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HOOFDSTUK 1

Inleiding

' It seems to us that the main criticism oftheopera-

tion of the reasonableness test in this area is that
no general principles can be drawnfrom the courts'
approach.

,1

1           Probleemstelling en belang onderwerp

Het beginsel van contractvrijheid brengt mee dat partijen die overeenkomsten
kunnen sluiten die zij willen sluiten.2 Het staat partijen om die reden in beginsel

vrij om in een overeenkomst ten aanzien van hun aansprakelijkheid een regeling
te treffen die afwijkt van het aanvullende recht. Van een exoneratieclausule wordt
gesproken indien de afwijking ten nadele van de afnemer plaatsvindt.3 Centraal
in dit boek staat de vraag hoe kan worden beoordeeld wanneer een prestant zich
in een overeenkomst ten opzichte van zijn afnemer op een exoneratieclausule kan
beroepen.

Zoals wij zullen zien, is er naar Nederlands recht maar een beperkt aantal

duidelijke regels op basis waarvan de geoorloofdheid van een (beroep op een)
exoneratieclausule kan worden beoordeeld: Zijn deze regels niet van toepassing,

1        Law Commission 1996, nr. 5.19.
2           Asser/Hartkamp 4-II (2001), nr.  34 en Kotz 1997, p.  124.
3       Asser/Hartkamp 4-I (2000), nr. 340. Met de prestant doel ik op degene die de prestatie verricht,

terwijl de afnemer degene is die de prestatie ontvangt. Ik zal in dit onderzoek deze terminologie
zoveel mogelijk gebruiken.

4          Zie allereerst HR 12 december 1997, NJ 1998,208 (Gemeente Stein/Steiner Zand- en Grindhandel
Driessen BV): 'Een exoneratieclausule als de onderhavige dient (...) buiten toepassing te blijven
voor zover die toepassing in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en
billijkheid onaanvaardbaar zou zijn. Zulks zal in het algemeen het geval zijn indien de schade is
te wijten aan opzet of bewuste roekeloosheid (door het Hof aangeduid met: grove schuld) van de
schuldenaarofvan met deleiding van zijn bedrijfbelastepersonen.' Ziedaarnaast HR 31 december
1993, NJ 1995,389 nt. CJHB (Matatag/De Schelde): 'Bij een overeenkomst van de onderhavige
aard, gesloten tussen bedrijven als hiervoor aangeduid, kan immers niet gezegd worden dat het
naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar is in de toepasselijke algemene
voorwaarden aansprakelijkheid ook voor ernstige fouten van te werk gestelde personen die niet
totdebedrij fsleidingbehoren, geheel often dele uitte sluiten en ingeval van schadeals hiergeleden
op deze uitsluiting dan ook een beroep te doen.' In HR 9 oktober 1992, NJ 1994, 287 (Maas-
sluis/Pakwoningen BV) sauveerde de Hoge Raad tot slot de overweging van het Hof dat de
'garantieverplichting een zo wezenlijke eigenschap betreft dat de redelijkheid zich ertegen verzet
aan het bedoelde beding, dat in algemene termen een instaan voor verborgen gebreken uitsluit en
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dan geldt sinds het arrest Saladin/HI#Udathet antwoord op de vraag ofeen beroep
is toegestaan op een contractueel beding waarbij de prestant zijn aansprakelijkheid
voor zekere gedragingen heeft uitgesloten, afhankelijk kan zijn van de waardering
van tal van omstandigheden.5 De omstandigheden die door de Hoge Raad in dat
arrest expliciet werden genoemd, zijn in de loop der tijd in zowel rechtspraak als
literatuur aangevuld: Bij de beoordeling van de redelijkheid van een (beroep op

een) exoneratieclausule zal de feitenrechterhetbelang van de feiten en omstandig-
heden waarop partijen zich hebben beroepen expliciet dienen te bespreken: Tot

slot merk ik op dat de wetgever ten aanzien van enige bijzondere overeenkomsten
met betrekking tot de exoneratiemogelijkheden van de prestant regels heeft
opgenomen8 en in art. 6.237 sub f BW heeft bepaald dat een exoneratieclausule
die onderdeel is van algemene voorwaarden ten opzichte van consumenten wordt
vermoed onredelijk bezwarend te zijn.

Het probleem dat is verbonden aan de in het Nederlands recht gehanteerde
wijze van toetsen, is dat het onduidelijk is hoe de toetsing aan de hand van de
diverse soorten omstandigheden concreet moet worden verricht. Het antwoord

op de vraag hoe de verschillende omstandigheden moeten worden ingevuld en
hoe zij zich ten opzichte van elkaar verhouden, kan maar moeilijk worden gegeven.
Gevolg is dat de geoorloofdheid van een (beroep op een) exoneratieclausule door
partijen dikwijls moeilijk te voorspellen is: Daarnaast geldt ook voor de rechter

naar zijn strekking als standaardbeding is te beschouwen, de betekenis toe te kennen dat het die
garantieverplichting uitschakelt (...).'

5           HR  19 mei  1967, NJ  1967,  261  nt. GJS (Saladin/HBU). Zie voor de wijze van toetsen voor het
Saladin/HBU-arrest, Rijken  1983, p. 86 e.v.

6           Zie bijvoorbeeld HR 20 februari  1976, NJ 1976,486 nt. GJS (Pseudo-vogelpest), HR 18 december
1981, NJ 1982,71 (Van Kleef/Monster) en meer recentelijk HR 12 mei 2000, NJ 2000,412 (NV
Interpolis Schade/Peeten BV). Zie voor literatuur onder meer Jongeneel 1991, p. 201 e.v. en Rijken
1983, p. 133 e.v. Een aantal van deze omstandigheden is neergelegd in art. 6:233 onder a BW. Dat
artikel bepaalt dat een beding in algemene voorwaarden vernietigbaar is indien het onredelijk
bezwarend is.

7        Van den Brink 2002, p. 76 en Valk, WPNR 2002, p. 5. Vergelijk in dat opzicht HR 12 mei 2000,
NJ 2000,412 (NV Interpolis Schade/Peeten BV). Valk merkt op dat de Hoge Raad wellicht wat
gas terug heeft genomen in HR 23 februari 2001, NJ 2001, 277 (Montayo/ABN AMRO). Zie Valk,
WPNR 2002, p. 5 noot 20.

8        Zie bijvoorbeeld de artt. 7:6 (geen exoneratie in consumentenkoop), 7:463 (geen exoneratie in het
geval van medische aansprakelijkheid) en 7:658 lid 3 BW (geen exoneratie in het geval
werkgeversaansprakelijkheid).

9        Zie vooreen signalering vanditprobleem Barendrecht 1992,p. 10-12 enp. 105-109, Bloembergen,
BR 1969, p. 357, Van den Brink 2002, p. 61 e.v., Christiaans 2002, p. 87, Driessen, Juridisch up
to date 2001, p 19, Hondius 1978, p. 476, (alhoewel Hondius in WPNR 2002 echter schrijft dat
hetmetderechtsonzekerheid wei mee valt (p. 50): 'Inmiddels heeft zich een jurisprudentie gevormd
waaruit een redelijk en meestal ook billijk beeld ontstaat  van wat toelaatbaar is en  wat niet.'  Hij
motiveert zijn stelling echter alleen door middel van het opnoemen van enkele voor de invulling
van de redelukheidstoets van belang zijnde omstandigheden, zonder aan te geven hoe die
omstandigheden concreet moeten worden ingevuld en hoe zij zich ten opzichte van elkaar verhouden),
Klaassen, A&V 1999, p. 65, Klik, NTBR 2002, p. 213, Rijken 1983, p. 102, Tjittes 1996, p. 49.
Vranken 1997, p. 33, Wachter, NbBW 1999, p. 18, Van Wechem2002,p. 50en Wessels& Jongeneel
1997, p. 212 (met betrekkingtot het handelsverkeer). Zo schrijft Wachter, NbBW 1 999,p. 18: 'De
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dat de Saladin/HBU-formule in een concreet geschil maar weinig houvast biedt.
Illustratief in dit verband is het feit dat de rechtspraak een versnipperd beeld geeft.10

Dit boek stelt een wijze vantoetsen voorop basis waarvan de geoorloofdheid
van een exoneratieclausule op voorhand met meerzekerheid kan wordenbeoordeeld
en die tegelijkertijd tot redelijke uitkomsten leidt. Het belang van een dergelijke
studie is duidelijk. Exoneratieclausules komen in de praktijk veelvuldig voor. In
vrijwel alle (standaard)contracten is een exoneratieclausule geformuleerd, zoals
wij later zullen zien. Het economisch verkeer is gebaat bij duidelijker normen op
basis waarvan de geoorloofdheid van een exoneratieclausule kan worden
vastgesteld. Dat geldt zowel aan de kant van de prestant als aan de kant van de
afnemer. Waarom is dat zo?

Voor de prestant is meer zekerheid ten aanzien van de geoorloofdheid van
een exoneratieclausule wenselijk, omdat hij dan beter de risico's die aan een
transactie zijn verbonden kan managen. Dat kan de prestant doen door het risico
door middel van een aansprakelijkheidsverzekering te dekken en/of bij zijn
prijsstellingrekening te houden met de omstandigheid dathetrisico doorhem wordt
gedragen.

1I

Ook voor de afnemer zijn duidelijker normen belangrijk. Is de afnemer bij
het aangaan van de overeenkomst op de hoogte van de inhoud van de exoneratie-
clausule, dan is het voor hem van belang te weten ofhij het risico in het geval van
schade ook daadwerkelijk dient te dragen: 2 Op die manier kan de afnemer beter

rechtszekerheid is (...) mijns inziens niet gebaat bij toetsingsformules die bij veel voorkomende
problemen als de toetsing van algemene voorwaarden geen duidelijk soortgelijk gewicht aan de
van belang zijnde argumenten toekennen maar alleen een catalogus vormen waarin voor eenieder
argumenten zijn te vinden die - zo lijkt het soms - ook voor ieder doel ingezet kunnen worden.'
Zie eveneens A-G Bakels in zijn conclusie voor HR 21 december 2001, JOL 2001,760 (Maduro
& Curiel's Bank NV/Lowstate Investments NV) die opmerkt dat de wijze waarop de feitenrechter
een beroep op een exoneratieclausule beoordeelt in de praktijk nogal eens het karakter van een
toverformuleheeften A-G Spierin zijn con cl usie voor HR 1 5 januari 1999, NJ 1999,242 (Mastum
Dakbedekkingen Amsterdam BV/Nationale Nederianden Schadeverzekering Maatschappij NV).
Spierschrijft: 'De rechtspraak heefteen aantal belangrijke factoren genoemd. Hoedeze zich onderling
verhouden kan niet in enkele algemene regels, die ook nog houvast bieden, worden verwoord.
Daarvoor is de verscheidenheid aan casus te groot (...), terwijl bovendien de feitelijke waardering
van iederezaak een rol zal (moeten) spelen. Het behoeft dan ook niet te verbazen dat de rechtspraak
geen duidelijke oplossing biedt voor het onderhavige geval, verweven als dat nu eenmaal is met
de  eigenaardigheden   van   deze   zaak.' Van voornoemde schrijvers zijn Bakels, Barendrecht,
Bloembergen, Van den Brink, Christiaans, Driessen, Klik, Rijken, Tjittesen Wachter kritisch over
deze rechtsonzekerheid. Spier, Vranken, Van Wechem en Wessels & Jongeneel volstaan met een
signalering van het probleem. Klaassen merktop dat zelfs 'een begin van normering' - zoals Wachter
bepleit - niet haalbaar is, 'althans niet op een wijze die in de praktijk daadwerkelijk de beoogde
houvast biedt. De toepassing van rechtsregels is nu eenmaal geen techniek, en zeker niet op dit
terI-ein. Wegingvan alle omstandigheden van het concrete gevalis voorhet vormen van een oordeel
omtrent de redelijkheid en billijkheid onvermijdelijk.' Zie Klaassen, A&V  1999, p. 65.

10      Barendrecht 1992, p  11 en p. 105 en Van den Brink, RM Themis 1998.
11      Vergelijk van den Brink 2002, p. 62 en Tjittes, Contracteren 2001, p. 32.
12      Zoals wij in hoofdstuk 3 paragraaf 3.2 zullen zien, is deze omstandigheid inzake het op de hoogte

zijn geen vanzelfsprekendheid.

3



Hoofdstuk 1

beslissen ofhet de moeite waard is het risico - bijvoorbeeld door middel van een

schadeverzekering - te ondervangen.
I 3

Daarnaast is ook vanuit een expost perspectie fmeer kennis ten aanzien van

de geoorloofdheid van de gehanteerde exoneratieclausule voor beide partijen
wenselijk. In het geval van schade is het dan immers duidelijker door welke partij
deze dient te worden gedragen. Kostbare onderhandelingen en procedures die

betrekking hebben op de vraag of de exoneratieclausule de redelijkheidstoets
doorstaat, kunnen op die manier worden voorkomen, dan wel sneller worden
afgehandeld.

Hiervoor schreef ik dat de andere wijze van toetsen die ik wil ontwikkelen
niet alleen moet leiden tot meerrechtszekerheid, maarook totredelijke uitkomsten.
Maar wat is een redelijke uitkomst? Naar Nederlands recht wordt die vraag, zoals

ik hiervoor aangaf, sinds het arrest Saladin/HBU veelal beantwoord door middel
van een verwijzing naar de omstandigheden  van het geval. 14 Maar waarom  de

aanwezigheid van juist die omstandigheden de (on)redelijkheid van een exoneratie-
clausule meebrengen wordt doorde rechter veelal niet aangegeven: 5 Ik wil daarom
in dit onderzoek de inhoudelijke argumenten naar voren halen op basis waarvan
de redelijkheid van een exoneratieclausule naar mijn mening dient te worden
beoordeeld. In dat opzicht wil ik laten zien dat rechtszekerheid en het doormiddel
van een inhoudscontrole bereiken van een redelijk resultaat elkaar niet uitsluiten. I 6

2          Rechtsvergelijking

In het onderzoek wordt aandacht besteed aan buitenlands recht. Achterliggende
gedachte is dat de suggesties en oplossingen die in andere rechtsstelsels zijn
gecreeerd, als inspiratiebron  voor  het onze kunnen dienen."  Het is immers

waarschijnlijk dat de te maken afwegingen inzake het vaststellen van de redelijkheid
van een exoneratieclausule met elkaar overeenkomen. Afwegingen die in andere

13     Van den Brink 2002, p. 62.
14     HR 19 mei 1967, NJ 1967,261 nt. GJS (Saladin/HBU).
15      Zie ook Vranken 1997, p. 26 die in zijn algemeenheid opmerkt: 'Dit (het werken met behulp van

lijsten van relevante gezichtspunten, sub-normen en vuistregels, JHD) betekent dat de beslissing
over wat in een concreet geval rechtens is, mede afhangt van de feiten en omstandigheden van het
concrete geval zelf, althans voor zover deze erkenning hebben gevonden in de lijsten van
gezichtspunten, sub-normen ofvuistregels dan wei daarin alsnog worden opgenomen, want anders
tellen ze niet. Anders gezegd: via het intermediair van de relevante gezichtspunten, sub-normen
en vuistregels maken de te beoordelen feiten en omstandigheden deel uit van de beoordelingsnorm.
Het verwijt van (een zekere) normloosheid ligt voor de hand.'

16 Anders kennelijk Brunner 1992, p., 87 e.v. en Tjittes, Contracteren 2001,p. 31 e.v. dierechtszeker-
heid willen bereiken door de rechter uiterst terughoudend te laten zijn in het toetsen van
contractbedingen.

17 Pintens 1998, p. 33 e.v. en Zweigert & Kiltz 1998, p. 15 e.v.
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Inleiding

rechtsstelsels worden gemaakt, zouden ook voor ons rechtsstelsel van belang
kunnen zijn.

Na enig vooronderzoek is gekozen voor een vergelijking met Engeland en
Duitsland. Het Engelse recht bleek interessant te zijn vanwege de met het
Nederlandse recht vergelijkbare wijze van toetsen. Ook in dat rechtsstelsel hangt
de redelijkheid van een exoneratieclausule afvan de omstandigheden vanhet geval.
Bekeken zal worden in hoeverre de invulling die in dat rechtsstelsel aan de
omstandighedencatalogus wordt gegeven voor het Nederlands recht van belang
kan zijn. Het Duitse recht biedt inspiratie vanwege de geheel andere wijze van
toetsen die in datrechtsstelsel wordt gehanteerd. Exoneratieclausules worden naar
Duits recht algemeen en abstract getoetst, hetgeen meebrengt dat de individuele
omstandigheden met betrekking tot het sluiten van de overeenkomst bij de
beoordeling van de redelijkheid van een exoneratieclausule in beginsel geen rol
spelen:8 Niet de 'Einzelfallgerechtigkeit', maar de 'Einzelklauselgerechtigkeit'
wordt vastgesteld, zo zegt men weI.' ' Een dergelijke benadering lijkt vanuit het
oogpunt van rechtszekerheid aantrekkelijk. De wenselijkheid van die benadering
zal dan ook worden bekeken. Ook heb ik aandacht geschonken aan het Duitse recht
vanwege de hoeveelheid informatie die voorhanden is. De literatuurenjurispruden-
tie zijn overvloedig en daarnaast hoog ontwikkeld.

3            Methode van onderzoek en plan van aanpak

Het onderzoek bestaat uit twee delen. In het eerste deel begin ik met een hoofdstuk
(2) waarin ik het begrip exoneratieclausule nader analyseer en aangeef hoe een
dergelijke clausule naar geldend Nederlands, Engels en Duits recht wordt
beoordeeld. Vervolgens geef ik in hoofdstuk 3 aan wanneer een inhoudscontrole
van een exoneratieclausule naar mijn mening wenselijk is, waarna ik in hoo fdstuk
4 een alternatie fpresenteer voor de wijze waarop exoneratieclausules thans worden
getoetst.

In het tweede deel pas ik de in hoo fdstuk 4 uiteengezette theorie toe op enkele
veel voorkomende soorten overeenkomsten. Achterliggende gedachte is dat de
toepassing van het redelijkheidsbegrip op die manier meer inzichtelijk wordt.
Daarnaast probeer ik aan te tonen dat mijn benadering tot zowel duidelijke als
redelijke resultaten leidt en dat zij voldoende aansluiting vindt bij de huidige

18         Zoals ik in hoofdstuk 2 zal aangeven geldt voor consumentenovereenkomsten daarnaast een extra
individueel concrete toets. Ik zal echter naar voren brengen dat de rechter deze toets in beginsel
niet toepast.

19     Staudinger/Coester, § 9 AGBG, Rdn  82.
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rechtspraak om in de toekomstige jurisprudentie te worden geintegreerd.20 Ik
behandel vier soorten overeenkomsten. Ik heb gekozen voor overeenkomsten die
veel voorkomen en daarnaast ook dusdanig van elkaar verschillen dat voor ieder
van die overeenkomsten geldt dat bij de beoordeling van de redelijkheid van een
(beroep op een) exoneratieclausule eigen afwegingen kunnen worden gemaakt.
Daarmee beoog ik tevens te laten zien dat en hoe de theorie op nog andere soorten
overeenkomsten zou kunnen worden toegepast. Voor elk soort overeenkomst die

ik bespreek geef ik allereerst aan hoe zij op basis van het aanvullende recht wordt
geregeld. Daarnaast wordt ingegaan op de vraag hoe in die overeenkomst een
exoneratieclausule naar geldend Nederlands, Engels en Duits recht moet worden
beoordeeld. In dat opzicht maak ik een onderscheid tussen het consumenten- en
het handelsverkeer.

Allereerst bespreek ik de overeenkomst op grond waarvan de prestant de plicht
heeft de door de afnemer in bewaring gegeven zaken te beschermen (hoofdstuk
5). Hetgaat danbijvoorbeeldomde opslag van zakenofom werkzaamheden zoals
die door bewakingsbedrijven worden uitgevoerd. Vervolgens komt in hoofdstuk

6 de behandeling van zaken aan de orde. In een dergelijke overeenkomst dient

de prestant de toestand van een zaak te verbeteren, om zo een verandering in die
zaak te voorkomen, dan wel deze juist te bewerkstelligen. Bij dergelijke
overeenkomsten kan worden gedacht aan schoonmaak-, reparatie- en onderhouds-
werkzaamheden. De overeenkomst die met een beroepsbeoefenaar wordt gesloten,
behandel ik in hoofdstuk 7. In dat hoofdstuk worden de exoneratiemogelijkheden
van de advocaat, de notaris, de accountant en de arts besproken. De laatste
overeenkomst waaraan ik aandacht schenk, is de koopovereenkomst. Aan de orde
komt de consumentenkoop, de koop van een onroerende zaak en de handelskoop.
Een behandeling daarvan vindt plaats in hoofdstuk 8. Hoofdstuk 9 bevat een
overzicht van de belangrijkste resultaten en is voorzien van conclusies.

20          Aan een preventieve inhoudscontrole van algemene voorwaarden door een overheidsorgaan besteed
ik geen aandacht, nu dit middel in Nederland nooit serieus is overwogen. Zie Asser/Hartkamp 4-Il
(2002),nr. 344. Zie metbetrekking totoverheidstoezicht op standaardvoorwaarden Hondius 1979,
p 335 e v.
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HOOFDSTUK 2

De exoneratieclausule per rechtsstelsel bezien

1          Inleiding

In dit hoofdstuk wil ik allereerst bespreken wat ik onder het begrip exoneratieclau-
sule versta en wat zijn verschijningsvormen zijn (paragraaf 2). Daarnaast wordt
in paragraaf 3 bekeken op welke wijze de geoorloofdheid van een dergelijke
clausule naar Nederlands, Engels en Duits recht wordt beoordeeld. Daarbij  komt
eveneens de Europese richtlijn inzake 'oneerlijke bedingen'  kort aan de  orde:
Aan de vraag wanneer een exoneratieclausule die onderdeel is van algemene
voorwaarden in de overeenkomst is opgenomen, besteed ik geen aandacht.2 Reden
daarvoor is dat ik in dit onderzoek met name de redelijkheid van een (beroep op
een) exoneratieclausule wil bespreken. Ikzal naarvorenbrengen dat exoneratieclau-
sules in alle drie de rechtsstelsels op zowel formulering (paragraaf4) als inhoud
(paragraaf5) kunnen worden gecontroleerd. Duidelijk zal worden dat naar zowel
Nederlands, Engels als Duits recht de geoorloofdheid van een exoneratieclausule
afhangt van de omstandigheden van het (individuele) geval. Welke omstandigheden
dat zijn en hoe die toetsing aan de omstandighedencatalogus eruit ziet, analyseer
ik in paragraaf6. Ik zal aangeven dat de verschillende omstandigheden in een drietal
categorieen kunnen worden onderverdeeld. Die drie categorieen omstandigheden
hebben respectievelijk betrekking op het sluiten van de overeenkomst, de
redelijkheid van het beding zelf en rechtsethische (ofbillijkheids)overwegingen.
De exoneratiemogelijkheden ten aanzien van de vordering tot vergoeding van

personenschade bespreek ik in een aparte paragraaf 7. De conclusie is in de laatste
paragraaf (8) te lezen.

2          Definitie en verschijningsvormen

In de Nederlandse literatuur wordt een exoneratieclausule gedefinieerd als een
beding op grond waarvan een wettelijke verplichting tot schadevergoeding, ontstaan
door een toerekenbare tekortkoming (dat wil zeggen een niet, niet-tijdige of niet-

1 Richtlijn 93/13/EG, PbEG 1993 L 95/29
2        Zie daarvoor Hijma 1997, p. 23 e.v. en Loos 2001, p. 11 e.v.
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behoorlijke nakoming) en/of onrechtmatige daad wordt uitgesloten ofbeperkt.3
Exonereren kan op diverse manieren. Zo is het mogelijk de aansprakelijkheid te
beperken tot de situatie waarin de schade door opzet ofgrove schuld van de prestant
is veroorzaakt. Daarnaast kan de aansprakelijkheid voor gedragingen van bepaalde
(hulp)personen (zoals bijvoorbeeld van een niet-leidinggevende ondergeschikte)
geheel ofgedeeltelijk worden uitgesloten. De exoneratieclausule heeft in dat geval
betrekking op degene die de schade heeft veroorzaakt. Een beperking ofuitsluiting
naar de aard van de schade kan eveneens worden gehanteerd. Hiervan is
bijvoorbeeld sprake indien de schuldenaar zich vrijtekent van aansprakelijkheid
voor winstderving. Ook een beperking naar de hoogte van de schade is mogelijk.
In dat geval wordt de aansprakelijkheid tot een bepaalde geldsom beperkt. Tot
slot kan een exoneratieclausule de aansprakelijkheid natuurlijk ook volledig
uitsluiten.4

Hartkamp hanteert een wat ruimere definitie dan die welke hiervoor is
weergegeven. Hij spreekt van eenbeding waarbij de schuldenaarzijn aansprakelijk-
heid uitsluit of beperkt.s Ook in Engeland6 en Duitslancf wordt het begrip
exoneratieclausule veelal ruimer gedefinieerd. Een dergelijke ruimere invulling
van het begrip exoneratieclausule houdt rekening met het feit dat aansprakelijkheid

3       Drion 1957, p. 185 e.v., Salomonson 1957, p. 146 e.v., Rijken 1983, p. 20 e.v., Kortmann, TPR
1988, p. 1207 en Wessels& Jongeneel 1997, p. 184. Zieeveneens art. 6:237 sub f BW. Dezebepaling
definieert een exoneratieclausule als een beding dat de gebruiker (zie voor dit begrip art. 6:231
onder b BW) of een derde geheel of ten dele bevrijdt van een wettelijke verplichting tot
schadevergoeding.

4         Zie voor vergelijkbare indelingen Hondius 1979, p. 177, Kortmann, TPR  1988, p. 1222-1223,
Palandt/Heinrichs, § 307 BGB, Rdn. 43-45, Rijken 1983, p. 40(dieopp. 38-39 eveneenseen indeling
maakt naar de aard van de niet-nakoming) en Wessels & Jongeneel 1997. p. 187.

5         Asser/Hartkamp4-1 (2000), nr. 340. Vergelijk eveneens Brunner in zijn nootonderHR7 mei 1982,
NJ 1983,509 (Van Dijk/Bedaux), die aangeeft dat ieder'beding(...)dataan een wederpartij rechten
beoogt te ontnemen die zij zonder dat beding zou hebben gehad, is een exoneratiebeding voor de
andere partij.'

6         S. 13 (1) van de Unfair Contract Terms Act (UCTA), de wet die betrekking heeft op de regulering
van exoneratieclausules, luidt als volgt: 'To the extent that this Part of this Act prevents the exclusion
or restriction of any liability it also prevents - (a) making the liability or its enforcement subject
to restrictive or onerous conditions; (b) excluding or restricting any right or remedy in respect of
the liability, or subjecting a person to any prejudice in consequence of his persuading any such
right or remedy; (c) excluding or restricting rules of evidence or procedure; and (to that extent)
sections 2 and 5 to 7 alsoprevent excluding orrestricting liability by reference to terms and notices
which exclude or restrict the relevant obligation or duty.'

