waarbij hij een uitkering heeft ontvangen gebaseerd op zijn restcapaciteit.  

 

4.9. Kern van het geschil is de vraag of ING, middels de handelingen van [X], als assurantietussenpersoon toerekenbaar tekort is 

geschoten in haar adviserende taak tegenover [eiser sub 1] bij het sluiten van de arbeidsongeschiktheidsverzekering en hier in het 

bijzonder ten aanzien van het toepasselijke arbeidsongeschiktheidscriterium. 

 

4.10. Als uitgangspunt daarvoor geldt, en dat is ook niet in geschil tussen partijen, dat een assurantietussenpersoon (hier: ING) 

tegenover zijn opdrachtgever (hier: [eiser sub 1]) de zorg dient te betrachten die van een redelijk bekwaam en redelijk handelend 

beroepsgenoot mag worden verwacht (vgl. HR 10 januari 2003, NJ 2003, 375). Of de assurantietussenpersoon hierin tekort 

geschoten is, dient te worden beoordeeld aan de hand van de concrete feiten en omstandigheden van het onderhavige geval. 

 

4.11. Vooropgesteld wordt dat het contact tussen [eiser sub 1] en [X], en de mededelingen die tussen [eiser sub 1] en [X] over en 

weer zijn gedaan, cruciaal zijn voor de beoordeling van deze zaak. Tussen partijen is niet in geschil dat ING als werkgeefster op 

grond van artikel 6:170 BW kan worden aangesproken voor de handelingen van [X], zodat de rechtbank bij haar beoordeling daarvan 

uit zal gaan.  

 

4.12. De rechtbank overweegt als volgt. ING heeft zich op het standpunt gesteld dat in 1995 nog geen 

beroepsarbeidsongeschiktheidsverzekering bestond. Wat daar ook van zij, tussen partijen is niet in geschil dat [X] [eiser sub 1] daar 

bij het afsluiten van de verzekering in 1995 in ieder geval níet op heeft gewezen. Hetzelfde geldt voor de onmogelijkheid een 

dergelijke verzekering te combineren met een (weduwe)pensioenverzekering. Evenmin heeft [X] in de periode daarna [eiser sub 1] 

ervan op de hoogte gesteld toen de beroepsarbeidsongeschiktheidsverzekering wel op de markt zou zijn gekomen. 

 

[eiser sub 1] baseert zijn vorderingen op de stelling dat hij [X] wel opdracht heeft gegeven tot het sluiten van een 

beroepsarbeidsongeschiktheidsverzekering. Indien [eiser sub 1] inderdaad die opdracht aan [X] heeft gegeven, is ING naar het 

oordeel van de rechtbank toerekenbaar tekort geschoten in haar taak als assurantietussenpersoon. Daartoe is het volgende van belang. 

[eiser sub 1] heeft zelf het initiatief genomen tot het sluiten van een arbeidsongeschiktheidsverzekering, gezien het feit dat hij in 

1989 als zelfstandige een autobedrijf gestart was en hij als zelfstandige een inkomensrisico zou lopen bij arbeidsongeschiktheid. 

Voor [X] moet het duidelijk zijn geweest dat [eiser sub 1] op het gebied van een dergelijke verzekering als leek had te gelden. Dat 

[eiser sub 1] bij het afsluiten van de verzekering is bijgestaan door [Y] doet hier niet aan af, nu over hun deskundigheid op het gebied 

van arbeidsongeschiktheidsverzekeringen niets gesteld of gebleken is. Bij een arbeidsongeschiktheidsverzekering gaat het om een 

verzekering die voorziet in de dekking van een omvangrijk (inkomens)risico, waarvoor een flinke premie moet worden betaald. Gelet 

hierop had het op de weg van [X] gelegen om [eiser sub 1] bij het aangaan van de verzekering te informeren over het onderscheid 

tussen de verschillende criteria voor arbeidsongeschiktheid, het belang daarvan voor de hoogte van de te ontvangen uitkering en de 

mogelijkheden voor [eiser sub 1] om de door hem gewenste dekking te verkrijgen (vgl. Hof Arnhem 23 september 2008, LJN: 

BG1709). Indien de gewenste dekking niet bestond of niet mogelijk was, had [X] [eiser sub 1] ook daarop moeten wijzen. In ieder 

geval mocht [eiser sub 1] verwachten dat dit zou gebeuren, te meer nu hij aan [X] kenbaar had gemaakt dat dit voor hem een 

essentieel onderdeel betrof. Zonder enige waarschuwing voor het tegendeel hoefde [eiser sub 1], gezien het voorgaande, niet te 

verwachten dat hij een verzekering met arbeidsongeschiktheidsdekking gebaseerd op het criterium ‘passende arbeid’ zou hebben 

gekregen.  
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Tevens mocht – in het geval dat [eiser sub 1] in 1995 opdracht heeft gegeven tot het sluiten van een 

beroepsarbeidsongeschiktheidsverzekering, maar die verzekering op dat moment nog niet bestond – naar het oordeel van de 

rechtbank van [X] worden verwacht en  

gevergd dat hij het later op de markt komen van de door [eiser sub 1] gewenste verzekering onder de aandacht van [eiser sub 1] zou 

brengen. In die situatie was [X] er immers van de op de hoogte dat [eiser sub 1] een bijzonder belang had bij uitbreiding van de 

dekking op dat punt, die hij immers van het begin af aan gewenst had. Deze situatie verschilt derhalve op essentiële punten van die 

waaraan ING refereert wanneer zij concludeert dat op een assurantiepersoon niet de plicht rust om na het sluiten van een verzekering 

mogelijke aantrekkelijke alternatieven aan een verzekerde voor te leggen.  

 

Voor het aannemen van eigen schuld zijdens [eiser sub 1] in deze situatie omdat hij zelf uit de bewoordingen van de polis had 

moeten begrijpen dat geen beroepsarbeidsongeschiktheidsverzekering was afgesloten, is naar het oordeel van de rechtbank 

onvoldoende gesteld of gebleken. In dit verband is allereerst van belang dat de assurantietussenpersoon een eigen zorgplicht heeft, 

die onafhankelijk is van eventuele deskundigheid van de verzekerde en niet ophoudt te bestaan op het moment dat de verzekerde zijn 

polisdocumenten ontvangt. Uit de brief van [eiser sub 1] d.d. 27 maart 2006 blijkt voorts dat hij juist uit de polis heeft begrepen dat 

wel sprake was van een beroepsarbeidsongeschiktheidsverzekering, hetgeen door ING niet is betwist. Zoals de rechtbank reeds 

hiervoor heeft overwogen had [eiser sub 1] op het gebied van arbeidsongeschiktheidsverzekeringen als een leek te gelden, zodat van 

hem niet zonder meer gevergd kon worden de toegezonden polis op juistheid te kunnen controleren, noch mocht ING verwachten dat 

[eiser sub 1] dit zou kunnen. Of [eiser sub 1] de polis inclusief aanhangsels al dan niet heeft ontvangen kan in het licht van het 

voorgaande derhalve in het midden blijven.  

 

4.13. Naar het oordeel van de rechtbank is echter nog niet vast komen te staan dat [eiser sub 1] in 1995 aan [X] opdracht heeft 

gegeven tot het sluiten van een beroepsarbeidsongeschiktheidsverzekering. Nu ING dit gemotiveerd heeft betwist, acht de rechtbank 

bewijslevering ter zake geboden. De stelplicht, en bij voldoende betwisting ook de bewijslast, met betrekking tot de gestelde 

opdracht, rust op [eiser sub 1]. [eiser sub 1] beroept zich immers op de rechtsgevolgen van de gestelde opdracht. [eiser sub 1] zal 

derhalve worden opgedragen het bewijs te leveren van feiten en/of omstandigheden waaruit blijkt dat hij in 1995 [eiser sub 1] aan 

[X] opdracht heeft gegeven een beroepsarbeidsongeschiktheidsverzekering af te sluiten. 

 

4.14. Bij het oproepen van getuigen moet er rekening mee worden gehouden dat het verhoor van een getuige doorgaans gemiddeld 

60 minuten duurt. De namen en woonplaatsen van de getuigen en tijdstippen waartegen zij zijn opgeroepen, dienen ten minste een 

week voor het verhoor aan de wederpartij en aan de griffier van de rechtbank te worden opgegeven. 

 

4.15. Wanneer [eiser sub 1] niet slaagt in de bewijslevering, komen zijn vorderingen niet voor toewijzing in aanmerking. Immers, 

wanneer [eiser sub 1] de door hem gestelde opdracht niet heeft gegeven, of zijn opdracht heeft beperkt tot het sluiten van een 

arbeidsongeschiktheidsverzekering gebaseerd op het criterium van ‘passende arbeid’, heeft ING met het afsluiten van die 

verzekering voldaan aan de door [eiser sub 1] gegeven opdracht en is geen sprake van een tekortkoming in de zorgplicht dan wel 

onrechtmatig handelen.  

 

4.16. In het geval de bewijslevering slaagt, staat vast dat [eiser sub 1] aan [X] opdracht heeft gegeven tot het sluiten van een 

beroepsarbeidsongeschiktheidsverzekering. Vast staat dat een dergelijke verzekering niet is afgesloten en dat [X] [eiser sub 1] 

daarover niet heeft geïnformeerd. ING heeft in dat geval tegenover [eiser sub 1] niet de zorg betracht die van een redelijk bekwaam 

en redelijk handelend assurantietussenpersoon mag worden verwacht. ING is in dat geval jegens [eiser sub 1] toerekenbaar 

tekortgeschoten en aansprakelijk voor de door [eiser sub 1] geleden schade. De onder I en II gevorderde verklaringen voor recht 

kunnen derhalve, in het geval de bewijslevering slaagt, voor wat betreft de arbeidsongeschiktheidsverzekering worden toegewezen. 

 

4.17. Uit proceseconomische overwegingen overweegt de rechtbank voorts als volgt. [eiser sub 1] heeft voor de begroting van de 

door hem geleden schade primair benoeming van een deskundige en subsidiair verwijzing naar de schadestaat gevorderd.  

 

In het voorgaande heeft de rechtbank al vastgesteld dat de heer [eiser sub 1] gedurende de looptijd van de verzekering in ieder geval 

in enigerlei mate arbeidsongeschikt is geweest. Partijen zijn het er voorts over eens dat [eiser sub 1], indien een 

beroepsarbeidsongeschiktheidsverzekering zou zijn afgesloten, meer rechten op uitkering zou hebben gehad dan bij een verzekering 

op grond van het criterium ‘passende arbeid’. Dat sprake is van enigerlei mate van schade staat – indien voornoemde bewijslevering 

slaagt – daarmee vast. Wat de omvang van de rechten uit hoofde van de beroepsarbeidsongeschiktheidsverzekering zou zijn geweest, 

wanneer en onder welke voorwaarden [eiser sub 1] daar aanspraak op had kunnen maken, wat de omvang van de uitkering die [eiser 

sub 1] wel heeft ontvangen is geweest en in welke periode [eiser sub 1] arbeidsongeschikt is geweest en dus de gestelde schade heeft 

geleden, is de rechtbank vooralsnog echter onvoldoende duidelijk.  

 

Vanwege deze onduidelijkheden acht de rechtbank de benoeming van een deskundige niet op zijn plaats; beantwoording en 
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beoordeling van de genoemde vragen kan niet (zonder meer) aan een deskundige overgelaten worden. De vordering onder III tot 

benoeming van een deskundige zal derhalve niet worden toegewezen. Een verwijzing naar de schadestaatprocedure oordeelt de 

rechtbank vanwege het bestaan van voornoemde vragen vooralsnog voorbarig en wellicht ook, afhankelijk van de door partijen te 

verstrekken informatie en in het geval de rechtbank voldoende gegevens ter beschikking krijgt voor schadevaststelling ex aequo et 

bono, onnodig. [eiser sub 1] zal derhalve in de gelegenheid worden gesteld bij akte een toelichting te geven op de voornoemde 

vragen omtrent de door hem gevorderde schade, waarna ING daarop zal mogen reageren. 

 

4.18. Iedere verdere beslissing met betrekking tot dit deel van de vorderingen zal worden aangehouden. 

 

4.19. De rechter, ten overstaan van wie de comparitie en pleidooien zijn gehouden, heeft dit vonnis niet kunnen wijzen om 

organisatorische redenen. 

 

 

5. De beslissing 

 

De rechtbank 

 

5.1. draagt [eiser sub 1] op te bewijzen dat hij in 1995 aan [X] opdracht heeft gegeven een 

beroepsarbeidsongeschiktheidsverzekering af te sluiten, 

 

5.2. bepaalt dat de zaak weer op de rol zal komen van 18 april 2012 voor uitlating door [eiser sub 1] of hij bewijs wil leveren door 

het overleggen van bewijsstukken, door het horen van getuigen en / of door een ander bewijsmiddel, 

 

5.3. bepaalt dat [eiser sub 1], indien hij geen bewijs door getuigen wil leveren maar wel bewijsstukken wil overleggen, die stukken 

direct in het geding moet brengen, 

 

5.4. bepaalt dat [eiser sub 1], indien hij getuigen wil laten horen, de getuigen en de verhinderdagen van de partijen en hun advocaten 

in de maanden mei tot en met juli 2012 direct moet opgeven, waarna dag en uur van het getuigenverhoor zullen worden bepaald, 

 

5.5. bepaalt dat dit getuigenverhoor zal plaatsvinden op de terechtzitting van mr. A.A. Roodenburg in het paleis van justitie te 's-

Hertogenbosch aan de Leeghwaterlaan 8, 

 

5.6. bepaalt dat alle partijen uiterlijk twee weken voor het eerste getuigenverhoor alle beschikbare bewijsstukken aan de rechtbank en 

de wederpartij moeten toesturen, 

 

5.7. bepaalt dat [eiser sub 1] tevens in de gelegenheid zal worden gesteld tot het nemen van een akte omtrent de vragen wat de 

omvang van de rechten uit hoofde van de beroepsarbeidsongeschiktheidsverzekering zou zijn geweest, wanneer en onder welke 

voorwaarden [eiser sub 1] daar aanspraak op had kunnen maken, wat de omvang van de uitkering die [eiser sub 1] wel heeft 

ontvangen is geweest en in welke periode [eiser sub 1] arbeidsongeschikt is geweest en dus de gestelde schade heeft geleden, 

waarvoor de zaak op de rol zal komen van 2 mei 2012, 

 

5.8. bepaalt dat ING in de gelegenheid zal worden gesteld daarop binnen twee weken bij akte te reageren, 

 

5.9. houdt iedere verdere beslissing aan. 

 

 

Dit vonnis is gewezen door mr. A.A. Roodenburg en in het openbaar uitgesproken op 4 april 2012. 
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Uitspraak 
 

9 september 2011 

Eerste Kamer 

10/01089 

DV/EE 

 

Hoge Raad der Nederlanden 

 

Arrest 

 

in de zaak van: 

 

de rechtspersoon naar Duits recht ABERDEEN IMMOBILIEN KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT m.b.H., 

gevestigd te Frankfurt am Main, Duitsland, 

EISERES tot cassatie, 

advocaat: aanvankelijk mr. K.G.W. van Oven, 

thans mr. R.P.J.L. Tjittes, 

 

t e g e n 

 

de maatschap DELOITTE & TOUCHE TAX LAWYERS,  

gevestigd te Amsterdam, 

VERWEERSTER in cassatie, 

advocaat: mr. R.A.A. Duk. 

 

Partijen zullen hierna ook worden aangeduid als Aberdeen en Deloitte. 

 

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 258573/HA ZA 03.0199 van de rechtbank Amsterdam van 13 december 2006; 

b. het arrest in de zaak 106.006.553/01 van het gerechtshof te Amsterdam 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 Aberdeen beroep in cassatie ingesteld. De cassatiedagvaarding is aan dit arrest gehecht en maakt 

daarvan deel uit. 

Deloitte heeft geconcludeerd tot verwerping van het beroep. 

De zaak is voor Aberdeen toegelicht door haar advocaat en voor Deloitte door mr. J. de Bie Leuveling Tjeenk. 

De conclusie van de Advocaat-Generaal J.L.R.A. Huydecoper strekt tot verwerping van het cassatieberoep. 

De advocaat van Aberdeen heeft bij brief van 24 juni 2011 op die conclusie gereageerd. 

 

3. Beoordeling van het middel 
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De in het middel 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: 

verwerpt het beroep; 

veroordeelt Aberdeen in de kosten van het geding in cassatie, tot op deze uitspraak aan de zijde van Deloitte begroot op € 6.261,34 

aan verschotten en € 2.200,-- voor salaris. 

 

Dit arrest is gewezen door de raadsheren E.J. Numann, als voorzitter, A.M.J. van Buchem-Spapens, W.A.M. van Schendel, W.D.H. 

Asser en C.E. Drion, en in het openbaar uitgesproken door de raadsheer J.C. van Oven op 9 september 2011. 

 

 

Conclusie 
 

Zaaknr. 10/01089 

Mr. Huydecoper 

 

Zitting van 10 juni 2011 

 

Conclusie inzake 

 

Aberdeen Immobilien Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. 

eiseres tot cassatie 

 

tegen 

 

Deloitte & Touche Tax Lawyers 

verweerster in cassatie 

 

Feiten(1) en procesverloop 

 

1. Het gaat er in deze zaak om of de verweerster in cassatie, Deloitte, ten opzichte van de eiseres tot cassatie, Aberdeen, 

aansprakelijk is wegens tekortschieten in de uitvoering van haar taken als opdrachtneemster - namelijk: als door Aberdeen 

ingeschakelde belastingadviseur. 

 

2. Het probleem betreft de onroerende zaak die bekend staat onder de naam "Millenniumtoren", in Rotterdam. (De 

rechtsvoorgangster van) Aberdeen(2), een in Duitsland gevestigde maar wereldwijd actieve beleggingsmaatschappij op het gebied 

van vastgoed, heeft de rechten met betrekking tot de Millenniumtoren in mei 1999 gekocht van Kintel, een Nederlandse 

projectontwikkelaar. Kintel was ook verantwoordelijk voor de bouw van de Milleniumtoren, die ten tijde van de koop door Aberdeen 

nog niet was voltooid. 

 

3. De koopovereenkomst voorzag er in dat het object voor een groot deel in verhuurde staat zou worden verworven. 

Huurovereenkomsten met een aantal belangrijke (namelijk: omvangrijke) huurders waren aan de koopovereenkomst gehecht. De 

koopovereenkomst bepaalde, in aansluiting op de huurovereenkomsten, dat gekozen werd voor verhuring, belast met BTW(3). 

Daartoe zouden op de voet van art. 11 lid 1 b onder 5º van de Wet op de Omzetbelasting (WOB), optieverklaringen/-verzoeken aan 

de belastinginspectie worden gericht. De overeenkomst plaatste de verantwoordelijkheid voor het doen van de vereiste 

optieverklaringen/-verzoeken bij Kintel. 

 

4. Deloitte werkte al sedert 1993 als belastingadviseur voor Aberdeen in verband met dier onroerend-goedbelangen in Nederland. De 

koop- en huurovereenkomsten voor de Millenniumtoren zijn met het oog op beoordeling van de fiscale consequenties aan Deloitte 

voorgelegd, en door deze positief beoordeeld. 

 

5. De Millenniumtoren is per 19 juli 2000 aan Kintel opgeleverd. De partijen gaan er blijkbaar van uit dat die datum ook heeft te 

gelden als de ingangsdatum voor twee van de huurovereenkomsten die tot het onderhavige geschil hebben geleid: een 

huurovereenkomst met Tower Hotel Rotterdam B.V. en een huurovereenkomst met de toenmalige advocatenmaatschap (e.a.) van 
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Loeff Claeys Verbeke.  

De krachtens art. 11 lid 1 b onder 5º WOB vastgestelde uitvoeringsregels, voorzien er in dat bij keuze voor met BTW belaste huur, 

althans wanneer de betrokkenen die keuze langs de weg van een optieverklaring/-verzoek aan de inspecteur wensen te effectueren, de 

desbetreffende verzoeken aan de inspecteur uiterlijk drie maanden na de ingangsdatum van de huur moeten zijn ingediend. In dit 

geval was dat dus uiterlijk op 19 oktober 2000. 

 

6. De betrokkenen aan de kant van Kintel blijken echter voor de twee genoemde huurovereenkomsten niet tijdig een 

optieverklaring/-verzoek bij de inspecteur te hebben ingediend(4).  

Dat gegeven speelt vervolgens een belangrijke rol in een conflict dat tussen de fiscus en Aberdeen is gerezen. De fiscus betrok daarin 

het standpunt dat, in verband met een vermeende afwijkende datum van economische eigendomsoverdracht aan Aberdeen, Aberdeen 

over de verkrijging van de Millenniumtoren overdrachtsbelasting (een bedrag van ruim 6 miljoen gulden) verschuldigd was.  

 

7. Aberdeen heeft, geassisteerd door Deloitte, haar aansprakelijkheid voor deze overdrachtsbelasting bestreden; maar zij werd toen 

geconfronteerd met het standpunt (van de fiscus), dat wanneer er geen aansprakelijkheid voor overdrachtsbelasting zou bestaan, 

aanspraak kon worden gemaakt op afdracht, alsnog, van een aanzienlijk bedrag aan omzetbelasting (in totaal ruim 30 miljoen 

gulden), dat Aberdeen in het vooruitzicht van de met BTW belaste huurbetalingen van de huurders, in zogenaamde "vooraftrek" had 

gebracht(5). Omdat niet tijdig verzoeken in verband met de optie voor met BTW belaste huur waren ingediend, zou namelijk van 

verrekening van BTW geen sprake kunnen zijn (of zou verrekening pas vanaf een later tijdstip mogelijk zijn). Als gevolg hiervan 

zou de in vooraftrek gebrachte BTW, althans voor een belangrijk deel, alsnog afgedragen moeten worden. 

 

8. Het zo-even beschreven geschil met de fiscus werd opgelost door een schikking. Die kwam er inhoudelijk op neer dat Aberdeen 

de helft van de aanvankelijk opgelegde aanslag overdrachtsbelasting heeft betaald; terwijl van de kant van de fiscus geen probleem is 

gemaakt van de verrekening van BTW, niettegenstaande de in dit verband niet tijdig ingediende optieverklaringen/-verzoeken. 

 

9. In deze zaak vordert Aberdeen van Deloitte schadevergoeding tot het schikkingsbedrag dat ingevolge de zojuist bedoelde 

schikking voor haar rekening is gekomen.  

Die vordering berust op de stelling dat Deloitte toerekenbaar tekort zou zijn geschoten in de begeleiding van de (fiscale aspecten van 

de) verwerving van de Milleniumtoren. Deloitte zou namelijk volgens Aberdeen hebben moeten toezien op de tijdige indiening van 

de vereiste optieverklaringen/-verzoeken voor met BTW belaste huur; of zou, als alternatief, hebben moeten bewerkstelligen dat de 

huurovereenkomsten zodanig werden aangevuld/aangepast dat optieverklaringen/-verzoeken niet meer nodig waren(6). Door dit na 

te laten heeft Deloitte Aberdeen blootgesteld aan het risico waarmee zij, Aberdeen, in het conflict met de fiscus geconfronteerd werd; 

en daaraan moet worden toegeschreven dat Aberdeen - op advies van Deloitte - een schikking met de fiscus is aangegaan voor het 

bedrag, dat Aberdeen nu van Deloitte wenst te vorderen. 

 

10. Na een voor Aberdeen gunstig tussenvonnis in de eerste aanleg(7), oordeelde het hof in hoger beroep dat aan Deloitte geen 

verwijt viel te maken van de door deze in praktijk gebrachte handelwijze. In de rechtsverhouding tussen Aberdeen en Deloitte rustte 

er, volgens het hof, geen verplichting op Deloitte om de naleving te "bewaken" van de (door Kintel aanvaarde) verplichting om voor 

de (tijdige) indiening van optieverklaringen/-verzoeken bij de inspecteur te zorgen; en ook niet om initiatieven te ontplooien voor de 

alternatieve oplossing voor dit probleem (de oplossing met toepassing van "Mededeling 45", die in voetnoot 6 aan de orde kwam). 

 

11. Namens Aberdeen is tijdig(8) en regelmatig cassatieberoep ingesteld. Deloitte heeft laten concluderen tot verwerping. De 

standpunten van partijen zijn van weerszijden schriftelijk toegelicht. Van de kant van Deloitte is gedupliceerd. 

 

Bespreking van het cassatiemiddel 

 

12. Het gedetailleerd beargumenteerde en ook zeer kundig en uitvoerig toegelichte cassatiemiddel, stelt in wezen één vraag aan de 

orde: kon het hof in de aan hem voorgelegde omstandigheden oordelen dat Deloitte niet tekort was geschoten in de verplichtingen uit 

hoofde van de opdracht die zij, Deloitte, met betrekking tot de verkrijging van de Millenniumtoren van Aberdeen had aanvaard(9)? 

Het middel concentreert zich dus op de vraag, welke mate van zorg er in het kader van een overeenkomst van opdracht van de 

(deskundige, professionele) opdrachtnemer mag worden verwacht. 

 

13. Zoals enigszins voor de hand ligt, en zoals het middel ook tot uitgangspunt neemt, strekt de rechtsleer over deze vraag er toe, dat 

de bedoelde mate van zorg afhankelijk is van de omstandigheden van het concrete geval(10). In de schriftelijke toelichting namens 

Aberdeen worden dan ook categorieën van omstandigheden aangewezen, en verder onderzocht, die in dit verband een rol (kunnen) 

spelen - en volgens Aberdeen in dit geval een doorslaggevende rol zouden moeten spelen. 

 

14. Zoals verder voor de hand ligt - en zoals ook in het middel en in de schriftelijke toelichting namens Aberdeen wordt beaamd - 

vergt de beoordeling van deze vraag meestal vaststelling en waardering van de voor het geval bepalende omstandigheden, en 
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daarmee: een belangrijke mate van feitelijke appreciatie(11). Het middel voert echter aan dat niettegenstaande deze "barrière", in dit 

geval in cassatie zou kunnen worden beoordeeld dat het hof zich door een verkeerde maatstaf heeft laten leiden of, als daarvan niet 

voldoende zou blijken, dat het hof zijn oordeel over de hier van Deloitte te vergen zorg onvoldoende zou hebben gemotiveerd. 

 

15. Om met de deur in huis te vallen: ik denk dat het oordeel van het hof geen blijk geeft van een verkeerde beoordelingmaatstaf en 

dat de motivering van het hof als (ruimschoots) voldoende is aan te merken; zodat het middel wat mij betreft zou moeten falen. 

 

16. Mijn oordeel berust er vooral op, dat de onderhavige zaak onvoldoende "harde" aanknopingspunten biedt voor het aannemen van 

de verdergaande zorgplicht die van de kant van Aberdeen wordt verdedigd; en, omgekeerd, dat er de nodige voor verschillende 

waardering vatbare omstandigheden in het geding zijn die, afhankelijk van hoe men die waardeert, de grens van de zorgplicht aan de 

kant van Deloitte naar de ene of naar de andere kant laten "opschuiven".  

Ik licht dat nader toe. 

 

17. Laat ik beginnen met een argument dat namens Aberdeen als een "terzijde" wordt geïntroduceerd: het zou opmerkelijk zijn dat er 

in deze zaak geen "uitgewerkt" fiscaal advies van Deloitte over de bijzonderheden van de fiscale aspecten van de verkrijging van de 

Milleniumtoren is overgelegd (ik neem aan dat bedoeld is te suggereren, dat zo'n advies ook niet is verstrekt). 

Wie dit als opmerkelijk naar voren schuift, geeft blijk van een enigszins eenzijdige kijk op deze materie. In de vakliteratuur 

betreffende professionele dienstverlening kan men immers ook met enige regelmaat lezen van onvrede over de tendens dat sommige 

dienstverleners, en dan vaak: ongevraagd, uitvoerige en zeer gedetailleerde adviezen uitbrengen over vragen die de cliënt als 

eenvoudig heeft gepercipieerd en waarop dan ook een kort en duidelijk antwoord werd verwacht(12). 

 

18. Ik haal dit gegeven naar voren omdat het duidelijk maakt dat men ook in dit opzicht geredelijk van mening kan verschillen over 

wat er van de professionele adviseur wordt verlangd.  

Het valt goed te begrijpen dat er, nadat er een aanzienlijke schade is opgelopen, wordt gereageerd op de manier waarop dat hier in de 

schriftelijke toelichting namens Aberdeen wordt gedaan; maar het is minstens even begrijpelijk - en misschien zelfs beter te 

begrijpen - dat degenen die veel gebruik van professionele adviseurs maken, zich beklagen over een al te ver doorgevoerde ijver van 

die adviseurs (waarbij ongetwijfeld een rol speelt dat zulk ijverig dienstbetoon ook "een prijskaartje heeft"(13),(14)). 

 

19. Ik stem met de geëerde raadsman van Aberdeen in dat de omstandigheden die deze in de schriftelijke toelichting nader heeft 

onderzocht (vrijwel) alle van aanzienlijk belang zijn als het er om gaat, de zorgplicht van een professionele adviseur te bepalen; maar 

ik verschil met ZEG van mening als het erom gaat, dat deze omstandigheden ook in de cassatie-instantie zo kunnen worden 

gewaardeerd als dat in het middel, en vooral in de daarbij gegeven schriftelijke toelichting, wordt gedaan. 

Ik noem de belangrijkste voorbeelden: 

 

20. Van de kant van Aberdeen wordt benadrukt dat zij een buitenlandse organisatie is die geen kennis van of ervaring met 

Nederlandse belastingproblemen bezit. Dat is echter maar een deel van "het plaatje". Er wordt immers ook benadrukt dat Aberdeen al 

sinds 1993 door Deloitte wordt geadviseerd over haar Nederlandse onroerend-goed portefeuille. Alleen al dat gegeven relativeert de 

onkunde en onervarenheid waarop hier een beroep wordt gedaan in vrij aanzienlijke mate: wie al jaren met een 

belastingadvieskantoor contact onderhoudt over zijn Nederlandse onroerend-goed portefeuille beschikt, naar voor de hand ligt, over 

méér deskundigheid en ervaring op dit gebied dan de doorsnee Nederlander(15). 

 

21. Bovendien spreekt het voor zich dat een instelling als Aberdeen bij het aangaan en afwikkelen van een majeure transactie als de 

onderhavige, hulp van Nederlandse deskundigen en adviseurs inschakelt. Daarbij zal het, minstens voor een wezenlijk deel, 

adviseurs hebben betroffen die wél goed op de hoogte waren van de Nederlandse regelgeving en praktijk wat betreft "met BTW 

belaste verhuur". Het beeld van de buitenlandse nieuwkomer die in dit opzicht als "vreemdeling in Jeruzalem" opereert, is ook in dat 

opzicht niet volledig. 

Met de hier aangestipte gegevens voor ogen is (al) duidelijk dat het hof het gewicht van de hier namens Aberdeen benadrukte factor 

zeer wel anders kon waarderen, dan Aberdeen het nu in cassatie verdedigt. 

 

23. In de rechtsleer wordt de zorgplicht van de ingeschakelde professional meer dan eens in verbinding gebracht met de complexiteit 

van de desbetreffende operatie en de daarmee verbonden risico's(16); en met name dat laatste wordt ook van de kant van Aberdeen in 

cassatie benadrukt. 

Met BTW belaste verhuur is in de Nederlandse onroerend-goed sector niet iets uitzonderlijks - het is een veel voorkomend, om niet 

te zeggen: een alledaags verschijnsel. Wie over die wetenschap beschikt (en het lijkt mij aannemelijk dat dit ook bij de tot oordelen 

geroepen raadsheren van het hof bekend was), zal niet voetstoots bereid zijn te aanvaarden dat het tussen Aberdeen en Kintel 

overeengekomene, althans waar het gaat om de met BTW belaste verhuur, valt aan te merken als een complex gegeven, of een 

gegeven waarmee risico's gepaard gaan die méér dan gewone aandacht verdienen. Het betreft, als men het zo beschouwt, veeleer een 

tot de "normale" routine te rekenen gegeven, dat om een dienovereenkomstige afhandeling en "bewaking" vraagt. 
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Ook op dit punt meen ik daarom dat het hof de gegevens die Aberdeen hier benadrukt geredelijk anders kon waarderen, dan nu in 

cassatie wordt verdedigd. 

 

24. Iets dergelijks geldt voor de vraag of Deloitte er op bedacht had behoren te zijn dat er bij de betrokkenen bij het onderhavige 

project wel eens onvoldoende deskundigheid en ervaring zou kunnen zijn, waardoor met fouten bij de hier overeengekomen wijze 

van afhandeling rekening moest worden gehouden(17). 

 

25. De verplichting om voor tijdige indiening te zorgen was in de desbetreffende overeenkomst(en) op Kintel gelegd. Daaruit valt in 

ieder geval dit op te maken, dat de betrokkenen zich er rekenschap van hadden gegeven dát er hier formaliteiten in acht waren te 

nemen, en welke formaliteiten dat waren (en dat zij er ook in hadden voorzien, wie hiervoor verantwoordelijk was)(18). Kintel is, 

naar in de rede ligt, een ervaren projectontwikkelingsorganisatie: een project van deze omvang veronderstelt dat daarbij de nodige 

personen met relevante ervaring op dit gebied zijn ingeschakeld. 

Met die gegevens voor ogen lijkt mij dat het hof ook op dit punt geredelijk kon oordelen zoals het blijkt te hebben geoordeeld, en 

wel in die zin dat er in de gegeven omstandigheden géén aanleiding was om van Deloitte te verlangen dat die op dit punt méér 

voorzichtigheid zou betrachten. 

 

26. Een professionele adviseur is in sommige gevallen verplicht zijn opdrachtgever, ook zonder dat die specifiek opdracht in die zin 

heeft gegeven, te waarschuwen voor risico's in verband met het gegeven dat aan de adviseur werd voorgelegd. Het spreekt echter wel 

vanzelf dat de adviseur niet voor ieder denkbaar risico hoeft te waarschuwen(19). Hij moet waarschuwen wanneer er sprake is van 

risico's waar redelijkerwijs mee rekening moet worden gehouden, met name dan, wanneer er ook rekening mee is te houden dat die 

risico's door de opdrachtgever niet zijn onderkend of niet juist worden "ingeschat"(20). 

Of in het onderhavige geval aan de voorwaarden voor de toepasselijkheid van deze vuistregel was voldaan, hangt in uitgesproken 

mate af van de waardering die men geeft aan de feitelijke omstandigheden - waaronder de omstandigheden die hiervóór ter sprake 

kwamen. Ik vind het niet onbegrijpelijk dat het hof die omstandigheden anders heeft gewaardeerd dan het middel verdedigt. 

 

27. Op de hiervóór aangegeven bedenkingen stuiten de klachten van het middel alle af. Ik merk nog op dat Klacht 2 mij (ook 

daarom) ondeugdelijk lijkt, omdat er geen inhoudelijk verschil van betekenis bestaat tussen wat deze klacht aanduidt als het 

"openbreken" van een reeds aangegane (huur)overeenkomst enerzijds, en het aanpassen van een dergelijke huurovereenkomst door 

middel van een addendum, anderzijds. Dat het hof aan het hier verdedigde onderscheid geen overwegingen heeft gewijd, brengt 

daarom niet met zich mee dat het oordeel van het hof gebrekkig gemotiveerd zou zijn.  

 

28. Klacht 4, waarin wordt opgekomen tegen een overweging van het hof over de vraag of een belastingadviseur bij de wederpartij 

van zijn cliënt informatie zou mogen inwinnen, lijkt mij ongegrond omdat het hof het antwoord op deze vraag in het midden heeft 

gelaten, en dus klaarblijkelijk zijn oordeel onafhankelijk van het antwoord op die vraag heeft gevormd. 

 

29. Klacht 6, gericht tegen het oordeel van het hof over een namens Aberdeen gedaan bewijsaanbod, geeft niet aan welke relevante 

stellingen er waren aangevoerd die het hof tot bewijsverrichtingen aanleiding hadden moeten geven. Ik heb dergelijke stellingen ook 

niet in de stukken aangetroffen. Het oordeel van het hof komt er op neer dat, ook wanneer de van de kant van Aberdeen aangevoerde 

feiten tot uitgangspunt worden genomen, er geen relevant verwijt aan Deloitte valt te maken. Het valt niet in te zien hoe 

bewijslevering dan tot een ander oordeel zou kunnen bijdragen. 

 

Conclusie 

 

Ik concludeer tot verwerping. 

 

De Procureur-Generaal bij de 

Hoge Raad der Nederlanden  

 

 

1 Ontleend aan rov. 3.1 - 3.1.10 van het in cassatie bestreden arrest. 

2 Deze heette Deutsche Gesellschaft für Immobilienfonds m.b.H, afgekort DGI of Degi. Met deze afkortingen wordt deze partij 

gewoonlijk aangeduid in de stukken van de vorige instanties, en ook in een deel van de stukken in cassatie. 

3 Voor één huurster werd een uitzondering gemaakt. Voor de beoordeling in cassatie speelt dit geen rol. 

4 Voor een derde huurovereenkomst, waarbij HAL Investment Trust B.V. de huurster was, was wel tijdig zo'n verzoek ingediend. 

5 Het betreft hier de omzetbelasting die aan Aberdeen in rekening was gebracht voor de verkrijging van de Millenniumtoren. 

6 Sinds een Ministerieel Besluit van 24 maart 1999 nr. VB 99/571, door mij geraadpleegd via Vakstudienieuws VN 1999/19.21, is 

deze mogelijkheid opengesteld. Het betreft hier de mogelijkheid die in de processtukken (zowel in de feitelijke instanties als in 

cassatie) pleegt te worden aangeduid met verwijzing naar Mededeling 45, blijkbaar de gangbare aanduiding voor het besluit in 
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kwestie. 

7 Daarvan kon ingevolge in het vonnis zelf vastgelegd verlof van de rechter, hoger beroep worden ingesteld. 

8 Het in cassatie bestreden arrest is van 10 november 2009. De cassatiedagvaarding is op 10 februari 2010 uitgebracht. 

9 Uiteraard stelt het middel ook de vraag aan de orde of het desbetreffende oordeel voldoende is gemotiveerd. 

10 Als belangrijke exponenten van deze rechtsleer noem ik HR 7 maart 2003, NJ 2003, 302, rov. 3.4.4; Asser/Tjong Tjin Tai 7 IV*, 

2009, nrs. 95 en 109; T&C Burgerlijk Wetboek Boeken 6, 7 en 8, Castermans & Krans, 2009, commentaar bij art. 7:401; Van der 

Wal, Vertegenwoordiging en bijstand in belastingzaken, diss. 2006, p. 184 (zie ook diens artikel in O & F 2006, p. 38); Schilder - 

Nuijts, Preadv. NJV 2004, p. 20 - 21; Emmerig, WFR 1997/991, par. 2.2; Bijzondere Overeenkomsten (losbl.), Van Neer-V.d. 

Broek, art. 7:401, aant. 1; Parlementaire Geschiedenis Boek 7, p. 323.  

Zie voor goede overzichten alinea's 4.1 - 4.2 van de conclusie van A - G Spier voor HR 1 februari 2011, RvdW 2011, 264, 

rechtspraak.nl LJN BP0578, en alinea 2.6 van de conclusie van A - G Langemeijer voor HR 7 maart 2003, NJ 2003, 302.  

11 In die zin HR 13 oktober 2006, NJ 2008, 528, rov. 5.4.2 (NB: betreffende een geval van buitencontractuele aansprakelijkheid); 

HR 7 april 2006, NJ 2006, 245, rov. 3.6.1; HR 7 maart 2003, NJ 2003, 302, rov. 3.4.3 en 3.4.4; HR 9 juni 2000, NJ 2000, 460, rov. 

3.3; HR 23 februari 1996, NJ 1996, 395, rov. 3.10; HR 28 juni 1991, NJ 1992, 420 m.nt. JBMV, rov. 4.3.1; HR 26 april 1991, NJ 

1991, 445, rov. 3. In sprekende gevallen (waarin een eenduidige rechtsvraag aan de orde is, en het aantal "begeleidende 

bijzonderheden" beperkt is) is echter rechtstreekse toetsing in cassatie mogelijk, zie HR 5 juni 2009, NJ 2009, 256. rov. 3.1.2; HR 2 

februari 2001, NJ 2002, 379 m.nt. HJS, rov. 3.5; HR 22 maart 1996, NJ 1996, 668 m.nt. WMK, rov. 3.3; HR 8 november 1991, NJ 

1992, 134, rov. 3.3; HR 1 november 1991, NJ 1992, 121, rov. 3.2. 

12 Illustratief zijn de citaten die de Advocatenblad-special "De ondernemende advocaat", maart 2011, op p. 7 - 9 aanhaalt van drie 

daar aan het woord gelaten bedrijfsjuristen. 

13 Ik laat dan daar dat, naar verluidt, de verstrekking van uitvoerige en vergaand gedetailleerde adviezen ook wel schijnt te worden 

ingegeven door een behoefte om zich voor aansprakelijkheidsclaims "in te dekken", en/of door voor een belangrijk deel uit de 

Anglo-Amerikaanse praktijk afkomstige instructies om zo te werk te gaan. De citaten waarnaar ik in voetnoot 12 verwees maken 

aannemelijk dat dit (lang) niet altijd strookt met wat de opdrachtgever redelijkerwijs meent te mogen verwachten.  

14 Over het kostenaspect: Tjong Tjin Tai, Bb 2006, p. 91 - 92. 

15 Uiteraard heb ik daarnaar geen onderzoek gedaan; maar mij lijkt als uitgangspunt verantwoord, dat slechts betrekkelijk weinigen 

in Nederland ook maar enigszins op de hoogte zijn van de bijzonderheden van de heffing van BTW in verband met verhuur van 

onroerend goed. Alleen voor degenen die in de vastgoedmarkt thuis zijn - waaronder ook de buitenlandse deelnemers aan die markt 

en hun adviseurs (en niet alleen de adviserende fiscalisten!) - is dat vermoedelijk anders. 

16 Zie bijvoorbeeld HR 23 februari 1996, NJ 1996, 395, rov. 3.10; Asser/Tjong Tjin Tai 7 IV*, 2009, nr. 202; Van der Wal, O & F 

2006, p. 45; Emmerig, WFR 1997/991, par. 3.3; zie ook de beslissing van de Raad van Tucht van de Nederlandse Orde van 

Belastingadviseurs waarnaar in alinea 5.33 van de schriftelijke toelichting namens Aberdeen wordt verwezen.  

17 Aan de al aangehaalde vindplaats uit Vakstudienieuws, VN 1999/19.21, ontleen ik de wetenschap dat "de optieregeling bij de 

verhuur van onroerende zaken ...in de praktijk nog steeds een bron van veel narigheid (blijkt) te zijn.". Daarop zou men de gedachte 

kunnen baseren dat een fiscaal adviseur zich er rekenschap van behoort te geven of het aan degenen die hem om een hierop 

betrekking hebbend advies vragen, kan worden toevertrouwd of overgelaten om de desbetreffende formaliteiten naar behoren te 

volbrengen. 

18 Op een aantal plaatsen in de schriftelijke toelichting namens Aberdeen wordt gesteld dat Aberdeen er, nadat Deloitte zich positief 

over de (fiscale kant van de) voorgenomen transactie had uitgelaten, van uit kon gaan dat verder geen enkel initiatief van haar kant 

meer vereist was (of woorden van deze strekking). Die stelling lijkt mij in het licht van de hier vermelde gegevens, niet juist. In de 

transactie zelf lag besloten dat er onder meer nog voor optieverklaringen/-verzoeken gezorgd moest worden. Om op de gedachte te 

komen dat het misschien aanbeveling verdient om na te gaan of dat ook (tijdig) gebeurt, hoeft men niet over bijzondere fiscale 

deskundigheid te beschikken. Vertrouwen dat zijn wederpartij zijn verplichtingen volledig zal nakomen is op zichzelf goed 

voorstelbaar; maar dat men er een ander op zou mogen aankijken dat, wanneer dat vertrouwen misplaatst blijkt te zijn, die ander er 

voor had moeten zorgen dat er tijdig navraag werd gedaan (of dat er andere preventieve maatregelen werden genomen), ligt bepaald 

minder voor de hand dan hier van de kant van Aberdeen wordt gesuggereerd.  

Mocht Aberdeen er op vertrouwd hebben dat het niet in acht nemen van de desbetreffende formaliteiten geen nadelige consequenties 

zou hebben, dan lijkt mij dat ook dat vertrouwen in elk geval niet aan de positieve beoordeling van Deloitte kon worden ontleend.  

19 Al kan men de indruk krijgen dat daar in de Angelsaksische praktijk waarnaar ik eerder verwees, wél rekening mee wordt 

gehouden; met als gevolg dat men soms stukken onder ogen krijgt die op de rand van het bizarre balancerende opsommingen van 

waarschuwingen en vermaningen inhouden. Als waarschuwing missen dergelijke stukken, doordat er veel te veel en te gedetailleerd 

wordt gewaarschuwd, waarschijnlijk grotendeels het effect dat zij voorgeven te beogen. Men kan dan ook licht de indruk krijgen dat 

hier de bedoeling om zich "in te dekken" de overhand heeft gekregen.  

20 In die zin bijvoorbeeld HR 5 juni 2009, NJ 2009, 256. rov. 3.1.2; HR 7 maart 2003, NJ 2003, 302, rov. 3.4.5; HR 2 februari 2001, 

NJ 2002, 379 m.nt. HJS, rov. 3.3; maar zie ook HR 28 juni 1991, NJ 1992, 420 m.nt. JBMV, rov. 4.3.2; Van der Wal, 

Vertegenwoordiging en bijstand in belastingzaken, diss. 2006, p. 196 (en dezelfde schrijver in O&F 2006, p. 43 - 44); Tjong Tjin 

Tai, Bb 2006, p. 92; Schilder - Nuijts, Preadv. NJV 2004, p. 22 en 26 - 27; Bolt & Spier, Preadvies NJV 1996, p. 132 - 133 en p. 137 

- 138.  



 
121 

 

 

 



 
122 

 

 

 

 



 
123 

 



 
124 

 



 
125 

 

 



 
126 

 

 

 



 
127 

 

 

 

 



 
128 

 

 

 



 
129 

 



 
130 

 



 
131 

 

 



 
132 

 

 

 



 
133 

 

 

 

 



 
134 

 

 

 

 



 
135 

 

 

 

 

 



 
136 

 

 

 

  



 
137 

4.  Exoneraties  
  



 
138 

LJN: BD2984, Hoge Raad  
 

 

Datum uitspraak: 05-09-2008 

Datum publicatie: 05-09-2008 

Rechtsgebied: Civiel overig 

Soort procedure: Cassatie 

Inhoudsindicatie: Algemene voorwaarden; beroep op exoneratieclausule, derogerende werking van redelijkheid en 

billijkheid; vervolg op HR 31 mei 2002, nr. C00/332, NJ 2003, 343. Procesrecht. Gepasseerd aanbod van 

tegenbewijs wegens onvoldoende specificatie, aan cassatiemiddel te stellen eisen. 

Vindplaats(en): JOL 2008, 641 

JOR 2008, 293 

NJ 2008, 480 

Rechtspraak.nl 

RvdW 2008, 806 
 

 

 

Uitspraak 
 

5 september 2008 

Eerste Kamer 

Nr. C07/052HR 

RM/IS 

 

Hoge Raad der Nederlanden 

 

Arrest 

 

in de zaak van: 

 

BT NEDERLAND N.V., rechtsopvolgster van Telfort B.V. en BT Ignite Nederland B.V., 

gevestigd te Amsterdam, 

EISERES tot cassatie,  

advocaat: mr. K.G.W. van Oven, 

 

t e g e n 

 

SCARAMEA N.V., 

gevestigd te Amsterdam, 

VERWEERSTER in cassatie,  

advocaat: mr. P.J.M. von Schmidt auf Altenstadt. 

 

Partijen zullen hierna ook worden aangeduid als Telfort en Scaramea. 

 

1. Het geding in feitelijke instanties 

 

Scaramea heeft bij exploot van 31 maart 2000 Telfort gedagvaard voor de rechtbank te Amsterdam en gevorderd, kort gezegd, voor 

recht te verklaren dat Telfort toerekenbaar is tekortgeschoten in de nakoming van haar contractuele verplichtingen jegens Scaramea 

ter zake van de tussen partijen overeengekomen levering van internetdiensten waaronder het ter beschikking stellen van 

internetconnectiecapaciteit zoals onder andere vastgelegd in de brief van Telfort aan Scaramea van 26 augustus 1999 en dat Telfort is 

gehouden de dientengevolge door Scaramea geleden en nog te lijden schade aan haar te vergoeden. Voorts heeft Scaramea gevorderd 

Telfort te veroordelen tot betaling van een bedrag van ƒ 228.570.122,--, met rente en kosten. 

Telfort heeft de vordering bestreden. 

De rechtbank heeft bij tussenvonnis van 15 mei 2002 de zaak naar de rol verwezen voor akte aan de zijde van Scaramea. Na verder 

processueel debat heeft de rechtbank bij tweede tussenvonnis van 28 januari 2004 de zaak aangehouden voor akte aan de zijde van 

Scaramea omtrent het aantal en de persoon van de door de rechtbank te benoemen dekundige(n) en de aan deze(n) voor te leggen 

vragen. Tegen dit tussenvonnis heeft de rechtbank tussentijds hoger beroep opengesteld. 
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Tegen beide vonnissen van de rechtbank heeft Scaramea hoger beroep ingesteld bij het gerechtshof te Amsterdam. 

Bij arrest van 31 augustus 2006 heeft het hof de vonnissen van de rechtbank bekrachtigd en de zaak teruggewezen naar de rechtbank 

Amsterdam. Hierna heeft het hof bij arrest van 23 november 2006 bepaald dat tegen het arrest van 31 augustus 2006 cassatieberoep 

kan worden ingesteld. 

De arresten van het hof zijn aan dit arrest gehecht. 

 

2. Het geding in cassatie 

 

Tegen het arrest van het hof van 31 augustus 2006 heeft Telfort beroep in cassatie ingesteld. De cassatiedagvaarding is aan dit arrest 

gehecht en maakt daarvan deel uit. 

Scaramea heeft geconcludeerd tot verwerping van het beroep. 

De zaak is voor Telfort toegelicht door mr. W.H. van Hemel, advocaat te Amsterdam, en voor Scaramea door haar advocaat alsmede 

door mr. M.S. Goeman, advocaat bij de Hoge Raad. 

De conclusie van de Advocaat-Generaal J.L.R.A. Huydecoper strekt tot verwerping. 

Mr. Van Hemel voornoemd heeft namens Telfort bij brief van 13 juni 2008 op die conclusie gereageerd. 

 

3. Beoordeling van het middel 

 

3.1 In cassatie kan worden uitgegaan van hetgeen in de conclusie van de Advocaat-Generaal onder 1 tot en met 4 is vermeld als korte 

samenvatting van de door de rechtbank in haar tussenvonnis van 15 mei 2002 onder 1.1 - 1.31 vastgestelde feiten, die ook het hof 

blijkens rov. 2.1 en volgende met enige correcties tot uitgangspunt heeft genomen.  

 

3.2 Het geschil tussen partijen betreffende de levering van interconnectiecapaciteit heeft eerder het onderwerp gevormd van een 

procedure in kort geding tot nakoming van het overeengekomene, waarin de Hoge Raad op 31 mei 2002 een arrest heeft gewezen, nr. 

C00/332, NJ 2003, 343. De hiervoor in 1 vermelde vordering strekt tot het geven van een verklaring voor recht dat Telfort jegens 

Scaramea toerekenbaar is tekortgeschoten in de nakoming van haar verplichtingen en daarom gehouden is tot vergoeding van schade, 

alsmede tot veroordeling van Telfort tot schadevergoeding. 

De rechtbank heeft, met verwerping van het door Telfort gevoerde verweer in zoverre, geoordeeld, kort gezegd, dat de op Telfort 

rustende verbintenis in essentie als resultaatsverbintenis is te beschouwen en dat het beroep van Telfort op de in art. 12 van haar 

algemene voorwaarden opgenomen exoneratieclausule naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar is. Het hof 

heeft in het thans bestreden tussenarrest de tegen deze oordelen gerichte grieven verworpen. Het heeft daartoe onder meer als volgt 

overwogen. 

a. Het bepaalde in art. 4.4 van de algemene voorwaarden van Telfort, inhoudende dat Telfort zich zal inspannen de door haar 

aangegeven leveringstermijnen in haar aanbiedingen en de overeenkomst te realiseren, ontneemt aan resultaatsverbintenissen als de 

verplichting om tijdig te leveren niet het karakter van resultaatsverbintenis; het verplicht Telfort slechts zich in te spannen om haar 

(resultaats-)verbintenis na te komen. (eerste rov. 3.2) 

b. Dat het niet nakomen van de overeengekomen leveringstermijnen een tekortkoming van de zijde van Telfort oplevert, heeft Telfort 

in hoger beroep verder niet bestreden. (eerste rov. 3.2) 

c. Het beroep op art. 12 lid 1 van de algemene voorwaarden van Telfort, waarin een uitsluiting van aansprakelijkheid is opgenomen, 

is onder de in rov. 3.5 en 3.6 geschetste omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar. De door 

Telfort in dit verband aangevoerde feiten en omstandigheden leiden niet tot een ander oordeel, waarbij van belang is dat, gelet op 

hetgeen in rov. 3.6 is overwogen, ervan moet worden uitgegaan dat het voor Telfort in een vroeg stadium betrekkelijk eenvoudig was 

de schade van Scaramea, waarvan Telfort wist dat die aanzienlijk kon worden, te voorkomen, en Telfort niettemin, bewust roekeloos 

handelend, heeft nagelaten die schade te voorkomen. (rov. 3.7) 

d. Voor de vraag tot welke levering KPN jegens Telfort verplicht is, is het "forecastsysteem" niet zonder belang. Onvoldoende 

onderbouwd is de stelling van Telfort dat zij geredelijk ervan mocht uitgaan dat KPN haar de ten behoeve van Scaramea bestelde 

capaciteit zou leveren, ook al ging deze de "forecasts" te boven. (rov. 3.8) 

e. De bewijsaanbiedingen van Telfort zijn niet betrokken op voldoende concrete feitelijke stellingen die - indien bewezen - tot een 

ander oordeel noodzaken, en dienen daarom te worden gepasseerd. (rov. 3.15) 

 

3.3 Het in drie onderdelen verdeelde middel keert zich achtereenvolgens tegen de hiervoor in 3.3 onder a (onderdeel 1), onder c en d 

(onderdeel 2) en onder e (onderdeel 3) weergegeven oordelen van het hof.  

 

3.4 De in onderdeel 1 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. 

 

3.5 Onderdeel 2 voert een groot aantal rechts- en motiveringsklachten aan tegen het oordeel van het hof dat in de gegeven 

omstandigheden het beroep van Telfort op de exoneratieclausule naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar is. 
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Deze klachten zijn tevergeefs voorgesteld. Het hof heeft het gelijkluidende oordeel van de rechtbank onderschreven en het heeft 

daarbij, samengevat, in aanmerking genomen  

- dat Telfort zich op 2 of 3 juli 1999 onvoorwaardelijk heeft verbonden tot levering van de bestelde 5000 poorten met daarbij 

behorende interconnectiecapaciteit, met een definitieve leveringstermijn van 16 september 1999 voor 2500 poorten en "in de eerste 

week van oktober 1999" voor de overige 2500 poorten, 

- dat Telfort, hoewel er voldoende reden was om eraan te twijfelen dat KPN zou voldoen aan een verzoek tot met het oog hierop 

noodzakelijke uitbreiding van de interconnectiecapaciteit, heeft nagelaten bij KPN te verifiëren of de benodigde extra capaciteit 

daadwerkelijk beschikbaar zou komen,  

- dat Telfort wist dat de ambitieuze internetplannen van Scaramea in het water zouden kunnen vallen indien Telfort de 

overeengekomen interconnectiecapaciteit niet zou leveren, terwijl Scaramea in juli/augustus 1999 nog in staat was om zich zonodig 

elders van de benodigde capaciteit te voorzien,  

- dat het in dat stadium betrekkelijk eenvoudig was de schade van Scaramea, waarvan Telfort wist dat die aanzienlijk kon worden, te 

voorkomen, maar Telfort dat heeft nagelaten. 

Anders dan het onderdeel betoogt, heeft het hof geen blijk gegeven van een onjuiste rechtsopvatting door te oordelen dat onder deze 

omstandigheden een beroep op de exoneratieclausule naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar is. Het hof 

heeft daarbij kunnen oordelen dat het gedrag van Telfort, die bekend was met het grote belang van Scaramea bij levering van de 

overeengekomen interconnectiecapaciteit en de bij het uitblijven daarvan dreigende aanzienlijke schade, in enkele opzichten als 

bewust roekeloos handelen moet worden beschouwd, te weten het ondanks tot twijfel aanleiding gevende aanwijzingen niet 

verifiëren of KPN daadwerkelijk tijdig kon leveren, en het achterwege laten van betrekkelijk eenvoudige maatregelen ter 

voorkoming van aanzienlijke schade van Scaramea. Daarmee heeft het hof tot uitdrukking gebracht dat Telfort zich welbewust op 

zodanig onzorgvuldige wijze jegens Scaramea heeft gedragen dat het naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar 

zou zijn indien zij zich op de exoneratieclausule zou mogen beroepen. Het hof heeft tot zijn oordeel kunnen komen ook zonder dat is 

komen vast te staan dat Telfort daadwerkelijk wist dat KPN de benodigde capaciteit niet tijdig zou leveren of dat Telfort daaraan 

daadwerkelijk twijfelde. Het hof heeft toereikend kunnen achten dat zodanige aanwijzingen voor twijfel dienaangaande bestonden 

dat Telfort, ook met het oog op de grote belangen van Scaramea, bij KPN behoorlijk had moeten verifiëren of KPN ondanks die 

aanwijzingen tot tijdige levering in staat was, zodat zij zo nodig Scaramea nog tijdig had kunnen waarschuwen. Het oordeel van het 

hof is voor het overige zo zeer verweven met waarderingen van feitelijke aard dat het in cassatie niet op juistheid kan worden 

onderzocht. Het is ook niet onbegrijpelijk en behoefde geen verdere motivering dan het hof heeft gegeven. Ook de tegen dit oordeel 

aangevoerde motiveringsklachten, die in wezen een hernieuwde feitelijke beoordeling van het geschil beogen, stuiten alle op het 

voorgaande af. 

 

3.6 Onderdeel 3 keert zich tegen rov. 3.15 waarin het hof heeft overwogen dat de bewijsaanbiedingen van Telfort dienen te worden 

gepasseerd nu deze niet zijn betrokken op voldoende concrete feitelijke stellingen die - indien bewezen - tot een ander oordeel 

noodzaken. Het onderdeel wijst erop dat Telfort ook heeft aangeboden tegenbewijs te leveren, en dat een dergelijk aanbod niet kan 

worden gepasseerd met als argument dat het niet voldoende is gespecificeerd. Het oordeel van het hof omtrent de 

onaanvaardbaarheid van het beroep op de exoneratieclausule is evenwel klaarblijkelijk mede gebaseerd op niet weersproken 

stellingen van Scaramea, op stellingen van Telfort zelf, en voor het overige op uitleg van gedingstukken door het hof. In dit licht had 

het onderdeel specifiek behoren te vermelden tegen welke concrete, ondanks voldoende gemotiveerde betwisting door Telfort, 

bewezen geachte stellingen van Scaramea het hof ten onrechte geen tegenbewijs door Telfort heeft toegelaten. Nu dat is verzuimd, 

kan het onderdeel niet tot cassatie leiden.  

 

4. Beslissing 

 

De Hoge Raad: 

verwerpt het beroep; 

veroordeelt Telfort in de kosten van het geding in cassatie, tot op deze uitspraak aan de zijde van Scaramea begroot op € 5.987,34 

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.M.J. van 

Buchem-Spapens, A. Hammerstein en J.C. van Oven, en in het openbaar uitgesproken door de raadsheer E.J. Numann op 5 

september 2008. 

 

 

Conclusie 
 

Zaaknr. C07/052HR  

Mr. Huydecoper 

Zitting van 30 mei 2008 
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Conclusie inzake 

 

BT Nederland N.V. 

eiseres tot cassatie 

 

tegen 

 

Scaramea N.V. 

verweerster in cassatie 

 

Feiten en procesverloop(1) 

 

1. De verweerster in cassatie, Scaramea, behoort tot de groep van Achmea-vennootschappen. Zij is opgericht met (onder andere) het 

doel internet-activiteiten te ontwikkelen, gericht op "marketing" van de diensten van het Achmea-concern ten opzichte van de 

aangeworven internet-abonnees.  

Scaramea heeft daartoe contact gelegd met de eiseres tot cassatie. (Deze zal ik, evenals in de eerdere stukken veelal is gebeurd, 

aanduiden bij de destijds gevoerde naam: Telfort.)  

Scaramea beoogde toen een mediacampagne die op 15 september 1999 zou beginnen, gevolgd door toezending van een CD-rom aan 

ongeveer 1,6 miljoen adressen. Hiermee zou op korte termijn een bestand van ongeveer 100.000 gebruikers (van internet-faciliteiten) 

worden opgebouwd. Daarvoor was een zogenaamde interconnectiecapaciteit nodig van 5000 "poorten"(2), later (in de periode tot 

eind 1999) uit te breiden tot 10.000 poorten. 

 

2. Op 19 mei 1999 heeft Telfort een offerte aan Scaramea uitgebracht, onder andere betreffende de levering van 

interconnectiecapaciteit.  

Eind juni of begin juli 1999 heeft Telfort Scaramea meegedeeld dat Scaramea op korte termijn opdracht voor de levering van de 

benodigde poorten zou moeten geven omdat Telfort anders niet in staat zou zijn die medio september 1999 ter beschikking te stellen. 

In nadere contacten tussen partijen van 2 en 3 juli 1999 zijn afspraken hierover vastgelegd. 

In augustus 1999 heeft Telfort contact opgenomen met KPN en aangegeven dat zij in het derde kwartaal van 1999 en de twee 

kwartalen daarna behoefte had aan een aanzienlijk toegenomen hoeveelheid interconnectiecapaciteit van KPN. KPN heeft bij brief 

van 16 augustus 1999 laten weten dat zij niet aan de gewenste uitbreiding van de capaciteit, en in het door Telfort gewenste tempo, 

zou kunnen voldoen. In een reeksje contacten nadien heeft KPN dit standpunt in hoofdzaak gehandhaafd. 

 

3. Op 23 augustus 1999 is een intentieverklaring tussen Scaramea en Telfort tot stand gekomen, waarin werd voorzien in levering 

van interconnectiecapaciteit in de vorm van 5000 poorten. Deze verklaring verwees naar Telforts algemene leveringsvoorwaarden. 

Deze voorwaarden houden onder andere, in artikel 4, in dat Telfort zich zal inspannen de door haar aangegeven leveringstermijnen te 

realiseren; alsmede (in art. 12) een clausule die tot uitsluiting dan wel beperking van Telforts aansprakelijkheid strekt.  

In een brief van 26 augustus 1999 bevestigde Telfort vervolgens aan Scaramea de levering van 5000 poorten in twee "tranches" van 

2500 stuks, per 16 september en de eerste week van oktober 1999. Er werd aangegeven dat een nadere hoeveelheid van 5000 poorten 

door KPN niet op korte termijn kon worden geleverd, en dat besprekingen met KPN om in dit probleem te voorzien gaande waren. 

 

4. Vervolgens is gebleken dat Telfort de in de genoemde contacten aangegeven interconnectiecapaciteit niet (of maar zeer 

gedeeltelijk) kon leveren. Telfort erkende - volgens Scaramea: pas op 5 oktober 1999 - dat zij capaciteitsproblemen had. Dit leidde 

tot contacten waarin Scaramea Telfort niet-nakoming van de gemaakte afspraken verweet. Op 13 oktober 1999 maakte Scaramea een 

vordering in kort geding aanhangig, waarin nakoming van de volgens Scaramea bestaande verplichtingen werd gevorderd(3). 

Uiteindelijk zijn de vorderingen van Scaramea in dit kort geding afgewezen. 

 

5. In de onderhavige bodemprocedure vordert Scaramea een verklaring voor recht dat Telfort jegens haar tekort is geschoten en 

daarom schadeplichtig is, met bijkomende vorderingen. Telfort verweert zich onder andere met een beroep op het in alinea 3 

hiervóór genoemde art. 4 uit haar algemene leveringsvoorwaarden, waaraan Telfort de conclusie verbindt dat de door haar aangegane 

verplichting(en) als inspanningsverbintenis en niet als resultaatsverbintenis zouden moeten worden gekwalificeerd; en met een 

beroep op het in de algemene leveringsvoorwaarden opgenomen exoneratiebeding(4). 

 

6. In de eerste aanleg verwierp de rechtbank de namens Telfort aangevoerde verweren. Zij beoordeelde de op Telfort rustende 

verbintenis in essentie als resultaatsverbintenis; en zij verwierp het beroep op de exoneratieclausule e.a. uit overweging, kort gezegd, 

dat dat onaanvaardbaar was naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid. 

De zaak werd aangehouden voor nadere instructie terzake van de door Scaramea gestelde schade. Na debat hierover volgde een 

(tweede) tussenvonnis waarin werd besloten tot benoeming van deskundigen (ook hier: met het oog op de door Scaramea gestelde 
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schade).  

Van dit tussenvonnis stelde de rechtbank tussentijds hoger beroep open. 

 

7. Telfort stelde hoger beroep in, uiteraard: tegen beide door de rechtbank gewezen tussenvonnissen. Na het gebruikelijke debat in 

appel heeft het hof het thans in cassatie bestreden arrest gewezen. In dat arrest werd (opnieuw) geoordeeld dat de verweren van de 

kant van Telfort moesten worden verworpen, en wel op gronden die inhoudelijk veel overeenstemming vertonen met wat de 

rechtbank in de eerste aanleg had overwogen. De vonnissen van de rechtbank werden dus bekrachtigd, en de zaak werd 

teruggewezen. 

Omdat 's hofs arrest tussenvonnissen van de lagere rechter betreft en dat arrest in zijn dictum geen beslissingen inhoudt waarmee aan 

enig deel van het gevorderde een definitief einde wordt gemaakt, moet dat arrest (ook) als tussenarrest worden aangemerkt. Met het 

oog hierop is aan het hof (bij brief van 19 oktober 2006) toestemming verzocht om tussentijds cassatieberoep te mogen instellen. Dat 

verzoek heeft het hof bij (als arrest aangeduide) beslissing van 23 november 2006 toegewezen.  

 

8. Telfort heeft vervolgens tijdig en regelmatig cassatieberoep laten instellen(5). Namens Scaramea is tot verwerping geconcludeerd. 

Partijen hebben over en weer hun standpunten schriftelijk laten toelichten. Namens Telfort is gerepliceerd. 

 

Bespreking van het cassatiemiddel 

 

9. Er is een cassatiemiddel in drie onderdelen aangevoerd. Elk onderdeel behandelt een afzonderlijk vraagpunt. Ik bespreek de drie 

onderdelen in de volgorde waarin zij zijn aangevoerd, onder de drie hieronder vermelde "kopjes", waarin telkens het door elk 

onderdeel behandelde onderwerp kort wordt aangeduid. 

 

Middelonderdeel 1: inspannings- versus resultaatsverbintenis 

 

10. Middelonderdeel 1 klaagt over de beoordeling, door het hof, van het hier aangestipte gegeven. 

Ik stel voorop dat Telfort volgens mij bij deze klacht(en) belang mist als haar klachten betreffende het haar door het hof verweten 

"bewust roekeloze" gedrag (waarop middelonderdeel 2 betrekking heeft) niet zouden opgaan. Zou immers de kwalificatie van 

Telforts gedragingen als "bewust roekeloos" stand houden, dan is daarmee tevens gegeven dat die gedragingen onmogelijk kunnen 

beantwoorden aan de verplichtingen die Telfort had, of die verplichtingen nu als resultaatsverbintenis zouden zijn te kwalificeren of 

als inspanningsverbintenis: in beide gevallen schiet een prestatie die een "bewust roekeloos" niet-voldoen oplevert aan wat volgens 

de rechter in de gegeven situatie in concreto verlangd mocht worden, (aanmerkelijk) tekort. 

 

11. Ik zie er in dit verband niet aan voorbij dat het hof het gegeven van de "bewuste roekeloosheid" niet heeft onderzocht met het oog 

op de vraag of Telfort had voldaan aan haar verplichtingen uit de overeenkomst, maar in verband met de vraag of Telforts beroep op 

exonererende bepalingen in haar, Telforts, algemene voorwaarden als onaanvaardbaar naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid 

moest worden aangemerkt. Ook zie ik niet voorbij aan het feit dat een andere kwalificatie van Telforts voornaamste verplichting uit 

de overeenkomst van partijen - namelijk als inspannings- in plaats van als resultaatsverbintenis - verschil zou kunnen maken als het 

gaat om beoordeling van het beroep op de exoneratieclausule(s) uit Telforts algemene voorwaarden. 

 

12. Wat het eerste betreft; inderdaad vindt de beoordeling van (onaanvaardbaarheid van) een beroep op exonererende bedingen plaats 

in een wezenlijk andere context dan die van de uitleg van de overeenkomst (en vaststelling van het al-dan-niet hebben voldaan aan de 

uit die uitleg blijkende verplichtingen). Niettemin lijkt mij verantwoord - en hier zelfs: geboden - om het gedrag dat hier ter 

beoordeling staat, als dat in de ene context "bewuste roekeloosheid" oplevert, in de andere context te beoordelen als, op zijn 

allerminst genomen, een ernstig tekortschieten ten opzichte van wat van de desbetreffende contractspartij gevergd mocht worden.  

 

13. Het gedrag waar het om gaat vat ik aldus samen: het niet adequaat verifiëren dat van de kant van KPN datgene kon en zou 

worden geleverd, wat er met het oog op de aan Scaramea in het vooruitzicht gestelde aantallen poorten geleverd zou moeten worden; 

dit niettegenstaande aanwijzingen die in dit opzicht twijfel opriepen; en tegelijk om het verzuimen, om ten opzichte van Scaramea de 

geboden stappen te nemen om Scaramea voor schade bij het uitblijven van de in het vooruitzicht gestelde leveringen te behoeden (zie 

rov. 3.6 van het bestreden arrest).  

Ook al zou Telfort inderdaad een loutere inspanningsverplichting op zich hebben genomen, het hier omschreven handelen zou ook 

dan als tekortschieten moeten worden aangemerkt. Het zou bovendien ook dan qua ernst niet wezenlijk anders zijn te waarderen dan 

wanneer de verplichting van Telfort "zwaarder" (namelijk: als resultaatsverbintenis) zou zijn te kwalificeren. Ofschoon een 

beoordeling als de onderhavige het niet kan stellen zonder een zekere mate van waardering van feitelijke gegevens, lijkt mij hier toch 

boven twijfel verheven dat, aangenomen dat de kwalificatie "bewust roekeloos" stand zou houden, Telforts gedraging in elke 

gekozen context een (ernstige) tekortkoming oplevert; en, zoals ik al aangaf, ook in elk van de beide genoemde varianten: van een 

vergelijkbare ernst. 
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14. Voor het tweede in alinea 11 hiervóór genoemde punt (namelijk dat de exoneratieclausules in de context van een 

inspanningsverbintenis een andere betekenis (kunnen) hebben dan in de context van een resultaatsverbintenis) geldt daarom mutatis 

mutandis hetzelfde: het lijkt mij duidelijk dat het door het hof als "bewust roekeloos" gekwalificeerde gedrag, als die kwalificatie 

overigens tevergeefs zou worden bestreden, gegeven de zojuist in alinea 13 gegeven omschrijving van dat gedrag, aan een beroep op 

een in algemene voorwaarden neergelegde exoneratie in de weg zou staan, hoe men de door Telfort aanvaarde "hoofdverplichting" 

overigens ook zou willen kwalificeren(6). 

Vandaar mijn positie: als de kwalificatie van "bewust roekeloos" stand houdt, is niet meer terzake doend of Telfort onder een 

inspannings- of resultaatsverbintenis gehouden was: zij zou in beide gevallen (bewust roekeloos) verplichtingen hebben 

veronachtzaamd waarvan het verzuim - en wel: in wezenlijk dezelfde mate en omvang - haar aansprakelijkheid zou meebrengen. 

 

15. Dan nu de klachten, gericht tegen het aannemen, ten laste van Telfort, van een als "resultaatsverbintenis" gekwalificeerde 

verplichting.  

In deze klachten gaat het middel (onderdeel 1, met sub-onderdelen) ervan uit dat er een zwart/wit-tegenstelling tussen de beide 

genoemde gegevens bestaat: een verbintenis is óf een inspanningsverbintenis óf een resultaatsverbintenis. 

Mij lijkt dat een ontoelaatbare simplificatie. Het onderscheid tussen inspannings- en resultaatsverbintenissen is verhelderend omdat 

het duidelijk maakt dat bij sommige verbintenissen de nadruk ligt op het resultaat waar de verbintenis op gericht is, terwijl dat bij 

andere verbintenissen niet (of in sterk verminderde mate) het geval is. Maar het gaat niet om twee duidelijk en absoluut van elkaar te 

onderscheiden categorieën, maar veeleer om een glijdende schaal.  

In wezen gaat het om de mate waarin de verbintenis ertoe strekt, het risico van het niet-bereiken van datgene wat bij het aangaan van 

de relatie (het gaat hier altijd om verbintenissen uit overeenkomst) voor ogen staat, bij de ene dan wel de andere partij te plaatsen(7). 

 

16. Bij de "loutere" resultaatsverbintenis neemt de partij die die verbintenis aangaat, het risico van het uitblijven van het resultaat in 

aanzienlijke mate voor haar rekening, terwijl de "loutere" inspanningsverbintenis ertoe pleegt te strekken dat het risico dat de 

inspanningen het beoogde resultaat niet opleveren, geheel of grotendeels bij de crediteur blijft(8).  

 

17. In beide gevallen is er echter zelden of nooit sprake van een volledige toedeling van risico aan één partij, maar slechts van een 

"wat meer of wat minder".  

Wie zich verplicht een bepaalde zaak op een bepaald ogenblik te leveren, aanvaardt naar algemeen wordt aangenomen een 

resultaatsverbintenis(9); maar het is bepaald uitzonderlijk dat daarmee beoogd wordt ook alle varianten van een beroep op 

"overmacht" volledig uit te sluiten, en daarmee het risico voor het niet-bewerkstelligen van het beoogde resultaat volledig bij de 

debiteur te leggen. Meestal blijft er ook bij een resultaatsverbintenis ruimte voor een beroep op overmacht in het geval van 

werkelijke "acts of God". 

 

18. Omgekeerd, wie zich ertoe verplicht "zijn uiterste best te doen" om iets te bewerkstelligen aanvaardt daarmee een verplichting 

die een groot deel van de risico's die een voorspoedige uitkomst kunnen bedreigen legt bij de wederpartij - maar toch ook weer niet 

alle. De verhinderende omstandigheden waar de art. 6:76 en 6:77 BW op zien (gebrekkige hulppersonen of hulpzaken) zullen 

bijvoorbeeld ook bij de inspanningsverbintenis vaak bij de debiteur blijven. 

 

19. De mate waarin de door partijen gekozen vorm van de aangegane verplichting risico's die overigens bij de ene partij zouden 

liggen "verplaatst" naar de andere partij, is een kwestie van uitleg van de desbetreffende overeenkomsten(10). Bijwege van 

voorbeeld: de prestatie waartoe de professionele dienstverlener zich verplicht wordt veelal gekwalificeerd als 

"inspanningsverbintenis". Men denkt dan meestal aan dienstverleners die hulp verlenen in een situatie met een naar zijn aard 

onzekere uitkomst, zoals bij medici en advocaten vaak het geval is. In een dergelijke verhouding is vergaand onaannemelijk dat de 

dienstverlener en diens opdrachtgever zouden beogen, dat de risico's van een ongunstige uitkomst bij de dienstverlener zouden 

berusten(11). Maar zoals ik al even aangaf: als het gaat om fouten van hulppersonen (de procureur verzuimt tijdig een instructie uit te 

voeren), vinden wij het weer "normaal" dat het risico wél bij de advocaat-dienstverlener berust, ook al is er op diens eigen 

inspanningen niets aan te merken geweest. 

 

20. En van een andere kant benaderd: naarmate professionele dienstverlening in een minder onzekere context plaatsvindt, kan de 

dienstverlener wel degelijk een "resultaatsverplichting", of wat daar dicht bij komt, blijken te dragen. De notaris die zich met het 

transport, inclusief hypotheekverlening, van een onroerende zaak belast draagt verplichtingen die heel dicht naderen tot: het instaan 

voor het resultaat. De van een notaris in zo'n geval verlangde dienst bestaat er (mede) in dat de risico's die het resultaat kunnen 

verijdelen worden "afgedekt". Blijkt het resultaat niet te worden verkregen, dan is er maar een zeer beperkte marge om te betogen dat 

het risico toch voor rekening van de cliënt moet blijven(12). 

 

21. Aan de hand van het voorafgaande formuleer ik twee "vuistregels":  

a) zowel de "zuivere" resultaatsverbintenis als de "zuivere" inspanningsverbintenis bestaat niet (of: is zeer zeldzaam). Er zijn 

verbintenissen waarbij de klemtoon meer op het een ligt en andere verbintenissen waarbij die klemtoon meer naar de andere kant is 
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"opgeschoven". En b): waar een verbintenis in een concreet geval op de hier verbeelde schaal moet worden geplaatst, is een kwestie 

van uitleg, die met toepassing van het "gewone" arsenaal aan voor de uitleg van een overeenkomst beschikbare middelen moet 

plaatsvinden(13). 

 

22. Met die gegevens voor ogen zal duidelijk zijn dat het feit dat een contractspartij de eigen verplichtingen in haar algemene 

voorwaarden generiek als "inspanningsverbintenis" kwalificeert, maar van betrekkelijke betekenis is. Men zal allicht aannemen dat 

daarmee beoogd wordt, risico's die in de uitvoering aan het licht kunnen treden in belangrijke mate voor rekening van de wederpartij 

te brengen - maar de mate waarin in een concreet geval moet worden aangenomen dat een bepaald risico hierdoor inderdaad is 

"afgewenteld", wordt maar zeer ten dele door de aanwezigheid van dit beding bepaald. Allerlei andere factoren spelen een rol. Ik 

noem: de verdere strekking van de verbintenis (rechtshulp in een ongewisse situatie tegenover: het bewerkstelligen van transport en 

hypotheekinschrijving, in een overeenkomst van juridische dienstverlening); verkeersopvattingen (ook de (juridische) dienstverlener 

die beslist geen resultaat beoogt toe te zeggen, staat wél in voor hulppersonen en hulpzaken); en natuurlijk dingen als: de wijze 

waarop de algemene voorwaarden een redelijke "invulling" van de rechtsverhouding in kwestie opleveren, de mate waarin in de 

gegeven context met een voorwaarde als de onderhavige rekening viel te houden (een wederpartij hoeft er minder op bedacht te zijn 

dat ook risico's die in een bepaalde rechtsverhouding "typisch" voor de andere partij zijn, langs deze weg worden 

"weggecontracteerd"), en de vele "algemene" omstandigheden die bij de beoordeling van de strekking van algemene voorwaarden 

(en bij de uitleg van contractuele rechtsverhoudingen in het algemeen) in aanmerking genomen moeten worden. 

 

23. Na de zojuist gegeven beschouwingen zal het niet verbazen dat ik de klachten van het eerste middelonderdeel als niet-

doeltreffend beoordeel. Ik loop de sub-alinea's van onderdeel 1 er op na: 

Alinea 2, waarmee dit onderdeel begint, bevat geen uitgewerkte klacht. Alinea 3 geeft slechts een algemeen geformuleerde klacht, 

waarvan de uitwerking (kennelijk) nog zal volgen. Dat gebeurt ook inderdaad, beginnend met alinea's 4 en 5. Deze klagen dat het hof 

tot uitgangspunt neemt dat de door Telfort aanvaarde verbintenis een resultaatsverbintenis is, en dat voor dat uitgangspunt geen 

toereikende motivering wordt gegeven. Dat lijkt mij geen doorslaggevend argument: het hof kon geredelijk oordelen dat de door 

Telfort in verschillende varianten bevestigde verplichting om in september/oktober 1999 5000 poorten beschikbaar te stellen, als 

resultaatsverbintenis moest worden opgevat(14). De in alinea 5 aangevoerde argumenten die een andere beoordeling aandringen, 

doen daaraan niet af. Van een oordeel als dit wordt geen gedetailleerde motivering verlangd.  