7           In Duitsland wordt een ruimere definitie gehanteerd door Brandner, in: Ulmer, Brandner & Hensen
2001, § 9 AGBG, Rdn. 148: 'Die Wirkung einer Haftungsfreizeichnung hat die Abbedingung,
Einschrankung oder Veriagerung vertraglicher Rechte oder Pflichten, die nach dem Gesetz oder
dem Vertragszweck for die Position des Vertragspartners eine wesentliche Bedeutung haben.' Zie
eveneens Graf von Westphalen, BB 2002, p. 209. Hij spreekt van bedingen die de 'ihn treffende
Haftungslast (...) begrenzen oder sich gar von ihr freizeichnen.' Staudinger/Coester, § 9 AGBG,
Rdn. 331 hanteert daarentegen een wat minder ruim begrip: 'Freizeichnungsklauseln liegen (...)
immer dann vor, wenn im Ergebnis Schadensersatzansproche des Vertragspartners des Verwenders
ausgeschlossen oder beschr8nkt werden.' Deze definitie komt overeen  met die  van  de  in  noot  3
genoemde auteurs.
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De exoneratieclausule per rechtsstelsel bezien

ook op andere manieren kan wordenbeperkt ofuitgesloten dan door vrijtekening
ten aanzien van de vordering tot schadevergoeding. Zo kunnen bijvoorbeeld
bepaalde feiten tot overmachtsfeiten wordenbestempeld, waardoor de toerekenbaar-
heid van de tekortkoming wordt beperkt en kan een beding de primaire rechtsplicht
nader inperken. Hiermee wordt bedoeld dat het betreffende beding het intreden
van de wanprestatie verhindert; de vraag of sprake is van wanprestatie komt in
dat geval niet aan de orde: Alhoewel een dergelijk beding niet valt onder de
hiervoor als eerste weergegeven definitie van het begrip exoneratieclausule, zal
het effect hetzelfde zijn; de prestant verplaatst de schade naar de afnemer. Of het
beding dan betrekking heeft op de beperking van een primaire, dan wel secundaire
rechtsplicht, lijkt vervolgens niet zo relevant te zijn.9 In dit onderzoek zal ikdaarom
waar nodig eveneens aandacht besteden aan een beding dat de primaire rechtsplicht
van de prestant beperkt.

10

3          De rechtsstelsels en hun regelingen

Zoals ik in de inleiding aangaf, wil ik eveneens kort ingaan op de richtlijn oneerlijke
bedingen. Deze heeft tot enkele aanpassingen van het Burgerlijk Wetboek en het
'Burgerliches Gesetzbuch' geleid, waarvan de voornaamste inhetgeen hierna volgt
aan de orde zullen komen. In Engeland heeft de 'Unfair Terms in Consumer
Contract Regulations 1999' (UTCCRY' haarbestaan aan deze richtlijn te danken.
De belangrijkste bepaling van de richtlijn oneerlijke bedingen is art. 3. Dat artikel
bepaalt dat een beding in een overeenkomst waarover niet afzonderlijk is
onderhandeld, als oneerlijk wordt beschouwd indien het beding, in strijd met de
goede trouw, het evenwicht tussen de uit de overeenkomst voortvloeiende rechten

8        Vergelijk art. 6:237 onder b BW op grond waarvan een beding dat de inhoud en omvang van de
verplichtingen van de gebruiker wezenlijk beperkt ten opzichte van hetgeen de wederpartij zonder
dat beding redelijkerwijs mocht verwachten, wordt vermoed onredelijk bezwarend te zijn. Zie nader
over deze bepaling Wessels & Jongeneel 1997, p. 174.

9           Zo ook Kortmann, TPR 1988, p. 1208-1209. Vergelijk eveneens Phillips Products Ltd v. Hyland
and another [1987] 1 WLR 659, p. 666 (per Lord Justice Slade): 'There is no mystique about
'exclusion' or 'restriction' clauses. To decide whether a person 'excludes' liability by reference
to a contract term, you  look at the effect of the term.  You  look at its substance.'

10          Dat is met name het gevalin hoofdstuk 8 waar de koopovereenkomst aan de orde komt. Door middel
van zogenaamde garanties kunnen verkopers hun primaire rechtsplicht beperken, op grond waarvan
de verkoper een zaak dient te leveren die aan de verwachtingen van de koper voldoet. Vergelijk
eveneens Rijken  1983, p. 20 e.v. Daarnaast kan de prestant'obstakels' in een overeenkomst opnemen
die aan de vordering tot vergoeding van schadevergoeding in de weg kunnen staan. Christiaans
2002, p. 83 geeft als voorbeelden het gebruik van vervaltermijnen, eisen aan ingebrekestellingen
en verzuim, lastige vormvoorschriften en bewijsomkeringen. Kortmann, TPR 1988, p.  1208 noot
11 merkt te dien aanzien terecht op dat veel van de regels die van belang zijn voor de exoneratieclau-
sule, op dit soort bedingen van overeenkomstige toepassing zijn.

11         Welke een vervanging is van de 'Unfair Terms in Consumer Contract Regulations  1994'.
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en verplichtingen van de partij ten nadele van de consument aanzienlijk verstoort. 12

Voor de beoordeling van het oneerlijke karakter van het beding dienen alle

omstandigheden rond de sluiting van de overeenkomst in aanmerking te worden

genomen. Tevens dient ingevolge art. 4 van de richtlijn naar de aard en overige
inhoud van de overeenkomst te worden gekeken. In de bij de richtlijn behorende

bijlage is een indicatieve en niet-uitputtende lijst van bedingen opgenomen die
als oneerlijk kunnen worden aangemerkt; de zogenaamde blauwe lijst. 13 Onderdeel
van die lijst is bijvoorbeeld het beding waarmee de gebruiker zich (gedeeltelijk)
vrijtekent van aansprakelijkheid voorpersonenschade14 en die waarbij de rechten
van de consument bij wanprestatie van de verkoper' 5 op ongepaste wijze worden
uitgesloten ofbeperkt.16 Op grond van de doorhet Hofvan Justitie gewezen arresten
Oc6anoi7 en Commissie/Italikz lijkt het aannemelijk dat de rechter ten aanzien
van een met een consument gesloten overeenkomst verplicht is de in de blauwe

lijst opgenomen (mogelijk) oneerlijke bedingen ambtshalve te toetsen. 19

Naar Nederlands recht kan de redelijkheid van een (beroep op een)
exoneratieclausule op diverse manieren worden getoetst. Allereerst kan een
dergelijke clausule op grond van art. 3:40 lid 1 BW nietig zijn wegens strijd met
de goede zeden. Verdedigd wordt wel dat daar sprake van is indien de prestant
zich vrijtekent van aansprakelijkheid voor schade die hij zelf opzettelijk heeft
veroorzaakt.20 Daarnaast is het beding ingevolge art. 3:40 lid 2 BW vernietigbaar
indien het in strijd is met een dwingende wetsbepaling. Voorbeelden van dergelijke
dwingende wetsbepalingen zijn art. 7:463 BW (aansprakelijkheid van medisch

hulpverlenerenziekenhuis) en art. 7:6581id 3 BW (werkgeversaansprakelijkheid).

12 Hetbegrip consument wordt in art. 2 sub b van de richtlijn gedefinieerd als iedere natuurlijke persoon
die bij onderdeze richtlijn vallende overeenkomsten handelt voordoeleinden die buiten zijn bedrij fs-
of beroepsactiviteiten vallen.

13      Loos 2001, p. 96 e.v. Zie ook de 'Comments to art. 4:110 PECL' in Lando & Beale 2000, p. 266.
14     Zie punt 1 sub a.
15 Onder verkoper wordt ingevolge art. 2 sub c van de richtlijn iedere natuurlijke persoon of

rechtspersoon verstaan die bij onder deze richtlijn vallende overeenkomsten handelt in het kader
van zijn publiekrechtelijke of privaatrechtelijke beroepsactiviteit.

16     Zie punt 1 sub b. De Engelse en Nederlandse versie laten zien dat zowel een uitsluiting als een
beperking van de aansprakelijkheid slechts mogelijk is voorzover dit niet op ongepaste wijze gebeurt.
De Duitse versie luidt echter als volgt: 'Klauseln, die darauf abzielen oder zur Folge haben, daB
die AnsprOche des Verbrauchers gegenober dem Gewerbebetreibenden oder einer anderen Partei

(...) ausgeschlossen werden oder ungebuhrlich (cursivering, JHD) eingeschrankt werden, wenn
der Gewerbebetreibende eine der vertraglichen Verpflichungen ganz onder teilweise nicht erfullt
onder mangelhaft erfullt'. In de Duitse tekst wordt, anders dan in de Nederlandse en Engelse tekst,
een uitsluiting van de aansprakelijkheid dus steeds ongeoorloofd geacht.

17      HvJ EG 27 juni 2000, NJ 2000, 730 (Octano Grupo Editorial/Murciano Quintero).
18       HvJ EG 24 januan 2002, Jur 2002, 1-819.
19         Zie voor een nadere uiteenzetting met verdere verwijzingen Loos & Wiersma, WPNR 2002, p. 330.

Voorheen werd door de meeste schrijvers aangenomen dat aan deze lijst weinig betekenis moest
worden gehecht. Zie bijvoorbeeld Wessels & Jongeneel 1997, p. 123.

20        Van den Brink 2002, p. 68-69, Kortmann, TPR 1988, p. 1232-1233, Rijken, NTBR 1998, p. 368
en Sandee  1995, p. 581. Vergelijk eveneens Wessels & Jongeneel  1997, p.  192.
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Aangezien een toetsing van exoneratieclausules aan de goede zeden tegenwoordig
nauwelijks meerplaats vindt,2' wijd ik aan deze toetsingsmogelijkheid geen aparte

bespreking.
22

Waar ik wel op inga, is de regeling algemene voorwaarden.23 De wederpartij 24

kan een beroep doen op de artt. 6:231 e.v. BW indien - kort gezegd - de
exoneratieclausule in algemene voorwaarden is opgenomen.

25 Alleen consumenten26

en kleine bedrijven27 vallen ingevolge art. 6:235 BW onderde reikwijdte van deze
regeling.28 Vanbelang is dat de regeling een open norm ('onredelijk bezwarend')
bevat waaraan exoneratieclausules kunnen worden getoetst (art. 6:233 onder a
BW). Een consument kan een beroep doen op de in de artt. 6:236 en 237 BW
neergelegde grijze (het beding wordt vermoed onredelijk bezwarend te zijn) en
zwarte lijst (het beding is onredelijk bezwarend). Daarnaast kan degene die met
een (onredelijke) exoneratieclausule wordt geconfronteerd art. 6:248 lid 2 BW

21        Rijken, NTBR 1998, p. 365. Zie voor een uitzondering Hof Amsterdam 7 mei  1992, S&S  1993,
100 (Kersten/Transpack Verhuizingen BV).

22     Van den Brink 2002, p. 65 e.v. wijst erop dat het voordeel van een toetsing aan de goede zeden
is dat debetreffende clausulezelf- dus los van de individuele omstandigheden van het betreffende
geval waarin een beroep op het beding wordt gedaan - wordt getoetst. Op deze manier ontstaat
er duidelijkheid over de vraag of een clausule al dan niet nietig is. Bijkomend voordeel is dat deze
vraag in cassatie kan worden getoetst. Zie ook Schoordijk 1979, p. 224.  Ik acht het resultaat van
deze wijze van toetsen wenselijk. Probleem is echter dat maar weinig clausules zich voor een
dergelijke toets lenen (bijvoorbeeld die waarbij geexonereerd wordt ten aanzien van personenschade
ofwaarbij aansprakelijkheid voor eigen opzet ofgrove schuld wordt uitgesloten ofbeperkt) en over
clausules die zich daar wel voor lenen, bestaat meestal juist wei duidelijkheid. Deze benadering
levert mijns inziens dan ook slechts een kleine bijdrage aan de oplossing van de onderhavige
problematiek. Zie eveneens paragraaf 6.2 van dit hoofdstuk waarin ik in het kader van mijn
bespreking van het Duitse recht opmerk datde geoorloofdheid van hetbedingzel fookdoormiddel
van een redelijkheid en billijkheidstoets kan worden vastgesteld. Vergelijk daarnaast hoofdstuk
3  paragraaf 3.

23 Algemene voorwaarden zijn 'een of meer schriftelijke 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.' Zie art. 6:231 sub a BW, waarover Hijma 1997, p. 11, Wessels & Jongeneel 1997,
p. 54 e.v. en Loos 2001, p.  1 e.v. Loos wijst erop dat bij de omzetting van de richtlijn elektronische
handel (Richtlijn 2000/31/EG van 8 juni 2000, PbEG 2000 L 178/1) het woord 'schriftelijk' zal
verdwijnen. Art. 6:231 suba BW komt dan overeen met art. 3 van de richtlijn oneerlijke bedingen
dat geen onderscheid maakt tussen mondelinge en schriftelijke bedingen.

24     Zie art. 6:231 sub c BW.
25         Op de vraag wanneer algemene voorwaarden onderdeel zijn van een overeenkomst richt ik mij zoals

ik hiervoor reeds aangaf niet. Ik verwijs daarvoor naar Hijma  1997, p.  23 e.v. en  Loos 2001, p.
11 e.v.

26 Een consument is blijkens de aanhef van de artt. 6:236 en 6:237 BW een natuurlijk persoon die
niet handelt in de uitoefening van zijn beroep ofbedrijf

27      Zie voor de precieze bewoordingen art. 6:235 lid 1 onder a BW.
28      Wei is in sommige gevallen een zekere 'reflexwerking' mogelijk. Dit betekent dat de (hierna te

noemen) grijze en zwarte lijst van de artt. 6:236 en 6:237 BW de toepasselijke toetsingsnorm
inkleuren. Zie PG Inv. Boek 6, p. 1677. Instemmend: Wessels & Jongeneel 1997, p. 240 e.v. en
Hartkamp in zijn conclusie voor HR 8 maart 1991, NJ 1991, 396 (Staalgrit) onder 7. Vergelijk
eveneens Hijma 1997, p. 41 e.v. Tjittes 1994, p. 203 meent dat reflexwerking ten gunste van een
grote onderneming in beginsel uitgesloten moet zijn. Vergelijk eveneens Spier, KwNBW  1984,
p. 129 e.v.
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inroepen.29 De prestant zal op grond van die bepaling geen beroep op het beding
kunnen doen indien dat naarmaatstaven van redelijkheid enbillijkheid onaanvaard-
baar moet worden geacht.

30

In het Engelse recht kan een exoneratieclausule zijn werking worden ontzegd
door 'the common law', de 'Unfair Contract Terms Act 1977' (UCTA) en de
'Unfair Terms in Consumer Contract Regulations 1999' (UTCCR). Voor de
inwerkingtreding van de UCTA konden onredelijke exoneratieclausules alleen
door middel van een totstandkomingstoets en uitleg worden bestreden: 1 Reden
daarvoor is dat het Engelse 'common law' maar zeer weinig ruimte laat om een
clausule die onderdeel is van een overeenkomst, vanwege zijn (onredelijk) effect
buiten werking te laten.32 In paragraaf 5 ga ik nader op dit punt in.

Hoewel de naam van de UCTA anders doet vermoeden, heeft deze wet alleen
betrekking op de toelaatbaarheid van exoneratieclausules, 'exemption clauses'
genaamd.33 Naar Engels recht wordt dit begrip echter - zoals wij in paragraaf 2

zagen - ruim gedefinieerd. Op de UCTA kan slechts een beroep worden gedaan
indien de exonerant handelt in de uitoefening van zijn beroep of bedrij f.34 In

sommige gevallen vereist de wet tevens dat de afnemer in de hoedanigheid van
consument handelt.35

De UCTA regelt bedingen die de aansprakelijkheid uitsluiten of beperken
op drie verschillende manieren. Allereerst kunnen die bedingenop'reasonableness'
worden gecontroleerd op grond waarvan de prestant zich geheel  of gedeeltelijk
vrijtekent vanaansprakelijkheid voorschade die door'negligence' is veroorzaakt. 36

29     Op de verhouding tussen toetsing aan art. 6:231 e.v. BW en art. 6:248 lid 2 BW richt ik mij in
paragraaf 5.

30       Onderhetouderechtoordeeldede Hoge Raadin HR20 november 1981,NJ 1982,517 (Holleman/De
Klerk) dat het feit dat de algemene voorwaarden zijn aanvaard, niet uitsluit 'dat er zich onder die
voorwaarden bepalingen bevinden van een zodanige inhoud dat de toestemming van de wederpartij
niet kan worden geacht op de toepasselijkverklaring ook daarvan gericht  te zijn geweest.'  Door
de meeste schrijvers wordt aangenomen dat een dergelijke inhoudscontrole naar nieuw recht minder
voor de hand ligt. Zie Asser/Hartkamp 4-11 (2001), nr. 352, Loos 2001, p. 20-21 en Wessels &
Jongeneel 1997, p. 82-83.

31          Aan de totstandkomingstoets besteed ik ook voor wat betreft het Engelse recht verder geen aandacht.
Ik volsta met een verwijzing naar Treitel 1999, p. 197 e.v.

32     Beatson 2002, p. 185.
33       Zie de ss.  10,12 en  13 UCTA.
34       S. 1 (3) UCTA bepaalt dat de ss. 2 tot en met 7 UCTA slechts van toepassing zijn in het geval van

'business liability'. Dit wordt gedefinieerd als 'liability for breach of obligations or duties arising
from things done or to be done by a person in the course of a business (whether his own business
or another's), or from the occupation of premises used for business purposes of the occupier.'

35      S.  12 UCTA bepaalt dat aan dit vereiste is voldaan, indien hij niet handelt in the course of a
business.'

36      Zie s. 2 (2) UCTA: '(...) a person cannot so exclude or restrict his liability for negligence except
in so far as the term or notice satisfies the requirement of reasonableness.' Deze bepaling geldt
zowel ten aanzien van consumenten als ten aanzien van niet-consumenten. S.  1  (1) UCTA definieert
'negligence' als 'thebreach ofany obligation, arisingfromtheexpress orimplied termsofacontract,
to take reasonable care orexercise reasonable skill in the performance ofthe contract, or any common
law duty to take reasonable care or exercise reasonable skill (but not any stricter duty).'

12
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De UCTA kent tevens bepalingen die het uitsluiten o fbeperken van aansprakelijk-
heid in enkele specifieke overeenkomsten aan banden leggen. Zo is voor de
(huur)koopovereenkomst van belang dat exoneratie ten aanzien van de in de 'Sale
ofGoods Act' (SGA) neergelegde'implied terms'37 ongeoorloofd is (ten aanzien
van consumenten) dan wel kan zijn (ten aanzien van niet-consumenten).38 Tot slot
kan, indien de afnemerconsument is, de exoneratieclausule aan een redelijkheids-
toets worden onderworpen indien de prestant zijn aansprakelijkheid voor niet-
nakoming ('breach ofcontract') geheel ofgedeeltelijk uitsluit. Is de afnemerniet-
consument, dan kan de exoneratieclausule in het geval van niet-nakoming slechts
aan de redelijkheid worden getoetst voorzover de clausule onderdeel is van

„ 39algemene voorwaarden ('the other's written standard terms of business b
De UTCCR is een zo goed als letterlijke implementatie van de richtlijn

oneerlijke bedingen. De wetgever heeft een afstemming van de UTCCR op de
UCTA achterwege gelaten.40 Dit betekent dat in sommige gevallen beide wetten
tegelijkertijd van toepassing zijn. Totproblemen hoeft dit niet te leiden. De inhoud
van de in de UTCCR geformuleerde redelijkheidstoets (een implementatie van
art. 3 van de richtlijn) verschilt namelijk niet wezenlijk van die van de UCTA.41
Indien de consument zich zowel op de UCTA als op de UTCCR kan beroepen,
heeft een beroep op de UCTA als voordeel dat de bewijslast wordt omgekeerd;
de exonerant dient ingevolge s. 11 (5) UCTA de redelijkheid van het door hem
gehanteerde beding aan te tonen.

Tot slot merk ik ten aanzien van het Engelse recht op dat de 'Office of Fair
Trading'42 eenbelangrijke rol heeft in de bestrijding van oneerlijke bedingen. Deze

organisatie beschikt over een'UnfairContract Terms Unit'. Indieneen consument
een klacht heeft met betrekking tot de onredelijkheid van een beding, dan moet
de OFT deze in behandeling nemen, tenzij zij de claim als 'onbelangrijk' of
'vexatoir' beschouwt. In dat verband moet worden opgemerkt dat de OFT in

37     Dat zijn bedingen die niet expliciet in het contract zijn opgenomen, maar door een wet (in casu
de SGA)zijn geformuleerd. Zie Treitel 1999, p. 188 e.v. Denk bijvoorbeeld aan een 'implied term'
met betrekking tot 'quality' of 'fitness'.

38      Zie de ss. 6 en 7 UCTA, waarover Treitel 1999, p. 230 e.v.
39    S. 3 UCTA.
40      De Law Commission heeft inmiddels wel in haar consultation paper voorgesteld de UCTA en de

UTCCR tot 6dn wet te integreren. Zie Law Commission 2002.
41        Chitty on Contracts, nr. 14-096 en - met een zekere slag om de arm - Willett, ERPL 1997, p  232

e.v. Zie ook Brownsword & Howells, JBL 1995, p. 256-257, die mijns inziens overtuigend stellen,
dat'it is difficultin practice tothinkofa clause that would be held tobereasonablebutnottosatisfy
the fairness requirement.' Zie voor enige verschillen tussen de UCTA en de UTCCR Treitel 1999,
p. 245-246.

42         Dat is een organisatie die door de 'Fair Trading Act 1973' in het levenis geroepen. Ik ga hier verder
niet in op de werkzaamheden van deze organisatie. Ik volsta met een verwijzing naar Howells &
Weatherhill 1995, p. 499 e.v.
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beginsel actie onderneemt indien de prestant een exoneratieclausule hanteert. 43

De OFT zal dan allereerst de prestant zel f op de onredelijkheid van het gehanteerde
beding aanspreken. Deze zal daarop veelal tot wijziging ofterugtrekking van de
exoneratieclausule overgaan.44 Doet hij dat niet, dan kan de OFT de redelijkheid
van het beding bij de rechter aanvechten. 45

In Duitsland zullen exoneratieclausules veelal op grond van de in de §§ 305-
310 BGB neergelegde algemene voorwaarden regeling worden getoetst.46 Alhoewel
§ 310 BGB bepaalt dat de §§ 308 en 309 BGB (te vergelijken met onze grijze en
zwarte lijsten) alleen ten opzichte van consumenten werken,47 kunnen ook niet-
consumenten48 via de in § 307 BGB49 neergelegde open norm een beroep op deze

lijsten doen. Is de algemene voorwaarden regeling niet van toepassing, dan geldt
dat de rechter - gelet op het beginsel van contractvrijheid - zich ten aanzien van
de geoorloofdheid van de inhoud van het overeengekomen beding in beginsel
terughoudend opstelt. Wel zijn partijen gebonden aan de in de §§ 134 (strijd met
de wet),5' 138 (rechtshandeling in strijd met de goede zeden en misbruik van
omstandigheden)51 en 242 BGB (redelijkheid enbillijkheid, 'Treu und Glauben')

43 Een exoneratieclausule is volgens de OFT in beginsel onredelijk. Slechts in een uitzonderingsgeval
is dit anders. Zie voor voorbeelden hoofdstuk 6 paragraaf 3.1.

44       Wilkinson, NIJ 1999, p. 774. Zieook deop http://www.oft.gov.uk te raadplegen bulletins. Daarin
doet de OFT verslag van die algemene voorwaarden die na optreden van de OFT in het voordeel
van de consument zijn gewijzigd.

45      Chitty on Contracts 1, nr. 15-073 e.v. Dat dit niet altijd succes heeft blijkt uit een uitspraak van
het House of Lords inzake The Director General of Fair Trading v. First National Bank Plc [2001]
3 WLR 1297.

46     Voor 1 januari 2002 was deze regeling niet in het BGB ge)ntegreerd en was zij in een aparte wet
opgenomen: het'Gesetz zur Regelung des Rechts der Allgemeinen Geschaftsbedingungen' (AGB-
Gesetz of AGBG).

47     Preciezer: '§ 305 Abs. 2 und 3 und die §§ 308 und 309 finden keine Anwendung auf Allgemeine
Geschaftsbedingungen,diegegenobereinem Unternehmer (...) verwendet werden (...). § 308 Abs.
1 und 2 findet in den Fallen des Satzes 1 auch insoweit Anwendung, als dies zur Unwirksamkeit
von in den §§ 308 und 309 genannten Vertragsbestimmungen fuhrt; auf die im Handelsverkehr
geltenden Gewohnheiten und Gebraucheist abgemessen Rucksicht zu nehmen.' Het begrip consument
wordt in § 13 BGB gedefinieerd als: '(...) jede natOrliche Person, die ein Rechtsgeschaft zu einem
Zweck abschlieBt, der weder ihrer gewerblichen noch ihrer selbstandigen beruflichen Tatigkeit
zugerechnet werden  kann.'

48          In Duitsland spreekt men van 'Unternehmer' Hieronder verstaat men 'jede naturliche oderjuristische
Person oder Gesellschaft, dieam Markt planmaBigund dauerhaft Leistungen entgegen ein Entgelt
anbietet.' Zie Palandt/Heinrichs, § 14 BGB, Rdn. 1.

49     De oude § 9 AGBG.
50      Denk in dat opzicht aan 276 11 BGB (geen exoneratie in het geval van opzet), waarover paragraaf

6.4 van dit hoofdstuk en § 442 I BGB (geen exoneratie in hetgeval van 'arglistiges Verschweigen')
waarover hoofdstuk 7 paragraaf 3.2.

51 Waarover uitgebreid Larenz/Wolf 1997, p. 742 e.v. In het geval van toetsing aan §  138 BGB is
voornamelijk van beiang of een 'sittenwidrigen Ausnutzung einer Machtstellung' kan worden
aangenomen. Wolf merkt op (p. 771) dat in het kader van §  138 BGB 'alle sonstigen Ursachen
fOr eine Beeintrichtigung der Entscheidungsfreiheit (   ) berucksichtigt werden. Voraussetzung
fOr das Sittenwidrigkeitsurteil ist grundsatzlich, daB dem anderen Teil die die Unterlegenheit
begrundenden Umstande bekannt sind und er sie bewuBt zum Nachteil des Unterlegenen ausnutzt
oder sich leichtfertig darober hinwegsetzt.'
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geformuleerde grenzen.52 De rechter zal echter uiterst terughoudend zijn bij het
toepassen van deze (laatste twee) bepalingen indien partijen individueel een
risicoverdeling zijn overeengekomen.

53

4          Controle op formulering

In alle drie de rechtsstelsels kunnen exoneratieclausules door middel van uitleg-
en interpretatieregels op de duidelijkheid van de gehanteerde formulering worden

gecontroleerd. Zo vereist naar Nederlands recht art. 6:238 lid 2 BW ten aanzien
van consumenten datbedingen duidelijk enbegrijpelijk zijn opgesteld.54 Bij twij fel
over de betekenis van een beding prevaleert de voor de wederpartij gunstigste
uitleg:s Ten opzichte vanniet-consumentengeldt dat de contraproBrentem-regel
slechts een gezichtspunt en geen vaste rechtsregel is.

56

In het Engelse recht stelt men ten aanzien van exoneratieclausules strenge
formuleringseisen. Zoals ik hiervoor schree f, kon de rechter voor de inwerkingtre-
ding van de UCTA onredelijke exoneratieclausules alleen bestrijden met behulp
van uitleg- en interpretatieregels.57 Deze zijn daardoor goed ontwikkeld. De
'common law rules' vereisen dat de bewoordingen van een exoneratieclausule

duidelijk zijn. Wil de exonerantbijvoorbeeld aansprakelijkheid voor'negligence'
uitsluiten, dan dient hij dat duidelijk aan te geven.58 Is een exoneratieclausule voor

52         Zie voor de ruimte die de rechter heeft om de §§ 138 en 242 BGB toe te passen Staudinger/Coester,
§ 9 AGBG, Rdn. 34 e.v.

53 Reiff, AnwB1 1997, p. 4. Zie voor het antwoord op de vraag wanneer (naar Duits recht) een
individuele overeenkomst wordt aangenomen paragraaf 6.2 van dit hoofdstuk.

54 Niet naleven van dit vereiste kan met behulp van de in art. 6:233 onder a BW neergelegde open
norm worden gesanctioneerd. Asser/Hartkamp 4-II (2001), nr. 357a. Vergelijk eveneens Loos 2001,
p. 73.

55 Vergelijk eveneens art. 5 van de richtlijn oneerlijke bedingen dat bepaalt dat bedingen duidelijk
en begnjpelijk moeten zijn opgesteld en dat in het geval van twijfel de voor de consument gunstigste
interpretatie prevaleert.

56        Zie HR 1 juli 1977, NJ 1978, 125 nt. GJS (Ram/Matser), HR 28 april 1989, NJ 1990,583 nt. MMM
(Liszkay/Harman),   HR 24 september   1993,  NJ   1993, 760 (Brackel/Atiantische   Unie   van
Verzekeringen NV) en HR 12 januari 1996, NJ 1996,683 nt. MMM (Kroymans/Sun Alliance
Verzekeringen NV). Zie echter voor een toepassing van de contraproferentem-regel tussen twee
bedrijven Rb Haarlem  11  mei  1993, NJ 1995,71 (Lufthansa AG/Aero Groundservices BV):  ' Het
contract is - naar uit de inhoud blijkt - bovendien door AG zelf opgesteld en zij heeft kennelijk
zelf verkozen zich te bedienen van de Engelse taal en Angelsaksische rechtstermen, hetgeen voor
haar risico komt.' Hijma  1999, p. 474 merkt op dat er niet veel winst te behalen valt indien men
eist dat de contra proferentem-rege\ in plaats van een gezichtspunt een vaste regel wordt

57          En - zoals ik eveneens reeds opmerkte - met behulp van de totstandkomingstoets, waarover Treitel
1999, p. 197 e.v.

58     Lawson 2000, p. 23.
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meerdere uitleg vatbaar, dan wordt hij op grond van de contra proferentem-regei
ten nadele van de exonerant geinterpreteerd. 59

Probleem in het Engelse recht was echter dat de rechter niet steeds de ruimte
had om een (duidelijke) exoneratieclausule in het voordeel van de afnemer te
interpreteren. Daarbij dient te worden opgemerkt dat rechters - waar zij dat nodig
achtten - over het algemeen al vrij inventief waren in afnemervriendelijke
interpretatie. De leer van de wezenlijke tekortkoming, de 'fundamental breach',
werd daarvoor gebruikt. Deze leer hield kort gezegd in dat de prestant niet kon
vertrouwen op een exoneratieclausule indien de niet-nakoming van een bepaalde
ernst was.60 Invoering van de UCTA heeft echtermeegebracht dat toepassing van
dit leerstuk in het geval van toetsing van exoneratieclausules verleden tijd is, nu
de wetgever heeft aangegeven wanneer een redelijkheidstoets is toegestaan. Het
gebruik van voornoemd leerstuk is om die reden niet langer nodig. 61

Alhoewel de'fundamental breach' is afgeschaft, is het naar Engels rechtnog
steeds een kwestie van uitleg dat hoe ernstiger de niet-nakoming en haar gevolgen
zijn, des te oplettender de rechter zal kijken naar de exoneratieclausule om vast
te stellen ofhet daadwerkelijk de bedoeling van partijen was om de aansprakelijk-
heid uit te sluiten of te beperken.62  Is  de  UCTA van toepassing, dan wordt wel
verdedigd dat de ernst van de niet-nakoming kan worden meegenomen in de
toepassing van de redelijkheidstoets. Datbrengt mee dat een'fundamental breach'
eveneens een rol kan spelen bij de beoordeling van de redelijkheid van het beding
zelf. 63

Ook in Duitsland kent men de contra proferentem-regei: Deze geldt
ingevolge § 310 III Nr. 2 BGB ook tegenoverniet-consumenten.65 Hetbelang van
deze regel wordt echter sterk oven'leugeld door het in de rechtspraak ontwikkelde66
en inmiddels in § 307 BGB neergelegde duidelijkheidsgebod ('Transparenzge-

59        Chitty on Contracts I, nr. 14-005 e.v. en Lawson 2000, p. 23. De contraproferentem-regel is eveneens
geTmplementeerd in de UTCCR.

60       Suisse Attantique Societe d'Armement Maritime SA v . Rotterdamsche Kolen Centrale NV \19661
2 All ER 61, p. 91 (per Donaldson J): 'A fundamental breach is one of two things: performance
'totally different'  from that contemplated, or a breach of such gravity that the victum is at least
entitled to refuse performance under the contract.' Zie voorandere betekenissen van de'fundamental
breach' Asser/Hijma 5-1 (2001), nr. 424-425.

61         Photo Production Ltd v. Securicor Transport LtdI\9501 1 All ER 556, p. 568 (per Lord Diplock).
62     Peel 2000, p. 534.
63       Pee\1000,p. 535 met verwijzingnaar Edmund Murray Ltd v. BSP International Foundations Ltd

(1993) 22 Con  L R  l,p.  16. Op grond van de UCTA dient de rechter de redelijkheid van een
exoneratieclausule echter te toetsen aan de hand van de omstandigheden zoals die bij partijen bekend
waren, dan wel bekend hadden moeten zijn op het moment dat de overeenkomst werd gesloten.
Zie paragraaf 5 van dit hoofdstuk.

64        Zie § 305c II BGB: 'Zweifel bei der Auslegung Allgemeiner Geschaftsbedingungen gehen zu lasten
des  Verwenders.'  In Duitsland noemt men deze regel de 'Onklarheitenregel'.

65      Staudinger/Coester, § 9 AGBG, Rdn. 334 merkt op dat in het handelsverkeer minder hoge eisen
aan het duidelijkheidsgebod worden gesteld.

66 Zie bijvoorbeeld BGH NJW 1990, 2383 en BGH NJW 1996, 2092.
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bot').67 OP grond daarvan handelt de gebruiker in strijd met de redelijkheid en
billijkheid wanneerhij de wederpartij een onduidelijkbeeld geeft van zijn rechten
en plichten, los van de vraag of toepassing van het beding op zichzelf tot
(on)redelijke resultaten leidt.68 De algemene voorwaarden moeten met andere
woorden een betrouwbare bron van informatie voor de wederpartij vormen.69 Zo

is bijvoorbeeld een exoneratieclausule die de aansprakelijkheidbeperkt'voorzover
de wet dit toelaat' of ' voorzover de prestant is verzekerd' in strijd met voornoemd
gebod.70

5 Inhoudscontrole: toetsing aan een open norm

De Nederlandse algemene voorwaarden regeling kent in art. 6:233 onder a BW
een open norm op grond waarvan een beding vernietigbaar is, indien het voor de
wederpartij onredelijk bezwarend is. In dat opzicht dient de rechter rekening te
houden met de aard en de overige inhoud van de overeenkomst, de wijze waarop
de voorwaarden tot stand zijn gekomen, de wederzijds kenbare belangen van

partijen en de overige omstandigheden van het geval. Gekeken wordt naar de
omstandigheden die zich voor en tijdens het sluiten van de overeenkomst hebben
voorgedaan.71 Van belang is dat de bewijslast met betrekking tot de redelijkheid
van exoneratieclausules die ten aanzien van consumenten worden gehanteerd bij
de gebruiker van de voorwaarden ligt, nu de exoneratieclausule in de grijze lijst
is opgenomen.

De wederpartij kan daarnaast een beroep doen op art. 6:248 lid 2 BW.72 In

dat geval kan de wederpartij zich eveneens beroepen op omstandigheden die zich
na het sluiten van de overeenkomst hebben voorgedaan.73 Daarnaast zal een beroep

op de redelijkheid en billijkheid noodzakelijk zijn, indien de regeling algemene

67    § 307 BGB: 'Eine unangemessene Benachteiligung kann sich auch daraus ergeben, dass die
Bestimmung nicht klar und verstandlich ist.'

68 Vergelijk Schumacher, MDR 2002, p. 976-977.
69       Thamm & Pilger 1998, § 9 AGBG, Rdn.  13.
70        Palandt/Heinrichs, § 307 BGB, Rdn.  16 e.v. en Brandner, in: Ulmer, Brandner& Hensen, § 9 AGBG,

Rdn. 153. Zie eveneens BGH NJW 1996, 1407.
71       Zie Loos 2001, p  54-55 die op de noodzaak van richtlijnconforme interpretatie wijst nu art. 4 lid

1  van de richtlijn oneerlijke bedingen bepaalt dat het oneerlijke karakter van een beding moet worden
beoordeeld naar de omstandigheden die zich rond de sluiting van de overeenkomst voordeden. Zie
eveneens Hijma 1997, p. 34 e.v., Wessels & Jongeneel 1997, p. 91-93 en Wissink 2001, p. 43 en
p. 271. Anders: Van Dunnt 2001, p. 371 e.v.

72      Asser/Hartkamp 4-II (2000), nr. 358, Loos 2001, p. 54, MOlenberg 1995, p. 196 en Tjittes 1994,
p. 203-204.

73       In dat kader wordt gesproken van een twee fasen toetsing, waarbij in fase 6tn de redelijkheid van
het beding zelf wordt getoetst (de inhoudstoets) en in fase twee wordt vastgesteld of het beroep
op het beding in de gegeven omstandigheden niet in strijd is met de redelijkheid en billijkheid (de
uitoefeningstoets). Zie Hijma 1997, p. 35. Van Dunn6 merkt terecht op dat het onderscheid tussen
de inhouds- en uitoefeningstoetsing kunstmatig is. Zie Van Dunnt 2001, p. 372.
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voorwaarden niet van toepassing is.74 In het arrest Bramer/Hofman en Colpro
merkte de Hoge Raad terecht op, dat de afnemer de keuze heeft tussen het inroepen
van de artt. 6:233 onder a BW e.v. dan wel art. 6:248 lid 2 BW indien deze beide
bepalingen op 66n feitencomplex van toepassing zijn. Art. 6:233 sub 1 is met andere
woorden niet exclusief ten opzichte van art.  6:248  lid 2 BW.75

De rechter zal in het geval van toetsing aan art. 6:2481id 2 BW alle individuele
omstandigheden van het betreffende geval in aanmerking dienen te nemen.76 Hij
mag zich niet beperken tot het geven van een in algemene bewoordingen vervat
oordeel.77 De feiten en omstandigheden waarop partijen zich hebben beroepen
dienen door de rechter expliciet te worden besproken.78 Welke omstandigheden
in acht moeten worden genomen, komt in paragraaf 6 aan de orde.

Ook in Engeland geldt een open norm. Valt een exoneratieclausule onder
de reikwijdte van de UCTA,79 dan vereist deze wet dat het beding redelijk is:0
In sommige gevallen wordt een exoneratieclausule daarentegen expliciet verboden. 8I

Is de UTCCR van toepassing, dan geldt dat aan de in s. 5 (1) neergelegde eis van
'fairness' moet zijn voldaan.

De Engelse wetgever heeft bij het opstellen van de UCTA gemeend de
rechtsonzekerheid die toepassing van een redelijkheidstoets meebrengt deels te
kunnen ondervangen doorte bepalen datde rechtermoettoetsen aan omstandighe-
den en gezichtspunten zoals die bij partijen bekend waren, dan wel bekend hadden
moeten zijn, op het moment dat de overeenkomst werd gesloten. Dit brengt mee
datde redelijkheid van de exoneratieclausule bijvoorbeeld niet afhangt van de aard
en omvang van de geleden schade, behalve voorzover die schade op het moment
van sluiting van de overeenkomst voorzienbaar was.82 Daarnaast werd getracht
aan de eisen van de rechtszekerheid tegemoet te komen door in bijlage 2 van de

74        Bijvoorbeeld in het geval er kan worden gesproken van een kernbeding o feen arbeidsovereenkomst
(art. 6:245 BW). Daarnaast kan worden gedacht aan grote wederpartijen die zoals gezegd buiten
de toepassing van de regeling algemene voorwaarden vallen (art. 6:235 BW).

75      HR 14 juni 2002, RvdW 2002, 103 (Bramer/Hofman en Colpro). Vergelijk Hartlief& Tjittes, NJB
2002, p. 1498, Rinkes, NTBR 2002, p. 420 en Valk, WPNR 2002, p. 2 e.v.

76       HR 19 mei  1967, NJ  1967, 261  nt. GJS (Saladin/HBU). De Hoge Raad noemde de redelijkheid
en billijkheid (de goede trouw) in ditarrestnietals uitdrukkelijke toetsingsgrond. In laterearresten
gebeurde dat wei. Zie de hierna te bespreken arresten HR 20 februari  1976, NJ  1976,486 nt. GJS
(Pseudo-vogelpest) en HR 18 december 1981, NJ  1982, 71 (Van Kleef/Monster).

77       A-G Hartkamp in zijn conclusie voor HR 12 mei 2000, NJ 2000,412 (NV Interpolis Schade/Peeten
BV) onder 6 met verwijzing naar HR 6 november 1992, NJ 1993,27 (De Velde/BV Handelsmaat-
schappij L. De Wilt-Gehahuis), HR 1 5 december 1995, NJ 1996,319 (Heeren/Mertens Bouwmateria-
len BV) en HR 1 5 januari 1999, NJ 1999,242 (Mastum Dakbedekkingen Amsterdam BV/Nationale
Nederlanden Schadeverzekering Maatschappij NV).

78      Van den Brink 2002, p. 76 en Valk, WPNR 2002, p. 5. Zie eveneens HR 12 mei 2000, NJ 2000,
412 (NV Interpolis Schade/Peeten BV).

79     Zie voor het antwoord op de vraag wanneer dat het geval is de vorige paragraaf.
80     Zie ss. 2 (2), 3,6 (3) en art. 7 (3) UCTA. Zie uitgebreid Treitel 1999, p. 231 e.v.
81      Ziess. 2(1),6(1) en (2) en 7(1) en (2) UCTA.
82    Treitel 1999 , p. 236 en Chitty on Contracts I, nr. 14-068.
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UCTA enkele gezichtspunten op te nemen aan de hand waarvan de rechter kan

bepalen ofde exoneratieclausule de redelijkheidstoets doorstaat. Ikbespreek deze
gezichtspunten in de volgende paragraaf. Tot slot is van belang dat de UCTA in
s. 11 (5) bepaalt dat de bewijslast ten aanzien van de redelijkheid van de
exoneratieclausule -los van de vraag ofde afnemer consument is - bij de prestant
ligt.

In Duitsland is de open norm die voor de algemene voorwaarden regeling
geldt, neergelegd in § 307 I BGB. Dit artikel bepaalt dat een clausule nietig is,
indien zij de wederpartij naar de maatstaven van redelijkheid en billijkheid
onevenredig benadeelt. Het tweede lid van § 307 BGB probeert deze toetsingsmaat-
staf nader te concretiseren. § 307 II Nr. 1 BGB bepaalt dat een onredelijke
benadeling wordt vermoed aanwezig te zijn indien het beding in strijd is met
essentiele beginselen ('wesentlichen Grundgedanken'), die ten grondslag liggen
aan de wettelijke regeling waarvan wordt afgeweken.83 Veel belangrijker voor
de toetsing van exoneratieclausules is echter § 307 II Nr. 2 BGB.84 OP grond van

die bepaling wordt de hiervoor genoemde onevenredige benadeling eveneens geacht

aanwezig te zijn in het geval wezenlijke rechten en plichten, die uit de aard van
de overeenkomst voortvloeien, zozeer worden ingeperkt dat een behoorlijke
afwikkeling van het doel van de overeenkomst ('Erreichung des Vertragszwecks')
in gevaar komt. In de literatuur spreekt men wel van een 'AushOlungsverbot'.85

Het Bundesgerichtshofheeft met een beroep op § 307 II Nr. 2 BGB bepaald dat
een uitsluiting van de aansprakelijkheid ten aanzien van wezenlijke verplichtingen
('wesentliche Vertragspflichten' of 'Kardinalpflichten' genoemd) ongeoorloofd
is.86 Op de vraag wanneer een dergelijke wezenlijke verplichting wordt aangeno-

men, richt ik mij in paragraaf 6.3.

6          De omstandighedencatalogus

6.1 Inleiding

Zoals ik in het voorgaande reeds heb opgemerkt, hangt de redelijkheid van een
(beroep op een) exoneratieclausule in alle drie de rechtsstelsels af van de

omstandigheden van het (individuele) geval. In het onderstaande wil ik aangeven

83     Palandt/Heinrichs, § 307 BGB, Rdn. 25.
84        Brandner, in: Ulmer, Brandner& Hensen 2001, § 9 AGBG, Rdn. 148. Zie voorde verhoudingtussen

§ 307 II Nr. 1 BGB en § 307 II Nr. 2 nader Brandner, in: Ulmer, Brander& Hensen 2001, § 9 AGBG,
Rdn. 129 e.v.

85       Brandner, in: Ulmer, Brandner & Hensen 2001, § 9 AGBG, Rdn. 142 e.v.
86       BGH NJW 1 993, 335. Voor kritiek op de leer van de wezenlijke verplichting verwijs ik naar Haas

1990, p. 8 e.v. en Kotz 1989, p. 196.
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welke omstandigheden dat zijn. Daartoe maak ik een onderscheid tussen

omstandigheden met betrekking tot het sluiten van de overeenkomst, omstandighe-
den die zich richten op de redelijkheid van het beding zelfen tot slot omstandighe-
den die vanuit rechtsethische (of billijkheids)overwegingen van belang zijn.

6.2 Omstandigheden met betrekking tot het sluiten van de overeenkomst

Bij de categorie omstandigheden die betrekking heeft op het sluiten van de
overeenkomst, 87 kan voor wat betreft het Nederlandse recht allereerst de
maatschappelijke positie en onderlinge verhouding vanpartijen worden genoemd.
In dat opzicht spelen de deskundigheid en rechtskennis van partijen een (belangrij-
ke) rol.88 Meewegen van deze omstandigheid betekent dat een exoneratieclausule
de redelijkheidstoets eerder doorstaat naarmate de onderlinge verhouding van
partijen evenwichtiger is.89 Daarnaast is de wijze waarop het beding tot stand is
gekomen van belang. Is door een belangenorganisatie, zoals bijvoorbeeld de
Consumentenbond, over het beding onderhandeld, dan is dat een omstandigheid
die op de redelijkheid van het beding wijst.90 Op de mate waarin de afnemer zich
van de strekking van het beding bewust is geweest, dient de rechter eveneens acht
te slaan. Het (beroep op het) beding zal eerder geoorloofd zijn, indien de afnemer
zich van het beding bewust was. 9I

Op grond van de hiervoor genoemde omstandigheden dient de rechter als
het ware de mate van contractvrijheid vast te stellen.92 Hoe reeler de contractvrij-
heid, des te eerder doorstaat een exoneratieclausule de redelijkheidstoets.93 Zijn
(handels)partijen de exoneratieclausule zelf in goed overleg overeengekomen en
is de contractvrijheid dus reeel, dan brengt dat mee dat de rechterde totstandgeko-
men risicoverdeling dient te respecteren.'4 Ik kom daar in hoofdstuk 3 paragraaf
4, waar de individuele overeenkomst wordt behandeld, op terug.

87 Zie Wessels & Jongeneel 1997, p. 202-203,die voor wat betreft deze categorie een onderverdeling
maken tussen omstandigheden die van invloed zijn op de mogelijkheid voor de wederpartij het
risico te beoordelen, omstandigheden die van invloed zijn op de mogelijkheid voor de wederpartij
om de strekking van de exoneratie te overzien en omstandigheden die van invloed zijn op de
mogelijkheid voor de wederpartij om desgewenst over de exoneratie te onderhandelen.

88          Vergelijk  Loos  2001,  p.  68.
89 Zie uitgebreid Tjittes 1994, p. 203 e.v.
90     Asser/Hartkamp 4-11 (2000), nr. 357.
91     Loos 2001, p. 68-69.
92 Vergelijk Wessels & Jongeneel 1997, p. 191 en 203.
93 Vergelijk Wessels & Jongeneel 1997,p. 191: 'Naarmate decontractvrijheid tussen partijen minder

reele betekenis heeft, zal in mecrdere mate gelden dat een exoneratieclausule slechts redelijk is
als er een ratio voor de afwijking van de wettelijke risicotoedeling aanwijsbaar is.'

94 Vergelijk Rijken, NTBR 1998, p. 369 noot 72 die terecht opmerkt: 'Met 'ad hoc'-exoneraties, in
goed overleg tussen partijen overeengekomen, kan ik geen moeite hebben. De contractvrijheid staat
terecht hoog in het vaandel.'
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Ook in Engeland hecht men bij de beoordeling van de redelijkheid van een
exoneratieclausule belang aan de mate van contractvrijheid.'5 Voor het vaststellen
daarvan moet ingevolge bijlage 2 van de UCTA worden gekeken naar de
onderhandelingspositie van partijen, waarbij het de vraag is ofpartijenover'equal
bargaining power' beschikken. Daarnaast dient de rechter te beoordelen of de
wederpartij de mogelijkheid had om een andere vergelijkbare overeenkomst aan
te gaan, waarvan het betreffende beding geen onderdeel was:6 Zo kan de rechter
nagaan of er sprake was van een 'inducement', met andere woorden, of er voor
de afnemer een prikkel is gecreeerd met het beding in te stemmen. Een duidelijk
voorbeeld van een 'inducement' is de omstandigheid dat de afnemer een keuze
heeft tussen een lagere prijs met een exoneratieclausule en eenhogere prijs zonder
een dergelijk beding. Een exoneratieclausule zal eerder de redelijkheidstoets
doorstaan, indien de wederpartij voor de lagere prijs kiest.97 Verder moet worden
bezien of de wederpartij op de hoogte was (dan wel had moeten zijn) van de
aanwezigheid en de strekking van het beding. In dat opzicht is het van belang of
partijen reeds eerder een overeenkomst met elkaar zijn aangegaan. Tot slot geldt
dat de rechter in beginsel terugtreedt indien (handels)partijen na onderhandelingen
een exoneratieclausule zijn overeengekomen. Voor een redelijkheidstoets is in
dat geval weinig plaats.

98

In Duitsland is de benadering een geheel andere. De individuele
omstandigheden met betrekking tot het sluiten van de overeenkomst zijn voor de
beoordeling van de redelijkheid van een exoneratieclausule niet van belang,99

aangezien dergelijke clausules in beginsel algemeen en abstract worden getoetst.
100

95      Brownsword 2000, p. 49 merkt ten aanzien van deze omstandigheden die betrekking hebben op
het sluiten van de overeenkomst op: 'Seemingly, these balancing factors do not relate directly to
the reasonableness of the particular terms so much as to the context in which a contract has been
formed. In other words, this level of protection in UCTA is largely concerned with whether the
terms of the contract are transparent, with whether a particular contract resulted  from the parties'
genuine negotiation, in short with whether the parties came to terms on a free and informed basis
(...).'

96      Duidelijk moge zijn dat een exoneratieclausule eerder de redelijkheidstoets zal doorstaan indien
die mogelijkheid aanwezig is.

97        Treitel  1999, p. 237. Zie nader hoofdstuk 4 paragraaf 3.2.3 en hoofdstuk 6 paragraaf 3.1.
98           77:e SalvageAssociation v. CAPFinancial Services Ltd [1995] FSR 654, p. 656: 'Generally speaking,

where a party well able to look after itsel fenters into a commercial contract and, with full knowledge
of all relevant circumstances, willingly accepts the terms of the contract which provide for
apportionment of the financial risks of the transaction, I think that is very likely that those terms
will to be held fair and reasonable.' Zie eveneens Watford Electronics Ltdv. Sanderson CFL Ltd
[2001] 1 All ER (Comm) 696.

99 Dat betekent dat de eventuele feitelijke economische of intellectuele overmacht van de exonerant
irrelevant is. Zijn marktpositie is evenmin van belang. Zie Ulmer, in: Ulmer, Brandner & Hensen
2001, Einl., Rdn. 29,32 en 43a.

100       Voor wat betreft overeenkomsten die met consumenten worden geslotcn geldt dat bedingen ingevolge
§ 310 III Nr. 3 BGB eerst algemeen abstract en vervolgens individueel concreet worden getoetst.
Uit de rechtspraak blijkt dat laatstgenoemde toets echter in het algemeen niet wordt toegepast. Ik
ga daar aan het eind van deze paragraaf nader op in.
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Vastgesteld wordt of een bepaaid type wederpartifo' door een bepaald type
(exoneratie)clausule in een bepaaid type overeenkomst door een bepaald type
gebruikeronevenredig wordt benadeeld:02 In Duitsland laatmen een zekere mate
van contractvrijheid -zoals bijvoorbeeld de omstandigheid dat de wederpartij zich
van het beding bewust was - niet ten gunste van de gebruiker (van de algemene
voorwaarden) werken, nu de redenering is dat de gebruiker, in het geval hij op
basis van algemene voorwaarden contracteert, voor de inhoud daarvan verantwoor-
delijk is.103 Het feit dat de wederpartij bij de opstelling van de algemene
voorwaarden niet betrokken is geweest - en de risicoverdeling dus niet het resultaat
is geweest van eenna gevoerde onderhandelingen totstandgekomen'Interessenaus-
gleich' - rechtvaardigt een verscherpte inhoudscontrole.'04 Die controle is er
vervolgens op gericht de gerechtvaardigde belangen van de wederpartij (alsnog)
mee te wegen en hem tegen een onredelijke benadeling te beschermen. 105

Ingevolge § 305 BGB kan van algemene voorwaarden worden gesproken
indien de voorwaarden 'vorformuliert zijn en bovendien voor een 'Vielzahl,106

von Vertragen' 107 worden gebruikt.108 § 305 II BGB bepaalt daarentegen dat, ook
al is aan deze vereisten voldaan, voor toepassing van de in de §§ 305-310 BGB
neergelegde inhoudscontrole geen plaats is, indien het betreffende beding
'ausgehandelt' is eneen'Individualabrede' kan worden aangenomen. De gebruiker
zal het bestaan van een dergelijke individuele overeenkomst moeten aantonen. 109

Hoe bezwaarlijker het beding voor de wederpartij is, des te zwaardere eisen de

101 Het gaat dan om de 'Kundenkreisen' waartoe partijen behoren. Is de gebruiker bijvoorbeeld arts,

advocaat of groothandelaar, en is de wederpartij bijvoorbeeld al dan niet consument? In het geval
van schending van een wezenlijke verplichting (waaroverparagraaf 6.3) is het echterniet relevant
of de wederpartij al dan niet consument is. Zie Brandner, in: Ulmer, Brander & Hensen  2001, §
9 AGBG, Rdn. 122-123 en Rdn. 154.