 

24. Voor een belangrijk deel bestaan de "tegenargumenten" waar Telfort naar verwijst uit herhalingen of alternatieve benaderingen 

van het gegeven, dat art. 4 van Telforts algemene voorwaarden tot een andere uitleg (van de door Telfort aangegane 

leveringsverplichting) zou nopen. Die argumenten zien aan 's hofs redenering voorbij: die gaat van het uitgangspunt uit dat de 

leveringsverplichting van Telfort als resultaatsverbintenis mag worden opgevat, en onderzoekt vervolgens of de toepasselijkheid van 

art. 4 van de algemene voorwaarden een ander oordeel rechtvaardigt (met voor Telfort negatieve uitkomst).  

Die redenering wordt niet wezenlijk aangetast met de tegenwerping dat men bij de beoordeling van het uitgangspunt de 

toepasselijkheid van art. 4 van de algemene voorwaarden al ten volle zou moeten "meewegen" (en dan tot andere bevindingen komt). 

Want waarom zou dat persé moeten? Bepalingen uit algemene voorwaarden kunnen maar bij uitzondering de "kernbepalingen" van 

een overeenkomst wezenlijk van inhoud doen "verkleuren". In dit geval was er niets aangevoerd - ook het middel noemt geen 

relevante argumenten(15) - waarom hier wél aan de algemene voorwaarden deze bijzondere en ook uitzonderlijke betekenis zou 

moeten worden toegekend. 

 

25. Verder benadrukt alinea 5 dat Telfort geheel van toelevering van KPN afhankelijk was. Dat argument geeft nader accent aan het 

door het hof zwaar gewogen gegeven, dat Telfort zich er - dus - van had moeten vergewissen dat zij op levering van KPN kon 

rekenen, en dat heeft nagelaten (zie ook alinea 40 hierna). Ik zie hier dan ook geen relevante aanwijzing dat Scaramea zich had 

moeten realiseren dat Telfort (impliciet) zou beogen, in dit opzicht een voorbehoud te maken. Ik zie dus al helemaal niet dat het hof 

hier een doorslaggevende aanwijzing voor een andere uitleg van Telforts verplichtingen zou hebben moeten "onderkennen". 

Voor het als laatste in deze alinea vermelde argument, namelijk dat er ook medewerking van de kant van Scaramea vereist was, geldt 

mutatis mutandis hetzelfde: dat men op medewerking van zijn contractuele wederpartij is aangewezen is van ondergeschikte 

betekenis als het erom gaat of de eigen verbintenissen de kwalificatie van resultaats- dan wel inspanningsverbintenis verdienen. Het 

is dan ook niet onbegrijpelijk dat het hof zich door dit argument niet heeft laten overtuigen. Het hof behoefde daarvan in zijn 

motivering verder geen verantwoording af te leggen.  

 

26. Alinea's 6 en 7 van dit middelonderdeel hameren er vervolgens op dat het hof toch maar heeft aanvaard dat art. 4 van de 

algemene voorwaarden een inspanningsverbintenis postuleert. Dat zou niet te verenigen zijn (daar komt het op neer) met het tegelijk 

aanvaarden dat de overeenkomst van partijen een resultaatsverbintenis tot uitgangspunt neemt. 

Hier treden de gedachten aan het licht die ik in alinea's 15 - 22 hiervóór heb bestreden. Als in een bepaalde rechtsverhouding 

verbintenissen zijn aanvaard die naar hun aard geredelijk als resultaatsverbintenissen kunnen worden opgevat(16), en dezelfde 

rechtsverhouding verwijst naar algemene voorwaarden die een inspanningsverbintenis suggereren, ziet men (zoals zo vaak) dat 

onderdelen van die rechtsverhouding ogenschijnlijk tegenstrijdig zijn en dus door uitleg met elkaar moeten worden verzoend.  
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27. Het hof heeft gekozen voor de uitleg dat de algemene voorwaarden niet de als "hoofdverplichting" aanvaarde 

resultaatsverbintenis weer "onderuit halen", maar dat de algemene voorwaarden slechts aan die hoofdverplichting nadere inhoud 

geven. Daardoor blijft er sprake zijn van een resultaatsverbintenis - met dien verstande dat wanneer alle (redelijkerwijs te vergen) 

inspanning is geleverd, een beroep op overmacht (eerder) aannemelijk kan zijn. Met andere woorden: de ruimte voor een beroep op 

overmacht wordt uitgebreid ten opzichte van wat zonder de algemene voorwaarden zou gelden, maar zonder aan de als 

"hoofdverplichting" aanvaarde resultaatsverbintenis dat karakter (geheel) te ontnemen.  

Dat strookt met de gedachten die ik in alinea's 15 - 22 hiervóór heb besproken. Ik acht de wijze van beoordeling van het hof dan ook 

juist of, nauwkeuriger gezegd: niet blijk gevend van een onjuiste rechtsopvatting. Nadere motivering behoefde deze beoordeling in 

het licht van de in het middelonderdeel aangewezen argumenten bepaald niet. 

 

28. Alinea 7 bevat nog de klacht dat het hof buiten de rechtsstrijd van partijen zou zijn getreden door aan de rechtsverhouding een 

andere uitleg te geven dan door een van de partijen werd verdedigd. 

Daargelaten of deze klacht op feitelijke grondslag aanspraak mag maken (ik vermoed dat het hof de stellingen van Scaramea zo kon 

uitleggen - en ook heeft uitgelegd - dat de door het hof aanvaarde uitleg daarin wél werd verdedigd): het staat de rechter die een 

rechtsverhouding moet interpreteren vrij om die uitleg te kiezen die hem, rechter, de meest juiste lijkt, desnoods in afwijking van de 

uitleg die partijen over en weer verdedigen(17). 

 

Middelonderdeel 2: onaanvaardbaar beroep op exonererende bedingen 

 

29. Middelonderdeel 2 bestrijdt, met een waaier aan klachten, de oordelen van het hof die erin uitmonden dat Telfort zich in dit geval 

niet mag beroepen op de aansprakelijkheids-beperkende(18) clausules uit haar algemene voorwaarden. 

Ik meen in deze klachten twee "thema's" te onderkennen, die ik als volgt omschrijf: 

 

a) voor een geslaagd beroep op onaanvaardbaarheid van het inroepen van een in algemene voorwaarden vervatte exoneratieclausule 

zou slechts plaats zijn bij aanwezigheid van een zéér uitgesproken mate van schuld/verwijtbaarheid aan de kant van de "gebruiker" 

van de algemene voorwaarden in kwestie, zie alinea 11 van het middelonderdeel (waarin een opvatting wordt verdedigd die in een 

aanzienlijk deel van de volgende alinea's "doorklinkt"); en 

 

b) het hof zou een belangrijk deel van de argumenten waarmee Telfort zich in dit verband had verdedigd niet hebben verworpen. 

Daarom zouden die argumenten in cassatie veronderstellenderwijs als vaststaande feiten moeten worden beoordeeld; en dat zo zijnde 

zou het oordeel van het hof een voldoende draagkrachtige motivering missen. 

 

Ik denk dat de beide op deze thema's verdedigde gedachtelijnen onjuist zijn, en dat middelonderdeel 2 daarom niet behoort te worden 

aanvaard. 

 

30. Wat het zojuist onder a) samengevatte thema betreft: Telfort baseert de daar verdedigde opvatting vooral op rechtspraak van de 

Hoge Raad over de aansprakelijkheidsbeperking(en) uit het CMR, het verdrag betreffende goederentransport over de weg. Die 

aansprakelijkheidsbeperking is hier echter niet aan de orde. Het gaat hier om een exoneratieclausule in een omvangrijk commercieel 

contract tussen grote commerciële marktpartijen. De parallel met de rechtspraak over het CMR gaat dan al daarom niet op, omdat de 

beschermende strekking van de bepalingen uit het CMR niet "een-op-een" opgeld doet voor exoneratiebedingen in 

(leverings)contracten tussen grote commerciële contractspartijen(19),(20). 

 

31. De rechtsleer betreffende exoneratiebedingen in de verhouding tussen commerciële partijen vertoont dan ook een wezenlijk ander 

beeld. Daarin is aangenomen dat de vraag of een beroep op een in algemene voorwaarden opgenomen exoneratiebeding als 

(on)aanvaardbaar moet worden beschouwd, met in aanmerking nemen van alle relevante omstandigheden moet worden 

beoordeeld(21). Onder die omstandigheden neemt overigens de ernst van het verwijt dat aan de partij die zich op het 

exoneratiebeding beroept mag worden gemaakt, een (zeer) belangrijke plaats in. Wanneer het verwijt dat aan die partij gemaakt kan 

worden de kwalificatie van "bewuste roekeloosheid" verdient, is beroep op een exoneratieclausule in beginsel onaanvaardbaar(22). 

Dan komt aan beoordeling van de verdere omstandigheden van het geval allicht wat minder betekenis toe. 

De in de rechtspraak beoordeelde gevallen waarin exoneratie als onaanvaardbaar werd beoordeeld (of: waarin die mogelijkheid door 

het hof onvoldoende bleek te zijn onderzocht), waarvan de belangrijkste exponenten zojuist in voetnoot 22 zijn vermeld, vertonen 

alle het beeld van tekortkomingen aan de kant van de "gebruiker" van de relevante voorwaarde(23) die weliswaar als ernstig kan 

worden aangemerkt, maar die van (aanzienlijk) geringere ernst was, dan als norm is aanvaard in de CMR-rechtspraak die 

middelonderdeel 2 tot richtsnoer neemt. 

 

32. Ik geef voor de duidelijkheid de casusposities in vogelvlucht weer: 
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- HR 21 december 2001, JOR 2002, 45: een bank voert betalingen uit met voorbijgaan aan uit de "handtekeningenkaart" blijkende 

beperkingen ten aanzien van het beschikken over de desbetreffende rekening. Beroep op exoneratiebeding als onaanvaardbaar 

terzijde gesteld. 

- HR 11 februari 2000, NJ 2000, 294: koop van een woning. (Enkele jaren) na de koop treden verzakkingen aan het licht die 

veroorzaakt worden door het niet-onderheid zijn van de desbetreffende aanbouw. Als de verkoper "wist of geweten moest hebben dat 

niet onderheien tot gevolg kon hebben dat de aanbouw verzakte" ligt onaanvaardbaarheid van exoneratie zodanig in de rede dat een 

oordeel in de tegengestelde zin nadere motivering behoefde. 

- HR 12 december 1997, NJ 1998, 208. Een van een Gemeente gehuurde kraan "stort in" en veroorzaakt schade aan de huurder. 

Veiligheidsvoorzieningen van de kraan blijken met medeweten van Gemeenteambtenaren te zijn verwijderd om grotere belasting van 

de kraan mogelijk te maken. Het niet adequaat reageren op aanwijzingen dat de beveiliging onklaar was gemaakt, kan grond 

opleveren voor het aannemen van bewuste roekeloosheid(24). 

- HR 30 september 1994, NJ 1995, 45: in een koelhuis opgeslagen producten bederven als gevolg van te lage temperatuur en een te 

hoog gehalte aan CO². Waar de opdrachtnemer professioneel is en van deze verwacht mag worden dat hij van het belang van een niet 

te hoog CO²-gehalte op de hoogte is; de betrokkene zelfs niet over apparatuur voor de meting van het CO²-gehalte beschikte; de 

producten zijn bewaard in een nieuwe koelcel die geen ventilatiemogelijkheden had; en de opdrachtgever bij herhaling heeft 

geïnformeerd naar temperatuur en CO²-gehalte, en deze werd meegedeeld dat zulks "in orde" was, bestaan dusdanige aanwijzingen 

voor grove schuld(25) dat een oordeel in de tegengestelde zin (met als consequentie verwerping van de stelling dat een beroep op 

exoneratie onaanvaardbaar is), bij gebreke van nadere motivering onvoldoende begrijpelijk is. 

 

Illustratief is ook de casuspositie uit het al enkele malen genoemde arrest HR 18 juni 2004, NJ 2004, 585: in een varkenshouderij 

functioneert een voor het welzijn van de dieren cruciaal ventilatiesysteem. Een elektricien die in het bedrijf werkzaamheden heeft 

verricht, verzuimt het bijbehorende alarmsysteem dat tijdelijk was uitgeschakeld, weer in te schakelen. Er treedt een storing in 

waardoor een groot deel van de dieren omkomt. Gesteld was onder meer dat terzake een bijzondere zorgplicht op de elektricien 

rustte. Beroep op onaanvaardbaarheid van het inroepen van een exoneratieclausule is dan (bepaald niet on)denkbaar.  

 

33. Uit HR 21 december 2001, JOR 2002, 45, rov. 3.4 blijkt voorts, met zoveel woorden, dat het oordeel over de vraag of een beroep 

op exoneratie wegens "bewuste roekeloosheid" als onaanvaardbaar moet worden aangemerkt, verweven is met waarderingen van 

feitelijke aard. Aanwijzingen van overeenkomstige strekking bevinden zich in de aangehaalde eerdere rechtspraak(26) (en, voeg ik 

toe: die uitkomst ligt bij een complex en met vele omstandigheden in verband te brengen gegeven als het onderhavige, ook bepaald 

voor de hand).  

Nu uit de aangehaalde vindplaatsen blijkt dat een mate van schuld/verwijtbaarheid die aanzienlijk geringer is dan in middelonderdeel 

2 tot uitgangspunt wordt genomen, in combinatie met de verdere omstandigheden van het geval grond kán opleveren voor het 

aannemen van "bewuste roekeloosheid" die aan een beroep op exoneratie in de weg staat (en dat bij relevante aanwijzingen van 

aanmerkelijke schuld voor een oordeel in de tegengestelde zin zelfs nadere motivering vereist kan zijn), dringt zich op dat het verwijt 

van een onjuiste rechtsopvatting met het oog op de gronden die middelonderdeel 2 verdedigt, niet houdbaar is (en dat ook de 

motiveringsklachten van dit onderdeel althans deze bronnen niet méé hebben). 

 

34. In alinea 13 hiervóór heb ik de gedraging die het hof Telfort in dit verband verwijt, zo omschreven: het niet adequaat verifiëren 

dat van de kant van KPN datgene kon en zou worden geleverd, wat er met het oog op de aan Scaramea in het vooruitzicht gestelde 

aantallen geleverd zou moeten worden; dit niettegenstaande aanwijzingen die in dit opzicht twijfel opriepen; en tegelijk het 

verzuimen, om ten opzichte van Scaramea de geboden stappen te nemen om Scaramea voor schade bij het uitblijven van de in het 

vooruitzicht gestelde leveringen te behoeden. 

Volgens mij kan dit samenstel van gedragingen, beoordeeld in de verdere context, zeer wel worden aangemerkt als een "bewust 

roekeloos" handelen in die zin, dat daarom een beroep op een exoneratiebeding als onaanvaardbaar moet worden beschouwd. Of het 

desbetreffende oordeel als juist is aan te merken onttrekt zich overigens voor een belangrijk deel aan (her)beoordeling in cassatie 

omdat, zoals zo-even aangestipt, zo'n oordeel met waarderingen van de feitelijke omstandigheden verweven is. 

 

35. In mijn voorafgaande beschouwingen ligt al enigszins besloten dat ik ook de door het hof voor het hier bestreden oordeel 

gegeven motivering als (ruimschoots) voldoende aanmerk. De specifieke tegenwerpingen betreffende de motivering in de alinea's 12 

t/m 21 van middelonderdeel 2 lijken mij dan ook ongegrond. Nu de in deze alinea's aangevoerde tegenwerpingen van een 

aanmerkelijke omvang en een vergaande gedetailleerd zijn, hoop ik dat men mij zal vergeven wanneer ik met een enigszins 

geserreerde bespreking volsta. 

 

36. Alinea's 12 en 13 van middelonderdeel 2 betogen (naast een herhaald beroep op de hiervóór als onjuist beoordeelde maatstaf 

voor de beoordeling van "bewuste roekeloosheid") dat de twee daar genoemde omstandigheden (Telfort rekende (te gemakkelijk) op 

leveringen die de eerder tussen haar en KPN vastgelegde "forecasts" aanmerkelijk te boven gingen; en uit persberichten van de 

OPTA was gebleken van mogelijke capaciteitsproblemen bij KPN) het oordeel dat er twijfel aan de bereidheid/het in staat zijn tot 

levering aan de kant van KPN moest zijn, niet kunnen dragen. 
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Ik meen dat het hof zijn desbetreffende oordeel niet slechts op deze twee omstandigheden heeft gebaseerd maar op de gehele 

vastgestelde feitelijke achtergrond; maar ik meen daarnaast dat de genoemde twee omstandigheden zeer wel grond kunnen opleveren 

voor het hier bestreden oordeel. Voor het overige gaat het hier om waardering van feitelijke gegevens, en dus om materie die niet in 

cassatie kan worden herbeoordeeld. 

 

37. De alinea's 14 t/m 17 van onderdeel 2 begrijp ik als volgt: gezien een aanzienlijk aantal in alinea 14 opgesomde factoren waarvan 

(aldus alinea 15) in cassatie veronderstellenderwijs de juistheid moet worden aangenomen, geeft 's hofs oordeel blijk van miskenning 

van de eerder in onderdeel 2 verdedigde (en door mij hiervóór voor onjuist gehouden) maatstaf, en is althans het desbetreffende 

oordeel niet deugdelijk gemotiveerd. 

Voorzover hier wordt voortgeborduurd op de eerder als onjuist beoordeelde maatstaf, falen deze klachten om die reden. 

 

38. Voor het overige meen ik dat niet (zoals alinea 15 poneert) veronderstellenderwijs van de juistheid van alle verder te berde 

gebrachte stellingen kan worden uitgegaan. Het oordeel van het hof dat de door het hof genoemde aanwijzingen twijfel behoorden op 

te roepen ten aanzien van de van KPN verwachte leveringen betekent, of impliceert, dat het hof niet heeft aanvaard dat de (talrijke) 

in alinea 14 genoemde detailgegevens het vertrouwen dat KPN wél zou leveren, voldoende rechtvaardigden. Dat zo zijnde is (ook) in 

hoge mate onaannemelijk dat het hof voor mogelijk heeft gehouden dat KPN inderdaad zowel tot levering in staat als verplicht was; 

zodat wij moeten aannemen dat in 's hofs beoordeling besloten ligt dat deze stellingen (zie alinea 14 onder vi en viii) niet als juist 

zijn aanvaard. Dat ligt trouwens ook besloten in de vaststellingen, in rov. 3.6, dat Telfort niet mocht menen dat KPN aan 

leveringsverzoeken boven de "forecasts" gevolg zou kunnen en willen geven. Met die vaststelling lijkt mij onverenigbaar dat het hof 

(stilzwijgend) de mogelijkheid heeft opengelaten dat KPN toch tot zulke leveringen verplicht en in staat zou zijn geweest.  

Rov. 3.8 bevestigt deze indruk: ook die overweging impliceert - als die al niet zonder meer tot uitdrukking brengt - dat het hof de 

stelling dat KPN tot de door Telfort verlangde leveringen verplicht was, heeft verworpen. 

Daarmee ontvalt aan het in de alinea's 14 e.v. betoogde een belangrijke schakel. 

 

39. En overigens meen ik dat de in alinea 14 van onderdeel 2 opgesomde omstandigheden, zelfs als men ze allemaal 

veronderstellenderwijs voor vaststaand houdt, niet meebrengen dat 's hofs oordeel dat Telfort te gemakkelijk - en daarmee: roekeloos 

- heeft vertrouwd dat zij bij KPN als leverancier "terecht kon", als onvoldoende gemotiveerd moet gelden.  

De in alinea 14 in de eerste 14 regels aangehaalde stellingen zijn stellingen van Scaramea die ertoe strekten dat Telfort niet slechts 

behoorde te weten dat zij in leveringsmoeilijkheden zou komen, maar dat daadwerkelijk wist. Wat deze stellingen ertoe kunnen 

bijdragen dat het hof zijn oordeel nader had moeten motiveren, ontgaat mij. 

 

40. Vervolgens wordt sub (i) t/m (viii) een reeks stellingen geponeerd die (bij gebleken juistheid - zie mijn opmerkingen in alinea 38 

hiervóór) misschien begrijpelijk kunnen maken hoe het heeft kunnen komen dat Telfort - blijkbaar - heeft besloten dat het 

verantwoord was om erop te speculeren dat KPN uiteindelijk wel zou leveren, maar die bij lange na niet (kunnen) meebrengen dat 

met het risico dat KPN niet zou leveren geen rekening behoefde te worden gehouden, laat staan dat het verantwoord was om in een 

fase waarin alternatieven nog beschikbaar waren (en terwijl Telfort wist van de grote schadelijke gevolgen voor Scaramea als 

levering uit zou blijven), Scaramea zonder meer aan het risico bloot te stellen dat er inderdaad niet geleverd zou worden.  

Dat het hof aan deze stellingen de door Telfort beoogde consequentie niet heeft willen verbinden, is daarom het tegendeel van 

onbegrijpelijk. 

 

41. Alinea's 17 en 18 van middelonderdeel 2 gaan uitvoerig in op de door Telfort gestelde verplichting van KPN om haar, Telfort, de 

gewenste capaciteit (ook voorzover die de bestaande "forecast" overschreed) ter beschikking te stellen; en bespreken gedetailleerd 

een beslissing van de OPTA waaraan het hof in rov. 3.8 aandacht heeft besteed. 

Zoals ik al aangaf, denk ik dat het hof in rov. 3.8 tot uitdrukking heeft gebracht dat het de stelling van Telfort als zou KPN verplicht 

(en in staat) zijn geweest de door Telfort gewenste capaciteit te leveren, als onaannemelijk heeft beoordeeld. De veronderstelling dat 

dat anders zou zijn, waarmee alinea 17 van dit middelonderdeel "opent", lijkt mij dus niet juist. Ik vermag niet in te zien waarom, 

zoals in alinea 18 wordt geponeerd, het hier bedoelde oordeel van het hof onbegrijpelijk zou zijn(27). 

De beschouwingen over de beslissing van de OPTA(28) kunnen Telfort geen baat brengen omdat het hof die beslissing nu eenmaal 

anders heeft uitgelegd dan Telfort verdedigt. Het betreft hier een aan de "feitenrechter" voorbehouden beoordeling(29), die goed te 

begrijpen is.  

 

42. In alinea 19 bestrijdt Telfort het oordeel dat zij haar stelling dat zij erop mocht vertrouwen dat KPN de benodigde capaciteit zou 

leveren onvoldoende heeft onderbouwd; en hier wordt in dat verband geklaagd over een onjuiste toepassing van de regels betreffende 

stelplicht en bewijslast. 

De eerstgenoemde klacht lijkt mij ondeugdelijk. Nadat het hof een aantal van de door Telfort aangedragen "bouwstenen" voor het 

betoog dat zij, Telfort, niet (of: niet ernstig) onverantwoord te werk was gegaan in voorafgaande rechtsoverwegingen had verworpen, 

kon het hof in rov. 3.8 zeer wel oordelen dat de hier bedoelde stelling (voor het overige) onvoldoende was onderbouwd. 
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43. De klacht betreffende stelplicht en bewijslast lijkt mij eveneens ongegrond. Die klacht neemt terecht tot uitgangspunt dat 

Scaramea moest stellen dat Telforts beroep op exoneratie als onaanvaardbaar moest worden beoordeeld, en dat Scaramea die stelling 

ook moest beargumenteren. De klacht ziet er echter aan voorbij dat Scaramea, naar het klaarblijkelijke oordeel van het hof, had 

voldaan aan wat in dit opzicht van haar verlangd mocht worden. Dat zo zijnde was het aan Telfort om het van de kant van Scaramea 

aangevoerde deugdelijk onderbouwd te weerspreken. Het hier bestreden oordeel van het hof strekt ertoe dat Telforts "weerwoord" in 

dat opzicht tekort schiet (met als gevolg dat het namens Scaramea aangevoerde in zoverre als vaststaand moest worden aangemerkt). 

Dat levert geen strijd met enige rechtsregel op. Dat ik dit oordeel ook begrijpelijk vind, bleek hiervóór al. 

 

44. De aan het slot van deze alinea aangevoerde klacht als zou het hof de grenzen van de rechtsstrijd hebben miskend mist eveneens 

doel. Het hof kon de stellingen van Scaramea zo opvatten dat die zich (subsidiair) niet slechts op "weten" van Telfort maar (ook) op 

onverschoonbaar niet-weten (dan wel "zijn ogen sluiten voor") wilde beroepen. (Volgens mij ligt zelfs in uitgesproken mate voor de 

hand om het namens Scaramea betoogde zo te begrijpen - zoals het vaak genoeg voor de hand ligt om te veronderstellen dat een 

procespartij zich in haar stellingen niet nodeloos tot één nogal vergaande variant beperkt, maar "het mindere in het meerdere" 

begrepen wil achten.)  

Zo heeft het hof het betoog van Scaramea klaarblijkelijk ook opgevat. 

 

45. Alinea 20 van middelonderdeel 2 bevat geen inhoudelijke klacht. Alinea 21 klaagt dat in de motivering van het hof onvoldoende 

zou zijn ingegaan op de argumenten uit alinea 37 van de Memorie van Grieven. 

In die alinea voerde Telfort in zestien met a t/m p. genummerde rubrieken argumenten aan. Een deel van die argumenten is door het 

hof expliciet besproken (en veelal ook hiervóór al aan de orde geweest). Voor wat betreft de overige argumenten kan ik slechts 

onderschrijven wat het hof daarvan heeft gezegd: het betreft een veelheid aan details die er niet aan af doen, dat aan Telfort het 

verwijt kan worden gemaakt dat het hof Telfort daadwerkelijk gemaakt heeft; en waarvoor geldt dat de enkele constatering van dit 

feit voldoende motivering van dit oordeel oplevert. 

Zo kom ik tot de al eerder vermelde uitkomst: namelijk dat onderdeel 2 in zijn - omvangrijke - geheel ongegrond is. 

 

46. Ik herinner er, ongetwijfeld ten overvloede, aan dat deze uitkomst volgens mij betekent dat Telfort bij de klachten van onderdeel 

1 geen belang heeft. Ik had dat daarom verdedigd, omdat uit het rond onderdeel 2 besprokene voortvloeit dat het oordeel dat Telfort 

in elk geval, en ook in een als even ernstig te beoordelen mate, tekort is geschoten stand houdt, ook wanneer men Telforts 

verplichting zou kwalificeren als (niet meer dan) een inspanningsverplichting. 

 

Middelonderdeel 3: voorbijgaan aan bewijsaanbod 

 

47. Middelonderdeel 3 klaagt over het voorbijgaan aan een namens Telfort gedaan bewijsaanbod. Het onderdeel voert aan dat het 

hier een aanbod van tegenbewijs betrof, zodat de voor dat geval geldende regels moesten worden toegepast. 

Het middel stelt daarmee een leerstuk aan de orde waarvan Asser in diens noot in NJ 2005, 270 schrijft: "...het is voor de praktijk, en 

dan met name de hoven, nauwelijks meer te volgen wanneer een bewijsaanbod wél en wanneer het niet mag worden gepasseerd." 

Dat mag misschien een klein beetje gechargeerd zijn: een lastig leerstuk is dit ongetwijfeld - en dat geldt ook voor de vraag die in 

deze zaak wordt opgeworpen. 

 

48. Ik stel voorop dat de uitgangspunten van de klacht van dit middelonderdeel mij juist lijken: als het er om gaat of Telforts beroep 

op clausules in haar algemene voorwaarden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid als onaanvaardbaar moet worden 

aangemerkt, rustten stelplicht en bewijslast voor de gegevens die ter onderbouwing van de "onaanvaardbaarheid" worden gebezigd in 

beginsel op Scaramea. Waar in het bestreden arrest wordt aangenomen dat desbetreffende gegevens ondanks deugdelijke betwisting 

(door Telfort) zijn komen vast te staan ligt in de rede dat Scaramea het van haar kant te verlangen bewijs heeft geleverd, maar komt 

aan Telfort in beginsel het recht toe, tegenbewijs aan te dragen; en een aanbod van tegenbewijs behoeft - nogmaals: in beginsel - niet 

gespecificeerd te zijn. 

 

49. Als ik teruggrijp op de in alinea 13 hiervóór gebruikte omschrijving van het aan Telfort verweten gedrag, de factor die het 

belangrijkste element oplevert voor de constatering dat het beroep op de algemene voorwaarden hier als onaanvaardbaar moet 

worden beoordeeld, springt er één element uit dat gedrag naar voren dat betwist was (partijen namen diametraal verschillende 

standpunten daarover in) en dat aan de hand van feitelijke omstandigheden moet worden beoordeeld. Ik bedoel dan: het gegeven dat 

er in de destijds geldende omstandigheden gerede twijfel op zijn plaats was als het erom ging dat KPN de door Telfort benodigde 

capaciteit kon leveren (en ook bereid was te leveren).  

De overige elementen uit het bedoelde gedrag - Telfort heeft geen bijzondere stappen gezet om zich ervan te verzekeren dat op 

levering door KPN kon worden vertrouwd, en Telfort heeft nagelaten om Scaramea te bekwamer tijd te wijzen op de kans dat er 

leveringsproblemen konden komen - waren althans feitelijk niet omstreden. Het hof kon geredelijk aannemen dat 

(tegen)bewijslevering wat betreft die gegevens niet aan de orde was.  

Maar geldt voor het eerstgenoemde gegeven niet iets anders? 



 
149 

 

50. Het hof heeft de bevinding dat Telfort rekening moest houden met gerede twijfel over de vraag of op levering door KPN kon 

worden gerekend, gebaseerd op de twee in rov. 3.6 aangeduide gegevens: het feit dat de benodigde capaciteit aanzienlijk uitsteeg 

boven de "forecasts" die in de verhouding tussen Telfort en KPN golden, en het feit dat uit OPTA-persberichten (zoals door het hof 

uitgelegd) het vermoeden kon worden afgeleid dat er capaciteitsproblemen bij KPN konden bestaan.  

Zoals in alinea 34 hiervóór gezegd, vind ik dat het hof op basis van die twee gegevens (bezien binnen de verdere feitelijke context) 

kón oordelen dat er gegronde reden voor twijfel bestond. De beide feitelijke gegevens zelf stonden als onbetwist vast (Telfort 

bepleite wel andere uitleg c.q. waardering van die gegevens dan Scaramea, maar trok die gegevens als zodanig niet in twijfel). Ook 

wat deze gegevens betreft kon het hof er dus van uitgaan dat (nadere) bewijslevering niet aan de orde was. 

 

51. Om een andere uitleg van de op haar rustende verplichting c.q. een andere waardering van het haar te maken verwijt te 

verdedigen, voerde Telfort een vrij uitgebreide reeks omstandigheden aan, die er inderdaad toe konden bijdragen dat haar gedraging 

anders werd beoordeeld dan namens Scaramea werd verdedigd. Ik noem als enigszins voor de hand liggend voorbeeld het in alinea's 

38 en 41 - 42 hiervóór besproken gegeven dat KPN zowel verplicht als in staat zou zijn geweest om de benodigde extra capaciteit te 

leveren (reden waarom Telfort - misschien - niet zo ernstig rekening hoefde te houden met de mogelijkheid dat er in feite niet 

geleverd zou worden).  

 

52. Bij de beoordeling van wat Telfort in dit verband aanvoerde moeten wij een onderscheid maken in drieën:  

- ten eerste zijn er in de hier te onderzoeken reeks argumenten van Telfort, argumenten die door de rechter als vaststaand of als 

werkhypothese zijn aanvaard (maar die in de gemaakte afweging van onvoldoende gewicht bleken om tot de door Telfort gewenste 

uitkomst te leiden). Voor zulke argumenten behoefde het hof allicht geen rekening te houden met Telforts aanbod van (tegen)bewijs: 

de feitelijke juistheid daarvan was in deze context niet in geschil. 

- dan zijn er argumenten ten aanzien waarvan het hof heeft aangenomen dat die door Telfort onvoldoende waren onderbouwd. Ook 

daarvoor geldt dat bewijs/tegenbewijs niet aan de orde kwam: er was onvoldoende gesteld om dergelijke argumenten voor 

beoordeling in aanmerking te laten komen(30). 

- ten derde zijn er dan argumenten die als voldoende gemotiveerd aangevoerd zijn aangemerkt, en die wegens wederzijds betwiste 

standpunten én klaarblijkelijke relevantie niet konden worden "meegenomen" zonder dat over de feitelijke juistheid en het feitelijke 

gewicht daarvan was beslist. In alinea's 38 en 41 - 42 hiervóór heb ik ten aanzien van de daar besproken argumenten aangenomen dat 

dit geval zich voordeed. Het gaat dan om het argument dat KPN verplicht én in staat zou zijn geweest om de door Telfort benodigde 

capaciteit te leveren (zodat Telfort, naar zij stelt, minder reden had om te betwijfelen of dat ook zou gebeuren). Ik heb hiervóór als 

mijn lezing van 's hofs beslissing vermeld, dat het hof deze argumenten als onaannemelijk heeft beoordeeld (wat uiteraard betekent 

dat daar in de te maken beoordeling verder geen gewicht aan toekwam). Als die lezing van het arrest juist is(31) kan men hier de 

vraag stellen, of Telfort niet aanspraak kon maken op de kans om de juistheid van haar zienswijze te bewijzen.  

Volgens mij kan dat ook alléén hier: andere stellingen die in de hier omschreven categorie passen, heb ik niet opgemerkt (en het 

middel wijst die ook niet aan). 

 

53. Men kan de zo-even omschreven vraag stellen; en misschien moet dat ook. Maar volgens mij luidt het antwoord op die vraag: 

nee. 

Als men aanneemt dat het hier om een feitelijk omstreden en voor de beoordeling van Telforts gedrag wezenlijk gegeven ging (en 

dat lijkt mij wel aannemelijk) geldt toch, dat dit gegeven viel binnen de bij Telfort berustende stelplicht en bewijslast. Hier betreft 

het niet bouwstenen voor de redenering van Scaramea die ertoe leidde dat aan Telfort geen beroep op exoneratie toekwam, maar gaat 

het om nadere bijzonderheden die bij gebleken juistheid konden meebrengen dat aan dit betoog van Scaramea de kracht ontviel. 

Voor een dergelijk gegeven liggen stelplicht en bewijslast zo, als ik dat zo-even al aangaf(32). 

 

54. Het lijkt mij goed, het zojuist betrokken standpunt nog wat te verduidelijken:  

De bewijsrechtelijke theorie bespreekt het hier spelende probleem veelal in termen van de betwisting ten principale aan de ene kant, 

en het "zelfstandig bevrijdend verweer" als de tegenpool daarvan. Betwisting ten principale brengt niet mee dat de betwistende partij 

de bewijslast draagt van de feiten die zij ter staving of illustratie van haar betwisting aanvoert (integendeel, pas door een betwisting 

gaat voor de betwiste stelling gelden dat die bewijs - van de kant van de partij die die stelling aan haar vordering of verweer ten 

grondslag legt - behoeft). Van een zelfstandig bevrijdend verweer draagt de partij die zich op dat verweer beroept wél de bewijslast 

(verondersteld dat de andere partij het desbetreffende gegeven deugdelijk heeft betwist). In een wat huiselijke maar verhelderende 

beeldspraak: de stelling "nee, immers..." tegenover de stelling "ja, maar..."(33). In de eerste variant blijft de bewijslast rusten bij de 

partij wier stelling betwist wordt, in de tweede rust de bewijslast op de partij die deze tegenwerping inbrengt. 

 

55. Dit "elementaire" patroon moet wat worden genuanceerd bij gevallen waarin de stellingen niet zo duidelijk en diametraal 

tegenover elkaar staan. Dat kan, bijvoorbeeld, het geval zijn bij een rechtsverhouding die moet worden beoordeeld "met 

inachtneming van alle relevante omstandigheden". Dan kan zich geredelijk voordoen dat er omstandigheden worden aangevoerd die 

tot de waardering van het geheel kunnen bijdragen zonder dat men die meteen in de rubrieken "betwisting" dan wel "bevrijdend 
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verweer" kan onderbrengen (of, omgekeerd, kan kwalificeren als noodzakelijke bouwsteen voor de vordering of het verweer in 

kwestie). Dat zijn dan vaak omstandigheden die, als zij komen vast te staan en afhankelijk van het gewicht dat daaraan dan blijkt toe 

te komen, op het gebeurde een (enigszins) ander licht kunnen werpen.  

 

56. Toch kan men volgens mij met toepassing van de uitgangspunten die aan het "versimpelde" model ten grondslag liggen, ook de 

wat minder zwart/wit liggende gevallen oplossen. Om weer het voorbeeld te gebruiken van de rechtsverhouding die aan de hand van 

"alle relevante omstandigheden" moet worden beoordeeld: dan zullen er omstandigheden zijn die tot het aannemen van de door de 

eiser gepretendeerde rechtsverhouding bijdragen en andere omstandigheden die gewicht in de andere schaal (kunnen) leggen. De 

laatstgenoemde zullen soms van dien aard zijn dat zij verdienen te worden gekwalificeerd als "loutere" betwisting van het bestaan 

van de rechtsverhouding (of van door de eisende partij daarvoor aangedragen elementen); maar zij zullen ook vaak zijn aan te 

merken als nader naar voren komende gegevens, die kunnen rechtvaardigen dat wat er zoal bijdroeg tot het aannemen van de 

rechtsverhouding, heroverweging verdient. Dergelijke argumenten verdienen met een "ja, maar...-verweer" op één lijn te worden 

gesteld. 

 

57. Ter illustratie: een eiser baseert zijn vordering op stellingen A t/m E, en voert aan dat die tezamen, na vaststelling van hun 

juistheid en onderling gewicht, een bepaalde rechtsvordering te zijnen gunste onderbouwen. 

De verweerder betwist misschien de stellingen A t/m E of een of meer daarvan (en betwist misschien ook het daaraan door de eiser 

verbonden rechtsgevolg); maar hij voert ook omstandigheden F, G en H ten tonele die géén weerspreking van de door de eiser 

gestelde gegevens opleveren maar die, indien zij komen vast te staan (en afhankelijk van het gewicht dat dááraan blijkt te moeten 

worden toegekend) kunnen rechtvaardigen dat alsnog wordt aangenomen dat het door de eiser gestelde rechtsgevolg (ook als de 

omstandigheden A t/m E ten volle overeind blijven), toch niet bestaat. De eiser betwist op zijn beurt het bestaan en/of het gewicht 

van de omstandigheden F, G en H. 

Nu veronderstellen wij dat omstandigheden A t/m E inderdaad komen vast te staan, en dat die zodanig moeten worden gewaardeerd 

dat de door eiser gepretendeerde rechtsvordering "tot zover" toewijsbaar is. Dan lijkt mij als uitgangspunt plausibel dat de 

verweerder het bewijsrisico draagt van de omstandigheden F, G en H die - afhankelijk van het daaraan toekomende gewicht - weer 

een andere uitkomst (kunnen) opleveren.  

Per saldo komt het er, ook hier, op neer dat de eiser het bewijsrisico draagt van de gegevens die zijn vordering onderbouwen terwijl 

de verweerder dat risico draagt voor de gegevens die, zonder als tegenspraak van het door de eiser aangevoerde te kunnen gelden, 

een andere uitkomst aandringen.  

 

58. In het aldus geschetste, iets ingewikkeldere model komt aan de feiten waarom het in dit geval gaat niet de plaats toe van 

omstandigheden die louter als betwisting van het namens Scaramea aangevoerde kunnen gelden. (Het gaat dan om het feit dat KPN 

verplicht en in staat zou zijn geweest om de door Telfort benodigde capaciteit te leveren, en eventueel de gevolgtrekking dat Telfort 

met het oog daarop niet onverantwoord handelde door er zonder nadere verificatie van uit te gaan dat KPN daadwerkelijk zou 

leveren én door Scaramea niet "te bekwamer tijd" in te lichten over mogelijke problemen met de toeleverancier).) Ik beschouw die 

gegevens daarentegen als een "externe" verbijzondering die, nadat eenmaal is vastgesteld dat het beeld waarop Scaramea een beroep 

deed (overigens) feitelijk juist was en dat dat beeld de conclusie dat Telfort ernstig tekort was geschoten rechtvaardigde, toch weer 

een ander licht op de zaak zou kunnen werpen en daarmee tot een andere uitkomst zou kunnen leiden.  

Het risico van het al-dan-niet vast komen te staan van deze verbijzondering moet dan, dunkt mij, bij Telfort worden geplaatst, 

gegeven dat wat Scaramea had aangevoerd en wat daaraan voor waardering moest worden gegeven, op zichzelf genomen de 

rechtsvordering van Scaramea voldoende onderbouwde. 

 

59. Dat KPN niet tot levering conform Telforts wensen in staat en verplicht was, is niet een gegeven dat moest komen vast te staan 

wilde de vordering van Scaramea deugdelijke grondslag bezitten: in het algemeen moet men tot uitgangspunt nemen dat derden niet 

zomaar tot het voldoen aan andermans leveringswensen verplicht zijn (en voorzichtigheidshalve lijkt mij ook een vraagteken te 

plaatsen bij het gegeven dat zulke derden tot levering in staat zijn, zeker als er persberichten zijn geweest die twijfel daarover 

rechtvaardigden). Wanneer de derde in kwestie in feite niet geleverd heeft, moet het tegengestelde feit - dus dat de derde wél tot 

levering in staat en verplicht was - worden gerekend tot de "ontlastende omstandigheden", waarvan het vaststaan voor risico behoort 

te komen van de partij die zich daarop beroept.  

 

60. Bij die stand van zaken kan Telfort niet staande houden dat zij reeds aan een ongespecificeerd aanbod van (tegen)bewijs ten 

aanzien van de hier bedoelde gegevens, de aanspraak kon ontlenen om tot bewijslevering te worden toegelaten.  

Telfort heeft, zoals ik al even opmerkte, geen feitelijke gegevens aangewezen die niet om (een van) de hiervóór besproken redenen 

buiten het bereik van de onderhavige cassatieklacht vallen. 

Dat betekent dat ook de klacht van onderdeel 3 mij niet deugdelijk voorkomt. 

 

61. Ik wil niet onvermeld laten dat ik mij heb afgevraagd of het anders zou zijn wanneer, zoals middelonderdeel 3 tot uitgangspunt 

neemt, de bewijslast ten aanzien van (sommige van) de namens Telfort verdedigde argumenten waarmee werd afgedongen op de 
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haar door Scaramea gemaakte verwijten, inderdaad bij Scaramea zou hebben berust, zodat aan Telfort in beginsel het recht op 

tegenbewijslevering zou toekomen. 

In een zaak als de onderhavige waarin een opmerkelijke veelheid aan feitelijke stellingen wordt betrokken die (nagenoeg) alle van 

enige relevantie kunnen zijn voor een van de rechter gevraagde afweging, dringt zich enigszins op dat de regel dat men zonder 

nadere specificatie aanspraak kan maken op de gelegenheid om tegenbewijs te leveren misschien nuancering behoeft. 

 

62. Bij een dergelijk "kaleidoscopisch" samenstel van feiten en feitjes is het immers voor de rechter (nagenoeg) ondoenlijk om te 

beoordelen of zich daartussen misschien feiten bevinden die zich inderdaad voor (tegen)bewijs lenen en of de partij die op 

tegenbewijs aanspraak zou kunnen maken daadwerkelijk aan de gelegenheid tot tegenbewijs (een legitieme) behoefte heeft(34).  

Men zou zich kunnen voorstellen dat in dergelijke omstandigheden van de partij die het aangaat wél mag worden verlangd dat die 

nader aangeeft (dus: specificeert) dat er gegevens zijn die voor tegenbewijslevering in aanmerking komen en dat zij, als dat in het 

kader van de waardering die de rechter van de verdere omstandigheden geeft van belang blijkt te zijn, die gelegenheid ook wil 

krijgen.  

Ik denk dan (dus) aan situaties waarin de feitelijke materie waarmee de rechter geconfronteerd wordt vergaande twijfel oproept over 

wát er mogelijk voor (tegen)bewijslevering in aanmerking zou kunnen komen. 

Ik volsta in dit stadium met het opwerpen van de vraag, omdat die vraag volgens mij in deze zaak niet verder onder ogen hoeft te 

worden gezien. 

 

63. (Enigszins) in het verlengde van het zojuist gezegde ligt dat, bij de daar besproken feitelijke achtergrond, voor de beoordeling in 

cassatie wél moet worden verlangd dat het middel met enige precisie aanwijst, ten aanzien van wélke feiten en/of stellingen er in de 

in cassatie bestreden beslissing verkeerde toepassing van de regels betreffende het aanbieden van (tegen)bewijs zou hebben 

plaatsgehad. Van de cassatierechter kan niet verlangd worden dat die op eigen initiatief het dossier daarop napluist, en daarbij geldt 

dat het voeren van verweer in cassatie onevenredig wordt bemoeilijkt als aan dit vereiste niet wordt voldaan. 

In middelonderdeel 3 worden de feiten en/of stellingen waarop de klacht doelt niet aangewezen. Ook om die reden lijkt dit onderdeel 

mij niet doeltreffend.  

 

Conclusie 

 

Ik concludeer tot verwerping. 

 

De Procureur-Generaal bij de 

Hoge Raad der Nederlanden  

 

1 Blijkens rov. 2.1 e.v. van het in cassatie bestreden (tussen)arrest heeft het hof zich nagenoeg geheel aangesloten bij de in de eerste 

aanleg vastgestelde feiten. Daarvan wordt een uitstekend, zeer gedetailleerd overzicht gegeven in de rov. 1.1 - 1.31 van het in de 

eerste aanleg op 15 mei 2002 gewezen tussenvonnis. Een klein deel van de hier gedane vaststellingen is in de appelinstantie met 

succes bestreden, maar daarbij gaat het niet om voor de beoordeling in cassatie relevante feiten. Ik veroorloof mij een samenvatting 

te geven, ontleend aan de in appel niet bestreden vaststellingen uit het bedoelde tussenvonnis.  

2 Zo worden faciliteiten genoemd die verbinding tussen de netwerken van Telfort en van KPN bewerkstelligen. 

3 Dit kort geding heeft geleid tot HR 31 mei 2002, NJ 2003, 343 m.nt. HJS. 

4 Tevens wordt een beroep gedaan op de in de algemene voorwaarden opgenomen overmachtsclausule; zie bij alinea 29, voetnoot 18 

hierna. 

5 Het in cassatie bestreden arrest is van 31 augustus 2006. De cassatiedagvaarding is op 30 november 2006 uitgebracht. 

6 Men zou overigens kunnen verdedigen dat op de contractspartij die "slechts" een inspanningsverbintenis op zich heeft genomen, 

een zwaardere verplichting rust om haar wederpartij voor schade als de onderhavige te behoeden dan wanneer er van een 

resultaatsverbintenis sprake is: in het laatste geval heeft de wederpartij immers voor haar schade gemakkelijker verhaal op de ander 

dan in het eerste. Die mogelijkheid van gemakkelijker verhaal zou (iets) kunnen afdoen aan de mate van zorg die met het oog op 

schademogelijkheden als deze gevergd mag worden. Argumenten waarom de hier bedoelde verplichting bij aanwezigheid van een 

inspanningsverbintenis als lichter zou mogen worden beoordeeld dan wanneer er een resultaatsverbintenis zou gelden, kan ik niet 

bedenken.  

7 Het onderscheid heeft (natuurlijk) ook voor de praktijk belangrijke consequenties als het gaat om stelplicht en bewijslast: het maakt 

het nodige verschil of men kan volstaan met stellen (en aantonen) dat een bepaald resultaat is uitgebleven, of dat men gehouden is te 

stellen en aan te tonen dat er bepaalde aspecten van de prestatie van de wederpartij ten achter zijn gebleven bij de inspanningen die 

van deze partij verwacht mochten worden; zie daarover Den Tonkelaar, Resultaatsverbintenissen en inspanningsverbintenissen, 

1982, hoofdstuk 3. 

In deze zaak beroept Telfort zich echter op het inhoudelijke verschil tussen de twee bedoelde (categorieën van) verbintenissen, en 

komt dit "processuele" verschil niet aan de orde. 

8 Historisch is het onderscheid tussen inspannings- en resultaatsverbintenissen ontwikkeld in het kader van het leerstuk van de 
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overmacht (en dus: van de risico-verdeling); zie daarover Den Tonkelaar, Resultaatsverbintenissen en inspanningsverbintenissen, 

1982, hoofdstuk 1. 

9 Asser - Hartkamp - Sieburgh 6 - I, 2008, nr. 192. 

10 Den Tonkelaar, Resultaatsverbintenissen en inspanningsverbintenissen, 1982, nrs. 4.1 - 4.2. 

11 Ongeveer net zo onaannemelijk, als dat de voordelen van een boven verwachting gunstige uitkomst aan de dienstverlener zouden 

(mogen) toevallen. 

12 Illustraties leveren HR 25 januari 1991, NJ 1992, 97 m.nt. EAAL, rov. 3.2; HR 9 maart 1990, NJ 1990, 428, rov. 3.2. 

13 HR 14 april 2006, NJ 2006, 259, rov. 3.3.2. Ik citeer: "...voor een mechanische hantering van het onderscheid tussen "resultaats- 

en inspanningsverbintenissen" dient te worden gewaakt." (uit: Asser - Hartkamp - Sieburgh 6 - I, 2008, nr. 370; aldaar ook veel 

verdere verwijzingen). 

14 Zie nogmaals Asser - Hartkamp - Sieburgh 6-I, 2008, nr. 192. Ik herinner er aan dat beoordelingen als de onderhavige uitleg 

vergen van de desbetreffende rechtshandeling (overeenkomst), en daarmee een in sterk overwegende mate feitelijk karakter dragen. 

15 Onderdeel 5 wijst op een reeks argumenten die ertoe strekten dat de algemene voorwaarden voldoende duidelijk en nadrukkelijk 

onder de aandacht van Scaramea waren gebracht. Zulke argumenten dragen maar weinig bij als het erom gaat dat aan de algemene 

voorwaarden een specifieke (en nogal uitzonderlijke) betekenis zou moeten worden toegekend. Hoe zwaar men de toepasselijkheid 

van zijn algemene voorwaarden ook benadrukt, daardoor gaan die toch gewoonlijk niet een (wezenlijk) andere betekenis krijgen. Ik 

zie dan ook niet in dat het hof verplicht was om deze argumenten - die het hof kennelijk als niet-overtuigend heeft beoordeeld - 

specifiek in zijn motivering te betrekken. 

16 Waarbij ik in herinnering roep dat dit een relatief begrip is, omdat "absolute" resultaatsverbintenissen, evenals "absolute" 

inspanningverbintenissen, zelden of nooit voorkomen. 

17 HR 21 juni 1996, NJ 1997, 327 m.nt. DWFV, rov. 3.4; zie ook HR 9 mei 2008, rechtspraak.nl BC1255, rov. 3.4.2; Asser 

Procesrecht/Veegens - Korthals Altes - Groen, 2005, nr. 134. 

18 Het hof heeft (in rov.3.4) art. 12 van de algemene voorwaarden overigens onderscheiden in bepalingen die op uitsluiting van 

aansprakelijkheid doelden en (andere) bepalingen die beperking van de aansprakelijkheid beoogden; en het hof heeft aangenomen 

dat het in de appelfase alleen ging om de bepalingen die op uitsluiting van aansprakelijkheid doelden. Op dit detail in 's hofs 

redenering worden geen cassatieklachten gericht.  

Telfort beroept zich ook op de overmachtsclausule van art. 16 van haar algemene voorwaarden. In het betoog in cassatie wordt aan 

deze bepaling echter verder geen specifieke argumentatie gewijd. Ik zal er van mijn kant dan ook niet uitvoerig op ingaan. Ik wijs er 

wel op dat een beroep op overmacht slecht te verenigen valt met enige relevante schuld aan de kant van de partij die zich op 

overmacht wil beroepen (en dus al helemaal niet met "bewuste roekeloosheid" aan de kant van die partij): overmacht is er als een 

beroep wordt gedaan op verhinderende omstandigheden die niet aan de debiteur mogen worden toegerekend. Bij handelen dat de 

debiteur (ernstig) te verwijten valt, kan dat zich niet of nauwelijks voordoen. 

19 Voor een ander geval waarin de wet zich van "bewuste roekeloosheid" bedient als middel ter bescherming van een partij, namelijk 

dat van de aansprakelijkheid van de werknemer voor schade toegebracht aan de werkgever, heeft de Hoge Raad eveneens een 

beperkte uitleg aan dit begrip gegeven, maar de grenzen beduidend minder nauw getrokken dan in het geval van de CMR-bepaling; 

zie bijvoorbeeld HR 1 februari 2008, RvdW 2008, 176, rov. 5.2.2 (de daar geformuleerde maatstaf verwijst naar de "aanmerkelijke 

kans" op verwezenlijking van het relevante gevaar. Daarvan zal, dunkt mij, al (veel) eerder sprake zijn dan wanneer de kans op 

verwezenlijking groter moet zijn dan de kans op niet-verwezenlijking.). 

20 Dat de rechtspraak over vervoersrecht van beperkte betekenis is voor de overeenkomstige regels die voor andere contractuele 

situaties gelden, wordt uitvoerig onderzocht door Van Dunné in TMA 2005, p. 89 e.v. (en in Haak c.s., Bewuste roekeloosheid in het 

privaatrecht, 2004, p. 115 e.v.).  

21 HR 15 oktober 2004, NJ 2005, 141, rov. 3.5; HR 18 juni 2004, NJ 2004, 585, rov. 3.6; HR 12 mei 2000, NJ 2000, 412, rov. 3.4. 

Zie ook HR 21 december 2001, JOR 2002, 45 m.nt. B. Wessels, rov. 3.4 en HR 11 februari 2000, NJ 2000, 294, rov. 3.5 en 3.7. 

22 HR 21 december 2001, JOR 2002, 45 m.nt. Wessels, rov. 3.4; HR 11 februari 2000, NJ 2000, 294, rov. 3.5; HR 12 december 

1997, NJ 1998, 208, JOR 1998, 39 m.nt. Kortmann, rov. 3.6.1; HR 30 september 1994, NJ 1995, 45, rov. 3.4.2; maar ook dan moet 

dat met inachtneming van alle omstandigheden worden beoordeeld, zie opnieuw HR 18 juni 2004, NJ 2005, 585, rov. 3.6 en HR 12 

december 1997, NJ 1998, 208, rov. 3.2 - 3.4.3 en rov. 3.6.1.  

Van de omvangrijke literatuur over het onderwerp noem ik: T&C Burgerlijk Wetboek Boeken 5, 6, 7 en 8, 2007, Valk, art. 6:248, 

aant. 4 sub b; Hijma c.s., Rechtshandeling en overeenkomst, 2007, nrs. 284 en 284a; Asser - Hartkamp 4 - I, 2004, nrs. 342 e.v. (zie 

i.h.b. nr. 345 - 345a); Duyvensz, De redelijkheid van de exoneratieclausule, diss. 2003, p. 30 - 35 en 97 - 98; Van Dunné, 

Verbintenissenrecht Deel 1, Contractenrecht, 2001, p. 420 - 449.  

23 In de meeste genoemde gevallen ging het om een exoneratieclausule uit algemene voorwaarden en om commerciële partijen, maar 

in HR 11 februari 2000, NJ 2000, 294 ging het om de aankoop van een huis in een transactie tussen particulieren. 

24 De in dit geval gekozen formulering vertoont de nodige verwantschap met de motivering die het hof in deze zaak aan zijn 

verwerping van Telforts beroep op exoneratie ten grondslag heeft gelegd. 

25 In het huidige BW wordt de uitdrukking "bewuste roekeloosheid" gehanteerd waar onder de gelding van het "oude" BW 

gewoonlijk van "grove schuld" werd gesproken. Ik ga voorbij aan de vraag of er geringe verschillen zijn aan te wijzen tussen de met 

beide uitdrukkingen beoogde begrippen (er wordt, met name, getwist over de vraag of het ene begrip meer ruimte laat voor 
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"subjectieve" waardering, dus met inachtneming van de werkelijke wetenschap/bedoelingen van de betrokkene, dan het andere): op 

dergelijke verschillen is in deze zaak geen beroep gedaan. 

26 Zie voor een uitdrukkelijke bevestiging alinea 11 van de conclusie van A - G Hartkamp bij HR 12 december 1997, NJ 1998, 208.  

27 Aldaar wordt ook gesteld dat dat oordeel blijk zou geven van een onjuiste rechtsopvatting; maar dat is, zoals voor de hand ligt nu 

het hier een sterk overwegend "feitelijke" vaststelling betreft, niet het geval. Het middelonderdeel zet ook niet nader uiteen waarom 

gemeend wordt dat hier een onjuiste rechtsopvatting aan het licht zou treden. 

28 Nog afgezien daarvan, of die beschouwingen steun vinden in namens Telfort in de feitelijke instanties betrokken stellingen; het 

middelonderdeel verzuimt aan te geven waar dergelijke steun in de stukken zou kunnen worden gevonden. 

29 Uitleg van uitspraken van bestuurlijke en rechterlijke instanties is als "feitelijk" aan te merken: HR 19 december 2003, NJ 2004, 

386 m.nt. PCEvW, rov. 3.5 (uitleg uitspraak bestuursrechter); HR 7 november 2003, NJ 2004, 99 m.nt. TK, rov. 3.5; HR 3 mei 2002, 

NJ 2002, 348, rov. 3.2; HR 16 juni 2000, NJ 2000, 584 m.nt. CJHB, rov. 3.3; Asser Procesrecht/Veegens - Korthals Altes - Groen, 

2005, nr. 61 (bij noot 5, p. 134).  

30 Zie de in alinea 42 hiervóór besproken argumenten. 

31 Telfort verdedigt paradoxaal genoeg een andere lezing van het arrest, waarin het hof veronderstellenderwijs van de juistheid van 

al Telforts stellingen zou zijn uitgegaan. In de hier besproken context, namelijk die van Telforts bewijsaanbod, zou aanvaarding van 

dit standpunt betekenen dat het derde middelonderdeel ongegrond is: bij als veronderstellenderwijs juist beoordeelde gegevens komt 

bewijslevering natuurlijk niet in aanmerking. 

32 HR 18 januari 2005, NJ 2006, 151, rov. 3.3; HR 18 oktober 2004, NJ 2006, 478 m.nt. J. Hijma, rov. 3.5; Asser, 

Bewijslastverdeling, 2004, nrs. 13, 14 (zie i.h.b. het voorbeeld onder 3) en 15. 

33 Zie voor die beeldspraak bijvoorbeeld Schenck in "Heer en Meester" (liber amicorum Sillevis Smitt), 2004, p. 78.  

34 In de reeds aangehaalde noot bij NJ 2005, 270 veronderstelt Asser dat gewoonlijk "van meet af aan duidelijk" is wát er voor 

tegenbewijslevering in aanmerking komt, en tegelijk ook dat het dan om relevante gegevens gaat; zie ook Schenck in "Heer en 

Meester" (liber amicorum Sillevis Smitt), 2004, p. 81. Deze zaak illustreert dat dat onder omstandigheden anders kan zijn.  
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Uitspraak 
 

 

 

 

GERECHTSHOF TE AMSTERDAM 

TWEEDE MEERVOUDIGE BURGERLIJKE KAMER 

 

ARREST 

 

in de zaak van: 

 

 

de rechtspersoon naar Zwitsers recht LIEBESWERK KIRCHE IN NOT/OSTPRIESTERHILFE, gevestigd te Luzern, Zwitserland, 

APPELLANT in het principaal beroep, 

GEÏNTIMEERDE in het incidenteel beroep, 

procureur: mr. R.J.A.M. Sträter, 

 

 

 

t e g e n 

 

 

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid  

CAP GEMINI BENELUX B.V., gevestigd te Utrecht, 

GEÏNTIMEERDE in het principaal beroep, 

APPELLANTE in het incidenteel beroep, 

procureur: mr. J.W. Knipscheer. 

 

 

 

1. Het verdere verloop van het geding in hoger beroep 

 

Partijen worden hierna (ook) KIN en CAP genoemd. 

 

Bij arrest van 10 september 1998 heeft het hof in deze zaak wederom een deskundigenbericht bevolen en als deskundigen benoemd 

prof.ir. H. Wagter, W.J.J.A. Kersten en J. Sietsma. Het rapport van de deskundigen, gedateerd 10 februari 1999, is op 18 februari 

1999 ter griffie van het hof ingekomen. 

 

Daarna hebben partijen achtereenvolgens -eerst KIN toen CAP- een memorie na deskundigenbericht genomen waarbij KIN 

bescheiden in het geding heeft gebracht. 

 

Partijen hebben de zaak schriftelijk doen bepleiten door ieder op 25 januari 2001 een pleitnota in het geding te brengen. 

 

Ten slotte zijn de stukken van beide instanties -waarvan de inhoud als hier ingevoegd wordt beschouwd- overgelegd en is wederom 

arrest gevraagd. 
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2. Verdere beoordeling van het geschil 

 

2.1 Het hof blijft bij hetgeen het tot nu toe in zijn tussenarresten heeft overwogen en beslist, met uitzondering van hetgeen hierna in 

de tweede alinea van rov. 2.2 wordt overwogen. 

 

2.2 In rov. 4.8 tot en met 4.10 van het tussenarrest van 18 januari 1996 is aan de orde gekomen de vraag of KIN in zijn brief van 22 

mei 1987 aan CAP wel een redelijke termijn in acht heeft genomen door CAP per 1 juni 1987 in gebreke te stellen voor het geval het 

systeem op die datum niet gebruiksklaar zou worden opgeleverd. Die ingebrekestelling is ter comparitie van 26 april 1996 met 

partijen besproken. 

In zijn notities ter gelegenheid van die comparitie heeft KIN opgemerkt dat de datum van bedoelde brief niet is 22 mei 1987 maar 6 

mei 1987, waarbij hij heeft gewezen op productie 10 bij conclusie van eis. Uit die productie blijkt dat de opmerking van KIN juist is, 

zodat het hof de voor partijen kenbare misslag in bedoeld arrest, herstelt en daarom in de eerste zin van rov. 4.8 van dat arrest in 

plaats van "22 mei 1987" leest "6 mei 1987". 

R.J. Hammink, gevolmachtigde van KIN, heeft ter comparitie verklaard dat de sommatie in die brief aldus mag worden begrepen dat 

het systeem per 1 juni 1987 zo ver gebruiksgereed moest zijn dat het op die datum in München kon worden ingevoerd. R.W. 

Starreveld, gevolmachtigde van CAP, heeft dat niet bestreden en namens CAP verklaard de stelling te laten varen dat de termijn van 

die -aldus opgevatte- sommatie onredelijk was.  

Bij de beoordeling van het geschil kan het hof er derhalve vanuit gaan dat KIN CAP met inachtneming van een redelijke termijn in 

gebreke heeft gesteld per 1 juni 1987 ter zake van de invoering van het systeem in München. 

 

2.3 Bij tussenarrest van 10 september 1998 heeft het hof vragen aan de deskundigen voorgelegd. De deskundigen hebben daarop 

geantwoord als in voormeld rapport opgenomen. Het hof neemt deze antwoorden en de daaraan ten grondslag gelegde redengeving 

voor zover hier aan de orde komend als de zijne over. Hetgeen CAP daartegenover heeft gesteld moet als te vaag en onvoldoende 

toegelicht worden verworpen. Het hof merkt nog op dat het -negatieve- antwoord (nummer 7) van de deskundigen op vraag 6, anders 

dan CAP kennelijk aanneemt, uitdrukkelijk betrekking heeft op "een stand-alone omgeving". Ook indien men -met CAP- uit gaat van 

een "bundel" van "localised" en "customised" nationale systemen, neemt dat niet weg dat enerzijds het in München gepresenteerde 

systeem ook als "stand-alone" op 1 juni 1987 niet gereed was en dat anderzijds het correct functioneren van dat systeem in München 

als onderdeel van die "bundel" van belang was voor een volledige nakoming van CAP's verplichtingen: het goed functioneren van 

het geheel. Het hof komt hierop nog terug. 

Het hof heeft als vraag 6 aan de deskundigen de vraag voorgelegd of het systeem op 1 juni 1987 gereed was voor invoering in 

München. 

De deskundigen beantwoorden deze vraag in hun rapport als vraag 7. Zij merken op dat de status van het systeem op het moment van 

invoering in München hoogstens op het niveau van een "Beta-release" lag en dan nog alleen voor een 'stand-alone' omgeving, 

hetgeen -volgens de deskundigen- wil zeggen dat het systeem absoluut nog niet rijp was om in productie te gaan. Functioneel was het 

systeem grotendeels gereed, maar operationeel was het niet gereed. 

Dat CAP de vrees uit dat de deskundigen voor de beantwoording van deze vraag het systeem in München mede hebben getoetst aan 

niet gespecificeerde criteria, neemt niet weg dat CAP aanvaardt, althans onvoldoende bestrijdt, dat na 1 juni 1987 nog 1 tot 2 

manmaanden nodig waren om de functionele tekortkomingen en 3 tot 6 manmaanden om de operationele tekortkomingen van het 

systeem te verhelpen. Daarmee is zij tekort geschoten jegens KIN. 

Gelet op de toezegging die CAP op 22 april 1987 heeft gedaan en de ingebrekestelling van KIN van 6 mei 1987, is dan de conclusie 

gerechtvaardigd dat CAP op 1 juni 1987 in verzuim was ten aanzien van haar verplichting het systeem op die dag gebruiksgereed te 

hebben voor invoering in München. 

 

2.4 Naar aanleiding van de daarmee vaststaande tekortkoming van CAP en ter voldoening aan art. 11.4 van de Cosso-voorwaarden, 

heeft KIN bij brief van 15 juni 1987 de overeenkomst beëindigd en jegens CAP aanspraak gemaakt op vergoeding van geleden en 

nog te lijden schade. 

 

2.5 Ten aanzien van de ernst van de tekortkoming overweegt het hof nog het volgende. Partijen zijn in 1985 overeengekomen dat 

CAP aan KIN een systeem zou leveren dat voldeed aan -uiteindelijk- de FUSP, het GBH en nog eens 30 wijzigingen, en dat op een 

aantal plaatsen in Europa kon worden gebruikt. De oorspronkelijk voorziene opleveringsdatum voor de programmatuur was 1 

augustus 1985. Zoals vastgesteld functioneerde het systeem op 1 juni 1987 niet voor de vestiging München; een inspanning van van 

3 tot 6 manmaanden moest nog worden geleverd. De invoering van een goed werkend systeem in München zou tevens een 

belangrijke stap zijn op weg naar de invoering in de overige landen, als overeengekomen. Voor de implementatie in die andere 

landen waren nog zeer aanzienlijke inspanningen vereist (antwoord van de deskundigen op vraag 3). Ter zake van het gebrek aan 

functionaliteit alsmede operationaliteit, zowel 'stand-alone' als 'multi-site', menen de deskundigen dat CAP een ernstig verwijt treft 

(antwoord op vraag 5). Voorts menen de deskundigen dat -ook naar de normen die toentertijd golden- bij deze opdracht tegen 

ongeveer alle basisregels van projectmanagement is gezondigd. Mede op grond hiervan moet de tekortkoming als ernstig worden 

aangemerkt. 
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2.6 CAP heeft zich zowel in eerste aanleg als in appèl beroepen op art. 12 van eerder genoemde voorwaarden waarin -kort gezegd- 

het bedrag der aansprakelijkheid wordt beperkt tot maximaal ƒ 100.000,--. 

KIN heeft, op hierna te bespreken gronden, betoogd dat CAP geen beroep op die exoneratieclausule toekomt. 

De rechtbank heeft het betoog van KIN verworpen, omdat naar haar oordeel (eindvonnis rov. 2.5.6) CAP geen fouten van zodanig 

ernstige en onherstelbare aard heeft gemaakt dat zij niet meer te goeder trouw de overeengekomen exoneratieclausule zou kunnen 

inroepen, waarbij de rechtbank mede van belang achtte dat KIN de relatie van partijen abrupt heeft beëindigd. De rechtbank heeft 

voorts geoordeeld dat de feilen bij de uitvoering van dit project niet zijn te wijten aan grove schuld van CAP. 

 

2.7 Met de principale grieven 3 en 4 keert KIN zich tegen voormeld oordeel van de rechtbank. 

Uit hetgeen op 26 april 1996 ter comparitie is gezegd volgt dat CAP niet langer het standpunt huldigt dat KIN de overeenkomst 

abrupt heeft beëindigd. Inzoverre kan het oordeel van de rechtbank derhalve niet langer als juist worden aanvaard, zodat onderdeel b 

van grief 3 doel treft. 

 

2.8 Voor de verdere beoordeling van voornoemde principale grieven is het volgende van belang. 

 

2.8.1 KIN is een internationaal opererende charitatieve instelling met 13 nationale secretariaten, wier doel is het verwerven van 

fondsen ten behoeve van projecten van rooms-katholieke geestelijken over de gehele wereld. Voor het uitvoeren van zijn taak maakte 

KIN destijds gebruik van een extern computercentrum.  

CAP is een groot, internationaal opererend automatiserings-bedrijf. 

 

2.8.2 De exoneratieclausule is opgenomen als algemene voorwaarde in een overeenkomst krachtens welke CAP haar deskundigheid 

zou inbrengen tegenover betaling door KIN. Aanvankelijk zou KIN een vastbedrag van ƒ 500.000,-- betalen, maar gaandeweg 

hebben partijen het beginsel van een vaste prijs laten varen waarna KIN tot de datum van beëindiging, zo staat onbestreden vast, in 

totaal ƒ 2.137.018,-- aan CAP heeft voldaan.  

 

2.8.3 De Cosso-voorwaarden zijn branchevoorwaarden van de Vereniging van Computer Service- & Software Bureaus, tot welke 

branche CAP behoort. Gesteld noch gebleken is dat KIN enige invloed heeft gehad op de totstandkoming van deze voorwaarden, 

terwijl evenmin is gesteld of gebleken dat hij zelf algemene voorwaarden hanteert. 

 

2.9 In aanmerking genomen: 

- de wijze van totstandkoming van de voorwaarden en het daarin vervatte exoneratiebeding, 

- de verhouding tussen partijen en in het bijzonder KIN's afhankelijkheid van de deskundigheid van CAP, 

- het belang dat KIN bij de overeengekomen prestatie had en 

- de ernst van de tekortkoming, 

is het hof van oordeel dat het beroep van CAP op de in de Cosso-voorwaarden opgenomen exoneratieclausule naar regels van 

redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar is. 

 

2.10 Op grond van het hiervoor overwogene treffen de principale grieven 3 en 4 ook voor het overige doel. Bij verdere bespreking 

van deze en de overige grieven heeft KIN derhalve geen belang meer.  

Daardoor is de voorwaarde vervuld waaronder CAP haar enige incidentele grief heeft geformuleerd. CAP bepleit met die grief -kort 

gezegd- dat zij geen wanprestatie heeft gepleegd. De incidentele grief wordt verworpen op grond van hetgeen het hof hiervoor onder 

2.1 - 2.5 heeft overwogen. 

Het gevolg van een en ander is dat CAP aansprakelijk is voor de schade die KIN heeft geleden ten gevolge van de tekortkoming van 

CAP. Het bestreden vonnis van de rechtbank kan daarom niet in stand blijven. 

 

2.11 Het hof kan de zaak zelf afdoen op de voet van art. 355 lid 2 Rv. 

 

2.12 De schadevergoeding die KIN vordert, bestaat uit twee onderdelen, te weten het bedrag dat KIN aan CAP heeft voldaan voor de 

werkzaamheden die deze voor haar heeft verricht, en de verdere schade. 

Als gesteld en niet (voldoende) betwist moet worden aangenomen dat hetgeen KIN aan CAP heeft voldaan ter zake van de 

werkzaamheden voor KIN geen waarde heeft gehad. Daarom is hetgeen KIN aan CAP heeft voldaan, te beschouwen als schade ten 

gevolge van de tekortkoming van CAP, zodat KIN's vordering in zoverre op de primaire grondslag toewijsbaar is. Deze schade dient 

CAP te vergoeden, te vermeerderen met de wettelijke rente daarover als gevorderd. De subsidiair gevorderde ontbinding behoeft 

geen beoordeling. 

Aannemelijk is dat KIN nog verdere schade heeft geleden ten gevolge van de tekortkoming van CAP. Omdat de toelichting van die 

schade te summier is om daarop thans een oordeel te gronden, acht het hof een schadestaatprocedure de aangewezen weg. 
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3. Slotsom en kosten 

 

De principale grieven treffen doel als hiervoor overwogen, terwijl de enige grief in incidenteel appèl wordt verworpen. Het bestreden 

vonnis van de rechtbank zal worden vernietigd. CAP zal alsnog worden veroordeeld tot vergoeding van schade als hierna te doen. Zij 

heeft als de in het ongelijk gestelde partij de kosten te dragen van zowel de eerste aanleg als het principale en het incidentele appèl, 

alles met inbegrip van de kosten van de diverse deskundigenberichten waartoe de rechtbank en het hof opdracht hebben gegeven. 

Doordat het hof niet binnen een redelijke termijn de beschikking kon krijgen over een opstelling van de kosten van het 

deskundigenbericht waartoe de rechtbank opdracht heeft gegeven, zal het hof deze kosten om proceseconomische redenen 

toeschatten zonder een bedrag te noemen, hetgeen niet afdoet aan de gehoudenheid van CAP om deze kosten aan KIN te vergoeden. 

 

 

4. Beslissing 

 

Het hof: 

 

vernietigt het vonnis waarvan beroep; 

 

verwerpt het incidentele beroep; 

 

opnieuw rechtdoende: 

 

veroordeelt CAP tot betaling aan KIN van een bedrag van ƒ 2.137.018,-- (TWEEMILJOEN 

ÉÉNHONDERDZEVENENDERTIGDUIZEND EN ACHTTIEN GULDEN) te vermeerderen met de wettelijke rente daarover vanaf 

11 april 1988 tot de dag der algehele voldoening; 

 

veroordeelt CAP voorts tot vergoeding van schade op te maken bij staat en te vereffenen volgens de wet, eveneens te vermeerderen 

met de wettelijke rente daarover vanaf 11 april 1988 tot de dag der algehele voldoening; 

 

verwijst CAP in de proceskosten in eerste aanleg en in hoger beroep en begroot die kosten, voor zover tot heden aan de kant van KIN 

gevallen, op ƒ 47.780,95 voor de eerste aanleg te vermeerderen met de kosten voor het deskundigenbericht die door KIN in eerste 

aanleg zijn voldaan, ƒ 132.390,51 voor het principaal hoger beroep en ƒ 30.450,-- voor het incidenteel hoger beroep; 

 

wijst af hetgeen meer of anders is gevorderd; 

 

verklaart deze veroordelingen uitvoerbaar bij voorraad. 

 

 

Dit arrest is gewezen door mrs. Chorus, Ingelse en Huijzer en in het openbaar uitgesproken op 22 november 2001. 
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LJN: AA4728, Hoge Raad   
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Soort procedure: Cassatie 

Vindplaats(en): JOL 2000, 75 

NJ 2000, 562 m. nt. JBMV 

Rechtspraak.nl 

RvdW 2000, 44 
 

 

 

Uitspraak 
 

4 februari 2000 

Eerste Kamer 

Nr. C98/177HR 

Hoge Raad der Nederlanden 

Arrest 

 

in de zaak van: 

 

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

 

2. [eiser 2] PARTICIPATIE B.V., gevestigd te [woonplaats], 

 

3. STICHTING [eiser 3], gevestigd te [woonplaats], 

 

EISERS tot cassatie, 

advocaat: mr M.A. Leijten, 

 

t e g e n 

 

[verweerster] BEHEER B.V., 

gevestigd te Kruiningen, gemeente Reimerswaal, 

 

VERWEERSTER in cassatie, 

advocaat: mr E. van Staden ten Brink. 

1. Het geding in voorgaande instanties 

De Hoge Raad verwijst voor het verloop van het geding in voorgaande instanties tussen eisers tot cassatie - verder te noemen: 

[eisers] - en verweerster in cassatie - verder te noemen: [verweerster] - naar zijn arrest van 26 januari 1996, NJ 1996, 361. Bij dat 

arrest heeft de Hoge Raad [eisers] niet-ontvankelijk verklaard in hun cassatieberoep tegen het tussenarrest van het Gerechtshof te 's-

Gravenhage van 9 november 1994. 

Nadat de zaak weer ter rolle van Hof was aangebracht, hebben ingevolge voormeld tussenarrest getuigenverhoren plaatsgevonden. 

Bij arrest van 25 februari 1998 heeft het Hof het tussenvonnis van de Rechtbank te Middelburg van 12 mei 1993 vernietigd, voor 

zover het principaal beroep daartegen is gericht, en het incidenteel beroep verworpen. Voorts heeft het Hof de tussen [verweerster] 

enerzijds en [eiser] en [eiser 2] Participatie B.V. anderzijds op 26 juni 1992 gesloten overeenkomst van koop en verkoop van de 

aandelen [eiser] Holding B.V., thans Provamo Holding B.V., gevestigd te [woonplaats], ontbonden, [eiser] en [eiser 2] Participatie 

B.V. veroordeeld tot medewerking aan de teruglevering van aandelen aan hen door [verweerster] tegen betaling van een bedrag van ƒ 

900.000,-- aan [verweerster], zulks binnen twee dagen na betekening van dit arrest bij akte, te verlijden voor de in het dictum van dit 

arrest genoemde notaris, diens plaatsvervanger of opvolger op een door deze te bepalen tijd en plaats, op verbeurte van een 

dwangsom van ƒ 50.000,-- per dag. Ten slotte heeft het Hof [eiser] en [eiser 2] Participatie B.V., des dat de een betalende de ander 

zal zijn bevrijd, veroordeeld om aan [verweerster] te betalen een bedrag van ƒ 1.400.000,-- met de wettelijke rente conform de wet, 

en de zaak ter verdere behandeling teruggewezen naar de Rechtbank te Middelburg. 

Het arrest van het Hof is aan dit arrest gehecht. 

 

2. Het tweede geding in cassatie 

Tegen het arrest van het Hof hebben [eisers] beroep in cassatie ingesteld. De cassatiedagvaarding is aan dit arrest gehecht en maakt 
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daarvan deel uit. 

[Verweerster] heeft geconcludeerd tot verwerping van het beroep. 

De zaak is voor partijen toegelicht door hun advocaten. 

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

 

3. Beoordeling van de middelen 

3.1 De Hoge Raad verwijst voor de feiten waarvan in cassatie kan worden uitgegaan, naar zijn hiervoor onder 1 genoemde arrest van 

26 januari 1996, nr. 15.885, NJ 1996, 361.  

 

3.2 Het Hof heeft in zijn arrest van 25 februari 1998, kort samengevat en voorzover in cassatie van belang, als volgt geoordeeld. 

[Eisers] zijn niet geslaagd in het hun opgedragen bewijs. Dat leidt ertoe dat de overwegingen 7 tot en met 11 van het tussenarrest van 

9 november 1994 - waarin voorshands is aangenomen dat [eisers] toerekenbaar tekort zijn geschoten in de nakoming van een aantal 

verbintenissen, waardoor [verweerster] schade heeft geleden zodat op grond daarvan ontbinding van de overeenkomst 

gerechtvaardigd is - worden gehandhaafd. Het beroep op de redelijkheid en billijkheid ter afwering van de vordering tot ontbinding 

gaat niet op. Er bestaat geen grond voor een “beperkte lezing” van de garantiebepalingen in die zin (i) dat zij slechts een verplichting 

tot schadevergoeding scheppen, (ii) dat eerst bij schending van die verplichting een tekortkoming optreedt en (iii) dat ontbinding is 

uitgesloten. [Eisers] moeten meewerken aan de teruglevering van de aandelen. De contractsbepalingen f en g brengen mee dat 

[eisers] hoofdelijk verbonden zijn. De vordering tot betaling van ƒ 1.400.000,-- is dadelijk toewijsbaar, nu tot die totale som - naar 

uit een accountantsrapport blijkt en door [eisers] is erkend - na de overname bedragen in Provamo Holding B.V. en in Provamo B.V. 

zijn gestort. 

 

3.3 Het eerste middel, dat uit twee onderdelen bestaat, bestrijdt de betekenis die het Hof heeft toegekend aan de garantiebepalingen 

in de koopovereenkomst van de aandelen.  