102       ' Werden Allgemeine Geschaftsbedingungen for verschiedene Arten von Geschaften oder gegenuber
verschiedenen Verkehrskreisen verwendet, deren Interessen, Verhaltnissen und Schutzbedurfnisse
generell unterschiedlich gelagert sind, so ist die Abwagung in den durch die am Sachstand orientierte
typischen Interessenanlage gebildeten Vertrags- oder Fallgruppen vorzunehmen und kann zu
gruppentypischen unterschiedlichen Ergebnissen filhren.' BGH NJW 1990, 1601. Zie eveneens
BGH NJW 1985, 320, BGH NJW 1986, 2102 en BGH NJW 1987, 2575. Op die manier wordt de
'Einzelklauselgerechtigkeit' en niet de 'Einzelfallgerechtigkeit' vastgesteld, aldus Staudinger/Coester,
§ 9 AGBG, Rdn. 82.

103    Brandner, in: Ulmer, Brander & Hensen 2001, § 9 AGBG, Rdn. 1.
104 Ulmer, in: Ulmer, Brandner& Hensen 2001, Einl., Rdn. 28. Zie ook Wellenhofer-Klein, ZIP 1997,

p. 777.

105     Brandner, in: Ulmer, Brander & Hensen 2001, § 9 AGBG, Rdn. 1.
106   'Vorformuliert sind die Bedingungen schon dann, wenn sie for eine mehrfache Verwendung

aufgezeichnet oder in sonstiger Weise fixiert zind.' Zie BGH NJW 1988, 410.
107    In de consumentenovereenkomst geldt dit vereiste niet. Zie § 301 111 Nr. 2 BGB: '§ 305c Abs. 2

und die §§ 306 und 307 bis 309 dieses Gesetzes (...) finden aufvorformulierte Vertragsbedingungen
auch dann Anwendung, wenn diese nur zur einmaligen Verwendung bestimmt sind und soweit
der Verbraucherauf Grund der Vorformulierungauf ihren Inhalt keinen Einfluss nehmen konnte.'

108     Ulmer, in: Ulmer, Brandner& Hensen 2001, § 1 AGBG, Rdn. 7 en Wolf, in: Wolf, Horn & Lindacher
1999, § 1 AGBG, Rdn. 32.

109     BGH NJW 1998, 2600, p. 2601.
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rechter aan het te leveren bewijs zal stellen."0 Van 'Aushandeln' is volgens het
Bundesgerichtshof sprake indien de gebruiker de inhoud van de algemene
voorwaarden serieus ter discussie stelt. De wederpartij moet de daadwerkelijke
ruimte worden gegeven de inhoud van het beding te beinvloeden. Vereist wordt
dat de wederpartij  van die mogelijkheid  op de hoogte  is."' In beginsel  zal
'Aushandeln' tot wijziging van het betreffende beding leiden. Gebeurt dit niet -
omdat de wederpartij van de noodzaak van het beding overtuigd is - dan kan
'Aushandeln' volgens het Bundesgerichtshoftoch worden aangenomen, indien

de gebruiker tot aanpassing van het beding bereid was en de wederpartij daarvan
op dehoogtewas:12 Gaatde wederpartij niet in op een uitnodiging tot onderhande-

ling zoals hiervoor omschreven, dan kan een individuele overeenkomst slechts
worden aangenomen indien de gebruiker aantoont dat het beding deel uitmaakt
van de 'rechtsgeschiiftlichen Gestaltungswillen' van partijen. 113

Tot slot moet worden opgemerkt dat de richtlijn oneerlijke bedingen voor
het Duitse recht - voorzover het een met een consument gesloten overeenkomst
betreft - een verandering in de hiervoor beschreven wijze van toetsen heeft
meegebracht."4 Deze is neergelegd in § 310 III Nr. 3 BGB. Naast een algemeen

abstracte toets, dient de rechter ingevolge deze bepaling eveneens - zoals in het
Nederlandse en Engelse recht - de omstandigheden met betrekking tot het sluiten
van de overeenkomst in aanmerking te nemen: Een extra individueel concrete toets

dus. ' 15 De gezichtspunten die vanbelang zijn voorde vraag ofeenexoneratieclausu-
le toelaatbaar is, worden hiermee verruimd. Het eventuele economische en
intellectuele overwicht van de gebruiker zal nu dus ingevolge § 310 III Nr. 3 BGB
wel moeten worden meegewogen bij de beoordeling van de redelijkheid van het
bestreden beding.116  Uit de rechtspraak blijkt echter dat de rechter deze extra
individueel concrete toets niet toepast. Men blijft volstaan met de algemeen

110 BGH NJW 1979, 1406.
111 Ulmer, in Ulmer, Brandner & Hensen 2001, §  1  AGBG, Rdn. 48. Zie eveneens BGH NJW  1991,

1678 en BGH NJW 1998, 2600, p. 2601 : 'Das (Aushandeln, JHD) setzt voraus, daBder Verwender
(...)den Kerngehalt seiner AGB inhaltlich ernsthaft zur Disposition stellt und dem Verhandlungspart-
ner Gestaltungsfreiheit zur Wahrung eigener Interessen einraumt Dieser muB die reale Moglichkeit
erhalten, den Inhalt der Vertragsbedingungen zu beeinflussen.'

112 Vergelijk wederom BGH NJW 1998, 2600, p. 2601 : 'In aller Regel schlitgt sich eine solche
Bereitschaft auch in erkennbaren Anderungen des vorformulierten Texts nieder. Zwingend ist das
indes nicht. Bleibt es nach grundlicher Erorterungbei dem vorformulierten Text, weil der Betroffene
nunmehr von der sachlichen Notwendigkeit Oberzeugtis, zokann der Vertrag als das Ergebnis eines
Aushandelns gewertet werden. Voraussetzung dafor ist aber, daB der Verwender grundsatzlich zu
einer Ablinderung der Klausel bereit war un daB dies dem Geschiftspartner bei AbschluB des Vertrags
bewuBt war.' Zie ook BGH NJW 2000,1110, p. 1111.

113       Graf von Westphalen,  in:  Graf von  Westphalen (Hrsg.), Individualvereinbarung,  Rdn.  8  e.v.  Zie
ook Ulmer in: Ulmer, Brandner & Hensen 2001, § 1 AGBG, Rdn. 50.

114     Schmidt-Salzer, JZ 1995, p. 223 spreekt zelfs van een revolutionaire verandering.
115    Graf von Westphalen, BB 1996, p. 2104-2105 en Heinrichs, NJW 1996, p. 2193.
116 Brandner, MDR 1997, p. 314.
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abstracte toets."7 De reden voor het niet toepassen  van de individueel concrete
toets is mijns inziens gelegen in de omstandigheid dat een onredelijk beding (veelal)
steeds met de algemeen abstracte toets kan worden bestreden, zodat de rechter
eenvoudigweg niet toekomt aan toepassing van de individueel concrete toets. Aan
§ 310 III Nr. 3 BGB lijkt tot nu toe dan ook weinig waarde te worden toegekend.

6.3 Omstandigheden met betrekking tot de redelijkheid van het beding zelf

Daarnaast is er een categorie omstandigheden die zich richt op de redelijkheid
van het beding zelf. In dat opzicht is naar zowel Nederlands als Engels recht een
groot aantal omstandigheden van belang, waarvan ik er in het onderstaande een
aantal bespreek.

118

Uit het arrest Saladin/HBUkomt naar voren dat de redelijkheid van een beroep
op een exoneratieclausule onder meer afhangt van de aard en de verdere inhoud
van de overeenkomst waarin hetbeding voorkomt."9 Zo wordt schending van een
hoofdverplichting in rechtspraak en literatuur wel gezien als strijdig met de aard
van de overeenkomst.120 In hoofdstuk 5 bespreekik deze opvatting nader. De prijs
die de afnemer voor het product of de dienst heeft betaald, speelt een rol in het
kader van de 'verdere inhoud van de overeenkomst':21 De redelijkheid van een
(beroep op een) exoneratieclausule zal daarnaast afhangen van de wederzijds
kenbare belangen van partijen. 122 Zo noemen Wessels en Jongeneel als belangen
van de wederpartij het bereiken van het doel van de overeenkomst en het behoud
van wettelijke rechten. Als belangen van de gebruiker worden genoemd bescher-
ming van de concurrentiepositie en beheersing van het risico dat aan een transactie
is verbonden. 123

In het Pseudo-vogelpest-arrest wees de Hoge Raad erop dat ook de strekking
van het beding bij het toepassen van de redelijkheidstoets in aanmerking moet

117 Zie bijvoorbeeld de rechtspraak bij Brandner, in: Ulmer, Brandner & Hensen 2001, § 9 AGBG,
Rdn. 148 e.v.

118       Zie voor een goed overzicht van  de in Nederland relevante omstandigheden: Jongeneel  1991,  p
201 e.v., Rijken 1983, p. 205 e.v. en Verbintenissenrecht (Hondius), art. 233, aant. 10 e.v. en art.
237 aant. 29 e.v. Vergelijk voor Engeland: Jacobs 1990, p. 139 e.v., Lawson 2000, p.  159 e.v. en
Macdonald  1999, p.  143 e.v.

119 Zie eveneens art. 6:233 onder a BW.

120     Rb Den Haag 28 april  1975, Prg  1975,1038 nt. E. H. Hondius (Kuyt/Gerneente Den Haag), Loos
2001, p. 59, Rijken 1983, p. 209 e.v. en Wessels & Jongeneel 1997, p. 193.

121     PG Inv. Boek 6, p. 1580: '(...) zo zal onder omstandigheden de hoogte van de prijs of een voor de
wederpartij uitgesproken en ongewoon gunstig beding, met name indien dit verband houdt met
het bekritiseerde beding, het onredelijk bezwarend karakter van dit beding kunnen wegnemen.'
Kritisch over dit prijsargument is Loos 2001, p. 61. Zie ook de argumenten die Coester tegen het
prijsargument aanvoert. Staudinger/Coester, § 9 AGBG, Rdn. 94 e.v.

122     Zie  art. 6:233 onder a  BW. Zie eveneens  HR 25 april  1986,  NJ  1986,  714  nt.  G  (Van  der
Meer/Gemeente Smilde).

123    Wessels & Jongeneel 1997, p. 88 e.v. Zie eveneens Loos 2001, p. 65-66.
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worden genomen. Bij dit gezichtspunt komt de vraag aan de orde o fde aansprake-
lijkheidsbeperking in enige verhouding staat tot de omvang van de voorzienbare
schade:24 Ook het gedrag van de afnemer met betrekking tot de gebreken of de
daardoor veroorzaakte schade is een gezichtspunt dat bij de toepassing van de

redelijkheidstoets van belang is.
125

De Hoge Raad heeft eveneens bepaald dat er een omstandigheid is die in
tegengestelde zin een rol kan spelen bij de beantwoording van de vraag of in het
gegeven geval een beroep op een exoneratiebeding naar de maatstaven van
redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar is. Zo'n omstandigheid doet zich voor,
indien een artikel met een (relatief) lage prijs in gevalvan ondeugdelijkheid grote
schade teweeg brengt, die in geen verhouding staat tot de waarde van dat artikel.
Er is dan sprake van een wanverhouding tussen prijs en risico. 126 Hoe dit
wanverhoudingsargument zich verhoudt tot de omstandigheid dat de exoneratieclau-
sule in enige verhouding dient te staan tot de omvang van de voorzienbare schade,
is niet geheel duidelijk.127 Wat hetmeest aannemelijk lijkt, is dat de aansprakelijk-

heidsbeperking in beginsel in verhouding dient te staan tot de omvang van de
voorzienbare schade, tenzij zich een wanverhouding tussenprijs en risico voordoet.

Daarnaast dient aandacht te worden geschonken aan de verzekeringsmogelijk-
heden van partijen. 128 Uithetarrest NV Interpolis  Schade/Peeten BVblijkt dat de

omstandigheid dat de prestant tegen aansprakelijkheid was verzekerd en voor een

relatiefgeringe meerpremie tegenover de verzekeraar de vrijheid zou hebben gehad
terug te vallen op de verzekering zonder een beroep te hoeven doen op de
exoneratieclausule, van belang is bij de beoordeling van de redelijkheid van een
dergelijkbeding. 129 Voorde vraag in hoeverre de verzekeringsmogelijkheden van

124     HR 20 februari  1976, NJ  1976,486 nt. GJS (Pseudo-vogelpest). Vergelijk eveneens HR 8 maart
1991, NJ 1991, 396 (Staalgrit) en Hof Arnhem 8 maart 1994, NJ 1996,701 (Card BV/Computer-
centrum C. van de Velden BV).

125     HR 20 februari 1976, NJ 1976, 486 nt. GJS (Pseudo-vogelpest). Zie overdezeomstandigheid Rijken
1983, p. 196-197.

126     HR 18 december 1981,NJ  1982,71 (Van Kleef/Monster).
127 Vergelijk Barendrecht 1992, p. 105 en Driessen, Juridisch up to date 2001, p. 13.
128 PG Inv. Boek 6, p. 1580: 'Zo zal de redelijkheid van een aansprakelijkheidsbeperking mede

afhankelijk kunnen zijn van de vraag of het risico had kunnen worden verzekerd, op wiens weg
dit had gelegen, of een redelijk aanbod daartoe van de hand is gewezen, etc.' en p.  1734: 'Zij
(exoneratieclausules, JHD) kunnen ten nauwste samenhangen met aspecten van verzekering: de
verzekerbaarheid van risico's, de vraag op wiens weg het sluiten van een verzekering ligt, de kosten
daarvan, etc.'

129     HR 12 mei 2000, NJ 2000,412, r.0. 3.4 (NV Interpolis Schade/Peeten BV). Vergelijk eveneens
Hof Arnhem 10 november 1998, NJ 2002,264 (Stichting Skeeler Marathons/Faber)r.0.5.20: 'Het
onder d genoemde argument dat zij (de gebruiker, JHD) een verantwoord verzekeringspakket heeft,
rechtvaardigt het beding ook niet en is zelfs een reden die aan een rechtvaardiging van het beding
in de weg staat, voor zover de schade niet meer beloopt dan het bedrag waarvoor SSM zich heeft
verzekerd en redelijkerwijs kon verzekeren.' Vergelijk  in dat opzicht Hof Arnhem 25 november
1997, te kennen   uit   HR   1   oktober   1999,   NJ   2000,   207   nt. JH (Bouwbedrij f Geurt-
zen/Konstruktiebedrij f Kampstaal BV): 'De enkele omstandigheid dat Kampstaal (de aannemer,
JHD) is verzekerd bij Centraal Beheer, terwijl de schade voor Geurtzen (de aanbesteder, JHD) niet
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deafnemereen rol spelen, verwijs iknaareen arrest van het HofDen Haag. Daarin
werd overwogen dat de omstandigheid dat een bepaalde schade voor afnemers
in het overgrote deel van de gevallen reeds door een 'first party' verzekering is

130
gedekt, kanmeebrengen dat exoneratie ten aanzien van die schade geoorloofd is.

Voor wat betreft het Engelse recht is wederom bijlage 2 van de UCTA
relevant. Daarin wordt een aantal 'guidelines' genoemd op basis waarvan de
redelijkheid van het beding zel fkan worden beoordeeld. Zo is er een gezichtspunt
dat zich richt op de situatie waarin de prestant een exoneratieclausule hanteert,
tenzij de afnemer aan een bepaalde voorwaarde voldoet. Deze situatie doet zich
voor in het geval de verkoper zich slechts aansprakelijk acht voor gebreken in een
zaak onderde voorwaarde dat de koperhembinnen eenkorte termijn van het gebrek
op de hoogte stelt. 13' Voor het vaststellen van de redelijkheid van een dergelijk
beding zal moeten worden bekeken in hoeverre het voor beide partijen op het
moment van sluiting van de overeenkomst te verwachten viel dat aan die
voorwaarden kon worden voldaan.132 Een ander gezichtspunt dat in de bijlage wordt
genoemd, heeft betrekking op de vraag of de zaken in opdracht van de afnemer

is gedekt door haar doorlopende CAR-verzekering omdat zij heeft nagelaten het aanbrengen van
de rieten kap aan te melden, kan niet meebrengen dat Kampstaal zich niet in redelijkheid op de
uitsluiting van aansprakelijkheid kan beroepen.'

130     Hof Den Haag 27 juni 1996, NJkort 1996,62 (Consumentenbond/EnergieNed). Opgemerkt wordt
(r.0.10): 'Watdaarvan zij, kan hierechter in het midden blijven aangezien Consumentenbond heeft
betwistdatzulks ten aanzien van de onderhavigezaakschadehet geval is, en EnergieNed nietmede
te bewijzen heeft aangeboden dat zulks wal het geval is: zij heeft immers slechts te bewijzen
aangeboden dat de meest voorkomende risico's op 'first party' basis verzekerbaar zijn.' De Hoge
Raad laat dit oordeel van het Hof in stand nu de klacht die in het cassatiemiddel is geformuleerd
volgens de Hoge Raad bepaaldheid en precisie ontbeert.  HR  16 mei  1997, NJ  2000,1  nt. CJHB
(Consumentenbond/EnergieNed). Uit Hof Arnhem 2 april  1996, NJ  1996,689 (V.o.f. Ostrich
Trade/Respo BV) blijkt dat de aanwezigheid van een verzekering aan de kant van de afnemer een
omstandigheid isdie van belang is bu debeoordeling van de redelijkheid vaneen exoneratieclausule.
Zie de door het Hof in r.0.3.9 aangehaalde overweging van de Rechtbank: 'Met betrekking tot
de inhoud van die bepalingen van de algemene voorwaarden die in casu van belang zijn is de
rechtbank van oordeel dat zij niet onredelijk bezwarend zijn. (...) Het uitsluiten van gevolgschade
bij een overeenkomst als de onderhavige kan gelet op de mogelijk grote omvang daarvan afgezet
tegen de betrekkelijk geringe marge die doorgaans in bouwcontracten begrepen is, niet als onredelijk
worden aangemerkt, terwijl  een all risks verzekering van een veestapel alleszins gebruikelijk is.'
Opgemerkt wordt dat het Hof van de juistheid van dit oordeel had uit te gaan, nu tegen dit oordeel
geen grief was gericht. Zie tot slot Rb Rotterdam 31 juli  1992, S&S 1993, 50 (Delta Lloyd

Schadeverzekering NV/De Groot & Van Vliet Scheepswerfen Machinefabriek BV): 'Aan dit oordeel
doet niet af dat (vrijwel) alle scheepswerven in Nederland zich bedienen van deze voorwaarden
of voorwaarden met een soortgelijk exoneratiebeding. Aannemelijk is dat zulks bekend is bij de
opdrachtgevers en dat beide pp., opdrachtgever en scheepswerfmet de toepasselijkheid van dergelijke
voorwaarden en het daarin vervatte aansprakelijkheidsregime rekening houden bij het afsluiten
van verzekeringen (...).'

131 Rees  Hough  Ltd v.  Redland  Reinforced  Plastics  Ltd  0984) 21  Build  LR136.

132 Vergelijk Stag Line  Ltd v. Tyne  Shiprepair  Group  (The  Zinnia) U 984] Lloyd's Rep 211, p. 223.
In hoofdstuk 6 bespreek ik deze uitspraak nader.
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zijn geproduceerd, verwerkt of aangepast. Is dat het geval, dan wijst deze
omstandigheid op de onredelijkheid van de exoneratieclausule. 133

De Engelse wetgeverheeft in s. 11 (4) UCTA eveneensenkele gezichtspunten
neergelegd, die, naast die welke zijn genoemd inbijlage 2 van de UCTA, van belang
zijn voor het antwoord op de vraag wanneer exoneratie ten aanzien van de vordering
tot schadevergoeding redelijk is. Op grond van dat artikel moet worden gekeken
naar de middelen die de prestant tot zijn beschikking heeft om zijn eventuele
aansprakelijkheidte dragen. In dat opzicht worden zijn verzekeringsmogelijkheden
van belang geacht.134 Niet relevant is of de prestant zich ook daadwerkelijk heeft
verzekerd.135 De wetgeverheeft aan deze omstandigheidbelang gehecht om kleine
bedrijven en beroepsbeoefenaren met onvoldoende eigen vermogen die zich niet
(afdoende) kunnen verzekeren, tegen een onbeperkte aansprakelijkheid te
beschermen. 136

De opsomming in de UCTA is niet limitatief bedoeld. Zo kan de rechter
rekening houden met het feit of, en zo ja in welke mate, een exoneratieclausule
is herzien.137 Eveneens kan van belang zijn in hoeverre het betreffende beding
overeenkomt met die welke door anderen in dezelfde of vergelijkbare branche
wordt gebruikt.138 Tot slot wordt wel gekeken naar de prestatie waarvoor
geexonereerd wordt. Hoe moeilijker of gevaarlijker die is, des te eerder moet
exoneratie geoorloofd worden geacht. 139

Alhoewel - zoals ik hiervoor schreef - een toetsing op basis van alle
omstandigheden van het geval zal moeten worden verricht om de redelijkheid van
een exoneratieclausule te kunnen vaststellen, heeft het House  of Lords in Photo
Production Ltd v. Securicor Transport Ltd overwogen dat in zijn algemeenheid
kan worden gezegd dat de rechter niet behoort in te grijpen indien partijen over
een gelijke onderhandelingspositie beschikken en het risico normaal gesproken
dooreen verzekering wordt gedragen. Partijen zijn in dat geval eenrisicoverdeling

133    Macdonald 1999, p. 160. Zie eveneens Edmund  Murray  Ltd v.  BSP  International  Foundations
Ltd (1 992) 33 Con L R  1  waarin de koper van een boorplatform nauwkeurig aangaf aan welke
technische eisen het diende te voldoen. De rechter hield de clausule tegen deze achtergrond voor
onredelijk. In Chitty on Contracts I, nr. 14-069 noot 2 wordt opgemerkt dat het onduidelijk is of
deze omstandigheid ten gunste of ten nadele van een beroep op een exoneratieclausule werkt.

134     Treitel 1999, p 236-237.
\ 35        Singer (UK)  Ltd v .  Tees &  Hartlepool port Authority I\98812 Uoyd's Rep  164 en Flamar Interocean

Ltdv. Denmac Ltd [1990]  1  Lloyd's Rep 434.
136 Beatson 2002, p. 197.
137     Singer (UK) Ltdv.  Tees & Hartlepool PA [198812 Lloyd's Rep 434, p. 439.
138       Overseas  Medical  Supplies  Ltd  v.  Orient  Transport  Services  Ltd (199912  Uoyd's  Rep  113, p

277 en Sonicare International Ltd v. East Anglia Freight Terminal Ltd [1997] 2 Lloyd's Rep 48,
p. 55.

139   Smith v. Eric S. Bush [1989] 2 All ER 514. Zie eveneens Macdonald 1999, p. 160.

27



Hoofdstuk 2

overeengekomen  die  door de rechter dient te worden gerespecteerd: w  Deze
uitspraak heeft er echter niet toe geleid dat de rechter zich in handelszaken

terughoudend opstelt.
141

Hiervoor (paragraaf 5) hebben wij ten aanzien van het Duitse recht gezien
dat een aansprakelijkheidsuitsluiting onder meer ongeoorloofd is, indien de
gebruikereen wezenlijke verplichting schendt. Toepassing van dit leerstuk brengt
mee dat de gebruiker zich niet mag exonereren ten aanzien van rechten die uit de
inhoud en het doelvan de overeenkomstvoortvloeien.De gebruiker mag zich vooral
niet vrijtekenen van die plichten die betrekking hebben op de behoorlijke
afwikkeling van de overeenkomst. De wederpartij mag erop vertrouwen dat het
doel van de overeenkomst wordt bereikt.142 Zo zal een wezenlijke verplichting
worden aangenomen indien de wederpartij op bijzonder zorgvuldig handelen van

de gebruiker mag vertrouwen. Dat is het geval indien de gebruiker een bijzondere
verantwoordelijkheid heeft ten aanzien van het vermogen van de wederpartij, 143

hij zaken van de wederpartij onder zich heeft, 144 dan wel door onjuiste nakoming
aanzienlijke - door de gebruiker te beheersen - schade dreigt.145 Een wezenlijke

140      Photo Production v. Securicor Transport Ltd [1980] 1 All ER 556, p. 561 (per Lord Wilberforce)
'In commercial matters generally, when theparties arenotof unequal bargainingpower, and when
risksarenormallyborne by insurance, notonly isthe case forjudicial intervention undemonstrated,
but there is everything to be said for leaving the parties free to apportion the risks as they think
fit and respecting their decisions.' Vergelijk eveneens de uitspraak van het Court of Appeal in
Watford  Electronics  Ltd  v.  Sanderson  CFL Ltd [2001] 1 All ER (Comm) 696, p. 716: 'Where
experienced businessmen representing substantial companies of equal bargaining power negotiate
an agreement (curs., JHD), they may be taken to have had regard to the matters known to them.
They should, in my view be taken to be the bestjudge of the commercial fairness of the agreement
which they have made, including the fairness of each of the terms in that agreement. They should
be taken to be the best judge on the question whether the terms of the agreement are reasonable.
The court should not assume that either is likely to commit his company to an agreement which
he thinks is unfair, or which he thinks includes unreasonable terms. Unless satisfied that one party
has, in effect, taken un fair advantage of the other - or that a term is so unreasonable that it cannot
properly have been understood or considered - the court should not interfere.'Zie nader hoofdstuk
3 paragraaf 4.

141 Zie Macdonald 1999, p. 149 e.v. en de doorhaar aangehaalde rechtspraak. Zie ook de rechtspraak
die ik in de hoofdstukken 5 tot en met 8 bespreek.