Het eerste onderdeel betoogt dat de aard en de strekking van die bepalingen in het algemeen meebrengen dat er pas van een 

tekortkoming sprake is als de aan de garantie verbonden verplichting tot schadevergoeding niet wordt nagekomen. 

Het onderdeel faalt, omdat aan het begrip garantie te dezen niet een vaste betekenis toekomt. De vraag of de onderhavige 

garantiebepalingen de door [eisers] gestelde aard en strekking hebben, moet worden beantwoord door de uitleg ervan, waarbij het 

aankomt op de zin die partijen bij de overeenkomst in de gegeven omstandigheden over en weer redelijkerwijs daaraan mochten 

toekennen en op hetgeen zij redelijkerwijs te dien aanzien van elkaar mochten verwachten. 

Onderdeel 2 van het middel bestrijdt de uitleg van het Hof met een motiveringsklacht. De uitleg die het Hof aan de onderhavige 

bepalingen heeft gegeven, is echter niet onbegrijpelijk. Het oordeel van het Hof is toereikend gemotiveerd en kan in cassatie voor het 

overige niet op juistheid worden getoetst omdat de uitleg van contractuele bepalingen is voorbehouden aan de rechter die over de 

feiten oordeelt. 

Het eerste middel kan dus niet tot cassatie leiden. 

 

3.4 Het tweede middel keert zich tegen de verwerping door het Hof van de stelling van [eisers] dat hun tekortkoming de ontbinding 

van de overeenkomst niet rechtvaardigt.  

Het eerste onderdeel van het middel berust kennelijk op de stelling dat naar huidige rechtsopvattingen van de mogelijkheid van 

ontbinding van een overeenkomst wegens een tekortkoming in de nakoming van een contractuele verbintenis een terughoudend 

gebruik moet worden gemaakt in dier voege, dat ook indien zich niet het geval voordoet dat wegens de bijzondere aard of geringe 

betekenis van de tekortkoming - als bedoeld in art. 6:265 lid 1 BW - ontbinding ongerechtvaardigd is, het de schuldeiser niet vrijstaat 

te kiezen voor ontbinding van de overeenkomst wanneer aan hem een voor de schuldenaar minder bezwaarlijke mogelijkheid van 

redres ter beschikking staat. Deze stelling kan niet als juist worden aanvaard, zodat het onderdeel faalt. 

Anders dan onderdeel 2 verdedigt, is er ook geen grond om in het geval van een tekortkoming in de nakoming van een overeenkomst 

strekkende tot overdracht van (de aandelen in) een onderneming, de bevoegdheid tot ontbinding verder te beperken dan in art. 6:265 

lid 1 is voorzien. Wel kan de aard van een dergelijke overeenkomst van invloed zijn op de vraag of de tekortkoming voldoende 

ernstig is om ontbinding te rechtvaardigen. 

Het derde onderdeel strekt ten betoge dat ontbinding niet is gerechtvaardigd, omdat de onderhavige overeenkomst (wat de 

hoofdverplichtingen van de koper en de verkoper betreft) volledig was uitgevoerd. Het onderdeel mist feitelijke grondslag, nu het 

Hof heeft vastgesteld dat er aan de zijde van [eisers] sprake is van een (ernstige) toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de 

overeenkomst tussen partijen. Voorzover het onderdeel betoogt dat ontbinding na uitvoering van de overeenkomst niet of slechts 

onder bijzondere omstandigheden gerechtvaardigd is, berust het op een onjuiste rechtsopvatting.  

Het vierde onderdeel van het middel bevat een rechtsklacht met betrekking tot het oordeel van het Hof dat ondanks de zwaarwegende 

gevolgen van de ontbinding van de overeenkomst in een geval als het onderhavige een beroep op de redelijkheid en billijkheid ter 

afwering van de ontbinding slechts “in beperkte mate” mogelijk is. Het bestreden oordeel van het Hof moet aldus worden begrepen 

dat uit de bewoordingen en de ontstaangeschiedenis van artikel 6:265 BW blijkt dat in geval van tekortkoming een vordering tot 

ontbinding van de overeenkomst toewijsbaar is, tenzij de bijzondere aard of de geringe betekenis van de tekortkoming daaraan in de 

weg staat, zodat voor de werking van de redelijkheid en billijkheid te dezer zake slechts een beperkte ruimte is opengelaten. Dit 
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oordeel is juist, zodat het onderdeel faalt. 

Het vijfde onderdeel ziet eraan voorbij dat het Hof heeft geoordeeld dat [eisers] geen omstandigheden hebben gesteld en te bewijzen 

aangeboden als in rov. 9 van zijn eindarrest bedoeld. Dit oordeel houdt in dat [eisers] niet voldoende zwaarwegende omstandigheden 

hebben gesteld die de grondslag kunnen vormen voor een afwijzing van de gevraagde ontbinding, zodat er ook geen grond bestaat 

hen tot bewijs toe te laten. Dat oordeel is niet onbegrijpelijk en het kan, als verweven met waarderingen van feitelijke aard, in 

cassatie voor het overige niet op juistheid worden getoetst. Daarop strandt ook onderdeel 7 van het middel.  

Het zesde onderdeel faalt, omdat het faillissement van Provamo B.V. niet een omstandigheid is die aan ontbinding van de 

overeenkomst in de weg staat.  

Het achtste onderdeel mist feitelijke grondslag voorzover het betoogt dat het Hof de daarin bedoelde regels met betrekking tot de 

ongedaanmaking van de prestatie heeft miskend. Dat blijkt niet uit de - in het licht van de vastgestelde omstandigheden met 

betrekking tot de tekortkoming toereikende - motivering van het Hof. 

Middel 2 treft geen doel. 

 

3.5 Middel 3 kan niet tot cassatie leiden, nu het Hof blijkens het dictum van zijn arrest de hoofdelijkheid alleen van toepassing heeft 

geacht ten aanzien van de veroordeling tot schadevergoeding.  

 

3.6 De onderdelen 2 en 3 van middel 4 treffen doel, zodat onderdeel 1 onbesproken kan blijven. [Eisers] hebben in dit geding 

gemotiveerd betwist dat de hiervóór aan het slot van 3.2 bedoelde stortingen een schade opleveren die het gevolg is van de in dit 

geding bedoelde tekortkoming van [eisers] in de nakoming van hun verbintenis. Zonder een nadere motivering, die echter ontbreekt, 

is onbegrijpelijk waarom het Hof dit causale verband aanwezig heeft geacht. Voorts is onbegrijpelijk dat het Hof in de stellingen van 

[eisers] met betrekking tot het rapport van Coopers & Lybrand en de storting van het bedrag van ƒ 1.400.000,-- een erkenning heeft 

gelezen, nu die stellingen er geen twijfel over laten bestaan dat het standpunt van [verweerster] Beheer wordt bestreden.  

 

4. Beslissing 

De Hoge Raad: 

verwerpt het beroep voorzover het is gericht tegen het arrest van het Gerechtshof te 's-Gravenhage van 9 november 1994; 

vernietigt het arrest van dat Hof van 25 februari 1998; 

verwijst het geding naar het Gerechtshof te Amsterdam ter verdere behandeling en beslissing; 

veroordeelt [verweerster] in de kosten van het geding in cassatie, tot op deze uitspraak aan de zijde van [eisers] begroot op ƒ 

8.985,53 aan verschotten en ƒ 3.500,-- voor salaris. 

 

Dit arrest is gewezen door de vice-president Roelvink als voorzitter en de raadsheren Herrmann, Van der Putt-Lauwers, De Savornin 

Lohman en Hammerstein,  

en in het openbaar uitgesproken door de raadsheer Heemskerk op 4 februari 2000. 

 

 

 

Conclusie 
 

Mr. Hartkamp 

 

 

Conclusie inzake 

 

 

nr. C 98/177 HR 1) [eiser 1] 2) [eiser 2] Participatie B.V. 3) Stichting [eiser 3] 

 

 

zitting 12 november 1999 tegen 

 

 

[verweerder] Beheer B.V. 

 

 

 

Edelhoogachtbaar College, 
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Feiten en procesverloop 

 

1) Voor de relevante feiten in deze zaak verwijs ik naar de vaststelling door het hof te ’s-Gravenhage in zijn arrest van 9 november 

1994 en naar het arrest van de Hoge Raad van 26 januari 1996, NJ 1996, 361. 

Na het arrest van de Hoge Raad, waarin eisers tot cassatie, [eisers], niet-ontvankelijk zijn verklaard omdat zij opkwamen tegen 

overwegingen die geen bindende eindbeslissingen inhielden, heeft het hof enkele getuigen gehoord. Bij eindarrest van 25 februari 

1998 heeft het hof de overeenkomst van koop en verkoop van de aandelen ontbonden; [eisers] veroordeeld tot medewerking aan de 

teruglevering van de aandelen aan hem door verweerster in cassatie, [verweerder] Beheer, tegen betaling van ƒ 900.000,- aan 

[verweerder] Beheer; en [eisers] hoofdelijk veroordeeld tot betaling van een bedrag van ƒ 1.400.000,-, zijnde de som van de 

bedragen die [verweerder] Beheer in Provamo Holding B.V. en Provamo B.V. heeft gestort.  

 

2) Tegen dit arrest hebben [eisers] tijdig cassatieberoep ingesteld onder aanvoering van vier cassatiemiddelen, opgebouwd uit 

verschillende onderdelen. Beide partijen hebben schriftelijk toelichting gegeven. Voorts hebben zij gere- en dupliceerd. 

 

Bespreking van de cassatiemiddelen 

 

3) Middel 1 is gericht tegen r.o. 11 van ‘s hofs tussenarrest en r.o. 11 van ’s hofs eindarrest waar het hof ingaat op de betekenis van 

de garantiebepalingen in de overname-overeenkomst.  

Onderdeel 1 betoogt dat de aard en strekking van het beding als het onderhavige niet mede brengt dat reeds het niet aanwezig (of 

afwezig) zijn van de gegarandeerde feiten een tekortkoming oplevert; daarvan zou pas sprake zijn als de aan de garantie verbonden 

verplichting tot schadevergoeding niet wordt nagekomen. 

Het begrip ‘garantie’ heeft niet een vaste betekenis; zie de conclusie voor HR 22 december 1995, NJ 1996, 300 en de conclusie van 

A-G Vranken (nr. 21 e.v.) voor het arrest van 26 januari 1996, NJ 1996, 361. De betekenis van een garantie dient door uitleg te 

worden vastgesteld. Daarbij komt het aan op de zin die partijen bij de overeenkomst in de gegeven omstandigheden over en weer 

redelijkerwijs aan het begrip en de bepaling waarin het is gehanteerd, mochten toekennen, en op hetgeen zij te dien aanzien 

redelijkerwijs van elkaar mochten verwachten (HR 22 december 1995, NJ 1996, 300).  

Het hof heeft de garantiebepalingen zo uitgelegd dat de afwezigheid van de gegarandeerde feiten een tekortkoming oplevert die tot 

schadevergoeding verplicht, maar zonder dat de bepalingen uitsluiten dat in plaats van schadevergoeding ontbinding wordt 

gevorderd. Met Vranken in zijn genoemde conclusie ben ik van mening dat deze uitleg van de garantiebepalingen noch onjuist noch 

onbegrijpelijk is. Ook de motiveringsklacht van onderdeel 2 is derhalve tevergeefs voorgesteld. 

 

4) Middel 2 voert in zijn eerste onderdeel aan dat het hof heeft miskend dat naar huidige rechtsopvattingen van de mogelijkheid van 

ontbinding terughoudend gebruik dient te worden gemaakt. Het hof heeft volgens het onderdeel geen onderzoek ingesteld naar de 

relevante omstandigheden of heeft de wel in zijn beoordeling betrokken feiten verdisconteerd op een wijze die niet met de voormelde 

terughoudendheid is te rijmen. Het tweede onderdeel voegt daaraan toe dat in ieder geval bij overeenkomsten als de onderhavige van 

de mogelijkheid van ontbinding terughoudend gebruik dient te worden gemaakt, nu ongedaanmaking zeer bezwaarlijk, zo niet 

onmogelijk is en schadevergoeding als passende wijze van redres ten dienste staat. Verder heeft het hof volgens onderdeel 3 miskend 

dat de overeenkomst reeds volledig was uitgevoerd. 

Ontbinding van een overeenkomst is ingevolge art. 6:265 BW mogelijk bij iedere tekortkoming tenzij de tekortkoming gezien haar 

bijzondere aard of geringe betekenis de ontbinding met haar gevolgen niet rechtvaardigt. De ernst en aard van de tekortkoming zijn 

belangrijke factoren bij de vraag of ontbinding gerechtvaardigd is. Bij de vraag of de betreffende wanprestatie voldoende ernstig is, 

dient de rechter rekening te houden met alle omstandigheden van het geval (HR 10 augustus 1992, NJ 1992, 715).  

In het tussenarrest van 9 november 1994 heeft het hof in r.o. 11 voorshands overwogen dat de tekortkoming niet van zodanige 

geringe betekenis is dat ontbinding niet gerechtvaardigd is. Het hof overweegt: 

 

‘Noch de tekst van het contract noch enige ten processe gebleken omstandigheid wijst erop dat een vordering tot ontbinding is 

uitgesloten. Ook de beide andere door de rechtbank gebezigde omstandigheden sluiten ontbinding niet uit. De omstandigheid dat 

appellante een zwaar verliesgevende onderneming heeft overgenomen niet, omdat de balansgaranties erop wijzen dat partijen slechts 

een beperkte mate van verliesgevendheid voor ogen heeft gestaan. De omstandigheid dat een ontbinding in dit geval zwaarwegende 

gevolgen zou hebben, waarmee de rechtbank kennelijk doelt op uit de overname en exploitatie van het bedrijf door appellante 

voortvloeiende wijzigingen in de bedrijfsvoering, niet, omdat appellante gemotiveerd heeft betwist dat de bedrijfsvoering bij 

Provamo B.V. onder het nieuwe regime is geschaad en omdat de ten tijde van het vonnis bestaande situatie door de loop der 

gebeurtenissen is achterhaald: Provamo B.V. is op 2 juni 1993 failliet verklaard en haar bedrijf is, zo begrijpt het hof, stilgelegd.’ 

 

Het hof heeft zich voorbehouden om op dit oordeel terug te komen indien een aantal stellingen van [eisers] zou komen vast te staan. 

Deze stellingen geeft het hof weer in r.o. 13: 

 



 
162 

Appellante had ten tijde van de koop geen enkele belangstelling voor de bestaande waterhuishouding en liet weten, dat zij de 

bestaande chemische waterzuiveringsinstallatie zou verwijderen en door een biologische installatie zou vervangen. 

Had appellante die belangstelling gehad, dan zou zij zelf zonder moeite de gebreken van de waterhuishouding hebben kunnen 

ontdekken. 

Werkelijke grond tot het instellen van de vordering tot ontbinding is niet gelegen in die gebreken, doch in de huidige malaise van de 

aardappelbranche in het algemeen en van het minikrielproduct in het bijzonder.  

Ten tijde van de koop had appellante geen enkele belangstelling voor de rentabiliteitswaarde van het bedrijf. 

De werkelijke beweegredenen voor appellanten tot het aangaan van de transactie waren gelegen in het vestigingspunt van de fabriek, 

de goodwill, de know-how inzake het minikrielproduct, de afnemerskring en de strategische waarde van het product. 

In het eindarrest van 25 februari 1998 heeft het hof geoordeeld dat [eisers] niet in de bewijslevering ten aanzien van deze stellingen 

zijn geslaagd. Het heeft het in het tussenarrest voorshands gegeven oordeel zonder voorbehoud herhaald. Wel heeft het nog in 

verband met de tweede omstandigheid toegevoegd dat aan [eisers] slechts in beperkte mate een beroep op redelijkheid en billijkheid 

zou toekomen ter afwering van de vordering tot ontbinding. Te denken valt aan min of meer ernstige organisatorische of andere 

fouten aan de zijde van [verweerder] Beheer waardoor, los van de gebreken van de waterhuishouding, de bedrijfsvoering van 

Provamo B.V. zou zijn geschaad. Feiten of omstandigheden waaruit voortvloeit dat een dergelijk geval zich voordoet zijn volgens 

het hof door [eisers] niet gesteld en te bewijzen aangeboden. 

 

5) Uit het bovenstaande blijkt dat is komen vast te staan dat de wanprestatie betrekking had op wat voor [verweerder] Beheer de kern 

van de overeenkomst vormde: de waterhuishouding van het bedrijf en de rentabiliteit. De ernst en de aard van de wanprestatie waren 

derhalve zodanig dat deze, naar ’s hofs alleszins begrijpelijke oordeel, de ontbinding rechtvaardigden.  

Dat van de ontbinding een terughoudend gebruik moet worden gemaakt is de opvatting van een aantal schrijvers; zie met name 

F.B.Bakels, Ontbinding van wederkerige overeenkomsten, diss. 1993, p. 226 e.v. en T. Hartlief, Ontbinding, diss. 1994, p. 138-139 

en p. 204 e.v., en voorts onder meer Abas, WPNR 6217 (1996), M.M. van Rossum, NJB 1997, p. 577 e.v., Linssen, in Tussen `Alles' 

en `Niets', Van toedeling naar verdeling van nadeel (1997), p. 57 e.v. en Mon. Nieuw BW A-10 (Hammerstein/Vranken).  

Met andere schrijvers (onder meer Hondius, NTBR 1994, p. 218 e.v.; Nieuwenhuis, WPNR 6165, 1995, p. 39 e.v.; Asser-Schut-

Hijma 5-I, nr. 497; De Vries, Recht op nakoming etc. (1997), p. 146 e.v.; Asser-Hartkamp 4-II, nr. 517) houdt de Hoge Raad het 

echter op de door de wetgever in art. 6:265 lid 1 neergelegde afweging. Dit blijkt allereerst uit HR 24 nov. 1995, NJ 1996, 160, 

waarin is beslist dat indien wanprestatie van een contractspartij van dien aard is dat zij in beginsel ontbinding van de overeenkomst 

rechtvaardigt, de wederpartij de keuze heeft tussen de hem ten dienste staande bevoegdheden en dat geen rechtsregel meebrengt dat 

van ontbinding zou moeten worden afgezien op de enkele grond dat de schuldeiser door een alternatief - bijvoorbeeld nakoming met 

schadevergoeding - niet in een wezenlijk nadeliger positie zou komen te verkeren, laat staan dat de rechter deze mogelijkheid 

ambtshalve zou dienen te onderzoeken. Vgl. voorts HR 27 nov. 1998, NJ 1999, 197, beslissende dat krachtens de algemene regels 

geldt ‘dat wanprestatie in de regel ontbinding wettigt, zij het dat de rechter in de omstandigheid dat de wanprestatie zo weinig ernstig 

van aard of betekenis is, aanleiding kan vinden de vordering tot ontbinding af te wijzen, op welke uitzondering de schuldenaar zich 

voldoende gemotiveerd moet beroepen (art. 6:265 lid 1 en HR 31 december 1993, nr. 15216, NJ 1994, 317).’ Wat dit laatste betreft 

heeft het hof echter vastgesteld dat [eisers] onvoldoende feiten en omstandigheden hebben aangevoerd waaruit blijkt dat afgeweken 

moet worden van de hoofdregel.  

De vraag of teruggave van het reeds gepresteerde bezwaarlijk of zelfs onmogelijk is, is relevant bij de bepaling van de inhoud van de 

ongedaanmakingsverbintenissen (art. 6:271 e.v.), maar is op zichzelf niet bepalend voor de vraag of ontbinding mogelijk is. Wel 

kunnen de redelijkheid en billijkheid zich onder omstandigheden verzetten tegen een beroep op de ontbindingsbevoegdheid, bijv. 

indien dit wordt gedaan door een partij die problemen zou ondervinden bij het bewerken van ongedaanmaking (vgl. Asser-Hartkamp 

II (1997), nrs, 517 en 534), maar dat heeft het hof blijkens r.o. 9 van het laatste arrest niet miskend. 

De onderdelen 1-3 moeten op het voorgaande afstuiten.  

 

6) Onderdeel 4 van middel 2 klaagt over het oordeel van het hof dat een beroep op redelijkheid en billijkheid slechts ‘in beperkte 

mate’ een rol kan spelen. Het hof noemt enkele voorbeelden van omstandigheden die [eisers] hadden kunnen aanvoeren ter afwering 

van de vordering tot ontbinding maar die zij niet hebben gesteld. In het licht van de beperkte draagwijdte van de uitzondering die de 

redelijkheid en billijkheid (art. 6:248 lid 2) naar haar aard maken op het stelsel van art. 6:265, geeft het oordeel van het hof m.i. niet 

blijk van een onjuiste rechtsopvatting.  

Overigens wordt in onderdeel 7 betwist dat [eisers] geen terzake relevante feiten en omstandigheden hebben aangevoerd. Die klacht 

stuit m.i. reeds af op art. 407 lid Rv. Voorts kan zij niet tot cassatie leiden, omdat [eisers] in hoger beroep (zie memorie van 

antwoord, p. 9/10) slechts in algemene bewoordingen hebben aangegeven dat de oorzaken van de verliezen moeten worden gezocht 

in : 

de problematische situatie van het mini-krielprodukt in de markt en de algehele malaise in de aardappelenbranche; 

de kunstmatige verhoging van de verliezen, doordat [verweerder] veel te hoge personeelskosten en directiekosten ten laste van 

Provamo bracht; 

kunstmatige winstverschuivingen doordat [verweerder] Provamo aardappelen liet betrekken bij andere concernonderdelen tegen 

prijzen, die aanzienlijk hoger waren dan de prijzen, waarvoor op de vrije markt had kunnen worden gekocht. 
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‘s Hofs oordeel acht ik daarom niet onbegrijpelijk. 

Op dezelfde grond moet falen onderdeel 5 dat klaagt over de onjuistheid/onbegrijpelijkheid van de beslissing in r.o. 11 van het 

tussenarrest dat in casu de gevolgen ontbinding niet uitsluiten, omdat [verweerder] Beheer gemotiveerd heeft betwist dat de 

bedrijfsvoering bij Provamo B.V. onder het nieuwe regime is geschaad. Volgens het onderdeel had het hof moeten onderzoeken of 

de gestelde feiten al dan niet als vaststaand kunnen worden aangenomen. Het hof heeft echter in r.o. 9 van het eindarrest geoordeeld 

dat [eisers] te weinig omstandigheden hebben gesteld waaruit blijkt dat de bedrijfsvoering van Provamo B.V. is geschaad. 

 

7) Onderdeel 6 voert aan dat onbegrijpelijk is dat het faillissement van Provamo B.V. afdoet aan de zwaarwegendheid van de 

gevolgen van de ontbinding. Niet valt immers in te zien hoe [verweerder] Beheer zou kunnen voldoen aan de verplichting om de 

aandelen van Provamo Holding B.V. terug te leveren in de staat waarin zij deze heeft ontvangen. 

Zoals reeds eerder opgemerkt is voor de vraag of de bevoegdheid tot ontbinding bestaat, niet beslissend of ongedaanmaking - in de 

zin van teruggave van de zaak in dezelfde staat - mogelijk is. De gevolgen van eventuele onmogelijkheid worden door art. 6:271 e.v. 

jo art. 6:74 e.v. geregeld.  

 

8) Onderdeel 8 betoogt dat het hof in r.o. 11 van het eindarrest, waar het heeft overwogen dat de waardedaling van de aandelen voor 

rekening van [eisers] behoort te komen, heeft miskend dat de schuldenaar van een ongedaanmakingsverbintenis op grond van art. 

7:10 lid 4 jo. 6:273 BW vanaf het tijdstip dat hij redelijkerwijs met een ontbinding rekening moet houden, verplicht is als een 

zorgvuldig schuldenaar er voor zorg te dragen dat de ongedaanmaking van de prestatie mogelijk zal zijn. 

Het onderdeel faalt mijns inziens. Niet blijkt dat het hof de genoemde regels heeft miskend. Veeleer lijkt mij ‘s hofs beslissing 

gebaseerd op een tegen de achtergrond daarvan verrichte waardering van de ten processe gebleken omstandigheden. Het resultaat 

van die waardering acht ik - gelet op onder meer de aard van de tekortkoming, de gevolgen daarvan voor het rendement van de 

gekochte onderneming, de investeringen die [verweerder] Beheer in die onderneming heeft gedaan en de onwil van [eisers] om aan 

een buitengerechtelijke ongedaanmaking van de transactie mee te werken1 - geenszins onbegrijpelijk.  

 

9) Middel 3, bestaande uit een onderdeel, is gericht tegen r.o. 12 van het eindarrest waarin het hof onder meer overweegt dat het de 

gevorderde ontbinding zal uitspreken en [eisers] zal veroordelen tot medewerking aan de teruglevering van de aandelen. Daarbij 

heeft het hof aangegeven dat de contractsbepalingen (in het bijzonder die onder f en g) bezwaarlijk anders zijn op te vatten dan aldus 

dat [eiser 1] en [eiser 2] Participatie B.V. ieder voor het geheel, en derhalve hoofdelijk, verbonden zijn. 

Het onderdeel acht rechtens onjuist althans onbegrijpelijk dat het hof de thans eisers tot cassatie onder 1 en 2 hoofdelijk verbonden 

heeft geacht terzake van de nakoming van de ongedaanmakingsverbintenis. Deze klacht mist feitelijke grondslag: mede gelet op het 

dictum heeft het hof in de slotzin van r.o. 12 klaarblijkelijk alleen het oog gehad op de veroordeling tot schadevergoeding.2  

 

10) Middel 4 voert in onderdeel 1 aan dat, voor zover uit r.o. 8 en 10 van het tussenarrest en r.o. 13 en 14 van het eindarrest 

voortvloeit dat het hof het bedrag van  

ƒ 1.400.000,- heeft toegewezen met toepassing en op grond van de contractsbepalingen f en g, die beslissing blijk geeft van een 

onjuiste rechtsopvatting. Het onderdeel meent dat het hof hiermee heeft miskend dat partijen op grond van art. 6:271 door de 

ontbinding van een overeenkomst van de door die ontbinding getroffen verbintenissen zijn bevrijd en dat partijen derhalve na die 

ontbinding niet meer tot nakoming van die verbintenissen zijn gehouden, tenzij uit de betreffende overeenkomst anders zou 

voortvloeien. 

Deze klacht faalt m.i. bij gebreke van feitelijke grondslag. Zoals bij de bespreking van middel 1 aan de orde kwam heeft het hof de 

garantiebepalingen aldus uitgelegd dat bij niet-nakoming van de daarin vervatte toezeggingen sprake is van een tekortkoming in de 

nakoming van de verplichtingen van de verkopers ([eisers]), die aan de koopster ([verweerder] Beheer) recht gaf op ontbinding van 

de overeenkomst met schadevergoeding. Mede gelet op het contrast tussen de stellingen van [eisers] (die het bestaan van een 

tekortkoming ontkenden en de financiële afwikkeling geheel op de garantiebepalingen wilden baseren) en die van [verweerder] 

Beheer (die ontbinding op basis van art. 6:265 bepleitte en schadevergoeding eiste), ligt het voor de hand dat het hof zich de 

schadevergoedingsverplichting als berustend op de wet (art. 6:277) heeft gedacht.  

Overigens meen ik dat de klacht - even aangenomen dat het hof de schadevergoedingsverplichting inderdaad op de 

contractsbepalingen zou hebben gebaseerd - ook faalt bij gebrek aan belang. Bij afwezigheid van die bepalingen zou de 

schadevergoedingsverplichting berusten op art. 6:277 BW. Het onderdeel geeft niet aan waarom zij dan beperkter zou zijn. In de 

schriftelijke toelichting wordt zelfs opgemerkt dat 'allerminst vaststaat' dat de contractsbepalingen een ruimer recht op 

schadevergoeding zouden omvatten dan de bepalingen van Boek 6.  

Onderdeel 2 betoogt dat het hof ten onrechte niet heeft vastgesteld dat de schade in causaal verband staat met de tekortkoming door 

[eisers] en/of dat de schade niet (deels) het gevolg is van eigen schuld in de zin van art. 6:101. Ook deze klacht faalt. Uit het feit dat 

het hof [eisers] aansprakelijk heeft geacht voor het gehele bedrag van de onderhavige schadepost blijkt dat het hof causaal verband 

wel en eigen schuld niet aanwezig heeft geacht. Deze beslissingen zijn niet onbegrijpelijk in het licht van de door het hof als 

vaststaand aangenomen feiten; bij gebreke van specifieke stellingen van [eisers] omtrent causaal verband en eigen schuld behoefden 

zij op die punten ook geen specifieke motivering.  

Onderdeel 3 klaagt tot slot over de onbegrijpelijkheid van ’s hofs oordeel dat storting van het bedrag van ƒ 1.400.000,- wordt erkend 
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door [eisers]. 

Het hof verwijst naar p. 20 van de conclusie van antwoord. Daar hebben [eisers] het volgende gesteld: 

 

‘(…) Volgens het rapport zou [verweerder] door stortingen van ƒ 1.400.000,- een deel van de bankschuld hebben afgelost, doch 

onduidelijk blijft of dit de genoemde ƒ 800.000,- is of een deel daarvan. Aflossing van een bankschuld leidt overigens niet tot 

schade, doch slechts tot verschuiving van rentelasten van de bank naar de nieuwe financier, in casu blijkbaar [verweerder] zelve. Los 

daarvan moet storting van ƒ1.400.000,- tot rentebesparing bij Provamo hebben geleid. Onaannemelijk is dat [verweerder] verplicht 

was een zo groot bedrag te storten, veeleer is aannemelijk dat [verweerder] hiertoe heeft besloten omdat zij liquiditeiten over had.’ 

 

’s Hofs uitleg van deze passage is m.i. niet onbegrijpelijk, zodat de klacht tevergeefs wordt voorgesteld. 

 

Conclusie 

De conclusie strekt tot verwerping van het beroep. 

 

De Procureur-Generaal bij de  

Hoge Raad der Nederlanden 

 

(Advocaat-Generaal) 

 

[Verweerder] Beheer, die de fabriek vanaf 26 juni 1992 exploiteerde, is in december 1992 de onderhavige procedure begonnen, 

terwijl Provamo B.V. op 2 juni failliet is verklaard. Men vergelijke voorts de getuigenverklaring van de getuige Verheij. 

2 Zulks in overeenstemming met de vordering van Meijer Beheer, weergegeven in de dagvaarding en de memorie van grieven, zoals 

deze door [verweerder] Beheer zelf in feite werd verstaan (zie pleitnotities van 4 maart 1993, p. 18). 
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Uitspraak 
 

13 juni 2003 

Eerste Kamer 

Nr. C01/340HR 

MD 

 

Hoge Raad der Nederlanden 

 

Arrest 

 

in de zaak van: 

 

[eiseres] B.V., voorheen genaamd [A] B.V., 

gevestigd te [vestigingsplaats], 

EISERES tot cassatie, 

advocaat: aanvankelijk mr. M.J. Schenck, 

thans mr. M. Ynzonides,  

 

t e g e n 

 

1. [B] V.O.F., 

gevestigd te [vestigingsplaats], 

2. [C] B.V., 

gevestigd te [vestigingsplaats], 

3. [D] B.V., 

gevestigd te [vestigingsplaats], 

VERWEERSTERS in cassatie, 

advocaat: mr. J. van Duijvendijk-Brand. 

 

1. Het geding in feitelijke instanties 

 

Eiseres tot cassatie - verder te noemen: [eiseres] - heeft bij exploit van 15 maart 1996 verweersters in cassatie - verder te noemen: 

[verweerster] c.s. - gedagvaard voor de Rechtbank te Groningen. Na wijziging van eis heeft [eiseres] gevorderd: 

1. voor recht te verklaren dat [verweerster] c.s. aansprakelijk zijn voor de ontstane schade aan Loods nummer 2 aan de [straat] te 

[plaats] van [eiseres], welke schade is ontstaan in het kader van de werkzaamheden die door [verweerster] c.s. zijn uitgevoerd; 

2. [verweerster] c.s. te veroordelen ƒ 142.667,10, vermeerderd met een bedrag van ƒ 8.440,01 aan buitengerechtelijke incassokosten 

alsmede vermeerderd met de wettelijke rente aan [eiseres] te betalen. 
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[Verweerster] c.s. hebben de vordering bestreden. 

Na een tussenvonnis van 16 mei 1997 heeft de Rechtbank bij eindvonnis van 14 november 1997 de vordering afgewezen. 

Tegen beide vonnissen van de Rechtbank heeft [eiseres] hoger beroep ingesteld bij het Gerechtshof te Leeuwarden. In hoger beroep 

heeft [eiseres] zijn eis vermeerderd en de grondslag van de eis aangevuld, als nader vermeld in de memorie van grieven. 

[Verweerster] c.s. hebben voorwaardelijk incidenteel hoger beroep ingesteld. 

Bij tussenarrest van 18 oktober 2000 heeft het Hof de zaak naar de rol verwezen teneinde partijen in de gelegenheid te stellen bij akte 

nadere informatie te verstrekken zoals in zijn arrest onder 6 bedoeld. Nadat partijen ingevolge het tussenarrest een akte hadden 

genomen heeft het Hof bij eindarrest van 25 juli 2001 de vonnissen waarvan beroep bekrachtigd en de in hoger beroep vermeerderde 

vordering afgewezen. 

De arresten van het Hof zijn aan dit arrest gehecht. 

 

2. Het geding in cassatie 

 

Tegen zowel het tussenarrest als tegen het eindarrest heeft [eiseres] beroep in cassatie ingesteld. De cassatiedagvaarding is aan dit 

arrest gehecht en maakt daarvan deel uit. 

[Verweerster] c.s. hebben geconcludeerd tot verwerping van het beroep. 

De zaak is voor partijen toegelicht door hun advocaten en voor [eiseres] mede door mr. M. van den Steenhoven, 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 worden uitgegaan van de feiten en omstandigheden vermeld in de nrs 2.1 tot en met 2.5 van de conclusie van de 

Advocaat-Generaal. Kort gezegd gaat het in deze zaak om het volgende. Tijdens door [verweerster] c.s. uitgevoerde 

dakbedekkingswerkzaamheden aan een loods van [eiseres] zijn boorkrullen in de loods terecht gekomen, waardoor (potentieel grote) 

schade is, of kan zijn, toegebracht aan aldaar opgeslagen tabaksbladeren van Koninklijke Theodorus Niemeyer B.V. Tevoren hadden 

partijen, na correspondentie over en weer, op 30 juni 1995 een contract ondertekend, waarin is verwezen naar documenten met 

onderling (uiterst) tegenstrijdige aansprakelijkheidsvoorwaarden. In de Algemene Voorwaarden van [verweerster] c.s. gaat het om 

een aansprakelijkheidsbeperkende clausule (art. 9.1: "Opdrachtnemer is slechts aansprakelijk voor directe of indirecte schade aan het 

werk en/of derden voor zover ontstaan door grove schuld van opdrachtnemer of van hen die door opdrachtnemer te werk zijn gesteld 

op de aan haar opgedragen werkzaamheden met dien verstande dat voor vergoeding alleen in aanmerking komt die schade waartegen 

opdrachtnemer verzekerd is, dan wel redelijkerwijs gezien de in de branche geldende gebruiken, verzekerd had behoren te zijn."); de 

clausule in de Technische Omschrijving van [eiseres] verzwaart juist de aansprakelijkheid van [verweersters] c.s. (art. 7: "De 

aannemer vrijwaart de opdrachtgever vanaf de datum van aanvang van de werkzaamheden tot en met de datum van oplevering, voor 

alle aanspraken van derden, waaronder alle schaden, van welke aard ook, welke uit de ingebruikneming van het werk mocht(en) 

voortvloeien en voor de mogelijke schade ontstaan door zijn werkzaamheden aan de produkten welke opgeslagen zijn in de loods."). 

Partijen strijden over de vraag welke clausule prevaleert en over de vraag of art. 6:225 BW hierbij een rol speelt. 

 

3.2 [Eiseres] heeft gesteld dat bij de uitvoering van de aannemingsovereenkomst schade is veroorzaakt aan de in de loods opgeslagen 

tabaksbladeren en heeft gevorderd als onder 1 is weergegeven, hetgeen samengevat neerkomt op de vordering voor recht te verklaren 

dat [verweersters] c.s. voor de schade aansprakelijk is. 

De Rechtbank heeft de vordering van [eiseres] afgewezen, daarbij oordelende dat onvoldoende duidelijk is geworden, in hoeverre 

[eiseres] door Niemeyer aansprakelijk is gesteld. 

In hoger beroep heeft het Hof, na een tussenarrest te hebben gewezen, bij eindarrest het vonnis van Rechtbank, op andere gronden 

dan die van de Rechtbank, bekrachtigd. 

 

3.3 In rov. 3 van zijn tussenarrest heeft het Hof vastgesteld dat partijen zich over en weer beroepen op de telkens voor hen meest 

gunstige regeling van de onder 3.1 geciteerde voorwaarden en wel in die zin dat [eiseres] zich beroept op de regeling vervat in art. 7 

van de Technische Omschrijving van het werk, terwijl [verweersters] c.s. zich van haar kant ter afwering van de vordering van 

[eiseres] beroept op art. 9.1 van de Algemene Voorwaarden dat de (uitsluiting van de) aansprakelijkheid regelt. Het Hof heeft 

vervolgens geoordeeld dat de Technische Omschrijving en de Algemene Voorwaarden (beide) deel uitmaken van de overeenkomst. 

Het contract van aanneming, dat op 30 juni 1995 door beide partijen is getekend, vermeldt immers, aldus het Hof, "het aanbrengen 

van een stalen dakbedekkingssysteem t.b.v. de dakrenovatie van loods II [...] overeenkomstig de technische omschrijving van 6 april 

1995 van het Architecten- en Ingenieursburo [...]. Onder de volgende voorwaarden: a. [...] d. volgens de brief van de aannemer met 

het kenmerk: offertenr.: 95.088, d.d. 3 mei 1995 [...}." 

In rov. 5 van zijn tussenarrest heeft het Hof geoordeeld dat in het onderhavige geval niet de in art. 6:225 BW bedoelde situatie aan de 

orde is, waarin aanbod en aanvaarding van elkaar afwijken, zulks al dan niet als gevolg van verwijzing naar (verschillende) algemene 
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voorwaarden. Het Hof vervolgt: 

"Nu daarentegen, als boven overwogen, sprake is van met elkaar tegenstrijdige bepalingen in de overeenkomst waartoe beide partijen 

zich hebben verbonden, zal het hof de vraag welk van beide regelingen uit de overeenkomst voorgaat, daarom aan de hand van de 

Haviltex-maatstaf uitleggen. Voor de uitleg van de bepalingen van een contract komt het immers aan op de zin die partijen in de 

gegeven omstandigheden over en weer aan deze bepalingen mochten toekennen en op hetgeen zij te dien aanzien redelijkerwijs van 

elkaar mochten verwachten." 

 

3.4 De onderdelen 1 tot en met 5 van het middel bevatten een inleiding. Onderdeel 6 bevat een algemene klacht, die in de onderdelen 

7 tot en met 9 verder is uitgewerkt en aangevuld. De rechts- en motiveringsklachten zijn gericht tegen rov. 5 van het tussenarrest. 

 

3.5 De motiveringsklacht van onderdeel 7 verwijt het Hof verzuimd te hebben de Technische Omschrijving in het algemeen en art. 7 

van de Technische Omschrijving in het bijzonder te kwalificeren, terwijl die kwalificatie essentieel is voor de vraag of in dezen art. 

6:225 BW aan de orde zou kunnen zijn. Daardoor heeft het Hof geen inzicht gegeven in de gedachtegang, die heeft geleid tot het 

oordeel in zijn rov. 5 dat in het onderhavige geval niet de in art. 6:225 BW bedoelde situatie aan de orde is, waarin aanbod en 

aanvaarding van elkaar afwijken, zulks al dan niet als gevolg van verwijzing naar (verschillende) algemene voorwaarden. 

Uit rov. 5, gelezen in samenhang met rov. 3, waartegen geen klacht is gericht, blijkt dat het Hof met zijn oordeel dat niet de in art. 