142 Het Bundesgerichtshof formuleert het als volgt: 'Das in der § 9 II Nr. 2 AGBG (inmiddels § 307
II Nr. 2 BGB, JHD) enthaltene Verbot der Aushohlung wesentlicher vertraglicher Rechte und
Pflichten beruhtau fder Rechtsprechung des BGH, wonach AGB dem Vertragspartnernicht solche
Rechtspositionen wegnehmen oder einschranken durfen, die ihm der Vertrag nach seinem 1nhalt
und Zweck zu gewahren hat. Vor allem darf sich der Klauselverwender - auch gegenOber einem

Kaufmann -nicht formularmaBig von Pflichten freizeichnen,deren Erfallung die ordnungsgemb:Be
Durchfohrung des Vertrags Oberhaupt erst ermoglicht, au fderen Erfullung der Vertragspartner daher
vertraut und auch vertrauen darf. ' Zie BGH NJW 1993, 335 en de daar geciteerde rechtspraak. Bij
de vaststelling ofersprake is van een wezenlijke verplichting, ishetniet van belangofereen hoofd-
dan wel een nevenverplichting is geschonden. Zie Staudinger/Coester, § 9 AGBG, Rdn. 338.

143    Zoals buvoorbeeld in het geval van een bank. Zie BGH NJW 1991, 2559, p. 2563.
144 Zoals bijvoorbeeld in het geval van bewaarneming (waarover hoofdstuk 5) of reparatie (waarover

hoofdstuk 6).
145      MunchKomm/Kotz,§9 AGBG, Rdn. 16 en Staudinger/Coester, § 9 AGBG, Rdn. 340 met verwijzing

naar BGH NJW-RR 1986, 271, p. 272.
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verplichting wordt inbeginsel eveneens aangenomen indiende gebruikereenberoep
uitoefent of over bijzondere deskundigheid beschikt.146 Tot slot merk ik op dat
een 'rechtzeitige Lieferung' eveneens als een wezenlijke verplichting wordt
beschouwd. 147

Wordt geen wezenlijke verplichting aangenomen, dan is exoneratie toch
ongeoorloofd indien het beding voor de wederpartij tot een onbillijke risicover-
deling leidt. 148 In dat opzicht zal moet worden gekeken naar de mogelijkheid die
partijen hebben om het risico te beheersen en ofdekking van het risico door een
verzekering door een der partijen gebruikelijk is:49 Slechts in een enkel geval is

bepaald dat een exoneratieclausule gelet op de verzekeringsmogelijkheden van
de afnemer voor redelijk dient te worden gehouden. In het Wedtwerkvertrag-arrest
heeft het Bundesgerichtshofwdl uitgemaakt dat exoneratie geoorloofd is, indien
een verzekering aan de zijde van de benadeelde 'luckenlos' aanwezig is,150 de
exoneratieclausule in de desbetreffende branche gebruikelijk is en het risico ten
aanzien waarvan geexonereerd wordtmede doorde afnemerkan wordenbeheerst. 15i

Van een onbillijke risicoverdeling is in dat geval geen sprake.
152

Handelt de gebruiker in strijd met de in § 307 BGB neergelegde open norm,
doordat, zoals hiervoor aangegeven een wezenlijke verplichting wordt geschonden
of exoneratie tot een onbillijke risicoverdeling leidt, dan is een uitsluiting van de
aansprakelijkheid ongeoorloofd. Een beperking is wel mogelijk, maar deze mag
niet zo ver gaan dat de voorzienbare schade niet wordt vergoed. Exoneratie is

146     BGHNJW 1980, 1619, p. 1621. Zie voor een overzicht Staudinger/Coester, § 9 AGBG, Rdn. 340.
Vergelijk eveneens Grafvon Westphalen,in: Grafvon Westphalen (Hrsg.), Freizeichnungsklauseln,
Rdn. 24.

147     BGH NJW 1994, 1060, p.  1063. Zie ook Staudinger/Coester, § 9 AGBG, Rdn. 356.
148     BGH NJW 1982,  1694 en BGH NJW 1990, 761, p. 765 met verdere verwijzingen. Zie eveneens

Graf von Westphalen,   in:   Graf  von   Westphalen   (Hrsg.),   Freizeichnungsklauseln,   Rdn.   29,
Staudinger/Coester, § 9 AGBG, Rdn. 341  en Wolf-, in: Wolf, Horn & Lindacher 1999, §  11  Nr.
7 AGBG, Rdn. 29.

149    Paulusch, DWiR 1992, p. 188.
150 Brandner merkt daarover op: 'Dieses'Versicherungsargument' kan zugunsten des Verwenders erst

durchgreifen, wenn eine Branche aufgrund vernunftiger wirtschaftlicher Oberlegungen und
Verhaltnisse ihre Schadensprobleme praktisch lockenlos tatsachlich sozu ordnen pflegt, daBnicht
der Verwender seine Haftpflicht, sondern der Kunde die Sache versichert, wobei freilich durch
die Freizeichnung des Verwenders nicht der Sachversicherungsschutz des Kunden beeintrachtigt
oder gefiihrdet werden  darf.' De mogelijkheid  of de omstandigheid dat verzekering  aan  de kant
van de wederpartij gebruikelijk is, rechtvaardigt een exoneratieclausule dus niet. Zie Brandner,
in: Ulmer, Brandner & Hensen 2001, § 9 AGBG, Rdn. 115.

151 BGH NJW 1988, 1785. Zie Hensen, in: Ulmer, Brandner& Hensen 2001, § 11 Nr. 7 AGBG, Rdn
33. In hoofdstuk 6 paragraaf4.5 ga ik nader op deze uitspraak in. Vergelijk eveneens § 310 I BGB,
op grond waarvan de rechter bij de vraag ofeen beroep op een exoneratieclausule redelijk is, rekening
dient te houden met de in het handelsverkeer geldende gewoonten en gebruiken. Zie uitgebreid
over deze bepaling Brandner, in: Ulmer, Brandner & Hensen 2001, § 24 AGBG, Rdn. 10 e.v.

152      Graf von Westphalen, in: Graf von Westphalen (Hrsg.), Freizeichnungsklauseln, Rdn. 29.
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slechts mogelijk ten aanzien van 'vertragsuntypische exzessive' schade.1 53 In de
literatuur wordt wet opgemerkt dat het in dat opzicht niet steeds even makkelijk
is vast te stellen wat daaronder moet worden verstaan. 154

6.4 Omstandigheden met betrekking tot rechtsethische  (of billijkheids-)

ovenvegingen

In het Nederlandse recht wordt een beroep op een (op zichzelf redelijke)
exoneratieclausule in het algemeen voorongeoorloofd gehouden'indien de schade

is te wijten aan opzet ofbewuste roekeloosheid (door het Hofaangeduid met: grove
schuld) van de schuldenaar of van met de leiding'55 van zijn bedrijf belaste

personen.
,156

Dat een exoneratieclausule buiten werking dient te worden gesteld in het geval
van opzet aan de kant van de prestant zelfofdiens leidinggevende ondergeschikte
kwam reeds in eerdere rechtspraak van de Hoge Raad naar voren. Zo werd in het
Pseudo-vogelpest-arrest geoordeeld dat een verkoper geen beroep op een
exoneratieclausule toekomt, indien hij ofzijn leidinggevende ondergeschikte het

153     BGH NJW 1985, 3016, p. 3018 en BGH NJW 1993, 335, p. 336. Achterliggende gedachte is dat
een andere benadering immers zou meebrengen dat dan alsnog inbreuk zou worden gemaakt op
de in § 307 BGB neergelegde norm.

154    Graf von Westphalen 1995, p. 446.
155     In Rb Amsterdam 28 juni  1995, S&S 1996,97 (Shipdock Amsterdam BV/Aggeliki Pistis Corp.)

werd overwogen dat onder het begrip leidinggevend personeel niet valt 'personeelsleden die bij
de uitvoering van werk feitelijk leiding geven. Aldus zou niet zijn te onderkennen op welke niveau
in de onderneming deze leiding wordt gegeven en zou een in beginsel gerechtvaardigde exoneratie-
clausule vrijwel elke betekenis verliezen. Het moet bij leidinggevend personeel dan ook gaan om
degenen die op hoog niveau (mede) zijn belast met de leiding van het bedrijf in het kader van de
van de overeenkomst - mitsdien met de behartiging van specifieke ondernemerstaken - en wier
handelen in het maatschappelijk verkeer dus kan worden aangemerkt als handelen van degene die
deze overeenkomst is aangegaan.' Vergelijk eveneens Rb Rotterdam 31  juli  1992, S&S  1993,50
(Delta Lloyd Schadeverzekering NV/De Groot & Van Vliet Scheepswerfen Machinefabriek BV).
Zie tot slot HR 30 november 2001, JOL 2001,710 (Ocd-Technologies/ABB) waarin de Hoge Raad
spreekt van tot de directie of de bedrij fsleiding behorende leidinggevende ondergeschikten.

156      HR 1 2 december 1997, NJ 1998,208 (Gemeente Stein/Steiner Zand- en Grindhandel Driessen BV).
De Hoge Raad verwijst in dat opzicht naar HR 31 december 1993, NJ 1995, 389 nt. CJHB
(Matatag/De Schelde) en  HR 5 september  1997,  NJ  1998, 63 (Gerling-Konzern Allgemeine
Versicherungs AG/BV Stuwadoorsbedrij f Hanno). Vergelijk eveneens HR 7 mei 1982, NJ 1983,
509 nt. CJHB (Van Dijlo/Bedaux),  Hof Den  Haag 11 december  1985,  BR  1986, p   349 (Den
Haag/Bensal en Bohemen) en HR 9 oktober 1992, NJ 1994,289 nt. CJHB (Pakwoningen BV/Van
Helden) waarin naar voren komt dat een verkoper geen beroep op een exoneratieclausule toekomt
indien hem ten aanzien van het niet onderkennen van het gebrek een ernstig verwijt kan worden
gemaakt. Zie tot slot Asser/Hartkamp 4-I (2000), nr. 342, met verdere verwijzingen. Hartkamp
zietde hiervoorgenoemde regel nietzonderuitzondering. Hij wijstop uitspraken van de Hoge Raad
die betrekking hebben op opzet en stelt vervolgens dat opzet niet steeds dezelfde mate van
laakbaarheid impliceert. Hij acht - afhankelijk van de mate van laakbaarheid - een uitzondering
op bovengenoemde 'regel' aanvaardbaar. Het voorbeeld wordt gegeven  van een ondergeschikte
die in opdracht van de schuldenaar schade aan een zaak van de schuldeiser toebrengt. Hartkamp
acht het denkbaar dat de ondergeschikte zich op een mede te zijnen behoeve bedongen exoneratie
kan beroepen, terwijl aan de schuldenaar zelf dit beroep niet toekomt.
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gebrek kende.157 Ratio voor de hier uiteengezette benadering lijkt mij dat het in
een dergelijk geval voor geoorloofd houden van een exoneratieclausule vanuit
rechtsethisch (ofmisschien beter gezegd billijkheids)oogpunt onwenselijk moet
worden geacht. 158 Daarnaast zou een andere benadering kunnen meebrengen dat
een prestant vanuit het aansprakelijkheidsrecht onvoldoende prikkels tot zorgvuldig
handelen ontvangt. Ik volsta hier met deze opmerking, aangezien ik de (eventuele)
preventieve werking van het aansprakelijkheidsrecht in hoofdstuk 4 aan de orde
stel.159

Het feit dat een beroep op een exoneratieclausule ongeoorloofd is in het geval
de schade is veroorzaakt door grove schuld van de prestant zelf of diens

leidinggevende ondergeschikte, roept de vraag op wat onder het begrip grove schuld
moet worden verstaan. In het arrest Kunst/Damco overwoog de Hoge Raad dat
onder grove schuld 'hier' een in laakbaarheid aan opzet grenzende schuld moet
worden  verstaan:60  Ook in Diepop/Nouwens hanteerde de Hoge Raad deze
definitie,161 terwijl in hethiervoor genoemde arrest Gemeente Stein/Steiner Zand-
en Grindhandel Driessen BV de term bewuste roekeloosheid werd gebruikt. 162

Ook het Burgerlijk Wetboek kent deze term.163 Van den Brink merkt naar aanleiding
van laatstgenoemd arrest op dat de Hoge Raad het begrip grove schuld anders invult
door meer het accent te leggen op de roekeloosheid ten aanzien van het gebrek
aan zorg met betrekking tot de gevolgen van het handelen. In de eerste twee

157     HR 20 februari 1976, NJ 1976,486 nt. GJS (Pseudo-vogelpest) Vergelijkeveneens HR 14 november
1997, NJ 1998,57 nt. WMK (Holvrieka Processing BV/Brunink Hardenberg BV), waarin werd
geoordeeld dat exoneratie ongeoorloofd moet worden geacht indien de koper door de verkoper
welbewust wordt misleid.

158 Van Dunnt 2001, p. 420 e.v.
159    Zie voor de vraag of in een exoneratieclausule moet worden bepaald dat die niet kan worden

ingeroepen in het geval van opzet of grove schuld van de prestant zelf of diens leidinggevende
ondergeschikte Driessen & Mancosu, Contracteren 2001, p. 93 die het opnemen van een dergelijke
zinsnede overbodig vinden en Drion, Contracteren 2001, p. 95 die meent dat over de houdbaarheid
van die stelling kan worden getwijfeld. Zie eveneens Drion & Van Wechem, NJB 2002, p. 440,
waarin zij wijzen op HR 7 december 2001, JOL 2001,737. De Hoge Raad overwoog dat de middelen
op de gronden vermeld in de conclusie van de A-G niet tot cassatie kunnen leiden. A-G de Vries
Lentsch-Kostense overwoog het volgende: 'Deze klacht miskent dat het Hof, kennelijk mede met
het oog op art. 3:40 BW, heeft geoordeeld dat het feit dat de exoneratieclausule zo is geformuleerd
dat iedere aansprakelijkheid wordt uitgesloten op zichzel f nog niet meebrengt dat [verweerster]
een beroep op het beding moet worden ontzegd en dat zulks slechts anders zou kunnen zijn indien
het beding met zoveel woorden de aansprakelijkheid voor schade in geval van opzet ofgrove schuld
mede zou uitsluiten. Anders dan het middel kennelijk veronderstelt, heeft het Hofniet geoordeeld
dat ook ingeval van opzet ofgrove schuld een beroep gedaan kan worden op een exoneratieclausule
die, als de onderhavige, iedere aansprakelijkheid uitsluit.'

160 HR 12 maart 1954, NJ 1955,386.
161 HR 30 september 1994, NJ 1995,45. Zie over dit arrest nader hoofdstuk 5

162     HR 12 december 1997, NJ 1998,208. Vergelijk eveneens HR 4 februari 2000, NJ 2000,429 nt.
K.F. Haak (UAP-Nicuw Rotterdam Schade NV/Van Woudenberg). De Hoge Raad stelde dat onder
grove schuld in de zin van art. 3 Loodsenwet moet worden verstaan een handelen of nalaten dat
roekeloos en met de wetenschap dat schade er waarschijnlijk uit zal voortvloeien, is geschied.

163 Vergelijk de am. 6:170 lid 3,7:658 en 7:661  BW. In hetoud BW werd de term grove schuld gebruikt.

31



Hoofdstuk 2

genoemde arresten leek de nadruk daarentegen meer te liggen op de laakbaarheid
van het handelen ze#; dus op het verwijt dat kan worden gemaakt aan degene die
handelt. 164

Een wat preciezere definitie van het begrip grove schuld werd gegeven in
het arrest Van der Graaf Waaiwijk BV/Philip Morris  Holland  BV. Inhet kader
van art. 8:1101 lid 1 BW (dat in plaats van grove schuld spreekt van gedrag dat
roekeloos is en met de wetenschap dat er waarschijnlijk schade uit voortvloeit)
werd door de Hoge Raad overwogen, dat van dergelijk gedrag sprake is wanneer

degene die zich aldus gedraagt het aan de gedraging verbonden gevaar kent en
zich ervan bewust is dat de kans dat het gevaar zich zal verwezenlijken aanzienlijk
groter is dan de kans dat dit niet zal gebeuren, maar zich door dit een en ander
niet van dit gedrag laat weerhouden. 165 In hoeverre dit arrest buiten het vervoers-
recht betekenis heeft, is echter onduidelijk.166 Het ging hier immers om een zeer
specifieke formulering met een expliciete verwijzing naar de waarschijnlijkheid
van schade.

Wat in de (lagere) rechtspraak naar voren lijkt te komen, is dat grove schuld

niet snel wordt aangenomen. Zo werd in Delm Lloyd Schadeverzekering NV/De
Groot & Van Vliet Scheepswerfen Machine/abriekB Fhet niet terugplaatsenvan
verwijderde bodempluggen ('gewoon vergeten') op een schip niet als handelen
met grove schuld, maar als een ernstige doch 'menselijke' fout gezien.167 Een

ernstige fout werd eveneens aangenomen in het geval dat een schip zonk doordat
het koelwatersysteem volliep omdat een werknemer de afsluiter niet had
dichtgedraaid:68 Ook het in strijd met gegeven instructies met een snijbrander
werken bij een nog niet geheel lege brandstoftanki 69 levert, net als het niet
voorhanden zijn van voldoende blusmateriaal of de slechte bereikbaarheid
daarvan, 170 geen grove schuld op. In Gemeente Stein/SteinerZand- en Grindhandel
DriessenBVwerdwel grove schuld aangenomen. De met leidingbelastepersonen
hadden niet gereageerd op concrete aanwijzingen dat de lastbegrenzer van een
kraan buiten werking was gesteld en dat de wielenbeveiliging was verwijderd.
Ondanks het feit dat zij op de hoogte waren van de omstandigheid dat deze

164    Van den Brink 2002, p. 69.
165     HR 5 januari 2001, NJ 2001,392 nt. K.F. Haak (Van derGraafWaalwijk BV/Philip Morris Holland

BV).
166 Van Dunnt 2001, p. 426.
167 Rb Rotterdam 31 juli  1992, S&S 1993,50 (Delta Lloyd Schadeverzekering NV/De Groot & Van

Vliet Scheepswerf en Machinefabriek BV).
168     HofAmsterdam 30 maart 1995, S&S 1996,38 (Kuiper Verzekeringen BV/Handel- en Exploitatie-

maatschappij Kreugerlaan BV). De prestant meende op basis van zijn exoneratieclausule slechts
in het geval van grove schuld (van hemzelf of van zijn (niet-)leidinggevende ondergeschikte)
aansprakelijk te zijn.

169 Rb Amsterdam 28 juni 1995, S&S 1996, 97 (Shipdock Amsterdam BV/Aggeliki Pistis Corp.).
170 Rb Rotterdam 28 januari 1999, S&S 1999,113 (American Home Insurance Company/Container

Service Bedrij f H.B. Dirkzwager BV).
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veiligheidsvoorzieningen buiten werking waren gesteld, hadden zij nagelaten
maatregelen te treffen om dit te herstellen. 171

Hoe oordeelt hetNederlandse recht over de positie van een niet-leidinggevende
ondergeschikten? In Ocd-Technologies/ABB overwoog de Hoge Raad in algemene
bewoordingen dat het naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet
onaanvaardbaar is aansprakelijkheiduit te sluiten voorhet geval van opzet ofgrove
schuld van niet tot de directie of de bedrij fsleiding behorende leidinggevende
ondergeschikten.172 Of de prestant zich ook op de exoneratie mag beroepen zal

afhangen van de omstandigheden van het geval.
In het arrest Matatag/De Schelde overwoog de Hoge Raad te dien aanzien

dat in een overeenkomst tussen twee bedrijven waarin standaardisering van
overeenkomsten door algemene voorwaarden met exoneraties een algemeen
verschijnsel is, niet kan worden gezegd 'dat het naar maatstaven van redelijkheid
en billijkheid onaanvaardbaar is in de toepasselijke algemene voorwaarden
aansprakelijkheid ook voor ernstige fouten173 van te werk gestelde personen die
niet tot de bedrij fsleiding behoren, geheel often dele uit te sluiten en in geval van
schade als hier geleden (gevolgschade, JHD) op deze uitsluiting dan ook eenberoep
te doen. Wat het begrip ernstige fout inhoudt, geeft de Hoge Raad echter niet, 174

aan.

Gaat de Matatag/De Schelde-regel niet op, dan hangt de redelijkheid van
een beroep op een exoneratieclausule wederom afvan alle omstandigheden van
het geval. Dit kan tevens worden opgemaakt uit het arrest NF Interpolis Scha-
de/Peeten BV:15 In deze zaak ging het om de aanleg van een technische installatie
in een nieuw te bouwen champignonkwekerij, bij een afnemer die volgens het
cassatiemiddel behoorde 'tot de groep van kleine ondernemers die niet gewoon
zijn algemene voorwaarden uit te onderhandelen en voor wie deze voorwaarden
niet duidelijk, moeilijk leesbaar en in hun gevolgen niet goed te overzien zijn.'
Tijdens de laswerkzaamheden van de monteurs van Peeten BV werd een
halogeenstraler gebruikt. Deze werd echter niet uitgeschakeld bij het verlaten van

171 HR 12 december 1997, NJ 1998,208 (Gemeente Stein/Steiner Zand-en Grindhandel Driessen BV).
Ik maak hier geen vergelijking met de wijze waarop het begrip grove schuld (bewuste roekeloosheid)
in de verkeersaansprakelijkheid en het arbeidsrecht wordt ingevuld, nu het begrip daar met het
oog op de slachtofferbescherming eng wordt gelnterpreteerd.

172     HR 30 november 2001, JOL 2001,710 (Oct-Technologies/ABB). Zie r.0.3.9.2: 'Onderdeel II.ld
faaltomdathet Hofterechtervan isuitgegaan dathetnaarmaatstaven van redelijkheid en billijkheid
niet onaanvaardbaar is aansprakelijkheid uit te sluiten voor het geval van opzet of grove schuld
van niettotde directieofdebedrij fsleidingbehorende leidinggevende ondergeschikten.' Vergelijk
eveneens HR 15 januari 1999, NJ 1999,242 (Mastum Dakbedekkingen Amsterdam BV/Nationale
Nederlanden Schadeverzekering Maatschappij NV).

173      De Hoge Raad spreekt dus niet van door grove schuld veroorzaakte schade. Vergelijk Van Dunnt
2001, p. 440 e.v.

174     HR 31 december 1993, NJ  1995,389 nt. CJHB (Matatag/De Schelde). Zie nader over dit arrest
hoofdstuk 6 paragraaf 4.5.

175 HR 12 mei 2000, NJ 2000,412.
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de plaats van het lassen. Kort daarop brak brand uit. De eigenaar van de
champignonkwekerij en diens brandverzekeraar spraken de installateur aan voor

een bedrag van NLG 350.262,71. Peeten beriep zich echter op een beding waarin
staat dat zijn aansprakelijkheid is beperkt tot een bedrag van maximaal 15% van
de aannemingssom, dieNLG 95.000bedroeg. Het Hofkwam deexoneratieclausule

redelijk voor. De Hoge Raad vernietigde het arrest echter en stelde dat het Hof
bij de beantwoording van de vraag o fhet beroep op de onderhavige exoneratieclau-
sule in strijd is met de redelijkheidenbillijkheid alle omstandigheden in aanmerking
moet nemen. 176

In Engeland brengt de aanwezigheid van opzet ofgrove schuld - net zo min
als de vraag ofde schade is veroorzaakt doorde prestant zelfofzijn (leidinggevend)
ondergeschikte - niet mee dat een beroep op een exoneratie om die reden

ongeoorloofd is. In het Engelse recht wordt voor het vaststellen van de177

redelijkheid van eenexoneratieclausule niet zozeer gekeken naarde mate van schuld

(bijvoorbeeld, kan grove schuld worden aangenomen?), maar naar de vraag of
er al  dan niet sprake  is van 'negligence'.178  S.  2  (2) UCTA geeft  aan  dat  een
exoneratieclausule in het geval van 'negligence' de redelijkheidstoets dient te
doorstaan.179 Deze bepaling is eveneens van toepassing in het geval de schade door
een werknemer van de exonerant wordt veroorzaakt. 180

Naar Duits recht geldt ten aanzien van consumenten dat de aansprakelijkheid
voor grove schuldls'  van de prestant zelf of diens (al dan niet leidinggevende)
ondergeschikte ingevolge § 309 Nr. 7 BGB noch uitgesloten, noch beperkt kan

176      Het Hof Arnhem oordeelde vervolgens na terugverwijzing dat het beroep op de exoneratieclausule
in strijd is met de redelijkheid en billijkheid. Zie Hof Arnhem 22 oktober 2002, n.g., rolnummer
2000/473. Het arrest is te raadplegen op http://www.rechtspraak.nl.

177    Peel 2000, nr. 11-017. 'It has sometimes be said that an exemption clause cannot protect a party
from liability fordeliberatebreach, butthistooissimply a question ofwhetherappropriate wording
has been used.' De aanwezigheid van opzet of grove schuld speelt dus een rol bij toepassing van
de uitleg- en interpretatieregels. Peel verwijst daarbij naar The Cap Palos [1921] P 458, Sze Hai
Tong Bank Ltd v. Rambler Cycle Co. Ltd [1959] AC 576 en China Shipbuilding Corporation v.
Nippon Yusen Kabukishi Kaisha and Galaxy Shipping Pte Ltd \ [2000] Lloyd's Rep 367. Zie
eveneens Chittyon Contracts l, nr. 14-016, Macdonald 1999, p. 159 en Suisse Attantique Societi
d'Armement Maritime  SA v.  Rotterdamsche  Kolen  Centrale  NV \\ 966] 2 All ER 61.

178    Zoals ik hien'oor schreef definieert s. 1 (1) UCTA 'negligence' als 'the breach of any obligation,
arising from the express or implied terms ofa contract, to take reasonable care or exercise reasonable
skill in theperformanceof thecontract, oranycommon law duty to takereasonable careorexercise
reasonable skill (but not any stricter duty).'

179     S. 2 (2) en (3) UCTA en s.  11  (5) UCTA. Zie eveneens hetgeen ik in paragraaf 3 opmerkte.
180     Chittyon Contracts l, nr. 14-055, met verwijzing naar Philips Products Ltd v. Hyland and another

[1987] 2 All ER 620.
181 Grove schuld wordt aangenomen indien de prestant zodanig handelt dat de in het verkeer vereiste

zorgvuldigheid in buitengewoon grote mate wordt geschonden. In dat opzicht wordt vereist dat
hij geen aandacht heeft geschonken aan eenvoudige voor de hand liggende overwegingen en niet
datgeen in acht wordtgenomen wateeniederzoubevatten. Zie Palandt/Heinrichs, § 277 BGB, Rdn.
2.
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worden.'82 Deze regel geldtook ten aanzien van ondernemers, tenminste voorzover
het gaat om grove schuld van de prestant zelfofdiens leidinggevende ondergeschik-
te. Over de positie van niet-leidinggevende ondergeschikte bestaat minder
duidelijkheid. Het Bundesgerichtshof heeft tot nu toe  in het midden gelaten of
de prestant zich kan exonereren voor schade die aan grove schuld van een niet-

leidinggevende ondergeschikte is te wijten. Dit is anders indien een wezenlijke
verplichting wordt geschonden. Een aansprakelijkheidsuitsluiting is in dat geval
- ongeacht de vraag wie de schade heeft veroorzaakt - ongeoorloofd:83

§ 276 II BGB is van belang indien de exoneratieclausule niet onder de
reikwijdte  van  de §§ 305-310  BGB  valt  en  dus geen onderdeel uitmaakt  van

algemene voorwaarden. Het artikel geeft aan dat exoneratie ten aanzien van door
de prestant zelfopzettelijk toegebrachte schade niet kan wordenovereengekomen.
Exoneratie is in beginsel wel mogelijk indien de schade te wijten is aan opzet van
ondergeschikten ('Erfullungsgehilfen'). 184

7       Personenschade

De vordering tot vergoeding van personenschade verdient aparte bespreking, omdat
naar Engels en Duits recht aansprakelijkheid ten aanzien van deze schadesoort
niet-exonereerbaar is. Naar Engels recht is dit exoneratieverbod - voorzover de

personenschade het gevolg is van 'negligence' - geformuleerd in s. 2 (1) UCTA,
terwijl in Duitsland § 309 Nr. 7a BGB exoneratie ten aanzien van personenschade
verbiedt. De indicatieve lijst van richtlijn 93/13 bepaalt eveneens dat aansprakelijk-
heid voor personenschade noch geheel, noch gedeeltelijk mag worden beperkt.
Zoals ik hiervoor al heb gesteld, lijkt het aannemelijk dat de rechter na de arresten
Ocoa,10185 en Commissie/Itali2l86 verplicht is deze lijst ambtshalve toe te passen.
Dat zou betekenen dat ook naar Nederlands recht exoneratie ten aanzien van
personenschade ongeoorloofd moet worden geacht. 187 Daarbij merk ik tot slot nog

op dat een deel van de onderhavige problematiek wordt ondervangen door art.
7:463 BW op grond waarvan medisch hulpverleners en ziekenhuizen zich niet
van aansprakelijkheid kunnen vrijtekenen.

182   Staudinger/Coester, § 9 AGBG, Rdn. 345.
183 Hensen, in: Ulmer, Brandner & Hensen 2001, § 11 Nr. 7 AGBG, Rdn. 33.

184     § 278 BGB. Zie Palandt/Heinrichs, § 278 BGB, Rdn. 7. Een 'Erfollungsgehilfe' isdiegene die'nach
den tatsachlichen Gegebenheit des Falles mit dem Willen des Schuldner bei der Erfullung einer
diesem obliegenden Vebindlichkeit als seine Hilfsperson tatig war.'

185     HvJ EG 27 juni 2000, NJ 2000, 730 (Octano Grupo Editorial/Murciano Quintero).
186     HvJ EG 24 januari 2002, Jur 2002,1-819.
187     Vergelijk in deze zin Loos 2001, p. 67. Zie echter Rb Rotterdam 27 januari 2000,4 januari 2001

en 14 februari 2002, S&S 2002,68 (Droog/Paragliding Holland).
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8            Conclusie

In het voorgaande heb ik een overzicht gegeven van de wijze waarop exoneratie-
clausules naarNederlands, Engels en Duits recht worden getoetst. Ook de richtlijn
oneerlijke bedingen is aan de orde gekomen. Een onderscheid is gemaakt tussen
controle door middel van uitleg- en interpretatieregels en controle door middel
van toetsing aan een open norm.

Naar voren is gekomen dat de uitleg- en interpretatieregels in alle drie de
rechtsstelsels vergelijkbaar zijn. Zowel in Nederland, Engeland als Duitsland
worden exoneratieclausules veelal strikt geYnterpreteerd, waarbij onduidelijkheden
ten laste van de gebruiker komen. In Nederland is deze contra proferentem-regei
ten opzichte van niet-consumenten - anders dan in Engeland en Duitsland - geen
regel, maar een gezichtspunt. De Duitse rechter stelt met het in de rechtspraak
ontwikkelde en inmiddels in § 307 BGB neergelegde duidelijkheidsgebod de
strengste formuleringseisen. Ook in Engeland is men in vergelijking met Nederland
veelal strenger. Dit heeft voornamelijk te maken met het feit dat de rechter voor
de inwerkingtreding van de UCTA exoneratieclausules niet aan een redelijkheids-
toets kon onderwerpen, waardoor de uitleg- en interpretatieregels goed zijn
ontwikkeld.

Voor wat betreft de inhoudscontrole door middel van toetsing aan een open
norm, merk ik het volgende op. In Nederland en Engeland toetst de rechter aan

open normen, waarbij alle individuele omstandigheden van het betreffende geval
een rol kunnen spelen. Hoe de omstandigheden concreet moeten worden ingevuld
en hoe zij zich ten opzichte van elkaar verhouden, is moeilijk aan te geven. Om
dit te illustreren aan de hand van een voorbeeld: wat is rechtens indien een afnemer
zich van de exoneratieclausule bewust is en over een min of meer gelijke
onderhandelingspositie als de prestant beschikt, maar de prestant daarentegen de
schade, in tegenstelling tot de afnemer, kan verzekeren en de aansprakelijkheidsbe-
perking niet in verhouding staat tot de voorzienbare schade? Geen van beide

rechtsstelsels zijn hier duidelijk over.
Wat aan het Duitse recht opvalt, is dat exoneratieclausules in beginsel

algemeen en abstract worden getoetst. Dat brengt mee dat de rechter bij de
beoordeling van de redelijkheid van een exoneratieclausule niet toetst aan de
(individuele) omstandigheden met betrekking tot het sluiten van de overeenkomst.

Doorslaggevend is ofde exoneratieclausule onderdeel is van algemene voorwaar-
den. Is dat het geval en wordt geen individuele overeenkomst aangenomen, dan
kan de in §§ 305-310 BGB neergelegde inhoudscontrole worden toegepast.
Daarnaast kent de ingevolge de §§ 307 en 309 BGB aan te leggen controlemaatstaf
enkele duidelijke regels. Zo geldt dat exoneratie ten aanzien van handelen met
opzet ofgrove schuld door de prestant zelfofdiens leidinggevende ondergeschikte
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steeds ongeoorloofd is. Naar Nederlands recht geldt een dergelijke regel slechts
in het algemeen, terwijl de aanwezigheid van opzet of grove schuld naar Engels
recht bij het beoordelen van de redelijkheid van een exoneratieclausule niet relevant
is. Bovendien kent het Duitse recht de zeer ruim van toepassing zijnde regel, dat
in het geval van schending van een wezenlijke verplichting een aansprakelijkheids-
uitsluiting niet mogelijk is en alleen de 'vertragsuntypische exzessive' schade van

vergoeding kan worden uitgesloten. Exoneratie ten aanzien van de vordering tot
vergoeding van personenschade is tot slot - net als in Engeland - uitdrukkelijk
verboden. In Nederland lijkt dat na de door het Hofvan Justitie gewezen arresten
Oclano en Commissie/Itali2 eveneens het geval te zijn.
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De rechtvaardiging van de inhoudscontrole

1        Inleiding

In dit hoofdstuk bespreek ik de wenselijkheid van een inhoudscontrole van een
exoneratieclausule die onderdeel is van algemene voorwaarden. Achterliggend
probleem is dat de afnemer' veelal niet daadwerkelijk met de aanwezigheid en
inhoud van een contractuele risicoverdeling heeft ingestemd indien deze onderdeel
is van algemene voorwaarden. Het beginsel van contractvrijheid lijkt in dat geval
weinig reele betekenis te hebben. Ik zal in paragraaf 2 naar voren brengen dat een
eerste reden daarvoor is dat een afnemet veelal niet van de in algemene
voorwaarden opgenomen exoneratieclausule op de hoogte is: Er bestaat een
informatietekort (paragraaf2.2). Daarnaast kan de contractvrijheid in het gedrang
komen indien de prestant een machtspositie inneemt. Ik zal aangeven dat die
machtspositie veelal aanwezig zal zijn indien partijen op basis van algemene
voorwaarden contracteren (paragraaf 2.3).

Vervolgens breng ik in paragraaf 3 naar voren dat het weinig wenselijk is
dat de rechter bij het toepassen van de inhoudscontrole toetst aan de omstandighe-
den die betrekking hebben op het sluiten van de overeenkomst. De rechter dient
met andere woorden bij de beoordeling van de redelijkheid van een beroep op een
exoneratieclausule niet de mate waarin het informatietekort zich voordoet en de
mate waarin de prestant een machtspositie inneemt vast te stellen, hetgeen - zoals
in het vorige hoofdstuk naar voren is gekomen - in het Nederlandse en Engelse
recht w61 gebeurt: Verdedigd wordt dat deze categorie omstandigheden op basis
waarvan de mate van contractvrijheid wordt vastgesteld, slechts van belangbehoort
te zijn bij de beantwoording van de vraag of er een rechtvaardiging is voor
toepassing van een inhoudscontrole van een exoneratieclausule. In de daaropvolgen-

de paragraaf 4 bepleit ik dat de rechter een exoneratieclausule in beginsel niet
inhoudelijk dient te toetsen indien partijen die clausule individueel zijn overeen-

gekomen. In die paragraaf geef ik eveneens aan wanneer van een dergelijke

1              Daarmee geef ik aan dat ik zowel spreek over de positie van de consument als van de niet-consument.
2           Zoals ik in hoofdstuk 1 aangaf gebruik ik zoveel mogelijk de termen afnemer en prestant, ook al

kan de afnemer in de terminologie van art. 6:231 onder c BW als wederpartij en de prestant ingevolge
art. 6:231 onder b BW als gebruiker worden gezien.

3      Hoofdstuk 2 paragraaf 6.2.
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individuele overeenkomst kan worden gesproken. De conclusie is opgenomen in
paragraaf 5.

2           De rechtvaardiging van de inhoudscontrole

2.1 Inleiding

Een rechtssysteem berust op het beginsel van contractvrijheid, indien partijen de
overeenkomst kunnen sluiten die zij willen sluiten: Contractvrijheid bestaat uit
de vrijheid om een contract al dan niet aan te gaan en om - bij het aangaan ervan

- de inhoud (mede) te bepalen.5 Partijen zijn vanuit het oogpunt van contractvrijheid
dan ook in beginsel vrij om ten aanzien van hun aansprakelijkheid een van het
aanvullende recht afwijkende regeling te treffen, die door de rechter dient te worden
gerespecteerd.6 Slechts in het geval wordt gehandeld in strijd met een dwingende

wetsbepaling, de openbare orde, de goede zeden ofde redelijkheid en billijkheid,
is - naarNederlands recht althans - ingrijpen gelet op de inhoud van de exoneratie-
clausule op zijn plaats.7

Het percentage overeenkornsten waarin partijen individueel een risicoverdeling
overeenkomen, schijnt laag te zijn: Afwijking van het aanvullende recht vindt
meestal plaats via een in algemene voorwaarden opgenomen eenzijdigtotstandgeko-
men exoneratieclausule. Contracteren op basis van algemene voorwaarden heeft
als voordeel dat het transactiekosten bespaart (dat zijn de kosten die aan de
totstandkoming van een overeenkomsten zijn verbonden),9 omdat partijen niet voor
iedere transactie over de voorwaarden hoeven te onderhandelen. Deze zijn reeds
in het standaardcontract uitgewerkt" De overeenkomst kan daardoorbetrekkelijk

4       Asser/Hartkamp 4-iI (2001), nr. 34 en KOtz 1997, p. 124.
5 Klik 1992, p. 5.
6 Asser/Hartkamp 4-1(2000), nr. 339, Chitty on Contracts I, nr. 14-001 en Larenz 1987, p. 77 e.v.
7        Asser/Hartkamp 4-II (2001), nr. 42 en nr. 340 e.v. Zie (voor het Engelse en Duitse recht) eveneens

hoofdstuk 2 paragraaf 6.2. Zie voor een aantal 'nieuwe grenzen' (zoals bijvoorbeeld mededinging
en gelijke behandeling) aan de contractvrijheid Hartlief 1999, p. 8. Voor een beschrijving van de
ontwikkeling van hettraditionele contractenrecht naar de huidigetendens waarin decontractvrijheid
steeds verder wordt beperkt verwijs ik naar Hartlief 1999b. Wel moet worden opgemerkt dat die
beperkingen steeds in het in de hoofdtekst weergegeven grondpatroon worden ingepast. Vergelijk
Vranken 1988, p. 246 e.v.

8          Rijken 1983, p. 36-37, Kortmann, TPR 1988, p 1220-1221 en Rei ff, AnwBI 1997, p. 6. Vergelijk
eveneens Slawson,  Harv  L  Rev  1971,  p.  529 die opmerkt dat 'standard form contracts probably
account for more than ninety-nine percent of all the contracts now made.' Zie over de individuele
overeenkomst paragraa f 4 van dit hoofdstuk.

9         Teijl & Holzhauer 1997, p. 49. Zie uitgebreid: De Geest 1994, p. 42 e.v.
10     Asser/Hartkamp 4-1 (2000), De Geest 1994, p. 280 en McKendrick 2000, p. 222.
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eenvoudig totstandkomen en het contract kan worden uitgevoerd door personeel
van de prestant."

Aan het gebruik van algemene voorwaarden zijn echter ook nadelen
verbonden.12 Een eerste nadeel is gelegen in het bestaan van een informatietekort.
Daarmee wordt bedoeld dat de afnemer veelal niet op de hoogte is van de
aanwezigheid en inhoud van de in de algemene voorwaarden neergelegde
exoneratieclausule. Een tweede nadeel is dat de prestant veelal een machtspositie
inneemt, omdat het product of de dienst dat de afnemer wil verkrijgen dikwijls
niet zonder ofop basis van een voor hem minder nadelige exoneratieclausule wordt
aangeboden en er bij de prestant(en) niet de bereidheid bestaat de exoneratieclausule
aan te passen, nu de afnemer, gelet op zijn positie en zijn verhouding tot de prestant,
niet de mogelijkheid heeft over de aanwezigheid en inhoud van het beding te
onderhandelen. Deze nadelen rechtvaardigen dat een exoneratieclausule die in
algemene voorwaarden is opgenomen, in beginsel aan een inhoudscontrole wordt
onderworpen, aangezien die nadelen ervoor zorgen dat hetbeginsel van contractvrij-
heid weinig reele betekenis heeft. 13 In de onderstaande paragrafen werk ik deze
nadelen nader uit.

2.2 Informatietekort

Een eerste nadeel - en een eerste inbreuk op de contractvrijheid - kan, zoals
hiervoor werd aangegeven, worden gevonden in de omstandigheid dat de afnemer
veelal niet op de hoogte is van de aanwezigheid en inhoud van de exoneratieclausule
zoals die in de algemene voorwaarden is neergelegd.14 Het bestaan van dit
informatietekort is het gevolg van het feit dat algemene voorwaarden niet of
nauwelijks worden gelezen. 15 Er is sprake van 'tekenen zonder lezen', zo wordt
wet gezegd.16 De redenen daarvoor zijn duidelijk en al vaker gegeven. Ik besteed
er dan ook maar kort aandacht aan.

Allereerst zijn veel transacties zo ingericht dat ze niet de ruimte bieden voor
het bestuderen van de voorwaarden; de tijd ontbreekt er bijvoorbeeld simpelweg
voor. Daamaast zijn algemene voorwaarden dikwijls moeilijk leesbaaren moeilijk

11        PG Boek 6, p.  1452. Zie eveneens Driessen  1995, p. 7.
12      Zo reeds bijvoorbeeld Kessler, Harv L Rev 1943, p. 629 e.v.
13 Het evenwicht tussen partijen moet met andere woorden via een inhoudscontrole worden

gewaarborgd. Vergelijk Asser/Hartkamp 4-11 (2001), nr. 42 en nr. 343 en Hartlief 1999b, p. 33
14        Slawson, Harv L Rev 1971, p. 544: 'The conclusion to which this (het in formatietekort, JHD)leads

is thatpractically no standard forms, at least as theyarecustomarily used in consumertransactions,
are contracts. They cannotreasonably be regarded as the manifested consent oftheir recipient because
an issuer could not reasonably expected that a recipient would read and understand them.'

15        Asser/Hartkamp 4-1 (2000), nr. 343, Haas 1990, p. 54-55 en Slawson, Harv L Rev 1971, p. 530.
Ook in het handelsverkeer worden algemene voorwaarden dikwijls niet gelezen. Zie bijvoorbeeld
Atiyah  1986, p. 366 en Hartlief & Tjittes, NJB 2001, p 1461-1462.

16         De Geest  1994, p. 284.  Deze term slaat op zowel het niet lezen als het niet begrijpen.
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te begrijpen:7 Dat geldt met name in de situatie waarin de afnemer consument
is.

Vanuit een eenvoudige kosten-batenafweging moet lezen, zo wil ik in het
onderstaande laten zien, veelal eveneens weinig zinvol worden geacht. Anders
gezegd, ook een rationele afnemer zal in het algemeen niet tot lezing van
voorwaarden overgaan.18 Dat heeft te maken met het feit dat de afnemer voor het
verkrijgen van informatie ten aanzien van de gehanteerde risicoverdeling

(transactie)kosten zal moeten maken. Hij zal de voorwaarden moeten opvragen,
deze moeten lezen en als hij ze dan vervolgens niet begrijpt, zal hij kosten moeten
maken om de voorwaarden alsnog te begrijpen, doorbijvoorbeeld het inschakelen
van een advocaat. Is de afnemer vervolgens van de risicoverdeling op de hoogte
en acht hij de risicoverdeling ongewenst, dan kan hij allereerst op zoek gaan naar
eenprestant die tegen een meer gunstige risicoverdeling een vergelijkbaarproduct
of dienst aanbiedt, zo die er al is. Ook dan geldt echter weer dat de afnemer voor
het verkrijgen van die informatie de hiervoor genoemde kosten moet maken. Die
kosten zullen hoog zijn nu er in een competitieve economie vele voorwaarden te
lezenen te vergelijken zijn.' 9 Daarnaast kan de afnemerproberen via onderhande-

lingen met de prestant een gunstiger exoneratieclausule overeen te komen, maar
ook dat brengt tijd en (dus ook) kosten mee.20

Vraag is uiteindelijk steeds of deze kosten opwegen tegen de omvang van
hetrisicoz'  dat aande transactie is verbonden. Slechts in het geval deze vraag met

ja wordt beantwoord, is het zoeken naar een meer gunstige risicoverdeling dan
wel onderhandelen over de in algemene voorwaarden neergelegde risicoverdeling
de moeite waard en wordt het zinvol de aangeboden voorwaarden te gaan lezen. 22

Om het risico dat aan de transactie is verbonden, te kunnen vaststellen dient
allereerst te worden bezien wat de hoogte is van de schade die een afnemer lijdt
indien er bij de transactie die hij wil aangaan iets misgaat. Vervolgens zal moeten
worden bekeken in hoeverre dit bedrag door de exoneratieclausule van vergoeding
is uitgesloten. Vastgesteld is dan wat de schade is die de afnemer lijdt, indien zich

17     PG Boek 6, p. 1453. Zie eveneens Slawson, Harv L R 1971, p. 544 en Suisse Atiantique Socidti
d'Armement Maritime SA v. Rotterdamsche Kolen Centrale NV Il 966] 2 All ER 61, p. 65 (per

Lord Reid):  'In the ordinary way the customer has no time to read them, and i f he did read them
he would probably not understand them.'

18     Meyerson, Ga L Rev 1990, p. 597 e.v.
19        De Geest  1994, p.  283 en Meyerson, Ga L Rev  1990, p.  598.
20     MonchKomm/Kotz, § 9 AGBG, Rdn. 6b.
21         Waarbij de omvang van het risico gelijk is aan het product van de kans dat zich schade voordoet

en de omvang van de schade indien die kans zich verwezenlijkt.
22 VergelijkMeyerson,GaLRev 1990, p. 597 e.v. Hij merktop(p. 600): '(...)thebenefittobederived

from acquiring adequate knowledge ofcontract terms is usually low and is likely to be farexceeded
by the significant costs ofacquiring that in formation. It is, therefore, rational for even a conscientious
consumertopay little, ifany, attention to subordinate contract terms.' Zie eveneens Fastrich 1991,
p. 84 en MunchKomm/Kotz, § 9 AGBG, Rdn. 6b.
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bij de door hem gewenste transactie een bepaalde schadeoorzaak voordoet. Dit
schadebedrag zal vervolgens moeten worden vermenigvuldigd met de kans dat
de schade ook daadwerkelijk intreedt. Is dat gedaan, dan is het risico vastgesteld
dat aan de transactie is verbonden.

Laat ik dit met een voorbeeld verduidelijken. Stel dat een afnemer zijn machine
wil laten repareren en de kans dat deze machine tijdens de reparatie beschadigd
raakt waardoor deze niet meer voor het productieproces kan worden ingezet een
op tweehonderd bedraagt. Stel daarnaast dat indien deze kans zich ook daadwerke-

lijk verwezenlijkt, zich een schade voordoet van EUR 20.000. Zou de prestant
zijn aansprakelijkheid hebben beperkt tot een bedrag van EUR 5.000, dan betekent
dit dat de afnemer een kans heeft van een op tweehonderd dat EUR 15.000 (EUR
20.000 - EUR 5.000) niet voor vergoeding in aanmerking komt. Het aan de
transactie verbonden risico is dan EUR 75 (dat is het product van 0,5 procent en
EUR 15.000). Lezen zal vervolgens pas zinvol zijn indien de daaraan verbonden
zoek- en onderhandelingskosten lager zijn dan het aan de transactie verbonden

risico van EUR 75.23
In dat opzicht moet tot slot worden opgemerkt dat de afnemer - vanuit een

ex ante positie bezien - veelal onvoldoende informatie heeft om te beoordelen
oflezen inderdaad zinvol is. Het is voorde afnemer moeilijk voornoemde kosten-
batenafweging te maken, nu hij veelal niet weet wat de kans is dat zich schade
voordoet. Die zal immers afhangen van omstandigheden aan de zijde van de prestant
waarvan de afnemer veelal niet op de hoogte is.24 Bovendien is het voor de afnemer
onzeker of zijn zoek- en onderhandelingskosten tot succes (dat wil zeggen het
contracteren op basis van een voor de afnemer meer gunstige risicoverdeling)
leiden.25

Hiervoor schreef ik dat het niet lezen en begrijpen van een in algemene
voorwaarden opgenomen exoneratieclausule niet alleen een rol speelt in relatie
tot de prestant met wie de afnemer contracteert, maar ook ten aanzien van die
prestanten die een vergelijkbaar product ofdienst aanbieden. Dat brengt mee dat
eventuele andere risicoverdelingen voor de afnemer in veel gevallen eveneens

verborgen blijven. Daardoor is het voor de afnemer onduidelijk welke prestant
(voorzover daarin verschil bestaat) de voor hem meest gunstige risicoverdeling
aanbiedt.26 Zoals ik hiervoor heb aangegeven, zal de reden daarvoor zijn dat de

23         Duidelijk moge zijn dat in dit voorbeeld het risico dat aan de transactie is verbonden op zijn hoogst
EUR 100 is. Zou deprestantzijn aansprakelijkheid namelijk volledig hebben uitgesloten, dan geldt
namelijk dat er een kans van een op tweehonderd bestaat dat EUR 20.000 niet voor vergoeding
in aanmerking komt.

24 Vergelijk Meyerson, Ga L Rev 1990, p. 599.
25          Zie tot slot voor een interessante speltheoretische analyse van het'tekenen zonder lezen'-probleem

Katz, Mich L Rev 1990, p. 215 e.v.
26       De Geest 1994, p. 280-281.

43



Hoofdstuk 3

kosten van het zoeken naar de voor de afnemer meest gunstige exoneratieclausule
en het lezen daarvan veelal niet in verhouding zullen staan tot het risico dat aan
de transactie is verbonden en door de exoneratieclausule van vergoeding is
uitgesloten.27 Daarkomt bij dat de markt prestanten, gelet op het in formatiegebrek,
veelal geen prikkel geeft tot het opstellen van eerlijke voorwaarden, aangezien
afnemers - omdat zij er niet van op de hoogte zijn - het gebruik van oneerlijke
voorwaarden niet afstraffen.28 Concurrentie ten aanzien van eerlijke voorwaarden
vindt daarom niet plaats.29 Die zal daarentegen betrekking hebben op eigenschappen

waarop de afnemer zijn keuze voor een bepaald product o f een bepaalde dienst
30w61 baseert, zoals bijvoorbeeld prijs, kwaliteit en service.

Gelet op het voorgaande lijkt het zinvol het informatietekortzoveel mogelijk
aan te pakken. In het geldende Nederlandse, Engelse en Duitse recht gebeurt dit
door middel van toepassing van uitleg- en interpretatieregels, zo hebben we in
hoofdstuk 2 gezien.31 Exoneratieclausules dienen duidelijk te zijn en eventuele
onduidelijkheden komen op grond van de contraproferentem-regel ten taste van
de prestant. Bovendien zijn in zowel Nederland, Duitsland als Engeland zaken
te vinden waar het gebruik van moeilijk leesbare lettertjes door de rechter werd
afgestraft.32 Deze regels hebben echter niet tot gevolg gehad dat daarmee het
informatietekort wordt opgeheven. De drempel om algemene voorwaarden
daadwerkelijk te lezen, wordt met het bestaan van dergelijke regels wel wat lager
gemaakt, maar niet geslecht. Alle andere kostenposten33 blijven immers bestaan.

27 Vergelijk MunchKomm/Katz, § 9 AGBG, Rdn. 6b.
28   in het geval een klein aantal afnemers geinformeerd is, kan concurrentie om die afnemers

plaatsvinden, zo merken Priest, Yale LJ1981, p.  1347. Zie eveneens Schwartz & Wilde, U P a L
Rev  1979, p. 652-655 die kort gezegd stellen dat competitie plaatsvindt indien eenderde van de
afnemers is geinformeerd. Meyerson, Ga L Rev 1990, p. 601 merkt op dat dit percentage in de
praktijk niet zal worden behaald.

29     Collins 1999, p. 280 en De Geest 1994, p. 285. Hij merkt op: 'Eerlijke opstellers van contracten
worden uit de markt gedreven door oneerlijke opstellers, omdat de eersten een hogere prijs moeten
aanrekenen in ruil voor de betere clausules die ze aanbieden.' Vergelijk eveneens Akerlof, QJE
1970, p. 488 e.v. en Drion & Van Wechem, NJB 2002, p. 454 noot 68. Cooter & Ulen 2000, p.
279 merken op dat indien alle prestanten in een bepaalde branche ten opzichte van een bepaalde
afnemerdezel fdeexoneratiehanteren, dittot gevolgheeft, datzij nietdoormiddel van hethanteren
van een exoneratieclausule aan kostenbesparing kunnen doen. Hun product of dienst kan om die
reden dus niet goedkoper worden aangeboden. Op die manier ontstaat er voor de afnemer een grotere
transparantie ten aanzien van de gehanteerde prijs. Onduidelijkheid ten aanzien van de vraag in
hoeverre de prijs is beYnvloed   door  het  feit dat risico's zijn weggeschreven, wordt daarmee
voorkomen. Uniformiteit in exoneratieclausules bevordert dus prijsconcurrentie.