6:225 BW bedoelde situatie, waarin aanbod en aanvaarding van elkaar afwijken, aan de orde is, doelt op het feit dat partijen op 30 

juni 1995 een overeenkomst van aanneming hebben gesloten door ondertekening van het toen door beide partijen aanvaarde contract, 

waarin bijlagen worden vermeld dan wel naar bijlagen wordt verwezen en waarin elkaar op het punt van de aansprakelijkheid 

tegensprekende clausules voorkwamen. Deze clausules maakten, aldus het in cassatie niet bestreden oordeel van het Hof, deel uit van 

de overeenkomst. De klacht berust derhalve op een verkeerde lezing en kan niet tot cassatie leiden. 

 

3.6 De rechtsklacht van onderdeel 8 strekt ten betoge dat, mocht het Hof hebben gemeend dat de Technische Omschrijving in het 

algemeen dan wel art. 7 van de Technische Omschrijving in het bijzonder, niet kwalificeert als algemene voorwaarden in de zin van 

art. 6:231, onder a, BW, dan het daarop volgende oordeel dat aan de hand van de Haviltex-maatstaf de overeenkomst moet worden 

uitgelegd, ten einde te bepalen welke van beide regelingen uit de overeenkomst voorgaat, van een onjuiste rechtsopvatting blijk 

geeft. Het Hof heeft dan miskend de ongeschreven rechtsregel, die het Hof zonodig ambtshalve had moeten bijbrengen, dat een 

specifieke bepaling in een overeenkomst prevaleert boven een bepaling in algemene voorwaarden. 

Het Hof is echter met zijn oordeel dat met betrekking tot de uitleg van de onderhavige overeenkomst de Haviltex-maatstaf geldt, 

uitgegaan van een juiste rechtsopvatting. De regel, waarop de klacht doelt, te weten dat een specifieke bepaling in een overeenkomst 

gaat boven een bepaling in algemene voorwaarden, is geen (ongeschreven) rechtsregel, doch kan hooguit gelden als een 

gezichtspunt, dat bij de uitleg van de overeenkomst met behulp van het Haviltex-criterium zonder schending van het recht in 

aanmerking kan worden genomen. De klacht faalt derhalve. 

 

3.7 De subsidiaire motiveringsklacht van onderdeel 8 houdt in dat het Hof ten onrechte zonder nadere motivering is afgeweken van 

de in de rechtsklacht van dit onderdeel vermelde (ongeschreven) rechtsregel (zie hiervoor in 3.6). Deze klacht faalt alleen al omdat 

een dergelijke rechtsregel niet bestaat. 

 

3.8 Onderdeel 9 bouwt voort op onderdeel 7 en moet 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 [verweerster] c.s. begroot op € 

2.163,07 aan verschotten en € 1.365,-- voor salaris. 

 

Dit arrest is gewezen door de vice-president P. Neleman als voorzitter en de raadsheren P.C. Kop en F.B. Bakels, en in het openbaar 

uitgesproken door de raadsheer F.B. Bakels op 13 juni 2003.  

 

 

Conclusie 
 

C01/340 

Mr. D.W.F. Verkade 

Zitting 14 maart 2003 
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Conclusie inzake: 

 

[Eiseres] BV 

 

tegen  

 

1. [B] VoF 

2. [C] BV 

3. [D] BV 

 

1. Inleiding 

 

1.1. Eiseres tot cassatie, [eiseres] BV, had ten tijde van de procedure in de feitelijke instanties nog de naam [A] BV. Omdat 

rechtbank en hof eiseres met [A] of [A] aanduidden, evenals de cassatieschriftuur, zal ik dat ook doen.  

Verweersters in cassatie sub 2 en 3, [C] BV en [D] BV, zijn vennoten van verweerster sub 1, [B] VoF, hierna '[verweerster]'.  

 

1.2. Tijdens door [verweerster] uitgevoerde dakbedekkingswerkzaamheden aan een loods van [A] zijn boorkrullen in de loods terecht 

gekomen, waardoor (potentieel grote) schade is, of kan zijn toegebracht aan aldaar opgeslagen tabaksbladeren van Koninklijke 

Theodorus Niemeyer BV.  

 

1.3. Tevoren hadden partijen, na correspondentie over en weer, op 30 juni 1995 een contract ondertekend, waarin verwezen is naar 

documenten met onderling (uiterst) tegenstrijdige aansprakelijkheidsvoorwaarden.  

In [verweerster]'s AV gaat het om een aansprakelijkheidsbeperkende clausule; de clausule in [A]'s 'technische omschrijving' 

verzwaart juist de aansprakelijkheid van [verweerster].  

Partijen strijden over de vraag welke clausule prevaleert, en over de vraag of, gelet op eerdere correspondentie met verwijzing naar 

(algemene) voorwaarden, art. 6:225 BW hierbij een rol speelt (en wat die rol dan zou meebrengen).  

 

1.4. Anders dan de eerste klacht van [A] (uitsluitend een motiveringsklacht) ter discussie stelt, heeft het hof m.i. afdoende 

gemotiveerd waarom het in deze zaak geen rol voor art. 6:225 zag weggelegd. Ook de verdere klachten kunnen m.i. niet tot cassatie 

leiden. Ik betwijfel of het middel rechtsklachten in de zin van art. 81 R.O. bevat.  

 

2. Feiten(1) 

 

2.1. [A] en [verweerster] hebben onderhandelingen gevoerd over het aanbrengen van een stalen dakbedekkingssyteem ten behoeve 

van de dakrenovatie van [A]'s loods II aan de [straat] te [plaats].  

Tijdens deze onderhandelingen vond op locatie een bezichtiging van de te verrichten werkzaamheden plaats.  

[Verweerster] heeft bij brief van 3 mei 1995 offerte gedaan. In deze offerte, nr. 95.088, is onder meer melding gedaan van haar 

leveringsvoorwaarden, en is aangeboden de werkzaamheden te verrichten voor de totaalprijs van fl. 322.050,-- exclusief BTW.  

 

2.2. Tussen [verweerster] en [A] is vervolgens een aannemingsovereenkomst tot stand gekomen. Het aan te brengen daksysteem 

diende te worden aangebracht overeenkomstig de technische omschrijving(2) van Architekten- en Ingenieursburo [E] BV te [plaats].  

Voor de uitvoering van de werkzaamheden zouden, onder meer, voorts de volgende voorwaarden gelden:  

a. volgens de brief van de aannemer met het kenmerk: offertenr. 95.088, d.d. 3 mei 1995, en 

b. afdekken van de goederen in de bestaande loods volgens afspraak tot ca. 300 m2. 

De desbetreffende (schriftelijke) aannemingsovereenkomst is op 30 juni 1995 getekend. 

 

2.3. De in § 2.2 genoemde technische omschrijving bevat een onderdeel 7, luidende:  

 

'De aannemer vrijwaart de opdrachtgever vanaf de datum van aanvang van de werkzaamheden tot en met de datum van oplevering, 

voor alle aanspraken van derden, waaronder alle schaden, van welke aard ook, welke uit de ingebruikneming van het werk mocht 

voortvloeien en voor de mogelijke schade ontstaan door zijn werkzaamheden aan de produkten welke zijn opgeslagen in de loods.'  

 

2.4. De in § 2.2 onder a) genoemde, aan [A] gerichte, brief van [verweerster] van 3 mei 1995, heeft onder meer de volgende inhoud:  

 

'Hierbij hebben wij het genoegen u geheel vrijblijvend onze offerte te doen toekomen voor het leveren en monteren van de stalen 

dakplaten met bijbehorend zetwerk, konform bijgaande specificaties. 

 

De omschreven werkzaamheden kunnen wij u aanbieden voor de totaalprijs van fl. 322.050,-- eksklusief B.T.W. 
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Onze aanbieding is gebaseerd op de huidige prijzen van materialen en lonen en is geldig tot 30 dagen na heden.  

 

Naast onze leverings- en betalingsvoorwaarden gelden de volgende voorwaarden: 

Levertijd: in overleg, na schriftelijke opdracht. 

Levering: franko werk. 

 

Vertrouwende u hiermee een gunstige aanbieding te hebben gedaan en gaarne bereid tot nader overleg, verblijven wij (...)'. 

 

2.5. De algemene voorwaarden waarin [verweerster] in haar brief van 3 mei 1995 verwijst, kennen een artikel 9.1 met de volgende 

inhoud: 

 

'Opdrachtnemer is slechts aansprakelijk voor directe of indirecte schade aan het werk en/of derden voor zover ontstaan door grove 

schuld van opdrachtnemer of van hen die door opdrachtnemer te werk zijn gesteld op de aan haar opgedragen werkzaamheden met 

dien verstande dat voor vergoeding alleen in aanmerking komt die schade waartegen opdrachtnemer verzekerd is, dan wel 

redelijkerwijs gezien de in de branche geldende gebruiken, verzekerd had behoren te zijn.'  

 

3. Procesverloop 

 

3.1. Voor zover in cassatie van belang, is het procesverloop als volgt. 

 

3.2. [A] heeft [verweerster] c.s. op 15 maart 1996 gedagvaard voor de rechtbank te Groningen, stellende dat bij de uitvoering van de 

aannemingsovereenkomst schade is veroorzaakt aan de in de loods opgeslagen tabaksbladeren. 

[A] heeft de rechtbank gevraagd voor recht te verklaren dat [verweerster] voor de schade aansprakelijk is. [A] heeft, kort gezegd, 

haar vordering gebaseerd op de vrijwaringsclausule in art. 7 van de technische omschrijving.  

 

3.3. [Verweerster] heeft gemotiveerd verweer gevoerd. 

[Verweerster] heeft zich daarbij onder meer gebaseerd op art. 9.1 van haar Algemene Voorwaarden. 

 

3.4. Bij tussenvonnis van 16 mei 1997 heeft de rechtbank onder meer overwogen (rov. 4.5) dat partijen de toepasselijkheid van de 

algemene voorwaarden van [verweerster] op de rechtsverhouding hebben aanvaard. Dit betekent, aldus de rechtbank, dat 

[verweerster] slechts aansprakelijk is voor zover de schade is ontstaan door grove schuld. De rechtbank heeft vervolgens overwogen 

dat daarvan niet is gebleken, zodat [verweerster] niet aansprakelijk is. 

 

3.5. In rov. 4.6. heeft de rechtbank dit oordeel als volgt genuanceerd: 

 

'Het hierboven overwogene betekent echter niet, dat de A.V. van gedaagden onverkort van toepassing zijn op de overeenkomst. In de 

overeenkomst van 30 juni 1995 wordt met zoveel woorden verwezen naar de technische omschrijving. Nu de hierboven in 4.4 

genoemde vrijwaringsclausule in deze speciaal voor het werk van [A] vervaardigde technische omschrijving is opgenomen, 

gedaagden slechts in algemene termen hebben verwezen naar hun A.V. en verder hebben nagelaten om de toepasselijkheid van deze 

clausule van de technische omschrijving uitdrukkelijk van de hand te wijzen, worden zij geacht de gelding van hun A.V. op dit punt 

te hebben laten varen.  

Op grond van het hiervoor genoemd artikel 7 van die technische omschrijving dienen gedaagden [A] te vrijwaren voor alle 

aanspraken van derden en met name voor door Niemeyer geleden schade aan de opgeslagen goederen.' 

 

3.6. Vervolgens heeft de rechtbank overwogen dat niet duidelijk is in hoeverre [A] door Niemeyer aansprakelijk is gesteld, en heeft 

zij de zaak naar de rol verwezen om [A] in de gelegenheid te stellen hierover gegevens in het geding te brengen (rov. 5).  

 

3.7. Na wisseling van conclusies na dit tussenvonnis, heeft de rechtbank bij eindvonnis van 14 november 1997 onder meer 

overwogen dat onvoldoende duidelijk is geworden in hoeverre [A] door Niemeyer aansprakelijk is gesteld, waarna zij de vordering 

van [A] heeft afgewezen.  

 

3.8. [A] heeft tegen het tussen- en eindvonnis bij het hof Leeuwarden beroep ingesteld. Bij die gelegenheid heeft zij stukken 

overgelegd waaruit volgens haar, haar aansprakelijkheid jegens Niemeyer blijkt.  

[verweerster] heeft in appel gemotiveerd verweer gevoerd, en van haar kant incidenteel geappelleerd.  

 

3.9. Bij tussenarrest van 18 oktober 2000 heeft het hof onder meer overwogen: 
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'3. In de onderhavige zaak beroepen partijen zich over en weer op een voor ieder van beide gunstige regeling en wel in die zin dat 

[A] zich beroept op de regeling vervat in art. 7 van de technische omschrijving van het werk, zoals door de rechtbank in haar 

tussenvonnis van 16 mei 1997 onder 4.4 is weergegeven. [Verweerster] c.s. beroept zich van haar kant ter afwering van de vordering 

van [A] op art. 9.1 van de Algemene Voorwaarden dat de (uitsluiting van de) aansprakelijkheid regelt en eveneens is vermeld onder 

4.4 van genoemd tussenvonnis.  

De technische omschrijving en de Algemene Voorwaarden maken deel uit van de overeenkomst. Het contract van aanneming, dat op 

30 juni 1995 door beide partijen is getekend, vermeldt immers "het aanbrengen van een stalen dakbedekkingssysteem t.b.v. de 

dakrenovatie van loods II [.....] overeenkomstig de technische omschrijving van 6 april 1995 van het Architecten- en Ingenieursburo 

[....]. 

Onder de volgende voorwaarden: 

a. [.....] 

d. volgens de brief van de aannemer met het kenmerk: 

offertenr.: 95.088 d.d. 3 mei 1995 [....]".' 

 

4. Aangezien de hiervoor genoemde offerte uitdrukkelijk naar de toepasselijkheid van de leverings- en betalingsvoorwaarden van 

[verweerster] c.s. verwijst - waarvan de Algemene Voorwaarden, naar tussen partijen niet in debat is, deel uitmaken - rijst thans de 

vraag of beide bepalingen zoals die in de regelingen zijn vermeld met betrekking tot een schade zelfstandig naast elkaar kunnen 

voorkomen of dat zij met elkaar strijdig zijn en - indien zulks het geval is - welke regeling dan voorgaat. 

Het hof acht de regeling (neergelegd in de technische omschrijving) die inhoudt dat de aannemer de opdrachtgever vrijwaart voor 

alle aanspraken van derden voor ondermeer de mogelijke schade ontstaan door zijn werkzaamheden aan producten welke opgeslagen 

zijn in de loods, niet te rijmen met de bepaling uit de Algemene Voorwaarden waarbij de opdrachtnemer slechts aansprakelijk is voor 

directe of indirecte schade aan het werk en/of derden voorzover ontstaan door grove schuld van opdrachtnemer.  

 

5. In het onderhavige geval is niet de in art. 6:225 BW bedoelde situatie aan de orde waarin aanbod en aanvaarding van elkaar 

afwijken, zulks al dan niet als gevolg van verwijzing naar (verschillende) algemene voorwaarden. Nu daarentegen, als boven 

overwogen, sprake is van met elkaar tegenstrijdige bepalingen in de overeenkomst waartoe beide(3) partijen zich hebben verbonden, 

zal het hof de vraag welk van beide regelingen uit de overeenkomst voorgaat, daarom aan de hand van de Haviltex-maatstaf 

uitleggen. Voor de uitleg van de bepalingen van een contract komt het immers aan op de zin die partijen in de gegeven 

omstandigheden over en weer aan deze bepalingen mochten toekennen en op hetgeen zij te dien aanzien redelijkerwijs van elkaar 

mochten verwachten.  

In dat kader is met betrekking tot de toepassing van deze maatstaf van belang de omstandigheden waaronder de overeenkomst tot 

stand is gekomen. 

 

6. Het hof zal de zaak naar de rol verwijzen ten einde partijen in de gelegenheid te stellen bij akte feiten en omstandigheden aan te 

voeren, op grond waarvan zij een bepaalde verwachting mochten hebben over de toepasselijkheid van een van beide regeling(4). 

Daarbij dienen partijen in ieder geval nadere informatie te verstrekken met betrekking tot de volgende vragen:  

 

[a) heeft [A] aan [verweerster] c.s. duidelijk ge(5)]maakt en heeft [verweerster] c.s. begrepen dat in geval van schade [A] zich kan 

beroepen op artikel 7 uit de technische voorwaarden en dat art. 9.1, de exoneratieclausule, van de Algemene Voorwaarden van 

[verweerster] c.s. in die situatie niet zou gelden?  

b) zo ja, waaruit blijkt dat? 

c) is het probleem van de "battle of forms" uitdrukkelijk aan de orde geweest? zo ja in welke zin.'  

 

3.10. Bij eindarrest van 25 juli 2001 heeft het hof in rov. 5 overwogen dat aan het hiervoor onder a) gestelde niet voldaan is, en dat 

de hiervoor onder b) en c) vermelde vragen geen onderwerp van bespreking zijn geweest.  

Het hof heeft voorts, in rov. 7, overwogen dat het op de weg van [A] had gelegen om overleg te voeren over de met elkaar strijdige 

voorwaarden, daar [A] niet alleen door middel van het door haar ingeschakelde architecten- en ingenieursbureau exact op de hoogte 

was van de te verrichten werkzaamheden, maar ook wist van de kwetsbaarheid en de waarde van de in de loods opgeslagen tabak, 

alsmede van de voorwaarden die Niemeyer - als eigenaar van de tabak - terzake had gesteld.  

Nu, aldus het hof, niet was gebleken dat dit onderwerp expliciet tussen partijen aan de orde was geweest, kon [verweerster] er 

redelijkerwijs vanuit gaan dat haar Algemene Voorwaarden golden. Een en ander resulteerde in een bekrachtiging - op andere 

gronden dan die van de rechtbank - van het afwijzende vonnis.  

 

3.11. [A] heeft zowel tegen het tussenarrest als tegen het eindarrest (tijdig) beroep in cassatie ingesteld. [verweerster] heeft 

geconcludeerd tot verwerping van het beroep. Partijen hebben hun standpunten schriftelijk toegelicht. [A] heeft nog gerepliceerd. 

 

4. Bespreking van het cassatiemiddel 
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4.1. Het cassatiemiddel, dat uit drie onderdelen bestaat, richt zich uitsluitend tegen de hiervoor in par. 3.9 weergegeven rov. 5 van het 

tussenarrest. Het middel voert daartegen rechts- en motiveringsklachten aan. 

 

4.2. Het eerste onderdeel (met het randr. 7) behelst de motiveringklacht dat het hof geen inzicht heeft gegeven in de gedachtegang 

die heeft geleid tot het oordeel in rov. 5 dat in het onderhavige geval 'niet de in artikel 6:225 BW bedoelde situatie aan de orde is 

waarin aanbod en aanvaarding van elkaar afwijken, zulks al dan niet als gevolg van verwijzing naar (verschillende) algemene 

voorwaarden'. Het Hof verzuimt, aldus dit onderdeel, immers om de technische omschrijving in het bijzonder te kwalificeren, terwijl 

die kwalificatie essentieel is voor de vraag of in deze artikel 6:225 BW aan de orde zou kunnen zijn. 

 

4.3. Het onderdeel berust op een verkeerde lezing van het arrest. Het hof heeft, in rov. 5 sprekende over een andere situatie dan het 

geval 'waarin aanbod en aanvaarding van elkaar afwijken' immers het oog op het in rov. 3 bedoelde 'contract van aanneming, dat op 

30 juni 1995 door beide partijen is getekend'. In dezelfde rov. 3 heeft het hof overwogen dat - en waarom - zowel de 'technische 

omschrijving' van de kant van [A] als de 'Algemene voorwaarden' van de kant van [verweerster] deel uitmaken van de overeenkomst. 

Uit lezing van rov. 5 in samenhang met rov. 3 (tegen rov. 3 is geen klacht gericht) is duidelijk dat het hof het oog heeft op een 

overeenkomst die op 30 juni 1995 is gesloten door middel van ondertekening van het op 30 juni 1995 door beide partijen aanvaarde 

voorliggende document: en wel het toen aan beide partijen voorliggende contract met vermelding daarin van bijlagen c.q. 

verwijzingen.(6)  

Daarmee behoefde het hof niet nog nader te motiveren dat 'de in art. 6:225 BW bedoelde situatie' niet aan de orde is. Ik wil het, m.i. 

ten overvloede, nog wel aldus toelichten. Ook indien veronderstellenderwijs ervan wordt uitgegaan dat art. 7 van de technische 

omschrijving zijdens [A] een 'algemene voorwaarde' zou zijn(7), was er blijkens rov. 3, bij de sluiting/ondertekening op 30 juni 1995 

van het contract met uitdrukkelijke vermelding van alle actuele stukken, in de kennelijke en begrijpelijke (en ook niet van een 

onjuiste rechtsopvatting getuigende) visie van het hof een situatie ontstaan waarin partijen hebben gederogeerd aan de niet 

dwingendrechtelijke, maar aanvullendrechtelijke(8) ('voorrangs')regeling van art. 6:225 (lid 3) BW .  

Dat de 'technische omschrijving' van de kant van [A] en de 'algemene voorwaarden' van de kant van [verweerster] elkaar op het 

aansprakelijkheidspunt tegenspreken, heeft het hof ten volle onderkend, doch hij heeft om de vorenbedoelde, niet onbegrijpelijke 

reden, geoordeeld dat in dit geval de tegenstrijdigheid aan de hand van een andere regel (nl. de Haviltex-regel) dan de regeling van 

art. 6:225 BW moest worden opgelost.  

 

4.4. Het tweede onderdeel (met het randr. 8) stelt bij wijze van rechtsklacht voorop dat, mocht het hof hebben gemeend dat de 

'technische omschrijving' in het algemeen dan wel artikel 7 daarvan in het bijzonder, niet kwalificeert als algemene voorwaarde(n) in 

de zin van artikel 6:231 sub a BW, het daarop volgende oordeel dat aan de hand van de Haviltex-maatstaf de overeenkomst moet 

worden uitgelegd teneinde te bepalen welke van beide regelingen uit de overeenkomst voorgaat, blijk geeft van een onjuiste 

rechtsopvatting. Het hof heeft, aldus het onderdeel, in dat geval immers miskend de ongeschreven rechtsregel, die het hof zonodig 

ambtshalve had moeten bijbrengen, dat een specifieke bepaling in een overeenkomst prevaleert boven een bepaling in algemene 

voorwaarden.  

Het onderdeel vervolgt met een subsidiaire motiveringsklacht: zonder nadere motivering, die ontbreekt, zou niet in te zien zijn op 

grond van welke omstandigheden het hof gemeend zou kunnen hebben dat in deze moet worden afgeweken van de even bedoelde 

ongeschreven rechtsregel.  

 

4.5. Ook dit onderdeel kan niet tot cassatie leiden. 

De rechtsregel waarop het onderdeel zich beroept, bestaat niet (meer). Voor individuele overeenkomsten(9) (daar gaat het onderdeel 

van uit) geldt slechts de door het hof bedoelde Haviltex-maatstaf. De 'uitlegregel' die [A] verdedigt is geen uitlegregel in de juiste zin 

van het woord. Het is hooguit een gezichtspunt dat bij de uitleg van de overeenkomst met behulp van het Haviltex-criterium, zonder 

schending van het recht in aanmerking kán worden genomen. Het heeft daarmee niet de status van een regel, omtrent welker 

beweerde schending in cassatie met succes geklaagd zou kunnen worden. De status stijgt niet uit boven bijv. het contra-proferentem-

gezichtspunt (evenmin een 'regel')(10); of het gezichtspunt (ook geen 'regel') dat een op de polis speciaal bijgetypte bijzondere 

bepaling (in door de verzekeraar gekozen bewoordingen) prevaleert boven een daarmee strijdige gedrukte, algemener gestelde 

voorwaarde.(11)  

Ik teken nog aan dat in de nu voorliggende zaak, [A] en [verweerster] allebei professionele partijen zijn.  

 

4.6. De subsidiaire motiveringsklacht gaat evenmin op. Het in deze subsidiaire klacht vervatte verwijt van niet gemotiveerde 

afwijking van een regel kan niet slagen, nu de regel waarop [A] zich beroept, niet bestaat. In wezen probeert [A] hier met een 

motiveringsklacht op te komen tegen een rechtsoordeel, hetgeen evenwel niet mogelijk is. Ook kan m.i. niet gesproken worden van 

een zodanige afwijking van een 'gezichtspunt', dat op het hof een wel zo genoemde 'verzwaarde motiveringsplicht' zou hebben 

gerust. Het onderdeel klaagt overigens ook niet over schending van dit laatste.  

 

4.7. Volgens de schriftelijke toelichting (nr. 31) zijdens [A] zou de subsidiaire klacht inhouden dat het hof 'te meer' een nadere 

motivering had moeten geven in het licht van [A]'s in eerste aanleg aangevoerde (en in hoger beroep gehandhaafde) stellingen - kort 
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samengevat - dat partijen via artikel 7 van de technische omschrijving 'uitdrukkelijk' [verweerster]'s aansprakelijkheid jegens derden 

zouden hebben overeengekomen. De s.t. (nr. 31) verwijst in dit verband naar twee in nr. 16 van de s.t. aangehaalde citaten uit [A]'s 

conclusie van repliek in prima.  

Voor zover het onderdeel bedoelt dat het hof nu juist op die stellingen met zo veel woorden had moeten reageren, valt een zodanige 

klacht in het cassatiemiddel evenwel niet te lezen, laat staan dat daarin de relevante verwijzingen te vinden waren. In zoverre stuit de 

klacht, als toegelicht in de s.t., af op art. 407, lid 2, Rv. Overigens mist het - aldus gelezen - onderdeel m.i. feitelijke grondslag in het 

licht van rov. 3 van het bestreden arrest. Daaruit blijkt dat het hof zich rekenschap heeft gegeven van het beroep van 'partijen [...] 

over en weer op een voor ieder van beide gunstige regeling en wel in die zin dat [A] zich beroept op de regeling vervat in art. 7 van 

de technische omschrijving...'. De citaten waarnaar de s.t. zijdens [A] verwijst, voegen hieraan niet iets substantieels toe. 

 

4.8. Het derde onderdeel (met het randr. 9) bouwt geheel voort op het eerste onderdeel en moet het lot daarvan delen.  

 

5. Conclusie 

 

Mijn conclusie strekt tot verwerping van het beroep. 

 

De procureur-generaal bij de  

Hoge Raad der Nederlanden, 

 

A-G 

 

1 Zie rovv. 1, 4.4. en 4.5. van het (tussen)vonnis van de rechtbank van 16 mei 1997 alsmede - voor zover het de inhoud van de in § 

2.4 genoemde brief van 3 mei 1995 betreft - de bijlage bij prod. 11 bij CvA van [verweerster] in prima.  

2 Mijn cursivering, A-G. 

3 Onderstreping van het hof, A-G. 

4 Lees: regelingen, A-G. 

5 De passage tussen [haken] is weggevallen in het tussenarrest, maar staat zo in rov. 1 van het eindarrest. In cassatie hebben partijen 

hiervan geen punt gemaakt.  

6 Het hof onderstreept (zelf) in rov. 5 het woord beide; ik onderstreep voorts: 'op 30 juni 1995'.  

7 Dat de aansprakelijkheidsregeling in de algemene voorwaarden van [verweerster] een 'algemene voorwaarde is', staat uiteraard niét 

ter discussie. 

8 Artikel 6:217, lid 2 BW.  

9 Ik schrijf 'individuele overeenkomsten' ter onderscheiding van (met name) CAO's, waarvoor, zoals bekend, andere uitlegregels 

gelden. 

10 Vgl. over (de status van) het contra-proferentem-gezichtspunt HR 24 september 1993, NJ 1993, 760 (Brackel/Unat; rov. 3.8), HR 

9 september 1994, NJ 1995, 285 (Trouwborst/Assuradeuren; rov. 3.3) en bij laatstgenoemd arrest de conclusie van A-G Strikwerda, 

nrs. 9-11 en de noot van MMM. Vgl. voorts (iets meer) in het algemeen over de status van een gezichtspunt in relatie tot het 

Haviltex-criterium (maar toch sterk toegespitst op de contra-proferentem-kwestie) bijv. Tjittes, Brunner-bundel, 1994, p. 407 e.v. 

(410-411), Hijma, in Hartlief & Stolker (red.), Contractsvrijheid (Meijers-reeks, 1999), p. 461 e.v., en Tanja-Van den Broek in 

WPNR 6493 (2002), p. 430 e.v. Vgl. voorts Asser-Hartkamp 4-II (2001), nr. 287, sprekend over 'principes'.  

11 Hof 's-Gravenhage 19 mei 1992, kenbaar uit en gesauveerd door HR 10 december 1993, NJ 1994, 686, m.nt. MMM (Fraser & 

Co/Bruinisse), rov. 3.2. 

 

 

  



 
173 

5. Partnerships 
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LJN: BW5195, Rechtbank Arnhem  
 

 

Datum uitspraak: 08-04-2012 

Datum publicatie: 08-05-2012 

Rechtsgebied: Handelszaak 

Soort procedure: Eerste aanleg - enkelvoudig 

Inhoudsindicatie: Allereerst gaat de rechtbank na of er een samenwerkingsovereenkomst bestond tussen partijen. dit is, zo is 

in het tusenvonnis onder 4.4 overwogen, vooral van belang omdat eiseres stelt dat deze doorlopende 

overeenkomst is gewijzigd en dat zij haar heeft ontbonden. Nu duidelijkheid bestaat over de doorlopende 

overeenkomst kan ook worden nagegaan welk recht daarop en dus ook op de onderhandelingen over 

wijziging c.q. nadere invulling ervan, toepasselijk. Het tweede oordeel van de bewijsopdracht betreft, mede 

gelet op het voorgaande, de vraag of in juni 2006 of in oktober 2006 tussen eiseres en Currie B.V. 

overeengekomen is dat de tarievenmatrix zoals bedoeld in het concept partnership agreement al van 

toepassing zou zijn op de tussen de partijen bestaande overeenkomst. Niet is komen vast te staan dat tussen 

eiseres en Currie B.V. overeengekomen is dat de tarievenmatrix zoals bedoeld in het concept partnership 

agreement al van toepassing zou zijn tussen hen. Op het verzoek van de rechtbank in het vonnis van 23 

maart 2011 (onder 4.13 en 4.16) heeft eiseres haar vorderingen nader toegelicht. Uit de toelichting blijkt 

duidelijk dat haar vordering geheel gegrond is op de stelling dat de tarievenmatrix ten onrechte niet is 

toegepast door gedaagden. Gelet op deze grondslag van haar vorderingen en de conclusie dat niet is komen 

vast te staan dat tussen eiseres en Currie UK overeengekomen is dat de tarievenmatrix zoals bedoeld in het 

concetp partnership agreement al van toepassing zou zijn tussen hen, moeten de vorderingen van eiseres 

alle worden afgewezen. 

Vindplaats(en): Rechtspraak.nl 
 

 

 

Uitspraak 
 

Vonnis 

RECHTBANK ARNHEM 

 

Sector civiel recht 

 

zaaknummer / rolnummer: 201202 / HA ZA 10-1080 

 

Vonnis van 11 april 2012 

 

in de zaak van 

 

de commanditaire vennootschap 

H.T.S. TRANSPORT C.V., 

mede handelend onder de naam BOEKESTIJN TRANSPORT SERVICE, 

gevestigd te [woonplaats], 

eiseres, 

advocaat mr. B.D. Bos te Rotterdam, 

 

tegen 

 

1. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid 

CURRIE EUROPEAN TRANSPORT B.V., 

gevestigd te Nijmegen, 

2. de vennootschap naar buitenlands recht 

CURRIE EUROPEAN TRANSPORT LTD, 

gevestigd te DG1 3NX Heathhall Dumfries, Schotland, 

gedaagden, 

advocaat mr. E.M. Rotte te Nijmegen. 
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Partijen zullen hierna [eiseres], Currie B.V. en Currie UK genoemd worden. 

 

1. De procedure 

1.1. Het verloop van de procedure blijkt uit: 

- het tussenvonnis van 23 maart 2011 

- het proces-verbaal van getuigenverhoor van 7 september 2011, waar in enquête gehoord zijn [eiseres]s bestuurders A.J. [eiseres] en 

P. [eiseres],  

- het proces-verbaal van getuigenverhoor van 30 november 2011, waar in contra-enquête gehoord zijn de directeur klantendiensten 

van Currie UK mevrouw A. [betrokkene 1], Currie UK’s groupagedirecteur R. [betrokkene 2], T.W. [betrokkene 3], directeur van 

Currie UK, en F.A. [betrokkene 4], general manager van Currie B.V., 

- de conclusie na getuigenverhoor van [eiseres]  

- de antwoordconclusie na getuigenverhoor van Currie B.V. en Currie UK.  

 

1.2. Ten slotte is vonnis bepaald. 

 

2. De verdere beoordeling 

2.1. In het vonnis van 23 maart 2011 is [eiseres] te bewijzen opgedragen dat er tussen partijen een samenwerkingsovereenkomst 

bestond vanaf 2002 en dat in juni of oktober 2006 tussen [eiseres] en Currie UK overeengekomen is dat de tarievenmatrix zoals 

bedoeld in het concept partnership agreement al van toepassing zou zijn hetzij in deze samenwerkingsovereenkomst hetzij op de 

overeenkomsten die in het kader van de tussen partijen bestaande raamovereenkomst werden gesloten. 

 

Een samenwerkingsovereenkomst vanaf 2002? 

 

2.2. Allereerst zal de rechtbank nagaan of er een samenwerkingsovereenkomst bestond tussen partijen. Dit is, zo is in het 

tussenvonnis onder 4.4 overwogen, vooral van belang omdat [eiseres] stelt dat deze doorlopende overeenkomst is gewijzigd en dat 

zij haar heeft ontbonden. Voor zover van belang verklaren de getuigen het volgende over dit onderwerp. 

 

2.3. A.J. [eiseres]: 

 

In 2002 zijn wij begonnen transport uit te voeren voor Currie Nijmegen (…). De relatie is steeds verder gegroeid en toen we elkaar 

beter kenden, kwam de vraag of wij in plaats van op basis van losse transporten ook op dagelijkse basis met hun trailers transporten 

konden uitvoeren. In 2003/2004 is dit stapsgewijs tot stand gekomen. In de periode 2004/2005 heeft het zijn beslag gekregen dat wij 

het jaar rond met meerdere voertuigen transporten uitvoerden. Dit had toen een continukarakter. In 2003 eindigde eigenlijk de 

situatie van ad hoc transporten in die zin dat wij meer zijn gaan inzetten. In 2004 kwam de eerste overeenkomst op papier met vaste 

afspraken om transporten uit te voeren.  

 

2.4. P. [eiseres]: 

 

In de periode 2002 en een aantal jaren daarna is de samenwerkingsovereenkomst tussen ons gegroeid. In de beginfase is er 

ongetwijfeld op basis van losse opdrachten gewerkt. Op een ogenblik zijn die omgezet naar een samenwerkingsovereenkomst. Dat 

zal gespeeld hebben in 2004 toen er sprake was van een forse toename van inzet en capaciteit. Daarmee verdween het karakter van 

de losse opdrachten. Duidelijk was dit te merken toen Currie in het najaar van 2005 aangaf van haar internationale transport af te 

willen en vroeg of wij de internationale activiteiten over wilden nemen. Er was toen sprake van kostenreductie bij de arbeid van 

Engelse chauffeurs en een scherpe aanbieding van [eiseres]. 

 

2.5. [betrokkene 1]: 

 

Ik weet niet wanneer het eerste contact tussen [eiseres] en Currie tot stand kwam. Ik denk dat dat vóór 2006 geweest is. [eiseres] 

werkte als subcontractor voor Currie Nijmegen. Later verschoof dit naar Currie ltd. Ik denk dat dat in 2007 of 2008 is geweest. Er 

was sprake van een continuing agreement. 

 

2.6. Coulthard: 

 

Ik denk dat de samenwerking met [eiseres] begon rond 2003. We schakelden [eiseres] in als subcontractor. Het contract werd in het 

algemeen elk jaar opnieuw beoordeeld. De contractspartner van [eiseres] was in het begin Currie Nijmegen, maar de administratie 

werd overgeheveld naar Currie UK. Ik denk dat dit in 2004 of 2005 gebeurde (…). U vraagt mij wat voor rol de tarievenmatrix in het 

concept partnership agreement speelde. Het idee bestond dat Currie European en [eiseres] misschien in de toekomst een joint venture 
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konden aangaan. Die overeenkomst is niet tot stand gekomen of uitgevoerd. [eiseres] bleef een algemeen subcontractor (…). Wij 

bepaalden elk jaar het tarief en hanteerden dit op de rekeningen die wij regelmatig volgens het self billing systeem opstelden. De 

matrix was misschien iets voor de toekomst (…).  

 

2.7. [betrokkene 3]: 

 

De samenwerking met [eiseres] als subcontractor is denk ik eind 2004 of in 2005 begonnen. Aanvankelijk werkte zij samen met 

Currie BV en in verband met het administratieve gemak later met Currie European UK. Ik denk dat deze verandering kwam in 2005. 

Bij al onze subcontractors hanteren we een jaarlijkse overeenkomst over de tarieven. Daarover werd met iedere subcontractor 

onderhandeld; hun tarieven stemden grotendeels met de onze overeen. Wij gingen uit van een vast verkooptarief per kilometer en de 

veronderstelde nodige marges (…). 

Op vragen van mr. Diks verklaar ik: U vraagt mij of [eiseres] een bijzondere positie innam tussen de subcontractors voordat deze 

onderhandelingen (over de tarievenmatrix, de rechtbank) gevoerd werden. Ze was als grote subcontractor van belang voor de 

continuïteit van het bedrijf.  

Tijdens deze onderhandelingen is het bestaand contract met [eiseres] in het geheel niet veranderd.  

 

2.8. [betrokkene 4]: 

 

De samenwerking tussen [eiseres] en Currie Nijmegen startte in 2002. Eerst werd er gewerkt op basis van losse vrachten, later is dit 

geïntensiveerd. Toen gingen we ook gebruikmaken van trekkende eenheden van [eiseres]. Daar hoorden bepaalde afspraken bij. De 

tarieven per kilometer werden besproken en vastgelegd voor een langere periode, meestal voor een jaar. Op een gegeven moment 

zijn de overeenkomsten tussen [eiseres] en Currie Nijmegen veranderd in overeenkomsten tussen [eiseres] en Currie UK. Dat zal 

eind 2005, begin 2006 geweest zijn.  

 

2.9. De rechtbank acht [eiseres] in dit onderdeel van het bewijs geslaagd. Uit alle verklaringen blijkt dat er vanuit de drie partijen, 

[eiseres], Currie B.V. en Currie UK vanuit gegaan wordt dat er tussen partijen een samenwerkingsovereenkomst bestond vanaf enig 

moment tussen 2002 en 2005. Het exacte jaar doet er in dit verband niet toe. Er is wellicht geen concreet moment aanwijsbaar 

waarop de losse overeenkomsten werden vervangen door afspraken die invulling gaven aan een doorlopende overeenkomst, maar dat 

het is gebeurd, staat naar het oordeel van de rechtbank nu vast. Mogelijk viel de overstap naar een doorlopende overeenkomst samen 

met de vervanging van Currie B.V. door Currie UK aan de zijde van gedaagden. In ieder geval staat al op grond van het tussenvonnis 

vast dat met Currie UK onderhandeld werd over de tarievenmatrix, het onderwerp van het volgende onderdeel van de 

bewijsopdracht. 

 

Toepasselijk recht 

 

2.10. Nu duidelijkheid bestaat over de doorlopende overeenkomst kan ook worden nagegaan welk recht daarop en dus ook op de 

onderhandelingen over wijziging c.q. nadere invulling ervan, toepasselijk is. Niet ter discussie staat dat in de eerste periode op de 

losse contracten en de mogelijk bestaande samenwerkingsovereenkomst tussen [eiseres] en Currie B.V. Nederlands recht van 

toepassing is. 

 

2.11. Volgens art. 4 van het EVO (Verdrag inzake het recht dat van toepassing is op verbintenissen uit overeenkomst, Rome, 19 juni 

1980), wordt een overeenkomst als deze bij gebreke van een rechtskeuze – die in dit geval niet is gedaan – beheerst door het recht 

van het land waarmee zij het nauwst is verbonden. Lid 2 van dit artikel bevat het vermoeden dat de overeenkomst het nauwst is 

verbonden met het land waar de vennootschap die de kenmerkende prestatie moet verrichten – dat is in dit geval [eiseres] – op het 

tijdstip van het sluiten van de overeenkomst haar hoofdbestuur heeft. Hierop maakt lid 4 van art. 4 EVO echter een uitzondering voor 

overeenkomsten tot vervoer van goederen.  