30    Palandt/Heinrichs, § 305 BGB, Rdn. 6.
31      Daarnaast speelt natuurlijk de totstandkomingstoets een rol.
32 Ktg Nijmegen, 23 januari 1998, NJkort  1998, 27 (Citizen Watch Europe GmbH/Van  Hout-

Ververgaard BV), Brandner, in: Uimer, Brandner & Hensen 2001, § 9 AGBG, Rdn. 87 e.v. en Stag
Line  Ltd v.  Tyne  Shiprepair Group  Ltd (The  Zinnia) U984] 2 Lloyd's Rep 211, p. 222. Vergelijk
eveneens De Geest 1994, p. 285.

33     Zijnde de zoek- en onderhandelingskosten.
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In de literatuur worden wel verdergaande maatregelen verdedigd om het
informatietekort op te heffen, dan die welke hiervoor zijn genoemd. Zo heeft Loos

voorgesteld om de prestant te verplichten om in plaats van de algemene voorwaar-
den zelf, de afnemer een uittreksel daarvan toe te sturen. Daarin moet de afnemer
duidelijk over de belangrijkste bepalingen worden geynformeerd.34 Een dergelijk
uittreksel nodigt waarschijnlijk eerder tot lezing uit en kan op die manierbijdragen
aan het beperken van het informatietekort, zo is de redenering.35 De Geest gaat
minder ver en ziet meer in een gebod om het gebruik van een belangrijk afwijkende
clausule (wat dat ook moge zijn) duidelijk mede te delen. 36

2.3 Machtspositie

Het bestaan van een informatietekort zoals hiervoor omschreven, levert een
belangrijke, maarniet de enige rechtvaardiging op voor het feit dat een in algemene
voorwaarden geformuleerde exoneratieclausule aan een inhoudscontrole wordt
onderworpen.37 Een tweede inbreuk op de contractvrijheid en een tweede

rechtvaardiging voor een inhoudscontrole is aanwezig, indien de prestant een
machtspositie inneemt. Dat zal dikwijls het geval zijn indien partijen op basis van

algemene voorwaarden contracteren. De aanwezigheid van een machtspositie aan
de zijde van de prestant kan - ondanks het feit dat de afnemer over de exoneratie-
clausule is geinformeerd - reden zijn voor ingrijpen door de rechter, omdat gelet
op die machtspositie niet steeds kan worden gezegd dat de afnemer voldoende
vrij met de aanwezigheid en inhoud van het beding heeft ingestemd.38 In dat opzicht
moet eveneens worden opgemerkt dat het wenselijk is eventuele machtsposities
zoveel mogelijk via het mededingingsrecht aan te pakken.

39

Om te kunnen beoordelen of de prestant een machtspositie inneemt, zal
allereerst moeten worden vastgesteld of de afnemer de mogelijkheid heeft elders

34 Vergelijk Atiyah 1986, p. 375, die stelt dat de prestant zijn afnemer direct over de aanwezigheid
en de inhoud van een in algemene voorwaarden opgenomen exoneratieclausule dient te informeren.

35     Loos 2001, p. 123-124. Vergelijk daarnaast het Besluit financiele bijsluiter op grond waarvan
financieleondernemingen indien zij complexe financieleproducten aanbieden voordezeproducten
een actuele financiele bijsluiter dienen te maken en deze tijdig en kosteloos beschikbaar te stellen
aan afnemers van deze producten, waarover Den Tex, V&O 2002, p. 54-55. Zie eveneens de
toelichting zoals die bij de NVM-voorwaarden wordt gebruikt, waarover hoofdstuk 8.

36        De Geest 1994, p. 285.
37 Vergelijk Asser/Hartkamp 4-II (2000), nr. 343 en McKendrick 2000, p. 222.
38     Vergelijk Trebilcock, UTLJ 1976, p. 359 e.v. Zie verder Suisse Atiantique Socitti d'Armement

Maritime SA v. Rotterdamsche Kolen Centrale NV 966] 2 All ER 61, p. 65 (per Lord Reid): 'And
i fhe did understand or objectof any tothem (de algemene voorwaarden, JHD), he would generally
be told he could take it or leave it. And i f he then went to another supplier the result would be the
same. Freedom to contract must surely imply some choice or room forbargaining.' Vergelijk eveneens

Klik 1992, p.  13: '(...) de gedachte van contractsvrijheid wordt steeds geplaatst in het kader van
een markteconomie waarbinnen individuen door middel van handelen op een open markt hun eigen
belangen optimaal kunnen behartigen.'

39      Vergelijk Hartlief 1999b, p. 58 e.v. en Hondius 1999, p. 98.
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eenzelfde transactie op basis van voor hem gunstige voorwaarden aan te gaan. 40

Daartoe zal moeten wordenbekeken wanneerersprake is van eenzelfde transactie.
In dat opzicht kan een vergelijking worden gemaakt met de normen van het
mededingingsrecht. In het mededingingsrecht wordt voor het vaststellen van de
omvang van de markt waarop de prestant een machtspositie inneemt - de relevante
markt - allereerst naar de relevante productmarkt gekeken.4' Die omvat alle
producten en/of diensten die op grond van hun kenmerken, hun prijzen en het
gebruik waarvoor zij zijn bestemd, door de afnemer als onderling verwisselbaar
ofsubstitueerbaar worden beschouwd.42 Is op basis van deze criteria de relevante
productmarkt vastgesteld (en is dus vastgesteld wanneer eenzelfde transactie kan
worden aangenomen) en blijkt dat er op die markt een prestant is die eenzelfde
product ofdienst tegen voor de afnemer gunstiger voorwaarden aanbiedt, dan brengt
dat mee dat de afnemer een uitwijkmogelijkheid heeft.

Maar ook al heeft de afnemer de mogelijkheid eenzelfde transactie tegen
gunstige voorwaarden elders aan te gaan, dan nog zal moeten worden bezien in
hoeverre van de afnemer kan worden verwacht dat hij ook daadwerkelijk van die
uitwijkmogelijkheid gebruik maakt.43 Met andere woorden, overeenkomstig het
mededingingsrecht dient eveneens het geografisch gebied te worden vastgesteld
waarbinnen ondernemers met elkaar concurreren; dat is de relevante geografische
markt. In dat opzicht spelen in het mededingingsrecht de aard van het product en
daarmee samenhangende factoren als de verhouding transportkosten/prijs, lokale
gewoonten en gewoonten van het publiek een rol.44 Is op basis van de relevante

productmarkt en de relevante geografische markt de relevante markt vastgesteld
en blijkt dat de afnemer op die markt de mogelijkheid heeft elders op basis van
andere, voor hem gunstige, voorwaarden te contracteren, dan is van een machtsposi-
tie van de prestant geen sprake. In dat geval mag van de afnemer worden verwacht
dat hij van die uitwijkmogelijkheid gebruik maakt.45

40 Vergelijk in dat opzicht het Engelse recht op grond waarvan de rechter bij de beoordeling van de
redelijkheid van een exoneratieclausule ingevolge bijlage 2 van de UCTA dient vast te stellen
'whethertheconsumer(...)had an opportunityofenteringintoa similarcontract withotherpersons,
but without having to accept a similar term.'

41 Slot, Swaak & Lavrijssen 2000, p. 20.
42         Mok  1998, p. 93. Hij merkt op: 'Voor de beoordeling of een bananenhandelaar een machtspositie

heeft, maakt het groot verschil of men  als relevante productmarkt de markt voor fruit kiest, of de
markt voor het hele jaar verkrijgbaar fruit, de markt voor fruit dat geschikt is voor baby's met
darmstoornissen, dan wei de bananenmarkt.' Vergelijk in dat opzicht HvJ EG 14 februari  1978,
Jur 1978,207 (United Brands/Commissie)

43     Zie in dat opzicht Overseas Medical Supplies Ltd v. Orient Transport Services Ltd [1999] CLC
1243, p. 1248 (per Potter LI). 'In relation to the question of equality of bargaining position, the
court will haveregard (...)to the question of how farit would have been practicableand convenient
to go elsewhere.'

44     Mok 1998, p. 94.
45      In dat opzicht merk ik nogmaals op dat ik het hier heb over de gernformeerde afnerner. Bestaat

er een in formatietekort zoals  in de vorige paragraaf omschreven, dan  kan op basis daarvan reeds
een rechtvaardiging voor toepassing van een inhoudscontrole worden gevonden.
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De prestant neemt wel een machtspositie in, indien de afnemer op de relevante

geografische markt geen uitwijkmogelijkheid heeft en de afnemer, gelet op zijn
positie en zijn verhouding tot de op de relevante markt aanwezige prestant(en),
niet de mogelijkheid heeft over de aanwezigheid en inhoud van het beding te
onderhandelen. Daarbij moet worden opgemerkt dat niet alleen het niet 'kunnen'
onderhandelen over de exoneratieclausule voor de rechtvaardiging van een
inhoudscontrole van belang is. Van een machtspositie is eveneens sprake indien
de afnemer is geYnformeerd over de van de algemene voorwaarden deel uitmakende
exoneratieclausule (zoals die door de enkele aanbieder dan wel verschillende
aanbieders wordt gehanteerd) en er niet over in onderhandeling gaat, ondanks het
feit dat de afnemer gelet op zijn positie en zijn verhouding tot de prestant de
mogelijkheid had over het beding te onderhandelen. In veel gevallen zal - zoals
ik hiervoor schreef- het risico dat hij wordt geconfronteerd met niet-vergoedbare
schade dusdanig zijn, dat de afnemer het weinig zinvol zal achten over de reeds
in algemene voorwaarden neergelegde risicoverdeling te onderhandelen. De afnemer
zal dan immers kosten moeten maken, nu onderhandelen tijd en geld kost. 46

Bijkomend probleem is dat de kans op succes onzeker is. Bovendien is het voor
de afnemerdikwijls moeilijk de kans dat zich schade voordoet in te schatten. Gevolg
is dat de afnemer over onvoldoende informatie beschikt om te beoordelen of
onderhandelen wel de moeite waard is.

Hiervoor schreef ik dat de prestant over een machtspositie beschikt indien
de afnemer, gelet op zijn positie en zijn verhouding tot de prestant, niet over de

aanwezigheid en inhoud van het beding kan onderhandelen. Het lijkt aannemelijk
dat de afnemer die mogelijkheid in ieder geval niet heeft indien de prestant volgens
het mededingingsrecht een machtspositie inneemt. In het mededingingsrecht speelt
bij de beantwoording van de vraag ofde prestant over een machtspositie beschikt,
diens marktaandeel eenbelangrijke rol. Zo wordt een machtspositie vrijwel steeds

aangenomen indien de prestant een marktaandeel heeft van tenminste vijftig
procent.47 Ook in het geval het marktaandeel lager is dan vijftig procent, kan een

machtspositie aanwezig zijn. Ofdat inderdaad het geval is, hangt afvan verschillen-
de factoren, waarvan ik er hier enkele noem. Allereerst moet worden vastgesteld
wat de marktaandelen van de overige spelers op de markt zijn. De positie van de

46         MonchKomm/Kotz,§ 9 AGBG, Rdn. 6b. Vergelijk eveneens Meyerson, Ga L Rev 1990, p. 599-600
en Wessels & Jongeneel 1997, p. 204. Zij merken op: 'Maarook bij bedrijven is dat (onderhandelen,
JHD) eerder uitzondering dan regel, alleen al door het feit dat de voorwaarden vooraf door de
gebruiker/exonerant zijn geformuleerd, en zulks temeer als de transactie een niet al te groot financieel
belang vertegenwoordigt.'

47      Mok 1998, p. 206. De definitie van het begrip machtspositie luidt ingevolge art. 1, onder i Mw:
'positie van een of meer ondernemingen die hen in staat stelt de instandhouding van een
daadwerkelijke mededinging op de Nederlandse markt of een deel daarvan te verhinderen door
hun de mogelijkheid te geven zich in belangrijke mate onafhankelijk van hun concurrenten, hun
leveranciers of de eindgebruikers te gedragen.'
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prestant zal anders zijn indien zijn grootste concurrent een marktaandeel van veertig
procent heeft dan in het geval dat dit vier procent is. Daarnaast kan een machtsposi-
tie ontstaan vanwege zowel de omvang als het financiele vermogen van de prestant.
Hoe sterker die zijn, des te eerder zal er sprake zijn van een machtspositie. De
marktvoordelen die een prestant heeft, zijn tot slot eveneens van belang. Het gaat
dan bijvoorbeeldom commerciele (het hebben van een bepaald merk) en technische

(octrooien en know-how-licenties) voordelen. 48

Aan het einde van deze paragraaf wil ik tot slot wijzen op de opvatting van
Brunner en Tjittes, die van mening zun dat een inhoudscontrole niet mag worden
benut om de ene contractpartij juridische bescherming te verlenenjegens de andere
contractpartij.49 Verdedigd wordt dat ingrijpen in een contractuele risicoverdeling
het wezen van het handelsverkeer aantast.so Dat heeft volgens hen te maken met
het feit dat ondernemen samenhangt met het hebben van inzicht in het inschatten
en reguleren van risico's. Doet hij dat goed dan maakt hij winst, zo niet dan gaat
hij failliet. 'De sukkel op de markt wordt niet beschermd', zo stelt Brunner.51

Dat goed ondernemen samenhangt methet hebben van inzicht en het inschatten

en reguleren van risico's acht ik juist. Wat ik daarentegen onjuist acht, is om aan
die stelling de conclusie te verbinden dat exoneratieclausules die onderdeel zijn
van algemene voorwaardenomdie reden in beginsel niet inhoudelijk mogen worden
gecontroleerd. In het voorgaande heb ik immers proberen te laten zien, dat indien
partijen op basis van algemene voorwaarden contracteren, een inhoudscontrole
gelet op het informatieprobleemen/ofde aanwezigheid van een machtspositie aan
de zijde van de prestant gerechtvaardigd is, nu het beginsel van contractvrijheid
in dat geval weinig reele betekenis heeft. Aangegeven is dat de omstandigheid
dat de ondernemer veelal niet is geYnformeerd over de inhoud vande voorwaarden,
dan wel, indien hij w61 is geinformeerd, niet op zoek gaat naar een andere prestant
die gunstiger voorwaarden aanbiedt oferover in onderhandeling treedt, veelal vanuit

48     Zie Mok 1998, p. 292 e.v. en Slot, Swaak & Lavrijssen 2000, p. 104 e.v.
49 Tjittes, Contracteren 2001, p. 35.
50 Tjittes, Contracteren 2001, p. 31 e.v. (en eerder in Tjittes 1994, p. 24 e.v. en Tjittes 1997, p. 375

e.v.) en Brunner 1992, p. 87 e.v. Tot zijn medestanders rekent Tjittes naast Brunner, Van Delden
1992, p. 18 (die opmerkt: -inderdaad in de handel en daarmede het recht, dat die handel beheerst,
streeft   men naar eenvoudige oplossingen   en   strikte risicoverdelingen: contract is contract,
standaardisering, fatale termijnen, korte termijnen met betrekking tot oplossing van geschillen,
strikte, bij voorkeur grammaticale interpretatie, zekerheid en dus zo min mogelijk open normen.'),
Wachter 1992. p. 4 (die juist opmerkt dat de stelling van Brunner genuanceerd dient te worden.
Hij stelt: 'Redelijkheid en billijkheid brengen op het terrein van handelstransacties met zich mee,
dat aan de rechtszekerheid (...) hogere eisen gesteld dienen te worden dan het geval is, indien alle
bijzondere omstandigheden van het concrete geval in de discussie worden betrokken. Maar ook
de rechtszekerheid is een onderdeel van het pluriforme begrip redelijkheld en billijkheid.')en Haak
1997, p. 119 (die op basis van een rechtspraakonderzoek slechts stelt dat voor de redelijkheid en
billijkheid in het handelsverkeer geen of nauwelijks meer plaats is.). Tjittes vindt waarschijnlijk
steun voor zijn opvatting door Haaks opmerking dat risico's in commerciele contracten dienen
te zijn ingeschat en afgedekt.

51 Tjittes 1995, p. 380 en Brunner 1992, p. 95.
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een kosten-batenanalyse is te verklaren. Ik heb immers betoogd dat een rationeel
handelende afnemer geen lees-, zoek- en onderhandelingskosten maakt, indien
deze kosten niet opwegen tegen het risico dat aan de transactie is verbonden. De
ondernemer die in dat geval deze kosten niet maakt, is dus niet een ondernemer
die risico's niet goed inschat en reguleert, en die dus om die reden bescherming
moet worden onthouden. Anders gezegd, toepassing van een inhoudscontrole op
exoneratieclausules die onderdeel zijn van algemene voorwaarden tast niet het
wezen van de handel aan, nu de inhoudscontrole niet is gericht op bescherming
van ondernemers die risico's niet goed inschatten en reguleren.

2.4 Conclusie

In het voorgaande is naar voren gekomen dat een risicoverdeling die afwijkt van
het aanvullende recht veelal via algemene voorwaarden tot stand komt. Is dat het

geval, dan is een inhoudscontrole gerechtvaardigd. In een groot aantal situaties

is de afnemer noch op de hoogte van de aanwezigheid en inhoud van een
exoneratieclausule die door zijn prestant wordt gehanteerd, noch van de eventuele
diversiteit in exoneratieclausules die doorandere prestanten van eenzelfde product
o f dienst worden aangeboden.  Maar ook al heeft de afnemer die informatie  wel,
dan nog zal de afnemer veelal met de in de algemene voorwaarden neergelegde
risicoverdeling 'instemmen' indien de prestant op de relevante markt een
machtspositie inneemt. Datzal het geval zijn indien de afnemerniet de mogelijkheid
heeft over de in algemene voorwaarde neergelegde risicoverdeling te onderhande-
len, dan wel onderhandelen gelet op het risico dat aan de transactie is verbonden,
weinig zinvol moet worden geacht. Deze nadelen van het contracteren op basis
van algemene voorwaarden kunnen ertoe leiden dat een prestant bij het opstellen
van zijn exoneratieclausule allereerst en vooral rekening houdt met zijn eigen
belang,52 nu dergelijk gedrag door de markt immers niet wordt afgestraft.53 Een
inhoudstoets van een in algemene voorwaarden opgenomen exoneratieclausule
is om die reden wenselijk.54 Slechts in het geval de prestant kan aantonen dat van

52 Law Commission 1975, § 11-146 en Ulmer, in: Ulmer, Brandner & Hensen 2001, Einl., Rdn. 28.
Vergelijk ook Nieuwenhuis 1979, p. 145: 'Bij het formuleren van de standaardvoorwaarden moet
hij (de opsteller, JHD) optreden als 'behoorlijk zaakwaarnemer' van de afwezige wederpartij: diens
belangen mogen in de standaardvoorwaarden niet geheel en al worden genegeerd. Aangezien de
verbindende kracht van standaardvoorwaarden niet wordt gelegitimeerd door de toestemming van
de wederpartij ten aanzien van de inhoud, moet die legitimatie worden gezocht in de inhoud zelf
standaardvoorwaarden  met een onredelijke inhoud missen verbindende kracht.'

53 Fastrich 1991,p. 86. Zie ook Schdfer & Ott 2000, p. 480.
54      Vergelijk PG Bock 6, p. 1453: 'De ratio van de regeling is immers de eenzijdige inhoud van (...)

algemene voorwaarden, in verband met het gemak waarmee zij de wederpartij die op de inhoud
geen invloed heeft, ja daarmee meestentijds onbekend is, worden opgedrongen.' Ik merk daarbij
weI op dat deze gedachte niet van alle tijden is, nu een degelijke inhoudscontrole van exoneratieclau-
sules in Nederland pas sinds HR 19 mei 1967, NJ 1967, 261  nt. GJS (Saladin/HBU) mogelijk is.
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een informatieprobleem geen sprake was en hij niet over een machtspositie
beschikte zoals hiervoor omschreven, dient de rechter naar mijn mening de in
algemene voorwaarden neergelegde risicoverdeling te accepteren. De overeenkomst
is in dat geval immers vrijwillig en op een geinformeerde basis tot stand gekomen.

55

Opgemerkt moet worden dat algemene voorwaarden niet alleen eenzijdig,
maar ook door middel van overlegvia branche- en consumentenorganisaties tot
stand kunnen komen. Van een eenzijdig totstandgekomen risicoverdeling is dan
geen sprake. Doorde Coordinatiegroep Zelfreguleringsoverleg van de SER wordt
dergelijk overleg ook bevorderd. Op die manier wordt geprobeerd tot algemene
voorwaarden te komen waarin op evenwichtige wijze rekening wordt gehouden
met de belangen van de betrokken ondernemers en consumenten.56 Een dergelijke

wijze van opstellen van algemene voorwaarden is dan ook wenselijker dan die
welke door de prestant eenzijdig worden opgesteld en waarbij de prestant gebruik
kan maken van het bestaande informatietekort en/of diens machtspositie. Een
inhoudscontrole (door de Stichting Geschillencommissie voorConsumentenzaken)
van een exoneratieclausule die onderdeel is van algemene voorwaarden die door
middel van voornoemd overleg tot stand zijn gekomen blijft echter mogelijk.57

3           Mate van contractvrijheid vaststellen?

In de vorige paragraaf schreef ik dat een inhoudscontrole van een in algemene
voorwaarden neergelegde exoneratieclausule gelet op het informatietekort en/of
de aanwezigheid van een machtspositie aan de zijde van de prestant gerechtvaardigd
is. De mate waarin het informatieprobleem zich voordoet en de omvang van de
machtspositie die de prestant inneemt, zullen echter van geval tot geval verschillen.
Hetzelfde geldt daarom voor de mate van contractvrijheid. In hoeverre dient dat
gevolgen te hebben voor de toepassing van de inhoudscontrole?

Zoals we in hoofdstuk 2 hebben gezien, is de mate van contractvrijheid in
Nederland en Engeland van belang voor de beoordeling van de redelijkheid van
een exoneratieclausule. Hoe kleiner het informatieprobleem en hoe minder sterk
de machtspositie is die de prestant inneemt, hoe eerder de exoneratieclausule de

55 Vergelijk Salvage Association v. CAP Financial Services Ltd [1995] FSR 654, p. 656: 'Generally
speaking, where a party well able  to look after itsel f enters  into a commercial contract and,  with
full knowledgeofall relevant circumstances, willingly accepts the terms ofthe contract which provide
forapportionmentofthe financial risks ofthe transaction, i think that is very likelythat those terms
will to be held fair and reasonable.' Zie eveneens paragraaf 4 van dit hoofdstuk.

56     Zie art. 1 van het Protocol Overleg Algemene Voorwaarden.
57 Zie echter eveneens hoofdstuk 6 paragraaf3.1  waar ik opmerk dat algemene voorwaarden die door

de betreffende brancheorganisatie en de Consumentenbond zijn opgesteld, vaak helemaal geen
exoneratie bevatten of ten waarbij de aansprakelijkheid is beperkt tot een  vrij hoog bedrag.
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redelijkheidstoets doorstaat.58 Voorhet vaststellen van de omvang van het'tekenen
zonder lezen'-probleem wordt in Nederland en Engeland getoetst aan de mate
waarin een afnemer zich van de inhoud en de strekking van het beding bewust
was. Daarvoor moet worden vastgesteld of de exoneratieclausule leesbaar,

bevattelijk, wijd verspreid en/ofgoed verkrijgbaar is. Tot slot is in dit opzicht naar
zowelNederlands als Engels recht van belang ofpartijen al eerderzaken met elkaar
hebben gedaan. Voor het vaststellen van de omvang van de machtspositie van de
prestant wordt in deze rechtsstelsels gekeken naar de onderhandelingspositie -
oftewel de onderlinge verhouding en maatschappelijke positie van partijen - en
of de afnemer redelijkerwijs de mogelijkheid had om op basis van gunstige
voorwaarden elders te contracteren. 59

In hoofdstuk 2 is eveneens aan de orde gekomen dat naar Duits recht de

redelijkheid van een in algemene voorwaarden opgenomen exoneratieclausule
niet mede afhankelijk is van het antwoord op de vraag in hoeverre de contractvrij-
heid in het individuele geval reeel is. Zoals wij zagen, laat men in Duitsland een

bepaalde mate van contractvrijheid - zoals bijvoorbeeld de omstandigheid dat de
afnemer van de exoneratieclausule op de hoogte was, dan wel de afnemer over

het beding had kunnen onderhandelen - niet ten gunste van de prestant werken,
nu de redenering is dat de prestant, in het geval hij op basis van algemene
voorwaarden contracteert, voor de inhoud daarvan verantwoordelijk is. Het feit
dat de afnemer bij de opstelling van de algemene voorwaarden niet betrokken is

geweest- en de risicoverdeling dus niethetresultaat is geweest van een nagevoerde
onderhandelingen totstandgekomen 'Interessenausgleich' - rechtvaardigt een

verscherpte inhoudscontrole. Slechts in het geval de prestant kan bewijzen dat
de in algemene voorwaarden opgenomen exoneratieclausule individueel is
overeengekomen, is voor de in de §§ 305-310 BGB neergelegde inhoudscontrole

geen plaats.
60

Hoe hierover te denken? De Duitse benadering heeft een aantal belangrijke
voordelen. De omstandigheid dat de redelijkheid van een in algemene voorwaarden

opgenomen exoneratieclausule niet mede afhankelijk is van de mate van
contractvrijheid brengt mee  dat de rechter de redelijkheid  van het beding  zelf -
los van de individuele omstandigheden met betrekking tot het sluiten van de
overeenkomst- kanbeoordelen. De'Einzelklauselgerechtigkeit' wordt vastgesteld
en niet - zoals naar Nederlands en Engels recht - de 'Einzelfallgerechtigkeit'.61
Meer rechtszekerheid is het gevolg. Duidelijk is immers ofde clausule zelf in een

58 Vergelijk Wessels & Jongeneel 1997, p. 202-203.
59 Zie hoofdstuk 2 paragraaf 6.2.
60 Zie hoofdstuk 2 paragraaf 6.2.
61     Staudinger/Coester, § 9 AGBG, Rdn. 82.
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bepaaid soort overeenkomst ten aanzien van een bepaald soort afnemer 2 geoorloo fd
is. Dat verklaart waarom men in het Duitse recht makkelijk na kan gaan welke
exoneratieclausule in een bepaalde overeenkomst redelijk is. Eventuele individuele
omstandigheden met betrekking tot het sluiten van de overeenkomst, zoals de mate
waarin de afnemer zich van het beding bewust was, hebben immers geen invloed
op de beoordeling van de redelijkheid van een exoneratieclausule en kunnen dus
aan de gemaakte vaststelling niet afdoen.