 

2.12. Daarbij is van belang of de doorlopende overeenkomst tussen partijen als een overeenkomst tot vervoer van goederen 

kwalificeert. Deze vraag beantwoordt de rechtbank bevestigend. De overeenkomst is de basis voor goederenvervoer en krijgt per 

transport invulling onder meer naar de plaats van aflevering en het te rijden aantal kilometers. Het is niet zo dat te onderscheiden valt 

tussen een samenwerkingsovereenkomst en afzonderlijke, daarop gebaseerde vervoerovereenkomsten. 

 

2.13. Art. 4 lid 4 EVO bepaalt dat het vermoeden van lid 2 niet geldt voor de overeenkomst tot vervoer van goederen. Het 

vermoeden van lid 4 dat geldt als het land waar de vervoerder zijn hoofdvestiging heeft ten tijde van de sluiting van de 

overeenkomst, tevens het land is waar inlading of lossing plaatsvindt of de hoofdvestiging van de verzender is gelegen, is hier niet 

aan de orde. Currie B.V. en Currie UK stellen dat het ontbreken van het vermoeden van art. 4 lid 2 EVO dwingt tot de beslissing dat 

het recht van het Verenigd Koninkrijk – Schotland – van toepassing is omdat belading steeds in Dumfries, de plaats waar Currie UK 

gevestigd is, plaatsvond. Dit is niet nader onderbouwd en overgelegde overzichten duiden op allerlei vertrekplaatsen voor transport 
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in diverse Europese landen. 

 

2.14. Dit laatste zou kunnen meebrengen dat toch het recht van de plaats van vestiging van de vervoerder – Nederlands recht in dit 

geval – van toepassing is bij gebreke van een beter aanknopingspunt. De rechtbank laat dit nu in het midden omdat de vraag die het 

onderwerp van het tweede onderdeel van de bewijsopdracht vormt, naar Schots en naar Nederlands recht tot dezelfde beantwoording 

moet leiden. 

 

Toepasselijkheid van de tarievenmatrix 

 

2.15. Het tweede onderdeel van de bewijsopdracht betreft, mede gelet op het voorgaande, de vraag of in juni 2006 of in oktober 2006 

tussen [eiseres] en Currie UK overeengekomen is dat de tarievenmatrix zoals bedoeld in het concept partnership agreement al van 

toepassing zou zijn op de tussen partijen bestaande overeenkomst. Beoordeeld moet dus worden of [eiseres] en Currie UK, die in het 

kader van hun onderhandelingen over een mogelijk verdere samenwerking, ook over de matrix spraken, niet alleen overeenstemming 

over de invoering van een matrix, maar ook over de concrete inhoud van die matrix overeenstemming bereikten en bovendien – dit is 

doorslaggevend bij het beoordelen van het bewijs – over hun gebondenheid aan de matrix vanaf enig moment. 

 

2.16. De getuigen verklaren hierover voor zover thans van belang, het volgende. 

 

2.17. A.J. [eiseres]: 

 

U vraagt mij of en zo ja wanneer overeengekomen is de tarievenmatrix te gaan gebruiken.  

Na de eerste besprekingen, toen er een paar memo’s waren opgesteld en het draft agreement, is gezegd: als wij tarieven vaststellen 

moeten die ook gemeten kunnen worden. Beide partijen waren het erover eens dat een matrix nodig was. Toen we die voor het eerst 

opstelden gebruikten wij de ervaringscijfers van dat moment. Het tarief is vastgesteld en in de beleving van twee kanten verving dit 

de in 2004/2005 tot stand gekomen overeenkomst. Er is gezegd dat wij vanaf een bepaald moment met deze standaarden zouden 

werken. In 2006/2007 is ook steeds in de aard van de draft gehandeld. Dat stond nooit ter discussie. Het enige wat nog openlag, was 

de joint venture.  

Deze toepassing van de matrix kwam aan de orde in gesprekken met in ieder geval de heren [betrokkene 4] en Coulthard. Er is 

vastgesteld dat op het op dat moment geldende tarief de matrix toegepast werd. In mijn beleving is dit gebeurd in het voorjaar – het 

was op de verjaardag van mijn nichtje – in een hotel in Den Haag. We hebben met een glas champagne op de draft getoost.  

Op vragen van mr. Bos: (…). In het memo van 6 april 2006, productie 6 bij dagvaarding, wijst de tekst met het vierde bolletje op 

pagina 4 erop dat alle partijen vonden dat er een matrix nodig was. Productie 7 bij de dagvaarding sluit hierbij aan. In de daar 

bedoelde bespreking is ook besproken over de tarieven en de noodzaak van het uitwerken van de matrixen. 

Er is champagne gedronken bij de bijeenkomst in Den Haag omdat we het over de draft eens waren. Uiteindelijk reden wij met 35 of 

38 trucks voor Currie.  

 

2.18. P. [eiseres]: 

 

De staffel is in 2006 meteen toegepast. Daar zijn alle tarieven op gebaseerd. Deze zijn begin 2007 verhoogd in verband met de 

verwachting van een lagere productie. Die besprekingen over de herziening van de tarieven eind 2006/begin 2007 zijn gevoerd 

tussen mijn broer, [betrokkene 4] en Coulthard.  

Ik kan mij geen moment herinneren waarop uitgesproken is dat we volgens de tarievenmatrix van het draft agreement gingen 

werken, maar uit de toepassing in de praktijk blijkt die overeenstemming. Er is wel een moment geweest in juni 2006 waarop tijdens 

een bijeenkomst in Den Haag toen het concept inclusief de matrix op tafel lag en besproken was, met champagne getoost is op de 

samenwerking en het bereikte resultaat. Het resultaat blijkt ook duidelijk uit het feit dat [betrokkene 3] op een ogenblik bevestigde 

dat er behoudens het stappenplan van de joint venture geen enkel punt uit het draft agreement meer aan ondertekening van de 

overeenkomst in de weg stond. Het concept was toen een paar keer heen en weer gemaild, waarbij de tarievenmatrix en het 

mechanisme daarvan in de laatste versies steeds geaccepteerd bleven, terwijl ze toen al ongeveer een jaar in de praktijk werden 

toegepast. 

 

2.19. Mevrouw [betrokkene 1] verklaart slechts dat zij van een tarievenmatrix in een concept partnership agreement niets af weet. Zij 

was verantwoordelijk voor de administratie van dag tot dag en daarin kwam geen verandering in de periode die hier aan de orde is. 

Zij verklaart wel te weten dat er een tarievenmatrix in onderhandelingen aan de orde is geweest, maar bij die onderhandelingen was 

zij niet betrokken. Coulthard en [betrokkene 3] waren dat wél.  

 

2.20. Coulthard: 

 

U vraagt mij wat voor rol de tarievenmatrix in het concept partnership agreement speelde. Het idee bestond dat Currie European en 
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[eiseres] misschien in de toekomst een joint venture konden aangaan. Die overeenkomst is niet tot stand gekomen of uitgevoerd. 

[eiseres] bleef een algemeen subcontractor. De rol van de tarievenmatrix was niet groot, ook in de onderhandelingen niet. Wij 

hanteerden net als bij andere subcontractors een kilometertarief (…). Wij bepaalden elk jaar het tarief en hanteerden dit op de 

rekeningen die wij regelmatig volgens het self billing systeem opstelden. De matrix was misschien iets voor de toekomst.  

Op vragen van mr. Diks verklaar ik: Die onderhandelingen over de joint venture hebben misschien twee of drie maanden geduurd. 

Wij zijn in die tijd twee of drie keer bij elkaar geweest. Er werd gewoonlijk afgesproken in Nederland. De onderhandelingen zijn 

nooit afgerond of in de praktijk uitgevoerd. Over een paar punten is nooit overeenstemming bereikt (…). Er werd niet vaak 

onderhandeld over de tarieven. In beginsel gebeurde dit jaarlijks omdat wij moesten nadenken over verhogingen van de operationele 

kosten (…).  

Op vragen van mr. Bos verklaar ik: Voor zover ik mij herinner heeft er op 7 en 8 juni 2006 een bijeenkomst plaatsgevonden in Den 

Haag waar in het algemeen over de mogelijkheden van een joint venture is gesproken. Er moesten nog veel punten opgehelderd en 

besproken worden. Wat besproken was, is na die vergadering samengevat en rond gemaild (…).  

U houdt mij productie 7 van Currie voor. Dit kan een gesprekverslag zijn. De eerste zin van de tweede alinea, payments, slaat op 

betalingsvoorwaarden waarover wij hebben gesproken in het kader van de self billing. U houdt mij productie 6 van Currie voor en 

vraagt mij naar de betekenis van de derde zin op de tweede pagina van het verslag onder rates 2008. Deze zin slaat op onze 

overeenkomst over het kilometertarief waarop de rekeningen gebaseerd waren. ‘Being tabled’ is een UK uitdrukking die inhoudt dat 

een onderwerp ter discussie wordt gesteld. Kennelijk was er onenigheid over het tarief (…).  

 

2.21. [betrokkene 3]: 

 

In het concept partnership agreement komt een tarievenmatrix voor. Deze kwam ter sprake in een voorstel van overeenkomst dat deel 

uitmaakte van lopende discussies met [eiseres]. Het ging hierbij om verandering van het optreden als subcontractor naar een joint 

venture of een partnership agreement. De matrix was een belangrijk onderdeel van de legpuzzel maar alleen in relatie tot de 

discussies over de haalbaarheid van het voorstel. Over de getallen in de matrix bestond geen overeenstemming. Volgens mij was dit 

over en weer duidelijk en werd aan de kant van [eiseres] net zo over de matrix gedacht als aan onze kant. 

Op vragen van mr. Diks verklaar ik: (…). Tijdens deze onderhandelingen is het bestaande contract met [eiseres] in het geheel niet 

veranderd. Er zijn geen onderdelen uit het concept al toegepast in de relatie met [eiseres]. Het was ook niet de bedoeling onderdelen 

afzonderlijk te gaan toepassen. Het ging om de overeenkomst of in het geheel geen overeenkomst (…).  

Op vragen van mr. Bos verklaar ik: U vraagt mij of er een bespreking in Den Haag is geweest op 7 en 8 juni 2006. De datum weet ik 

niet exact meer, maar ik weet dat er één bespreking in Den Haag geweest is. De eerste bijeenkomst was productief in de richting van 

een joint venture of partnership en er volgden discussies over informatie van [eiseres] die wij nodig hadden om tot een commerciële 

beslissing te komen. De sfeer van het gesprek in Den Haag was plezierig zoals de sfeer bij al onze besprekingen, ook toen er op den 

duur minder voortgang geboekt werd. Aanvankelijk waren de besprekingen productief, maar op een ogenblik leken wij steeds over 

dezelfde stof te praten (…).  

Het is juist dat in een aantal e-mails de tarievenmatrix is afgedrukt. Er is over gesproken in vergaderingen en telefoongesprekken. Ik 

herhaal dat we er inhoudelijk niets over kunnen zeggen zolang we niets over de kosten wisten.  

 

2.22. [betrokkene 4]: 

 

Ik weet dat er op een ogenblik een concept partnership agreement lag waarin een tarievenmatrix stond. Deze is diverse malen 

besproken maar er is er nooit één opgesteld waarmee beide partijen instemden (…). Wij zijn nooit akkoord gegaan met die matrix. 

Het management UK heeft dit [eiseres] duidelijk gemaakt in besprekingen en in stukken. Er zijn steeds tarieven overeengekomen 

voor bepaalde periodes, waaruit blijkt dat de matrix niet in werking was. Ik was zelf bij de onderhandelingen aanwezig, maar had 

niet direct invloed.  

Op vragen van mr. Bos verklaar ik: (…). Naar aanleiding van productie 24 van [eiseres] merk ik op dat [betrokkene 2]’s reactie op 

het concept was dat het wat hem betrof op de meeste punten niet tot grote problemen zou leiden, maar dat er punten in zaten die 

nader onderzoek behoefden. De matrix was daarvan één van de belangrijkste. Ik weet niet of [betrokkene 2] dit zo tegen [eiseres] 

heeft gezegd. De bedoeling van de matrix was dat een bepaald kilometrage per week het tarief zou bepalen. Het was zo belangrijk 

omdat dit één van de moeilijkste punten in het concept was. Tarieven aan de hand van gemaakte kilometers zijn hierbij moeilijk te 

controleren terwijl de kosten en de productie niet van te voren in te schatten zijn. Bij een vaste kilometerprijs is het makkelijker om 

te calculeren (…).  

In diverse e-mails is de tarievenmatrix afgedrukt. Ik weet niet waarom en voor zover ik weet, is dit nooit door ons gedaan. Misschien 

heeft Currie er één keer één opgesteld, maar in de mails is de matrix steeds afkomstig van [eiseres]. Er is niet gevraagd waarom ze 

werden afgedrukt, maar er waren wel vragen over gesteld en ik herinner mij stukken waarin staat dat we er niet akkoord mee konden 

gaan (…). 

 

2.23. De rechtbank constateert dat de getuige A.J. [eiseres] weliswaar verklaart dat de matrix waarover onderhandeld werd, al werd 

toegepast, maar niet verklaart over concrete opmerkingen of gedragingen van Currie UK waaruit hij afgeleid heeft dat zij hetzij deze 
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toepassing accepteerde, hetzij ook van mening was dat de matrix reeds werd toegepast of toegepast moest worden. Voor zover de 

getuige impliciet lijkt te verklaren dat Currie UK vanaf enig moment overeenkomstig de matrix handelde, passeert de rechtbank zijn 

verklaring omdat de stelling van [eiseres] die tot de bewijsopdracht heeft geleid, nu juist is dat Currie UK dit niet deed.  

 

2.24. Voor de verklaring van P. [eiseres] geldt in grote lijnen hetzelfde als voor die van A.J. [eiseres]. P. [eiseres] verklaart daarbij 

uitdrukkelijk dat hij zich geen moment herinnert waarop uitgesproken is dat volgens de tarievenmatrix gewerkt zou worden. 

 

2.25. De overige getuigen verklaren niet over enig moment waarop toepasselijkheid van de matrix overeengekomen zou zijn of deze 

van hun kant toegepast zou zijn. De laatste drie leggen er nadruk op dat over de matrix ook als onderhandelingsvoorwerp geen 

overeenstemming bestond. 

 

2.26. Mede gelet op wat hierboven onder 2.15 is overwogen, acht de rechtbank [eiseres] niet in haar bewijs geslaagd. Niet is komen 

vast te staan dat tussen [eiseres] en Currie UK overeengekomen is dat de tarievenmatrix zoals bedoeld in het concept partnership 

agreement al van toepassing zou zijn tussen hen. 

 

Grondslag van de vorderingen en slotsom 

 

2.27. Op het verzoek van de rechtbank in het vonnis van 23 maart 2011 (onder 4.13 en 4.16) heeft [eiseres] haar vorderingen nader 

toegelicht. Uit de toelichting blijkt duidelijk dat haar vordering geheel gegrond is op de stelling dat de tarievenmatrix ten onrechte 

niet is toegepast door Currie B.V. en/of Currie UK. De afzonderlijk gevorderde bedragen van € 141.228,00, € 138.275,00 en € 

46.629,00 betreffen daarbij herberekening van de gereden kilometers volgens de tarievenmatrix van de over 2007, 2008 en 2009 aan 

[eiseres] betaalde bedragen en de schadevergoeding ad € 97.500,00 betreft tekortschieten in de nakoming van de volgens [eiseres] 

bestaande samenwerkingsovereenkomst door de tarievenmatrix niet toe te passen. 

 

2.28. Gelet op deze grondslag van haar vorderingen en de conclusie dat niet is komen vast te staan dat tussen [eiseres] en Currie UK 

overeengekomen is dat de tarievenmatrix zoals bedoeld in het concept partnership agreement al van toepassing zou zijn tussen hen, 

moeten de vorderingen van [eiseres] alle worden afgewezen. 

 

2.29. [eiseres] zal als de in het ongelijk gestelde partij in de proceskosten worden veroordeeld. De kosten aan de zijde van Currie 

B.V. en Currie UK worden begroot op: 

- griffierecht € 4.951,00 

- getuigenkosten 1.000,00 

- salaris advocaat 11.610,00 (4,5 punten × tarief € 2.580,00) 

Totaal € 17.561,00 

 

3. De beslissing 

De rechtbank 

 

3.1. wijst de vorderingen af, 

 

3.2. veroordeelt [eiseres] in de proceskosten, aan de zijde van Currie B.V.en Currie UK tot op heden begroot op € 17.561,00, 

 

3.3. verklaart dit vonnis wat betreft de kostenveroordeling uitvoerbaar bij voorraad. 

 

Dit vonnis is gewezen door mr. J.D.A. den Tonkelaar en in het openbaar uitgesproken op 11 april 2012. 
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LJN: BQ7969, Rechtbank Almelo  

 
Datum uitspraak: 10-06-2011 

Datum publicatie: 15-06-2011 

Rechtsgebied: Civiel overig 

Soort procedure: Kort geding 

Inhoudsindicatie: Nakoming, bestaan meeromvattende samenwerkingsovereenkomst onvoldoende aannemelijk, 

restitutierisico, belangenafweging  

Vindplaats(en): Rechtspraak.nl 

 

 
 

  

Uitspraak  

RECHTBANK ALMELO 

Sector civiel recht 

 

zaaknummer: 120587 / KG ZA 11-109 

datum vonnis: 10 juni 2011 (g) 

 

Vonnis van de voorzieningenrechter in de rechtbank Almelo, rechtdoende in kort geding, in de zaak van: 

 

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid 

Resulture B.V., 

gevestigd te Hengelo (O), 

eiseres,  

verder te noemen Resulture, 

advocaat: mr. B.T.J.A. van Aalst te Enschede,  

 

tegen 

 

de naamloze vennootschap 

Cogas Kabel N.V., 

gevestigd te Almelo, 

gedaagde, 

verder te noemen Cogas, 

advocaat: mr. R. Kroon te Almelo. 

 

Het procesverloop 

 

Resulture heeft gevorderd als vermeld in de dagvaarding. De zaak is behandeld ter terechtzitting van 31 mei 2011. Ter zitting zijn 

verschenen: [S] en [S] namens Resulture, vergezeld door mr. B.T.J.A. van Aalst en mr. J.M. Eringa. Namens Cogas zijn verschenen [K] 

en [W], vergezeld door mr. R. Kroon. De standpunten zijn toegelicht. Het vonnis is bepaald op vandaag. 

 

De vaststaande feiten 

 

Resulture is een consultancybureau op het gebied van onder andere ICT projecten. Cogas Kabel N.V. is een dochter van Cogas Holding 

N.V. Binnen deze groep beheert Cogas het kabeltelevisie- en telecommunicatienetwerk en zorgt zij voor verspreiding van radio- en 

televisiesignalen. 

 

Cogas is bezig met het verglazen van zijn netwerk. Resulture heeft een concept ontwikkeld, LifeXS, waarmee het glasvezelnetwerk zou 

kunnen worden geëxploiteerd. Dit concept dient verder ontwikkeld te worden. Hiertoe is meerdere malen overleg gevoerd tussen 

partijen. Resulture heeft een projectplan voor de doorontwikkeling van LifeXS door middel van een showcase ontwikkeld met de naam 

TANGO. Dit projectplan is door Cogas geaccordeerd.  

 

Op 24 januari 2001 hebben partijen een overeenkomst gesloten waarin zij hebben afgesproken om het project TANGO te realiseren. 

Overeengekomen is dat de totale kosten van het project (begroot op € 655.275,00) door Cogas zullen worden gedragen. Voorts is 

overeengekomen dat Resulture bij ondertekening van de overeenkomst € 109.212,50 mag factureren en dat het restant in tweewekelijkse 

termijnen van € 54.606,25 door Resulture aan Cogas zou worden gefactureerd, waarbij een betaaltermijn van 14 dagen werd 

afgesproken. 

 

Het was de intentie van partijen om na afronding van project TANGO een gezamenlijke onderneming op te zetten die de resultaten van 

het doorontwikkelde LifeXS verder zou uitbaten. Op 31 maart 2011 heeft Resulture een businessmodel voorgesteld aan Cogas. Tijdens 

een bespreking op 4 april 2011 bleek dat partijen van mening verschilden over het businessmodel van de nieuw op te zetten 

onderneming. Het meningsverschil spitste zich toe op de vraag of de onderneming een service provider of een dienstenmarktplaats moest 

worden.  

 

Op 12 april 2011 heeft Cogas aan Resulture een brief gestuurd waarin zij een voorstel doet tot beëindiging van de samenwerking. Cogas 
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heeft de betaling van de facturen van Resulture opgeschort. 

 

De standpunten van partijen 

 

Standpunt Resulture 

Resulture vordert Cogas bij vonnis, uitvoerbaar bij voorraad, te veroordelen om tegen behoorlijk bewijs van kwijting, binnen drie dagen 

na betekening van dit vonnis aan Resulture te betalen: 

- een bedrag van € 273.031,25 te vermeerderen met BTW; 

- een bedrag van € 1.771,35 aan vervallen rente; 

- de wettelijke handelsrente over € 273.031,25 vanaf 30 mei 2011 tot aan de dag der algehele voldoening.  

Voorts vordert Resulture dat Cogas zal worden veroordeeld in de proceskosten.  

 

Resulture stelt daartoe dat Cogas haar betalingsverplichting en op grond van de op 24 januari 2011 tussen partijen gesloten overeenkomst 

dient na te komen. Resulture stelt dat van de zeven door Resulture verstuurde facturen er tot op heden vijf onbetaald zijn gebleven, 

terwijl de betalingstermijnen inmiddels zijn verstreken. Resulture betwist dat sprake is van wanprestatie aan de zijde van Resulture of dat 

onvoorziene omstandigheden een wijziging van de overeenkomst rechtvaardigen. Resulture stelt dat zij een spoedeisend belang heeft bij 

de zaak, omdat zij voor haar inkomsten voor een belangrijk deel afhankelijk is van het project met Cogas en de kosten die door Resulture 

zijn voorgeschoten nu zwaar op haar drukken. Van een restitutierisico is geen sprake, aldus Resulture. 

 

Standpunt Cogas  

Cogas betwist de vordering van Resulture. Cogas concludeert dat Resulture bij vonnis, uitvoerbaar bij voorraad, niet-ontvankelijk dient 

te worden verklaard, althans dat aan Resulture de vordering moet worden ontzegd als zijnde ongegrond en/of onbewezen. Tevens vordert 

Cogas dat Resulture wordt veroordeeld in de proceskosten. 

 

Cogas stelt daartoe dat het gezamenlijke doel van de samenwerking tussen Cogas en Resulture het ontwikkelen en exploiteren van een 

dienstenplatform was. Cogas stelt zich op het standpunt dat er sprake is van een meeromvattende samenwerkingsovereenkomst waarvan 

de opdracht van 24 januari 2011 slechts een onderdeel uitmaakt. Cogas verwijst daarbij naar het projectplan 'TANGO', de opdracht van 

24 januari 2011 en een besprekingsverslag van 16 december 2010. 

 

Naar de mening van Cogas is Resulture toerekenbaar tekort geschoten in haar verplichtingen uit hoofde van de meeromvattende 

samenwerkingsovereenkomst. Cogas roept de buitengerechtelijke ontbinding in van de tussen partijen gesloten samenwerkings-

overeenkomst, waaronder de opdracht van 24 januari 2011. Resulture heeft namelijk opeens en zonder de evaluatie af te wachten het 

doel verlaten om te komen tot oprichting van het dienstenplatform. Daarnaast is Resulture in strijd met de aanvullende werking van de 

redelijkheid en billijkheid niet meer met Cogas in overleg getreden om te komen tot een wijze van afwikkeling die recht doet aan de 

gerechtvaardigde belangen van Cogas.  

 

Subsidiair stelt Cogas zich op het standpunt dat er sprake is van onvoorziene omstandigheden en dat de overeenkomst van samenwerking 

waarvan de opdracht deel uitmaakt dient te worden gewijzigd. Partijen hebben volgens Cogas er niet in voorzien dat de samenwerking, 

zoals door hen beoogd, werd verbroken en partijen hebben niet in de gevolgen van een dergelijke beëindiging voorzien.  

 

Voor het geval dat de overeenkomst van opdracht van 24 januari 2011 als een enkele, zelfstandige overeenkomst moet worden gezien, 

beroept Cogas zich op dwaling, op grond waarvan Cogas de vernietiging van de overeenkomst inroept. Resulture had voor het sluiten 

van de overeenkomst, aldus Cogas, moeten melden dat zij meer zag in de ontwikkeling van LifeXS als service provider dan in die als 

dienstenplatform.  

 

Cogas is van oordeel dat gezien de beperkte opdrachtportefeuille van Resulture in combinatie met de zwakke liquiditeits- en 

vermogenspositie het restitutierisico zeer groot is. Toewijzing van de vordering is volgens Cogas in deze omstandigheden alleen 

mogelijk indien het bestaan en de omvang van de vordering van Resulture nagenoeg onomstotelijk vaststaat. 

 

De beoordeling van het geschil en de motivering van de beslissing 

 

Toetsingskader 

In de rechtspraak zijn drie vereisten ontwikkeld voor de toewijsbaarheid van een geldvordering in kort geding. Ten eerste moet er sprake 

zijn van een spoedeisend belang. Ten tweede moet het bestaan van de vordering voldoende aannemelijk zijn. Als laatste dient de 

voorzieningenrechter een belangenafweging te maken waarin deze het risico van onmogelijkheid van terugbetaling, het restitutierisico, 

dient te betrekken.  

 

Het spoedeisend belang is in deze zaak niet betwist.  

 

Het bestaan van een meeromvattende samenwerkingsovereenkomst 

Naar het voorlopig oordeel van de voorzieningenrechter heeft Cogas onvoldoende aannemelijk gemaakt dat tussen Cogas en Resulture 

sprake is van een meeromvattende samenwerkingsovereenkomst, gericht op de ontwikkeling van een dienstenplatform.  

 

De voorzieningenrechter begrijpt de stellingen van Cogas aldus dat Cogas stelt dat er naast de overeenkomst van 24 januari 2011 (project 

TANGO), hierna: de overeenkomst, een andere, zelfstandige overeenkomst bestaat waarbij partijen zijn overeengekomen een 

dienstenplatform op te richten. Zowel uit het projectplan als uit de overeenkomst blijkt dat bij partijen de intentie bestond om het door 

Resulture ontwikkelde LifeXS concept verder uit te werken naar een volwaardig concept waarmee het door Cogas aangelegde 

glasvezelnetwerk zou kunnen worden geëxploiteerd . Daarbij is, zoals ook is vastgelegd in paragraaf 11 van de overeenkomst van 24 

januari 2011, tussen partijen de intentie uitgesproken om tot een gezamenlijke onderneming te komen. Project TANGO is er op gericht 

om LifeXS verder te ontwikkelen en te testen in de praktijk. Uit het projectplan en de overeenkomst blijkt voorts dat de beslissing om 

een gezamenlijke onderneming op te zetten en de wijze waarop het verder ontwikkelde LifeXS concept ingezet zou kunnen worden, pas 
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na de evaluatie van project TANGO zou worden genomen. Het is juist het doel van het project TANGO, zo begrijpt de 

voorzieningenrechter, om te onderzoeken op welke wijze LifeXS verder kan worden ontwikkeld en of een rendabel businessmodel valt 

te realiseren.  

 

Het uitspreken van een intentie om te komen tot een gezamenlijke onderneming leidt niet (zonder meer) tot het ontstaan van een 

gehoudenheid daartoe. Gezien de in het projectplan en de overeenkomst opgenomen voorbehouden ten aanzien van het eindresultaat en 

de voortzetting van de samenwerking na het einde van project TANGO, acht de voorzieningenrechter het voorshands niet aannemelijk 

dat tussen Cogas en Resulture een ongeschreven meeromvattende samenwerkingsovereenkomst bestaat. De verwijzing naar het 

besprekingsverslag van 16 december 2010 leidt niet tot een ander oordeel. Het overleg, waarbij ook andere partijen dan Cogas en 

Resulture aanwezig waren, betrof een eerste overleg waarin de rolverdeling tussen partijen duidelijk moest worden. Het is niet mogelijk 

om uit dit verslag het bestaan een samenwerkingsovereenkomst tussen Resulture en Cogas af te leiden.  

 

Onvoorziene omstandigheden 

Nu het primaire verweer van Cogas niet slaagt zal de voorzieningenrechter het subsidiaire verweer bespreken. Cogas doet subsidiair een 

beroep op onvoorziene omstandigheden. Dit beroep slaagt niet omdat, anders dan Cogas beweert, de overeenkomst van 24 januari 2011 

juist wel voorziet in een mogelijkheid van beëindiging van de overeenkomst en de gevolgen daarvan. 

 

Dwaling 

Het laatste verweer van Cogas is dat de overeenkomst van 24 januari 2011 is vernietigd op grond van dwaling aan de zijde van Cogas. 

Cogas stelt dat Resulture voor het sluiten van de overeenkomst aan Cogas had moeten melden dat zij meer zag in de rol van LifeXS als 

service provider dan in die als dienstenplatform. De voorzieningenrechter begrijpt de stelling van Cogas aldus dat Cogas stelt dat 

Resulture haar mededelingsplicht (ex artikel 6:228 lid 1 sub b BW) heeft geschonden.  

 

Uit het projectplan en de overeenkomst van 24 januari 2011 blijkt dat het definitieve businessplan nog niet vaststond en dat een 

dienstenplatform één van de mogelijke businessmodellen was. Uit het verslag van 16 december 2010 blijkt voorts dat Resulture al voor 

het sluiten van de overeenkomst het belang van de ontwikkeling van een businessmodel onderkende en in aanwezigheid van Cogas ter 

discussie stelde.  

 

Naar het voorlopig oordeel van de voorzieningenrechter is niet komen vast te staan dat er sprake is geweest van een overeenkomst die tot 

stand is gekomen onder invloed van dwaling en die bij een juiste voorstelling van zaken niet zou zijn gesloten. Uit de in dit kort geding 

naar voren gebrachte feiten volgt evenmin dat Resulture haar mededelingsplicht zou hebben geschonden. 

 

Restitutierisico 

Zoals hierboven is overwogen dient de voorzieningenrechter het restitutierisico te betrekken in de afweging van de bij de partijen 

bestaande belangen. De maatstaf die Cogas in haar pleitnota hanteert is te strikt. Wel heeft de Hoge Raad vastgesteld dat met het oog op 

het restitutierisico terughoudendheid op zijn plaats is met betrekking tot een voorziening in kort geding bestaande uit de toewijzing van 

een geldsom. 

 

Het restitutierisico hangt in deze zaak samen met het spoedeisend belang. Resulture is voor een groot deel van haar inkomsten 

afhankelijk van de inkomsten van Cogas. Doordat Cogas zijn betalingsverplichting heeft opgeschort, zijn er te weinig inkomsten voor 

Resulture en dreigt een faillissement.  

 

De voorzieningenrechter overweegt met betrekking tot het restitutierisico dat Resulture een klein bedrijf is dat drie jaar bestaat, zes 

werknemers heeft en op dit moment sterk afhankelijk is van de opdracht van Cogas. De primaire vordering van Resulture strekt tot 

betaling van € 218.425,00. Dit is, blijkens de overgelegde jaarstukken, vijfmaal de door Resulture behaalde winst over 2010 en bijna 

driemaal de winst over 2009 op een omzet van respectievelijk € 485.851,00 en € 440.784,00.  

 

De voorzieningenrechter overweegt dat gezien het bovenstaande € 218.425,00 verhoudingsgewijs een aanzienlijk bedrag is voor 

Resulture. Het is aannemelijk dat het restitutierisico mede ontstaat doordat Cogas de betaling van dit bedrag opschort. Indien Cogas het 

bedrag betaalt, is het risico dat Resulture niet in staat zou zijn tot een eventuele terugbetaling naar het voorlopig oordeel van de 

voorzieningenrechter beperkt.  

Aan de andere kant neemt de voorzieningenrechter in overweging dat indien de vordering in kort geding wordt toegewezen en Resulture 

in een hoofdzaak veroordeeld mocht worden tot terugbetaling, het risico bestaat dat Resulture door de omvang van de vordering in relatie 

met de omvang van het bedrijf, niet (volledig) aan die veroordeling kan voldoen. Dit risico kan worden beperkt door de vordering voor 

een deel toe te wijzen. 

 

De voorzieningenrechter overweegt voorts dat voor toewijzing van de vordering de aannemelijkheid van de vordering groter dient te zijn 

naarmate het restitutierisico groter is. De voorzieningenrechter besluit dat de vordering van Resulture, op grond van de afweging van de 

aannemelijkheid van de vordering en het spoedeisend karakter daarvan in samenhang met het restitutierisico, voor een gedeelte zal 

worden toegewezen, namelijk tot een bedrag van € 150.000,- 

 

Nu Cogas voor het merendeel in het ongelijk is gesteld, zal de voorzieningenrechter Cogas veroordelen in de kosten van dit geding. De 

kosten aan de zijde van de Resulture worden begroot op: 

- dagvaarding € 87,31  

- vast recht € 3537,00  

- salaris advocaat € 527,00  

- Totaal € 4151,31 

 

De beslissing  

 

De voorzieningenrechter: 
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I. veroordeelt Cogas om binnen drie dagen na betekening van dit vonnis tegen behoorlijk bewijs van kwijting aan Resulture te betalen 

een bedrag van € 150.000,- (honderdvijftigduizend euro), te vermeerderen met de wettelijke handelsrente vanaf drie dagen na betekening 

van dit vonnis tot aan de dag der algehele voldoening; 

 

II. veroordeelt Cogas in de kosten van dit geding, tot op deze uitspraak aan de zijde van Resulture begroot op € 3.624,31 aan verschotten 

en € 527,00 aan salaris van de advocaat;  

 

III. verklaart dit vonnis tot zover uitvoerbaar bij voorraad; 

 

IV. wijst af het meer of anders gevorderde. 

 

Dit vonnis is gewezen te Almelo door mr. A.E. Zweers, voorzieningenrechter, en uitgesproken ter openbare terechtzitting van 10 juni 

2011, in tegenwoordigheid van de griffier.  
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LJN: BQ3855,Voorzieningenrechter Rechtbank Arnhem  
 

 

Datum uitspraak: 13-04-2011 

Datum publicatie: 10-05-2011 

Rechtsgebied: Handelszaak 

Soort procedure: Kort geding 

Inhoudsindicatie: Contractueel overeengekomen gemeenschappelijk auteursrecht. Partijen zijn een samenwerkingsverband 

aangegaan tot het ontwikkelen en exploiteren van een software (PlanDrive) voor rijscholen. Eisers 

ontbinden de samenwerkingsovereenkomst en vorderen van gedaagde onder meer de afgifte van de 

broncode van de software. In artikel 6 van de samenwerkingsovereenkomst zijn partijen overeengekomen 

dat alle rechten van intellectueel en industrieel eigendom, dus ook de auteursrechten, die betrekking hebben 

op de generieke software PlanDrive, bij beide partijen berusten. Hierdoor is sprake van een contractueel 

overeengekomen gemeenschappelijk auteursrecht op de generieke software PlanDrive dat toekomt aan 

beide partijen gezamenlijk. Het gevolg hiervan is dat de exploitatie van het gemeenschappelijk auteursrecht 

in beginsel slechts kan plaatsvinden met instemming van beide partijen, tenzij ander is overeengekomen. 

Immers, ingevolge artikel 3:170 lid 2 jo. 3:168 lid 1 BW geschiedt het beheer van een gemeenschappelijk 

auteursrecht - alle handelingen die voor de normale exploitatie van het gemeenschappelijk goed dienstig 

kunnen zijn - door de deelgenoten gezamenlijk, tenzij de deelgenoten anders zijn overeengekomen. In casu 

zijn partijen in artikel 6 van de samenwerkingsovereenkomst anders overeengekomen. Daarin is bepaald 

dat het ieder van de partijen vrijstaat het product (de generieke software PlanDrive) al dan niet zelfstandig 

te verveelvoudigen, aan te passen, uit te geven en te exploiteren. Partijen zijn daarmee een regeling voor 

het genot, het gebruik en het beheer overeengekomen inhoudende dat beide partijen afzonderlijk, zonder 

instemming van de ander, bevoegd zijn om de generieke software PlanDrive - kort gezegd - verder te 

ontwikkelen en te exploiteren. Nu de samenwerkingsovereenkomst is beëindigd, is de vraag aan de orde of 

artikel 6 van de samenwerkingsovereenkomst, waarin de regeling van het genot, het gebruik en het beheer 

van het gemeenschappelijk auteursrecht op de generieke software PlanDrive is opgenomen, mede de 

rechtsverhouding tussen partijen na de beëindiging van de samenwerkingsovereenkomst bepaalt. Die vraag 

dient vooralsnog bevestigend te worden beantwoord. Daartoe is het volgende bepalend. De verplichting 

van Echoboomers om de broncode van de generieke software PlanDrive na beëindiging van de 

samenwerkingsovereenkomst ter beschikking te stellen aan eisers ligt, zoals hiervoor reeds is aangegeven, 

vast in artikel 9 van die overeenkomst. Nu de samenwerkingsovereenkomst is beëindigd, is, mede gelet op 

de hiervoor omschreven samenhang tussen dit artikel 9 en artikel 6 van de samenwerkingsovereenkomst, 

de vordering van eisers tot nakoming van deze verplichting voor toewijzing gereed.  

Vindplaats(en): Rechtspraak.nl 
 

 

 

Uitspraak 
 

Vonnis 

RECHTBANK ARNHEM 

 

Sector civiel recht 

 

zaaknummer / rolnummer: 212895 / KG ZA 11-114 

 

Vonnis in kort geding van 13 april 2011 

 

in de zaak van 

 

[eisers] 

eisers, 

advocaat mr. W.M. Schaufele te Angerlo, 

 

tegen 

 

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid 
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ECHOBOOMERS B.V., 

gevestigd te Gendt, 

gedaagde, 

advocaat mr. F.A.M. Knüppe te Arnhem. 

 

 

Partijen zullen hierna Rijschool [eiser sub 1] c.s. en Echoboomers genoemd worden. 

 

1. De procedure 

1.1. Het verloop van de procedure blijkt uit: 

- de dagvaarding 

- de mondelinge behandeling 

- de pleitnota van Rijschool [eiser sub 1] c.s. 

- de pleitnota van Echoboomers. 

 

1.2. Ten slotte is vonnis bepaald. 

 

2. De feiten 

2.1. Rijschool [eiser sub 1] is een (auto)rijschool waarvan de vennoten [eiser sub 2] en [eiser sub 3] zijn.  

 

2.2. Echoboomers (voorheen Youngdog B.V./RegioProviders) is een internetbedrijf. 

Zij levert software en internetdiensten aan ondernemers. Daartoe behoort het ontwerpen van software en het onderhouden en beheren 

van die software.  

2.3. Partijen hebben op 6 mei 2008 twee overeenkomsten gesloten: de “Overeenkomst RegioProviders Webprojecten” (hierna: de 

ontwikkelovereenkomst) en ter aanvulling hierop de “Overeenkomst coproductie, exploitatie en distributie PlanDrive” (hierna: de 

samenwerkingsovereenkomst).  

 

2.4. In de ontwikkelovereenkomst, waarin Rijschool [eiser sub 1] c.s. wordt aangeduid met opdrachtgever en Echoboomers met 

opdrachtnemer, is onder meer het volgende bepaald: 

 

Opdrachtgever verstrekt krachtens dit document opdrachtnemer de opdracht tot het ontwikkelen van een webapplicatie, conform de 

in de globale projectomschrijving “Online plansysteem Verkeersschool [eiser sub 1]” genoemde bepalingen. 

 

Duur van de overeenkomst 

De overeenkomst heeft naast een eenmalige investering betrekking op de periodieke levering van diensten waarvoor een minimale 

duur van één jaar wordt overeengekomen. De overeenkomst wordt stilzwijgend verlengd met eenzelfde periode tenzij de 

opdrachtgever of opdrachtnemer de overeenkomst schriftelijke beëindigt met inachtneming van een opzegtermijn van één maand 

voor het einde van de betreffende periode.  

 

Intellectueel en industrieel eigendom 

Alle rechten van intellectuele en industriële eigendom op de krachtens deze overeenkomst ontwikkelde of ter beschikking gestelde 

programmatuur, websites, databestanden, apparatuur of andere materialen zoals analyses, ontwerpen, documentatie, rapporten, 

offertes, evenals voorbereidend materiaal daarvan, berusten uitsluitend op de opdrachtnemer. De opdrachtgever verkrijgt uitsluitend 

de gebruiksrechten die bij deze voorwaarden en de wet uitdrukkelijk worden toegekend. Ieder ander verdergaand recht van de 

opdrachtgever tot verveelvoudiging van programmatuur, websites, databestanden of andere materialen is uitgesloten. Een aan de 

opdrachtgever toekomend recht tot gebruik is niet-exclusief en niet-overdraagbaar aan derden.  

 

2.5. In de samenwerkingsovereenkomst is onder meer het volgende bepaald: 

 

Aanvullend op de overeenkomst tot realisatie van een “Online plansysteem” d.d. 6 mei 2008 wordt deze overeenkomst opgesteld 

aangaande de coproductie, exploitatie en distributie van producten die binnen dit project worden ontwikkeld. 

 

Overwegende dat partijen van het samenwerkingsverband wensen samen te werken ten behoeve van de coproductie, exploitatie en 

distributie van producten die binnen het project “Online Plansysteem Verkeersschool [eiser sub 1]”, verder te noemen PlanDrive (het 

product), worden ontwikkeld. 

 

Artikel 1 – Definities begrippen 

(…) 
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Samenwerkingsverband: tijdelijke vereniging van partijen als hiervoor bedoeld die voor gezamenlijke rekening een project uitvoeren 

en een product zullen exploiteren en distribueren; 

(…) 

Uitgeven: het ontwikkelen, vervaardigen en exploiteren van het product/de producten. 

 

 

Artikel 2 – Doel van de overeenkomst 

Het samenwerkingsverband komt hierbij overeen gezamenlijk de producten (het product), te weten: PlanDrive uit te geven onder de 

voorwaarden en bepalingen zoals in deze overeenkomst genoemd.  

 

Artikel 3 – Distributie en exploitatie 

Het samenwerkingsverband komt overeen dat Youngdog BV te Gendt voor de producten (het product) PlanDrive voor de duur van 

deze overeenkomst de exclusieve (wereldwijde) distributierechten heeft; 

Het samenwerkingsverband komt overeen dat Youngdog BV te Gendt voor de producten (het product) PlanDrive voor de duur van 

deze overeenkomst de exclusieve (wereldwijde) exploitatierechten heeft. 

 

Artikel 6 – Intellectueel eigendom 

Alle rechten van Intellectueel en Industrieel eigendom die betrekking hebben op de producten (het product) berusten bij alle partijen 

van deze samenwerkingsovereenkomst. Deze rechten zijn niet-exclusief en overdraagbaar aan derden. Het staat zowel Youngdog BV 

als Rijschool [eiser sub 1] vrij de producten (het product) al dan niet zelfstandig te verveelvoudigen, aan te passen, uit te geven en te 

exploiteren. Hiermee vervalt het artikel “Intellectueel en industrieel eigendom” in de overeenkomst tussen Youngdog BV en 

Rijschool [eiser sub 1], d.d. 6 mei 2008, volledig.  

 

Artikel 8 – Wijze besteding winst (inkomsten) 

Een partij dient voor een exclusief (wereldwijde) exploitatierecht van een product (de producten) een afdracht doen plaatsvinden aan 

het samenwerkingsverband van 25% van de netto-inkomsten van de verkoop van een product (de producten); (…) 

 

Artikel 9 – Looptijd van de overeenkomst en ontbinding 

De overeenkomst is van kracht gedurende de looptijd van het project en wordt daarna stilzwijgend verlengd, totdat een van de 

partijen de overeenkomst beëindigt. Beëindiging kan tussentijds, met onmiddellijke ingang, zonder dat rechterlijke tussenkomst is 

vereist en zonder dat de ontbindende partij ter zake tot enige vorm van schadevergoeding aan de andere partijen gehouden is, geheel 

of gedeeltelijk ontbonden worden. Bij beëindiging van de overeenkomst zal Youngdog BV binnen 7 dagen de broncode van de meest 

recente versie van de producten (het product) aan de samenwerkingspartners leveren.  

 

2.6. Het onderwerp van de overeenkomsten, het product PlanDrive, is een voor rijscholen ontwikkeld online administratiesysteem. 

Het betreft een compleet softwarepakket voor de planning, leerlingenadministratie en het facturatieproces voor rijscholen. 

 

2.7. Op 30 september 2010 heeft Rijschool [eiser sub 1] c.s. aan Echoboomers verzocht om een kopie van de software PlanDrive (de 

broncode) en een kopie van de database van Rijschool [eiser sub 1] aan haar ter beschikking te stellen. Echoboomers heeft dat 

geweigerd.  

 

2.8. Bij brief van 8 november 2010 heeft Rijschool [eiser sub 1] c.s. per direct de samenwerkingsovereenkomst ontbonden en 

Echoboomers gesommeerd om haar binnen vijf dagen een actuele versie van de broncode en de database van de software PlanDrive 

ter beschikking te stellen.  

 

2.9. Bij e-mailbericht van 15 november 2010 heeft Rijschool [eiser sub 1] c.s. Echoboomers ter zake van de afgifte van de broncode 

en de database van de software PlanDrive in gebreke gesteld en Echoboomers tevergeefs een laatste termijn gegeven voor afgifte 

daarvan.  

 

3. Het geschil 

 

3.1. Rijschool [eiser sub 1] c.s. vordert -samengevat - bij vonnis, uitvoerbaar bij voorraad:  

 

1. Echoboomers te bevelen om binnen één week na betekening van dit vonnis de meest recente versie (niet ouder dan de datum van 

dit vonnis) van de broncodes van de generieke software PlanDrive en van de maatwerksoftware PlanDrive zoals die specifiek draait 

ten behoeve van Rijschool [eiser sub 1], alles in bruikbare staat met alle executables dusdanig dat deze software direct werkend 

geïnstalleerd kan worden, aan Rijschool [eiser sub 1] c.s. te overhandigen; 
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2. Echoboomers te bevelen om binnen één week na betekening van dit vonnis de meest recente versie (niet ouder dan de datum van 

dit vonnis) van de volledige database van Rijschool [eiser sub 1] aan Rijschool [eiser sub 1] c.s. te overhandigen;  

 

3. Echoboomers te bevelen om binnen één week na betekening van dit vonnis mee te werken aan een spoedige en deugdelijke exit-

procedure ter overheveling van het beheer en onderhoud van de maatwerksoftware PlanDrive zoals die specifiek draait ten behoeve 

van Rijschool [eiser sub 1] van Echoboomers naar een door Rijschool [eiser sub 1] c.s. aan te wijzen serviceprovider; 

 

4. Echoboomers te bevelen om binnen één week na betekening van dit vonnis aan de advocaat van Rijschool [eiser sub 1] c.s. 

schriftelijk opgave te doen van de namen en adressen van de (rechts)personen waarbij de software PlanDrive is geïnstalleerd of in 

gebruik is, of op korte termijn in gebruik genomen zal worden, en voorts inzage te verstrekken in de hoogte van de daarvoor van die 

(rechts)personen ontvangen vergoedingen; 

 

5. Echoboomers te bevelen om binnen één week na betekening van dit vonnis aan Rijschool [eiser sub 1] c.s. te betalen een 

vergoeding van € 3.594,00 vermeerderd met de wettelijke handelsrente; 

 

6. althans Echoboomers te veroordelen om binnen één week na betekening van dit vonnis aan Rijschool [eiser sub 1] c.s. een 

voorschot van € 3.594,00 op de schadevergoeding te betalen; 

 

7. Echoboomers te bevelen om met onmiddellijke ingang iedere inbreuk op de auteursrechten van Rijschool [eiser sub 1] c.s. te 

staken en gestaakt te houden; 

 

8. Echoboomers te bevelen om op grond van het portretrecht van Rijschool [eiser sub 1] c.s. met onmiddellijke ingang elk gebruik en 

openbaarmaking van het promotiemateri¬aal van de software PlanDrive waarop de beeltenissen van [eiser sub 1] en/of zijn 

familieleden voorkomen te staken en gestaakt te houden; 

9. Echoboomers te veroordelen tot betaling van een dwangsom van € 50.000,00 voor iedere gehele of gedeeltelijke overtreding van 

de onder sub 1 t/m 4, 7 en 8 genoemde bevelen, vermeerderd met € 10.000,00 voor iedere dag of gedeelte van een dag dat de 

overtreding voortduurt; 

 

10. Echoboomers te veroordelen in de buitengerechtelijke (incasso)kosten en de nakosten; 

 

11. Echoboomers te veroordelen in de proceskosten conform artikel 1019h Rv; 

 

12. Echoboomers te veroordelen in de wettelijke handelsrente over de proceskosten indien Echoboomers deze proceskosten niet 

binnen 14 dagen na dagtekening van dit vonnis heeft voldaan; 

 

13. de redelijke termijn als bedoeld in artikel 1019i Rv voor het instellen van de eis in de hoofdzaak te bepalen op zes maanden. 

 

3.2. Rijschool [eiser sub 1] c.s. legt aan haar vorderingen wanprestatie van Echoboomers in de nakoming van de 

samenwerkingsovereenkomst en inbreuk van Echoboomers op de auteursrechten van Rijschool [eiser sub 1] c.s. op de software 

PlanDrive ten grondslag. Rijschool [eiser sub 1] c.s. vordert nakoming van de artikelen 8 (vergoeding) en 9 (broncode) van de 

samenwerkingsovereenkomst. Zij stelt dat beide partijen auteursrechten op de software PlanDrive hebben, zodat beiden de software 

verder mogen ontwikkelen en vermarkten. Rijschool [eiser sub 1] c.s. stelt de broncode nodig te hebben voor de verdere 

ontwikkeling en het beheer van de software. Zij stelt verder dat de database, de verzameling van al haar bedrijfsgegevens die 

onderdeel zijn van de software PlanDrive, door haar is ingevoerd in het systeem van PlanDrive, waardoor de database aan haar 

toebehoort en dus door Echoboomers dient te worden afgegeven. Zij stelt voorts dat uit de beëindiging van de samenwerking tussen 

partijen de toewijzing van haar overige vorderingen voortvloeit. Rijschool [eiser sub 1] c.s. stelt een spoedeisend belang te hebben 

bij de vorderingen omdat de auteursrechtinbreuk c.q. wanprestatie van Echoboomers een voortdurend karakter heeft. Daarnaast stelt 

zij dat haar hele bedrijfsvoering draait op de software PlanDrive, waardoor het gelet op de continuïteit van haar bedrijfsvoering 

noodzakelijk is dat zij vrijelijk kan beschikken over de broncode en de database en dat zij het beheer en onderhoud daarvan kan 

(laten) uitvoeren zonder afhankelijk te zijn van Echoboomers, waarmee de samenwerkingsovereenkomst is beëindigd en met wie zij 

een zakelijk geschil heeft. Voorts stelt Rijschool [eiser sub 1] c.s. dat zij spoedeisend belang heeft omdat zij schade lijdt doordat zij 

zonder de vrije beschikking te krijgen over de broncode van de software PlanDrive, de software niet ongehinderd op de markt kan 

brengen.  

 

3.3. Echoboomers voert verweer.  

 

3.4. Op de stellingen van partijen wordt hierna, voor zover van belang, nader ingegaan.  
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4. De beoordeling 

4.1. Het algemeen spoedeisend belang bij de vorderingen is gegeven omdat de gestelde auteursrechtinbreuk c.q. wanprestatie van 

Echoboomers een voortdurend karakter heeft.  

Dit betekent dat Rijschool [eiser sub 1] c.s. kan worden ontvangen in haar vorderingen.  

4.2. Op grond van de ontwikkelovereenkomst heeft Echoboomers in opdracht van Rijschool [eiser sub 1] c.s. specifiek voor haar een 

online plansysteem c.q. software ontwikkeld conform de in de globale projectomschrijving “Online plansysteem Verkeersschool 

[eiser sub 1]” genoemde bepalingen (hierna: de maatwerksoftware PlanDrive). In de op de ontwikkelovereenkomst aanvullende 

samenwerkingsovereenkomst zijn partijen overeengekomen om deze maatwerksoftware PlanDrive samen te gaan doorontwikkelen 

tot een generiek softwareproduct (hierna: de generieke software PlanDrive) dat aan andere rijschoolhouders kan worden verkocht. 

Daarin is ook overeengekomen om de generieke software PlanDrive samen te exploiteren en distribueren.  

 

4.3. Niet in geschil is dat de (maatwerk en generieke) software PlanDrive een auteursrechtelijk beschermd werk is. Partijen 

verschillen van mening over de vraag wie de auteursrechthebbende van die software is.  

 

Broncode generieke software PlanDrive 

 

4.4. In artikel 6 van de samenwerkingsovereenkomst zijn partijen overeengekomen dat alle rechten van intellectueel en industrieel 

eigendom, dus ook de auteursrechten, die betrekking hebben op de generieke software PlanDrive, bij beide partijen berusten. 

Hierdoor is sprake van een contractueel overeengekomen gemeenschappelijk auteursrecht op de generieke software PlanDrive dat 

toekomt aan beide partijen gezamenlijk. Het gevolg hiervan is dat de exploitatie van het gemeenschappelijk auteursrecht in beginsel 

slechts kan plaatsvinden met instemming van beide partijen, tenzij ander is overeengekomen. Immers, ingevolge artikel 3:170 lid 2 

jo. 3:168 lid 1 BW geschiedt het beheer van een gemeenschappelijk auteursrecht - alle handelingen die voor de normale exploitatie 

van het gemeenschappelijk goed dienstig kunnen zijn - door de deelgenoten gezamenlijk, tenzij de deelgenoten anders zijn 

overeengekomen. In casu zijn partijen in artikel 6 van de samenwerkingsovereenkomst anders overeengekomen. Daarin is bepaald 

dat het ieder van de partijen vrijstaat het product (de generieke software PlanDrive) al dan niet zelfstandig te verveelvoudigen, aan te 

passen, uit te geven en te exploiteren. Partijen zijn daarmee een regeling voor het genot, het gebruik en het beheer overeengekomen 

inhoudende dat beide partijen afzonderlijk, zonder instemming van de ander, bevoegd zijn om de generieke software PlanDrive - kort 

gezegd - verder te ontwikkelen en te exploiteren. 

 

4.5. Vast staat dat de samenwerkingsovereenkomst op grond van artikel 9 van die overeenkomst op 8 november 2010 rechtsgeldig 

buitengerechtelijk (partieel) is ontbonden door Rijschool [eiser sub 1] c.s. Daarmee is aan de exclusieve distributie- en 

exploitatierechten van Echoboomers op de generieke software PlanDrive, die ex artikel 3 van de samenwerkingsovereenkomst 

gedurende de duur van de samenwerkings¬over¬een¬komst aan Echoboomers waren toebedeeld, een einde gekomen.  

 

4.6. Nu de samenwerkingsovereenkomst is beëindigd, is de vraag aan de orde of 

artikel 6 van de samenwerkingsovereenkomst, waarin de regeling van het genot, het gebruik en het beheer van het 

gemeenschap¬pelijk auteursrecht op de generieke software PlanDrive is opgenomen, mede de rechtsverhouding tussen partijen na de 

beëindiging van de samenwerkingsovereenkomst bepaalt. Die vraag dient vooralsnog bevestigend te worden beantwoord. Daartoe is 

het volgende bepalend.  

 

4.7. In artikel 9 van de samenwerkingsovereenkomst zijn partijen overeengekomen dat bij beëindiging van de 

samenwerkingsovereenkomst Echoboomers verplicht is om binnen zeven dagen de broncode van de meest recente versie van de 

generieke software PlanDrive aan Rijschool [eiser sub 1] c.s. te leveren. Deze verplichting ziet uitdrukkelijk op de situatie dat de 

samenwerking tussen partijen is beëindigd. Een verplichting tot levering van die broncode na beëindiging van de samenwerking, 

dient klaarblijkelijk het doel ieder van de partijen bij de samenwerkingsovereenkomst in staat te stellen conform artikel 6 van de 

samenwerkingsovereenkomst zelfstandig deze software te verveelvoudigen, aan te passen, uit te geven en te exploiteren.  

 

4.8. Derhalve volgt uit de artikelen 6 en 9 van de samenwerkingsovereenkomst, in onderling verband en samenhang gelezen, dat het 

in artikel 6 van de samenwerkings¬overeen¬komst geregelde zelfstandig recht van ieder der partijen om de generieke software 

PlanDrive te verveelvoudigen, aan te passen, uit te geven en te exploiteren, zich ook uitstrekt over de rechtsverhouding tussen 

partijen na de beëindiging van die samenwerkings¬overeenkomst. Aangenomen moet daarom worden dat beide partijen thans ieder 

zelfstandig gebruik maken van de in artikel 6 van de samenwerkings¬overeenkomst aan hen toegekende rechten. Het verweer van 

Echoboomers dat Rijschool [eiser sub 1] c.s. geen belang heeft bij de afgifte van de broncode van de generieke software PlanDrive, 

omdat voor iedere exploitatiehandeling Rijschool [eiser sub 1] c.s. toestemming nodig heeft van Echoboomers, die Echoboomers niet 

verleent, faalt dan ook.  

 

4.9. De verplichting van Echoboomers om de broncode van de generieke software PlanDrive na beëindiging van de 

samenwerkingsovereenkomst ter beschikking te stellen aan Rijschool [eiser sub 1] c.s. ligt, zoals hiervoor reeds is aangegeven, vast 
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in artikel 9 van die overeenkomst. Nu de samen¬werkings¬overeenkomst is beëindigd, is, mede gelet op de hiervoor omschreven 

samenhang tussen dit artikel 9 en artikel 6 van de samenwerkings¬overeenkomst, de vordering van Rijschool [eiser sub 1] c.s. tot 

nakoming van deze verplichting voor toewijzing gereed.  

 

4.10. Het verweer van Echoboomers dat er nog geen generieke software PlanDrive is, zodat zij ook niet de broncode daarvan kan 

afgeven, wordt verworpen omdat vooralsnog geoordeeld Echoboomers niet aannemelijk heeft gemaakt dat er geen generieke 

software PlanDrive is. Vast staat dat Echoboomers reclame maakt voor de lancering van de nieuwe versie 3.0 van PlanDrive en dat 

zij momenteel aan geïnteresseerde rijschoolhouders demonstraties geeft van deze nieuwe versie. Rijschool [eiser sub 1] c.s. heeft 

daarnaast onvoldoende weersproken gesteld dat de generieke software PlanDrive op de markt is gebracht door Echoboomers, nu 

naast haarzelf ook een andere rijschool, Verkeersschool [X], gebruik maakt van die software. Dat die software dusdanig veel 

aanpassingen heeft ondergaan en daardoor beschouwd moet worden als voor die andere rijschool ontworpen maatwerksoftware en 

dus niet de generieke software PlanDrive betreft, heeft Echoboomers gelet op de betwisting van Rijschool [eiser sub 1] c.s., 

onvoldoende aannemelijk gemaakt. De vordering tot afgifte van de broncode van de generieke software PlanDrive zal dan ook op de 

wijze als hierna vermeld worden toegewezen.  

 

 

 

 

 

Broncode maatwerksoftware PlanDrive 

 

4.11. Wat betreft de vordering tot afgifte van de broncode van de maatwerksoftware PlanDrive wordt als volgt overwogen. In de 

ontwikkelovereenkomst is over de broncode van de maatwerksoftware niets geregeld. Rijschool [eiser sub 1] c.s. stelt zich op het 

standpunt dat de ontwikkelovereenkomst, gelet op de samenhang met de samenwerkings¬overeenkomst, samen met die 

overeenkomst op 8 november 2010 is beëindigd, dan wel dat de ontwikkelovereenkomst door opzegging eindigt op de 

expiratiedatum van de ontwikkel¬overeenkomst op 6 mei 2011. Echoboomers stelt daarentegen dat de ontwikkelovereen¬komst niet 

is opgezegd en daardoor voortduurt. Wat daar ook van zij, voor de beoordeling van de vordering tot afgifte van de broncode van de 

maatwerksoftware PlanDrive is de huidige status van de ontwikkelovereenkomst niet relevant. 

 

4.12. Uitgangspunt is dat in de ontwikkelovereenkomst alle rechten van intellectuele en industriële eigendom, en dus ook de 

auteursrechten, van de maatwerksoftware PlanDrive exclusief voorbehouden zijn aan Echoboomers, zodat Echoboomers op grond 

van deze overeenkomst als auteursrechthebbende op die software beschouwd moet worden. Echter in artikel 6 van de 

samenwerkingsovereenkomst is het artikel over intellectueel en industrieel eigendom in de ontwikkelovereenkomst vervangen en is 

bepaald dat de auteursrechten aan beide partijen gemeenschappelijk toekomen en dat ieder der partijen zelfstandig bevoegd is de 

software te verveelvoudigen, aan te passen, uit te geven en te exploiteren. In dat artikel is uitdrukkelijk opgenomen dat het artikel 

over intellectueel en industrieel eigendom in de ontwikkelovereenkomst volledig vervalt. Hoe die twee overeenkomsten zich precies 

tot elkaar verhouden is echter niet duidelijk geworden. Voorshands is wel voldoende aanne¬melijk geworden dat de regeling van de 

auteursrechten in artikel 6 van de samenwerkings¬over¬eenkomst ook is gaan gelden voor de ontwikkelovereenkomst. Daardoor is 

voorshands aannemelijk dat er ook een gemeenschappelijk auteursrecht rust op de maatwerksoftware PlanDrive en dat Rijschool 

[eiser sub 1] c.s. naast Echoboomers mede-auteursrechtheb¬bende is op die software. Teneinde Rijschool [eiser sub 1] c.s. in staat te 

stellen gebruik te kunnen maken van de aan haar zelfstandig toekomende rechten als mede-auteursrecht¬hebbende, dient 

Echoboomers ook de broncode van de maatwerksoftware PlanDrive aan Rijschool [eiser sub 1] c.s. af te staan. De vordering tot 

afgifte van de broncode van de maatwerksoftware PlanDrive zal dan ook worden toegewezen op de wijze als hierna is vermeld.  

 

De database  

 

4.13. De vordering tot afgifte van de database van Rijschool [eiser sub 1] kan reeds niet worden toegewezen, omdat deze vordering 

onvoldoende is geconcretiseerd waardoor toewijzing hiervan tot executieproblemen zal (kunnen) leiden. Rijschool [eiser sub 1] c.s. 

heeft immers ondanks het verzoek van Echoboomers niet onderbouwd uit welke gegevens precies de gevorderde database bestaat. 

Daarnaast heeft Rijschool [eiser sub 1] c.s. geen afzonderlijk belang bij deze vordering en komt deze vordering geen zelfstandige 

betekenis toe gelet op de toewijzing van de hierna te bespreken vordering onder 3, waarin besloten ligt dat ook de database van 

Rijschool [eiser sub 1] wordt overgeheveld naar een door Rijschool [eiser sub 1] c.s. aan te wijzen serviceprovider. Ook hierom komt 

deze vordering niet voor toewijzing in aanmerking.  

 

 

Exit-procedure en overheveling van maatwerksoftware PlanDrive 

 

4.14. Vast staat dat de maatwerksoftware PlanDrive thans draait op de servers van Echoboomers. Rijschool [eiser sub 1] c.s. stelt 
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zich op het standpunt dat zij bij brief 

van 8 november 2010 ook bedoeld heeft de ontwikkelovereenkomst te beëindigen, althans in ieder geval dat die door opzegging 

eindigt per 6 mei 2011. Uit de brief van 8 november 2010 blijkt niet dat zij ook de ontwikkelovereenkomst heeft ontbonden. 

Gegeven het ter zitting verwoorde standpunt moet worden aangenomen dat de ontwikkelovereenkomst door opzegging per 6 mei 

2011 zal eindigen. Uit de (aanstaande) beëindiging van de ontwikkel¬overeenkomst (o.a. inhoudende een webhostingovereenkomst) 

vloeit voort dat Rijschool [eiser sub 1] c.s. gerechtigd is de maatwerksoftware PlanDrive onder te brengen bij een andere 

serviceprovider dan Echoboomers, teneinde het gebruik en het beheer en onderhoud van de maatwerksoftware PlanDrive te 

continueren. Echoboomers moet daaraan meewerken zodra de ontwikkelovereenkomst is geëindigd, per 6 mei 2011 dus, zodat ook 

deze vordering zal worden toegewezen.  

 

Overzicht (rechts)personen met software PlanDrive 

 

4.15. In de samenwerkingsovereenkomst is in artikel 3 overeengekomen dat gedurende de duur van de samenwerkingsovereenkomst 

Echoboomers de exclusieve distributie- en exploitatierechten van de generieke software PlanDrive heeft en dat daartegenover 

Rijschool [eiser sub 1] c.s. ingevolge artikel 8 van de samenwerkingsovereenkomst recht heeft op een vergoeding van Echoboomers 

bij elke verkoop van de software aan een derde rijschool¬houder. Nu de samenwerkingsovereenkomst is ontbonden en daarmee de 

exclusieve distributie- en exploitatierechten van Echoboomers zijn beëindigd, heeft Rijschool [eiser sub 1] c.s. recht en belang bij 

een overzicht van de namen, adressen en vergoedingen van de (rechts)perso¬nen waarbij de generieke software PlanDrive is 

geïnstalleerd of in gebruik is, voor de periode tot aan de beëindiging van de samenwerkingsovereenkomst op 8 november 2010, 

teneinde de hoogte van de vergoeding te bepalen waarop Rijschool [eiser sub 1] c.s. recht heeft krachtens artikel 8 van de 

samenwerkingsovereenkomst. Deze vordering zal dan ook worden toegewezen op de wijze als hierna is vermeld.  

 

Betaling van vergoeding of voorschot van € 3.594,00 

 

4.16. De vorderingen onder 5 en 6 strekken tot betaling van een geldsom. Voor toewijzing van een dergelijke vordering in kort 

geding is slechts dan plaats, als het bestaan en de omvang van de vordering in voldoende mate aannemelijk zijn, terwijl voorts uit 

hoofde van onverwijlde spoed een onmiddellijke voorziening vereist is en het risico van onmogelijkheid van terugbetaling - bij 

afweging van de belangen van partijen - aan toewijzing niet in de weg staat. Met inachtneming hiervan wordt als volgt overwogen.  

 

4.17. De vorderingen stuiten in de eerste plaats af op het voor toewijzing van een geldvordering in kort geding geldende criterium dat 

een spoedeisend belang bij het gevorderde geldbedrag aanwezig moet zijn. Zeker in een geval als dit waarin zowel de vorderingen 

als het spoedeisend belang daarbij gemotiveerd worden betwist, dient de eisende partij volgens vaste jurisprudentie naar behoren 

feiten en omstandigheden te stellen waaruit het spoedeisend belang blijkt. In dit verband heeft Rijschool [eiser sub 1] c.s. geen feiten 

en omstandigheden gesteld waaruit het spoedeisend belang bij de gevraagde voorzieningen kan worden afgeleid. Daarnaast heeft 

Rijschool [eiser sub 1] c.s. het bestaan en de omvang van de geldvorderingen, die Rijschool [eiser sub 1] c.s. claimt op grond van de 

door Verkeersschool [X] gebruikte software, niet voldoende aannemelijk gemaakt, nu Echoboomers gemotiveerd heeft bestreden dat 

Rijschool [eiser sub 1] c.s. de door haar geclaimde vergoeding toekomt in verband met de door Echoboomers voor Verkeersschool 

[X] ontworpen software. Ook op deze grond dienen deze vorderingen te worden afgewezen.  

 

Auteursrechten 

 

4.18. Hierboven is reeds vastgesteld dat partijen gezamenlijk auteursrechthebbende zijn op de (maatwerk en generieke) software 

PlanDrive en dat zij allebei gelijkelijk bevoegd zijn zelfstandig, zonder toestemming van de ander, iedere exploitatiehandeling met 

betrekking tot deze software te verrichten. Gelet hierop kan zich geen situatie voordoen waarin Echoboomers inbreuk kan maken op 

de auteursrechten van Rijschool [eiser sub 1] c.s. op de (maatwerk en generieke) software PlanDrive, die immers in gelijke mate 

toekomen aan Echoboomers, zodat deze vordering van Rijschool [eiser sub 1] c.s. moet worden afgewezen.  

 

Portretrecht 

 

4.19. Echoboomers heeft toegezegd het promotiemateriaal van PlanDrive met de beeltenissen van [eiser sub 1] en zijn familieleden 

niet meer te gebruiken. Nu Echoboomers zich niet verzet tegen deze vordering, zal deze vordering voor de zekerheid op grond van 

het portretrecht van [eiser sub 1] en zijn familieleden worden toegewezen.  

 

Redelijke termijn artikel 1019i Rv  

 

4.20. In verband met het bepaalde in artikel 1019i Rv zal de voorzieningenrechter de redelijke termijn waarbinnen een 

bodemprocedure aanhangig moet worden gemaakt stellen op zes maanden na het wijzen van dit vonnis. 
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Dwangsommen en buitengerechtelijke kosten 

 

4.21. Voorts bestaat er aanleiding de gevorderde dwangsommen te matigen en te maximeren. De vordering tot vergoeding van 

buitengerechtelijke kosten zal worden afgewezen. Rijschool [eiser sub 1] c.s. heeft niet (voldoende onderbouwd) gesteld dat zij deze 

kosten daadwerkelijk heeft gemaakt en dat die kosten betrekking hebben op verrichtingen die meer omvatten dan een enkele 

aanmaning, het enkel doen van een schikkingsvoorstel, het inwinnen van eenvoudige inlichtingen of het op gebruikelijke wijze 

samenstellen van het dossier. Deze kosten waarvan Rijschool [eiser sub 1] c.s. vergoeding vordert moeten dan ook worden 

aangemerkt als betrekking hebbend op verrichtingen waarvoor de proceskostenveroordeling wordt geacht een vergoeding in te 

sluiten. 

 

Proceskosten 

 

4.22. Echoboomers zal als de grotendeels in het ongelijk gestelde partij in de proces¬kosten van Rijschool [eiser sub 1] c.s. worden 

veroordeeld. Rijschool [eiser sub 1] c.s. heeft op grond van artikel 1019h Rv aanspraak gemaakt op vergoeding van de 

daad¬werke¬lijk gemaakte proceskosten en heeft daartoe een kostenspecificatie overgelegd van in totaal € 6.462,00. Gelet op het feit 

dat het auteursrechtelijk aspect van deze zaak maar een beperkt onderdeel uitmaakt van de gehele zaak en slechts een klein onderdeel 

van de vorderingen wordt toegewezen op basis van auteursrechtinbreuk (portretrecht), alsmede dat het auteurs¬rechtelijk gedeelte 

van deze zaak een eenvoudige zaak betreft, acht de voorzieningenrechter met inachtneming van het door het LOVC vastgestelde stuk 

“Indicatietarieven in IE-zaken” en in aansluiting bij de maximale bandbreedte van € 6.000,00 (exclusief btw) voor eenvou¬dige kort 

gedingen, in casu een bedrag van € 2.000,00 redelijk en evenredig. Ten aanzien van de overige kosten zal het gebruikelijke 

liquidatietarief worden toegepast. De kosten aan de zijde van Rijschool [eiser sub 1] c.s. worden derhalve begroot op: 

- dagvaarding € 76,31 

- griffierecht € 258,00  

- salaris advocaat € 2.000,00 (m.b.t. de auteursrechtelijke grondslag)  

- salaris advocaat € 816,00 (m.b.t. de overige kosten) 

Totaal € 3.150,31 

 

4.23. De vorderingen tot veroordeling van Echoboomers in de wettelijke handelsrente over de proceskosten en in de nakosten, zullen 

worden toegewezen als na te melden.  

 

5. De beslissing 

De voorzieningenrechter 

 

5.1. veroordeelt Echoboomers om binnen één week na betekening van dit vonnis de meest recente versie (niet ouder dan de datum 

van dit vonnis) van de broncodes van de generieke software PlanDrive en van de maatwerksoftware PlanDrive zoals die specifiek 

draait ten behoeve van Rijschool [eiser sub 1], aan Rijschool [eiser sub 1] c.s. te overhandigen, 

 

5.2. veroordeelt Echoboomers om per 6 mei 2011 mee te werken aan een spoedige en deugdelijke exit-procedure ter overheveling 

van het beheer en onderhoud van de maatwerksoftware PlanDrive zoals die specifiek draait ten behoeve van Rijschool [eiser sub 1] 

van Echoboomers naar een door Rijschool [eiser sub 1] c.s. aan te wijzen serviceprovider, 

 

5.3. veroordeelt Echoboomers om binnen één week na betekening van dit vonnis aan Rijschool [eiser sub 1] c.s. schriftelijk opgave 

te doen van de namen en adressen van de (rechts)personen waarbij de software PlanDrive is geïnstalleerd of in gebruik is en voorts 

inzage te verstrekken in de hoogte van de daarvoor van die (rechts)personen ontvangen vergoedingen, voor de periode tot aan de 

beëindiging van de samenwerkings¬overeenkomst op 8 november 2010,  

 

5.4. veroordeelt Echoboomers om op grond van het portretrecht van Rijschool [eiser sub 1] c.s. met onmiddellijke ingang elk gebruik 

en openbaarmaking van het promotiemateriaal van de software PlanDrive waarop de beeltenissen van [eiser sub 1] en/of zijn 

familieleden voorkomen te staken en gestaakt te houden,  

 

5.5. veroordeelt Echoboomers om aan Rijschool [eiser sub 1] c.s. een dwangsom te betalen van € 10.000,00 voor iedere keer na 

betekening van dit vonnis dat zij in strijd  

handelt met een of meer bepalingen onder 5.1 tot en met 5.4, vermeerderd met € 2.000,00 voor iedere dag of gedeelte daarvan dat de 

overtreding voortduurt, tot een maximum van 

€ 250.000,00 is bereikt, 

 

5.6. bepaalt de termijn waarbinnen op grond van artikel 1019i Rv een bodemprocedure aanhangig dient te worden gemaakt op zes 

maanden vanaf de dag van het wijzen van dit vonnis, 
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5.7. veroordeelt Echoboomers in de proceskosten, aan de zijde van [eisers] tot op heden begroot op € 3.150,31, te vermeerderen met 

de wettelijke handelsrente over dit bedrag vanaf de veertiende dag na betekening van dit vonnis tot de dag van volledige betaling, 

 

5.8. veroordeelt Echoboomers tevens in de nakosten, aan de zijde van Rijschool [eiser sub 1] c.s. bepaald op € 131,00 voor nasalaris 

advocaat, te vermeerderen, voor het geval betekening van dit vonnis heeft plaatsgevonden en nodig is geweest, met € 68,00 voor 

nasalaris advocaat en de werkelijk gemaakte kosten voor het doen uitbrengen van een exploot van betekening, 

 

5.9. verklaart dit vonnis tot zover uitvoerbaar bij voorraad, 

 

5.10. wijst het meer of anders gevorderde af. 

 

Dit vonnis is gewezen door mr. R.J.B. Boonekamp en in het openbaar uitgesproken in tegenwoordigheid van de griffier mr. H. 

Siragedik op 13 april 2011. 
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Advocatenkantoor MyLegalCounsel is gespecialiseerd in juridische zaken met 

betrekking tot de ontwikkeling, distributie, levering en het 

contractmanagement van producten en diensten op het gebied van informatie- 

en communicatietechnologie (ICT).  
 

Expertise en praktijkgebieden 
ICT-contracten adviseren over en opstellen en beoordelen van contracten inzake 

outsourcing, ontwikkeling van software, licentiestructuren, Software as a Service, Cloud 
Computing, escrow, partnerships, (internationale) distributie en offshoring;  

 

ICT-contractmanagement begeleiding en advisering bij de implementatie, uitvoering, 

wijziging, heronderhandeling of afwikkeling (exit en transitie) van contracten op het gebied 

van ICT;  

 

Geschillen en procedures bijstaan in geschillen, gerechtelijke en arbitrale procedures 

over contractueel tekortschieten, schade en aansprakelijkheid en het indien nodig treffen 

van rechtsmaatregelen;  

 

Intellectuele eigendomsrechten adviseren over de bescherming van en optreden bij 

inbreuk inzake knowhow, databankrechten, domeinnamen en auteursrechten op software 

en andere ICT-producten en -diensten;  

 

Ondernemingsrecht behandeling van juridische zaken op het gebied van 

ondernemingsrecht, arbeidsrecht, insolventie, financiering en zekerheidsrechten; 

 

Cliënten  
ICT-leveranciers softwareontwikkelaars, serviceproviders, (value added) resellers,  

webdevelopers, ICT-dienstverleners, detacheringsbedrijven, webwinkels en 
hardwareleveranciers; 
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Afnemers van ICT Bedrijven, overheden en andere organisaties die begeleiding zoeken bij 

de sluiting van of geschillen over ICT-contracten en andere juridische zaken betreffende ICT-

producten en -diensten; 
 

Opleidingen  
MyLegalCounsel verzorgt ook opleidingen, oals een training of cursus voor medewerkers 
over het sluiten van ICT-contracten en de hantering van algemene voorwaarden of over 
contractmanagement in de praktijk.  

 

Werkwijze en tarieven  
De werkwijze van MyLegalCounsel is no nonsense, op basis van gedegen kennis en vooral 
gedragen door jarenlange ervaring in de advocatenpraktijk. Uitgangspunt is de 
vertrouwensbasis tussen cliënt en advocaat. In de samenwerking staan professionaliteit en 
het vinden van oplossingen voorop.  

 

Werkzaamheden worden door MyLegalCounsel uitgevoerd op basis van een schriftelijke 

opdracht. In beginsel vindt behandeling van zaken plaats tegen vergoeding van een 

uurtarief. Het uurtarief bedraagt € 210,00. Een opslag voor kantoorkosten wordt niet 

berekend en evenmin geldt bij spoedeisendheid een hoger tarief. Externe kosten (uittreksels 

uit het handelsregister, leges en griffierecht) worden rechtstreeks doorbelast.  

 

Bij bepaalde vastomlijnde werkzaamheden kan op basis van een vast tarief worden gewerkt 

en bij omvangrijke projecten is een gereduceerd uur- of dagtarief bespreekbaar.  In alle 

gevallen worden verrichte werkzaamheden en tijdsbesteding inzichtelijk gemaakt door 

middel van een deugdelijke specificatie.  
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Uit de praktijk  
Contracten voor het distributienetwerk een Nederlands bedrijf heeft een 

softwareproduct ontwikkeld dat op de markt wordt gebracht in de Verenigde Staten en de 
ons omringende Europese landen door de value added resellers. Wij hebben de contracten 
gemaakt waarmee de targets zijn gesteld en de kwaliteit van de implementatiediensten door 
de resellers wordt gewaarborgd.  

 

Inbreuk intellectuele eigendom een concurrent gaat over tot het voeren van een 

slogan die door de cliënt met succes in reclamecampagnes wordt gebruikt. Na een sommatie 

tot staking en schikkingsonderhandelingen die niet tot een minnelijke regeling leiden, volgt 

een kort gedingprocedure. Daarin wordt een rechterlijk verbod op straffe van een forse 

dwangsom verkregen. De inbreuk is daarmee een halt toegeroepen.  

 

Geschil oplevering maatwerksysteem de ontwikkeling en bouw van een applicatie in 

opdracht van een medisch instituut loopt spaak en een gerechtelijke procedure dreigt. Wij 

staan de leverancier bij in de onderhandelingen over de schadeclaim en komen tot een 

gezamenlijke oplossing die een procedure bij de rechter overbodig maakt.  

 

Nadere informatie en contact  
Voor meer informatie over expertise en ervaring en om kennis te nemen van nieuws en 
publicaties zie de website. Neem voor overige vragen of voor het maken van een 
kennismakingsafspraak contact op.  
 

Advocatenkantoor MyLegalCounsel B.V. 

Minervahuis III 
Rodezand 34 
3011 AN ROTTERDAM 
+31 (0)10 229 06 46  
www.mylegalcounsel.nl  

 

contactpersoon 

mr. Robert Grandia 
+31 (0)6 37 17 15 50  
grandia@mylegalcounsel.nl   

http://www.mylegalcounsel.nl/
mailto:grandia@mylegalcounsel.nl