De Nederlandse en Engelse benadering brengen mee dat het onduidelijk is
hoe de omstandigheden die betrekking hebben op het vaststellen van de mate van
contractvrijheid zich verhouden tot de overige omstandigheden van het geval. 63

Is bijvoorbeeld een afnemer zich van de exoneratieclausule bewust en beschikt
hij over een min ofmeer gelijke onderhandelingspositie als de prestant, dan zijn
dat omstandigheden die in de richting van de redelijkheid van een exoneratieclausu-
le wijzen. Kan de prestant daarentegen de schade in tegenstelling tot de afnemer
verzekeren en staat de aansprakelijkheidsbeperking niet in verhouding tot de
voorzienbare schade, dan wijst datop de onredelijkheid van de exoneratieclausule.
Hoe de afweging in dat geval uit moet vallen, is zowel naar Nederlands64 als
Engels65 recht onduidelijk. Richtlijnen zijn niet te geven, waardoor het van de
betreffende rechter lijkt af te hangen hoe de verschillende omstandigheden zich
tot elkaar verhouden. Duidelijk is dat dergelijke afwegingsproblemen zich in het
Duitse recht niet kunnen voordoen.

Bovendien meen ik dat de benadering zoals die in Nederland en Engeland
wordt gehanteerd onwenselijk is, omdat een bepaalde mate van contractvrijheid
naarmijn mening heel weinig zegt overde redelijkheid van een exoneratieclausule.

De rechtvaardiging van een inhoudscontrole van een in algemene voorwaarden
opgenomen exoneratieclausule is juist dat de contractvrijheid in dat geval weinig
reele betekenis heeft. Zoals wij hiervoor hebben gezien, heeft dat te maken met
de aanwezigheid van het 'tekenen zonder lezen'-probleem en/of het feit dat de
prestant een machtspositie inneemt. Wat ik onredelijk acht, is dat de omstandigheid
dat het informatie- en/of het machtspositieprobleem zich slechts in een bepaalde

62 Differentiatie vindt immers slechts plaats al naar gelang de 'Kundenkreise' waartoe de afnemer
behoort. Zie hoofdstuk 2 paragraaf6.2. In de praktijk lijktdat veelalte betekenen, dat slechts wordt
gekeken of de afnemer consument dan weI ondememer is. In dat opzicht dient te worden vermeld
dat in hoofdstuk 2 naar voren is gekomen dat veel regels die dienen ter bescherming van de
consument,  ook ten gunste van ondernemers werken.

63      Dat zijn de omstandigheden die betrekking hebben op de vaststelling van de redelijkheid van het
beding zel f en de omstandigheden die betrekking hebben op de preventie. Zie daarover hoofdstuk
2 paragraa f 6.3 en paragraa f 6.4.

64     Barendrecht 1992, p. 11.
65      Jacobs 1990, p. 145 en 167-168 en Macdonald 1999, p \ 41. Zieook George Mitchell (Chesterhall)

Ltd v. Finney Lock Seeds Ltd Il983] 2 All ER 737, p. 743 (per Lord Bridge of Harwich). '(...) the
court must entertain a whole range ofconsiderations, put them in the scales on one side or the other
and decide at the end of the day on which side the balance comes down.'
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mate voordoen op de redelijkheid van een exoneratieclausule zou wijzen. Laat
ik dat met een voorbeeld verduidelijken. Stel dat de afnemer zich bewust is van

het beding, maar niet de mogelijkheid heeft (elders) te contracteren op basis van
andere voorwaarden. Waarom zou de eerstgenoemde omstandigheid dan op de
redelijkheid van een exoneratieclausule wijzen966Niet gezegd kan immers worden
dat de afnemer - indien de overeenkomst wordt aangegaan - ook daadwerkelijk
met het beding heeft ingestemd, nu hier sprake is van 'take it or leave it'.  Wat ik
zou willen verdedigen is dat - overeenkomstig het Duitse recht - wordt gekeken
ofde exoneratieclausule onderdeel is van algemene voorwaarden. Is dat het geval,
dan acht ik toepassing van een inhoudscontrole in beginsel gerechtvaardigd.

Omstandigheden op grond waarvan de rechter de mate van contractvrijheid dient
vast te stellen67 en die een rechtvaardiging hebben gevormd voor een inhoudscontro-
le, mogen vervolgens niet nogmaals een rol spelen door bij de toepassing van die
inhoudscontrole een argument ten gunste van de redelijkheid van een exoneratie-
clausule te vormen.

Tot slot wil ik wijzen op de ervaringen in Duitsland. Zoals ik in hoofdstuk
2 schreef, worden exoneratieclausules die onderdeel zijn van algemene voorwaarden
naar Duits recht allereerst algemeen en abstract en vervolgens, voor wat betreft
consumentenovereenkomsten, individueel concreet getoetst. Deze laatste toets,
zijnde een toetsing aan de omstandigheden met betrekking tot het sluiten van de
overeenkomst, wordt echter - voorzover ik heb kunnen achterhalen - in het
algemeen niet toegepast. De reden voor het niet toepassen van deze individueel
concrete toets is mijns inziens gelegen in de omstandigheid dat een onredelijk
beding eveneens met een algemeen abstracte toets kan worden bestreden, zodat
de rechter eenvoudigweg niet toekomt aan toepassing van de individueel concrete
toets. Een algemeen abstracte toets lijkt dan ook voldoende om in het individuele
geval tot redelijke oplossingen te komen.

In het onderstaande wil ik aangeven dat slechts in het geval partijen de (in
algemene voorwaarden opgenomen) exoneratieclausule individueel zijn overeen-

gekomen en voornoemde omstandigheden ter rechtvaardiging van een inhoudscon-
trole niet aanwezig zijn, de rechter - gelet op het beginsel van contractvrijheid
- terughoudend dient te zijn in het inhoudelijk toetsen van debetreffende clausule.

Vraag is nu in welke situaties een individuele overeenkomst kan worden

aangenomen.

66      Vergelijk Inos 2001, p. 68-69.
67      Zoals in het voorgaande voorbeeld de omstandigheid dat de afnemer zich van het beding bewust

was.
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4 Individuele overeenkomst

Van een individuele overeenkomst is allereerst sprake indien partijen zelf over
een exoneratieclausule hebben onderhandeld, zonder dat de algemene voorwaarden
uitgangspunt van die onderhandelingen waren. In dat opzicht is het waarschijnlijk
dat dergelijke onderhandelingen zich veelal slechts zullen voordoen in het geval
de afnemer een ondernemer is. Ik richt mij dan ook op dit gevaltype. De stelling
dat ingrijpen onder dergelijke omstandigheden in beginsel weinig wenselijk is,
is gebaseerd op de gedachte dat de afnemer niet wordt geconfronteerd met een
informatieprobleem omtrent de risicoverdeling. Partijen hebben daarover in vrijheid
onderhandeld.

Voor ingrijpen in de totstandgekomen risicoverdeling zie ik daarom slechts
ruimte indien de prestant misbruik maakt van de (economische) machtspositie die
hij op de relevante markt heeft.68 De contractvrijheid is in een dergelijke situatie
in een onwenselijke mate aangetast, zodat daarin een rechtvaardiging voor ingrijpen
kan worden gevonden. In dat opzicht zou kunnen worden aangesloten bij het
leerstuk misbruik van omstandigheden zoals dat in art. 3:441id 4 BW is neergelegd.
Op grond van dat artikel is een rechtshandeling vernietigbaar indien de prestant
contracteert, terwijl hij wetenschap heeft van de economisch afhankelijke positie
van de afnemer en deze wetenschap hem had behoren te weerhouden van het
aangaan van de overeenkomst.69 De overeenkomst is in dat geval niet in vrijheid
tot stand gekomen.70 Een toetsing aan de artt.  3:40 of 6:248 lid 2 BW behoort
eveneens tot de mogelijkheden indien de benadeling centraal staat.7 1 In dat geval
denk ik aan een exoneratieclausule waarbij de prestant zich heeft vrijgetekend

68 Vergelijk Brunner 1992, p. 95 en Tjittes 1997, p. 378.
69 Zie Vranken 1989, p. 53-54. Asser/Hartkamp 4-II (2001), nr. 215 merkt daarover op: 'De grond

voor aantasting kan alleen gelegen zijn in het feit dat de wederpartij zich een prestatie ofcontractuele
voorwaarden bedingt die zij in redelijkheid niet had mogen bedingen. Doorgaans zal het betreffen
een onevenwichtigheid in de contractsvoorwaarden die het slachtoffer financieel nadeel berokkent
c.q. - de keerzijde van de medaille - de wederpartij financieel voordeel oplevert. Of het nadeel
onredelijk is, zal afhangen van de omstandigheden van het geval; indien de context een zuiver
commerciele is, zal hierbij veelal een maatstaf te ontlenen zijn aan vergelijking met andere, in vrijheid
totstandgekomen soortgelijke contracten.'

70 Hartlief 1999a, p. 244.
71       Toetst de rechter aan deze artikelen, dan kan hij eveneens acht slaan op omstandigheden die zich

na het sluiten van de overeenkomst hebben voorgedaan. Vergelijk Van Rossum  1998, p.  78. Zij
merkt op (p. 81) dat indien er sprake is van evident economisch overwicht toepassing van art. 3:44
lid 4 BW voorde hand ligt, nu in dat geval bescherming van de gelaedeerde als uitgangspunt wordt
genomen. Een beroep op art. 6:248 lid 2 BW ligt zoals gezegd meer voor de hand voor de situatie
waarin de benadeling centraal staat. Ditgeldt te meer indien de inhoud van het nadeel moet worden
ingevuld aan de hand van omstandigheden die zich na het sluiten van de overeenkomst hebben
voorgedaan.
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voor eigen opzet of grove schuld, zoals dat ook naar geldend Nederlandse recht
niet is toegestaan.

72

Een individuele overeenkomst zou ook kunnen worden aangenomen indien
(handels)partijen over de in algemene voorwaarden neergelegde exoneratieclausule
hebben onderhandeld en deze onderhandelingen tot aanpassing van de oorspron-
kelijke risicoverdeling hebben geleid. Daarnaast kan van een individuele
overeenkomst worden gesproken indien (handels)partijen wel hebben onderhandeld,
maar de exoneratieclausule desondanks ongewijzigd is gebleven, dan wel de
prestant duidelijk heeft aangegeven bereid te zijn de in algemene voorwaarden
neergelegde risicoverdeling aan te passen en daarbij de afnemer de ruimte heeft

gegeven de inhoud van het beding te beYnvloeden.
In al deze gevallen geldt dat van een individuele overeenkomst in beginsel

slechts sprake zou moeten zijn indien de prestant bewijst dat de afnemer
daadwerkelijk met de inhoud van het beding heeft ingestemd.73 Dat kan hij door

bijvoorbeeld het overleggen van correspondentie en gespreksnotities. Daaruit zou
kunnen blijken dat de afnemer in ruil voor een lagere prijs met het beding heeft

ingestemd, dan wel dat de afnemer een exoneratieclausule weinig bezwaarlijk acht,
omdat hij het risico dat door de exoneratieclausule van vergoeding is uitgesloten
zelf door middel van een verzekering heeft ondervangen.

5             Conclusie

In dit hoofdstuk is naar voren gebracht dat een inhoudscontrole van een exoneratie-
clausule die onderdeel is van algemene voorwaarden gewenst is. Reden daarvoor
is allereerst dat de afnemer veelal niet op de hoogte is van de aanwezigheid en
inhoud van de in algemene voorwaarden neergelegde exoneratieclausule. Een
tweede reden is dat de prestant op de relevante markt veelal een machtspositie
inneemt, indien partijen op basis van algemene voorwaarden contracteren.

Verdedigd is dat nu deze omstandigheden een rechtvaardiging vormen voor het
hanteren van een inhoudscontrole, zij bij de toepassing van die inhoudscontrole
niet nogmaals een rol mogen spelen door een argument ten gunste van de
redelijkheid van een exoneratieclausule te vormen. Voordeel van die benadering
is dat op die manier de'Einzelklauselgerechtigkeit' in plaats van de'Einzelfallgerech-

72 Vergelijk daarnaast Hartlief 1999b, p. 66-67: 'De laatste categorie tenslotte betreft de situatie waarin
beide partijen even goed geinformeerd zijn: de gedupeerde begint willens en wetens een ongunstig
avontuur, omdat hij geen keuzevrijheid heeft. Het gaat hier om misbruik van (economische)
machtspositie ofmisbruik van monopoliepositie. In ons recht wordt hiertegen bescherming geboden
viaalgemene leerstukken alsmisbruik van omstandigheden en strijd metdeopenbare ordeofgoede
zeden.'

73 Vergelijk hetgeen ik in hoofdstuk 2 paragraaf 6.2 ten aanzien van het Duitse recht heb opgemerkt.
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tigkeit' kan worden vastgesteld. Daarnaast hoeft de rechter zich niet te richten
op de vraag hoe de omstandigheden die betrekking hebben op het vaststellen van
de mate van contractvrijheid zich verhouden tot de overige omstandigheden van
het geval. Bovendien heb ik aangegeven dat de mate van contractvrijheid in het
individuele geval weinig zegt over de redelijkheid van een (beroep op een)
exoneratieclausule. Tot slot is verdedigd dat de ervaringen in Duitsland leren dat
ook met een algemeen abstracte toets in het individuele geval tot redelijke
oplossingen wordt gekomen. De rechter dient zich slechts terughoudend op te
stellen indien partijen de exoneratieclausule individueel zijn overeengekomen en
de contractvrijheid reele betekenis heeft.
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HOOFDSTUK 4

Een analyse van het redelijkheidsbegrip

1           Inleiding

In hoofdstuk 2 kwam naar voren dat de omstandigheden op basis waarvan de
redelijkheid van een exoneratieclausule dient te worden beoordeeld, in een drietal
categorieen kunnen worden onderverdeeld. Die drie categorieen omstandigheden
hebben respectievelijk betrekking op het sluiten van de overeenkomst, de
redelijkheid van het beding zelfen rechtsethische (ofbillijkheids)overwegingen.
In hoofdstuk 3 is aangegeven hoe de eerste categorie omstandigheden naar mijn
mening zou moeten worden ingevuld. In dit hoofdstuk wordt op basis van
inhoudelijke argumenten naar voren gebracht welke invulling ik zou willen geven
aan de laatste twee categorieen.

Begonnen wordt met een bespreking van de categorie omstandigheden die
betrekking heeft op de redelijkheid van het beding zelf. Daartoe geef ik in paragraaf
2 (nogmaals) aan waarom de huidige invulling van het redelijkheidsbegrip weinig
aantrekkelijk is. Vervolgens wordt in de paragrafen 3 en 4 een theorie gepresen-
teerd, die afwijkt van het kader waarbinnen exoneratieclausules naar geldend
Nederlands, Engels en Duits recht worden beoordeeld. Aangegeven wordt waarom
ik voor die afwijkende benadering kies.

In paragraaf 5 breng ik naar voren dat de omstandigheden die betrekking
hebben op rechtsethische overwegingen mijns inziens zo zouden moeten worden
ingevuld dat een beroep op een (redelijke) exoneratieclausule ongeoorloofd is indien
de schade is veroorzaakt door opzet ofgrove schuld van de prestant zelf of diens
leidinggevende ondergeschikte. Aangegeven zal worden dat een andere benadering
ook vanuit preventieoverwegingen onwenselijk zou zijn. Ik sluit af met een
conclusie (paragraaf 6).

2         Een andere benadering?

In hoofdstuk 1 gaf ik aan dat de wijze van toetsen van exoneratieclausules zoals
die sinds het Saladin/HBU-arrest' in Nederland geldt, tot rechtsonzekerheid leidt.
Naar voren werd gebracht dat de redelijkheid van een exoneratieclausule door

1          HR 19 mei  1967, NJ  1967,261  nt. GJS.
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partijen op voorhand vaak moeilijk is te voorspellen, nu het antwoord op de vraag
hoe de verschillende soorten omstandigheden en gezichtspunten concreet moeten
worden ingevuld en hoe zij zich ten opzichte van elkaar verhouden, maar moeilijk
kan worden gegeven: Daarnaast geldt ook voor de rechter dat de Saladin/HBU-
formule in een concreet geschil maarweinig houvast biedt. Illustratiefin dit verband
is het feit dat de rechtspraak een versnipperd beeld geeft, zo schreefik in hoofdstuk
1.

In dat hoofdstuk heb ik eveneens aangegeven dat ik wil proberen een wijze
van toetsen te creeren op basis waarvan de geoorloo fdheid van een exoneratieclau-
sule op voorhand met meer zekerheid kan worden voorspeld. Aangegeven is dat
meer rechtszekerheid vanuit zowel een ex ante als vanuit een ex post perspectief
van belang is. Ex ante omdat partijen alleen zo de risico's die aan een transactie
zijn verbonden op een degelijke manier kunnen managen. Ex post omdat in het

geval van duidelijker normen kostbare onderhandelingen en procedures met
betrekking tot de redelijkheid van een beroep op een exoneratieclausule kunnen
worden voorkomen, dan wel sneller kunnen worden afgedaan.

Om tot meer rechtszekerheid te kunnen komen, heb ik in hoofdstuk 3 een
eerste aanzet gegeven doorte verdedigen dat de rechterde'Einzelklauselgerechtig-
keit' en niet de 'Einzelfallgerechtigkeit' dient vast te stellen.3 In dit hoofdstuk wit
ik vervolgens aangeven wanneer een exoneratieclausule naar mijn mening redelijk
is.

De omstandigheden die naar geldend Nederlands recht betrekking hebben

op de redelijkheid van het beding zelf zijn in hoofdstuk 2 paragraaf 6.3 gepresen-
teerd. Daar kwam naar voren dat voor wat betreft deze categorie (onder meer) van
belang zijn, de aard en de verdere inhoud van de overeenkomst waarin het beding
voorkomt, de verzekeringsmogelijkheden vanpartijen, de vraag ofde aansprakelijk-
heidsbeperking in enige verhouding staat tot de omvang van de voorzienbare
schade, het gedrag van de afnemer met betrekking tot de gebreken ofde daardoor
veroorzaakte schade, de vraag of zich een wanverhouding tussen prijs en risico
voordoet en tot slot, de wederzijds kenbare belangen van partijen.

Hoe deze omstandigheden concreet moeten worden ingevuld, geeft het
Nederlandse recht echter veelal niet aan. Zo is het bijvoorbeeld onduidelijk hoe
de verzekeringsmogelijkheden van partijen moeten worden beoordeeld. Houdt

dit gezichtspunt in dat gekeken moet worden welke partij de beste verzekeringsmo-
gelijkheden heeft? En zo ja, hoe stelt het Nederlandse recht dan vast wie de beste

verzekeringsmogelijkheden heeft? En hoe te denken over het gezichtspunt dat de
aansprakelijkheidsbeperking in enige verhouding dient te staan tot de omvang van

2        Zie nader hoofdstuk 1 paragraaf 1.
3           Zie voor de inhoudelijke argumenten die aan die stelling ten grondslag liggen hoofdstuk 3 paragraaf

3
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de voorzienbare schade? Wat is dat, 'enige verhouding'? Richtlijnen ter
beantwoording van voornoemde vragen zijn in de jurisprudentie niet te vinden.4
Daarnaast roept ook de invulling van het wanverhoudingsargument vragen op.
Op grond van dat argument wint een exoneratieclausule aan kracht indien zich
een wanverhouding voordoet tussen prijs en risico. Probleem bij de toepassing
van dit gezichtspunt is echter dat moeilijk is vast te stellen wanneer zich een
wanverhouding zoals hiervoor omschreven voordoet. Daar komt bij dat het eveneens
moeilijk is aan te tonen of niet-exonereren de prestant werkelijk in financiele
problemen brengt. Zo stelt Rijken dat exoneratie voor bijvoorbeeld stomerijen
bedrijfseconomisch gezien veelal noodzakelijk is: Raadpleging van de door de
betreffende brancheorganisatie in samenwerking met de door de Consumentenbond

opgestelde algemene voorwaarden laat echter zien dat stomerijen (vandaag de dag)
geen exoneratieclausule hanteren: Exoneratie is dus kennelijk toch niet noodzake-

lijk. Bovendien kan tegen het wanverhoudingsargument worden aangevoerd dat
de prestant het intreden van de schade zelf kan beperken. Hoe zorgvuldiger hij
zijn prestatie verricht, hoe kleiner de kans dat zich schade voordoet. De prestant
heeft het met andere woorden voor een groot deel zelfin de hand ofhij in'enorme
financi8le moeilijkheden'7 komt.

NaarNederlands recht is het niet alleen onduidelijk hoe de omstandigheden
van het geval concreet moeten worden ingevuld, maar ook hoe deze verschillende
omstandigheden zich tot elkaar verhouden. Wat bijvoorbeeld indien exoneratie

in strijd is met de aard van de overeenkomst, maar zich eveneens een wanverhou-
ding voordoet tussen prijs en risico? Of wat als de aansprakelijkheidsbeperking
niet in verhouding staat tot de voorzienbare schade, maarde afnemer in tegenstel-
ling tot de prestant goede verzekeringsmogelijkheden heeft en de afnemer tot een

categorie van afnemers behoort die de schade ten aanzien waarvan is geexonereerd
in het overgrote deel van de gevallen ook daadwerkelijk heeft verzekerd? En, tot
slot, wat als de prestant zijn aansprakelijkheid heeft verzekerd, maar het gedrag
van de afnemer met betrekking tot de door de gebreken veroorzaakte schade weinig
adequaat was?

Een (duidelijk) antwoord op de hiervoor gestelde vragen zal men in de
Nederlandse jurisprudentie niet vinden. De Nederlandse rechter stelt slechts de
omstandigheden van het geval vast en beslist op basis daarvan of een (beroep op
een) exoneratieclausule geoorloofd is. Maar hoe die omstandigheden concreet
moeten worden ingevuld en waarom de aanwezigheid vanjuist die omstandigheden
de redelijkheid van een exoneratieclausule meebrengt, wordt door de rechter veelal

4 Vergelijk Driessen, Juridisch up to date 2001, p. 21.
5          Rijken  1983, p. 41-42.
6        Zie de algemene voorwaarden van de NETEX. zoals te raadplegen op http://www.netex.nl.
7       Rijken 1983, p. 42.
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niet aangegeven.8 In het onderstaande wordt daarom naar voren gebracht wanneer
een exoneratieclausule naar mijn mening redelijk is. In dat opzicht wijk ik afvan
het geldende Nederlandse recht. Voor die afwijking meen ik echter sterke
argumenten te hebben. Die argumenten wit ik in het onderstaande naar voren

brengen.

3 Inhoud redelijkheidstoets

3.1 Inleiding

Een exoneratieclausule wordt door de meeste schrijvers gedefinieerd als een beding
dat de prestant geheel of gedeeltelijk bevrijdt van de wettelijke verplichting tot
schadevergoeding, zo zagen wij in hoofdstuk 2. In dat hoofdstuk heb ik eveneens

aangegeven dat ik ook aandacht besteed aan het beding op grond waarvan de

prestant zijn primaire rechtsplicht uitsluit of beperkt. Reden daarvoor is dat een

dergelijk beding vaak eenzelfde effect zal hebben als het gebruik van een
exoneratieclausule:

Gelet op deze afbakening van het begrip exoneratieclausule lijkt het wenselijk
de redelijkheid van een dergelijke clausule tegen de achtergrond van het
aansprakelijkheidsrecht  en het schadevergoedingsrecht te beoordelen.10  Wat is

die achtergrond?
Het schadevergoedingsrecht heeft, als uitvloeisel van het aansprakelijkheids-

recht, tot doel de benadeelde te compenseren. Het dient de afnemer in die positie
te brengen waarin hij zou hebben verkeerd indien de prestant niet toerekenbaar
zou zijn tekortgekomen." Daarnaast kan het schadevergoedingsrecht, wederom
als uitvloeisel van het aansprakelijkheidsrecht, vanuit preventieoogpunt van belang

8 Barendrecht 1992,p. 12. Vergelijk eveneens Vranken 1997,p. 26 die in zijnalgemeenheid opmerkt:
'Dit (het werken met behulp van lijsten van relevante gezichtspunten, sub-normen en vuistregels,
JHD) betekent dat de beslissing over wat in een concreet geval rechtens is, mede afhangt van de
feiten en omstandigheden van het concrete geval zel f, althans voor zover deze erkenning hebben
gevonden in de lijsten van gezichtspunten, sub-normen of vuistregels dan wei daarin alsnog worden
opgenomen, want anders tellen ze niet. Anders gezegd: via het intermediair van de relevante
gezichtspunten, sub-normen en vuistregels maken de te beoordelen feiten en omstandigheden deel
uit van de beoordelingsnorm. Het verwijt van (een zekere) norrnloosheid ligt voor de hand.'

9         Zie hoofdstuk 2 paragraaf 2.
10 Vergelijk Wessels & Jongeneel 1997, p. 189.
11         Bloembergen/Lindenbergh 2001, p. 8: 'Schadevergoeding komt eerst aan de orde wanneer het mis

is gegaan, wanneer aanspraken niet gehandhaafd worden en dat nadeel tot gevolg heeft. Het doel
van het schadevergoedingsrecht is dan om de benadeelde zoveel mogelijk te plaatsen in de positie
waarin hij zou hebben verkeerd indien de laedens zijn (primaire) rechtsplichten zou zijn nagekomen.'
Ik gebruik siechts de term toerekenbare tekortkoming, aangezien ik - zoals ik in de inleiding schreef
- de redelijkheid van een exoneratieclausule in het kader van het contractenrecht beoordeel.
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zijn, nu het de prestantprikkels totzorgvuldig handelen kan geven.12 Tot slot wordt
als doel offunctien vanhet schadevergoedingsrecht en/ofhet aansprakelijkheids-
recht ook wel genoegdoening genoemd.

l 4

Een exoneratieclausule kan zowel de compensatiedoelstelling, als de preventie
en de genoegdoening in gevaar brengen. Exoneratie lijkt om die reden dan ook
in beginsel ongeoorloofd. Een andere verdeling van risico's dan die welke uit het
aanvullende recht voortvloeit, kan echter, tegen de achtergrond van zowel het
aansprakelijkheidsrecht als het schadevergoedingsrecht bezien, wenselijk zijn. I 5

(Volledige) compensatie door de prestant is niet altijd wenselijk, omdat
compensatie van de benadeelde kosten meebrengt. Uiteindelijk zullen deze kosten
bij de afnemers terecht komen nu deze (in een competitieve economie) in de prijs
worden doorberekend. 16 Vraag is dan ofeen afnemer- indien hij inzicht zou hebben
in de kosten die compensatie meebrengt- inhet algemeenbereid zou zijndaarvoor
te betalen. Wellicht geeft de afnemereruit kosten-batenoverwegingen de voorkeur
aan het risico op schade, dat aan zo goed als iedere transactie is verbonden,
(gedeeltelijk) zelf te dragen en wenst hij dus geen (volledige) compensatie door
de  prestant."  Is  dat het geval,  dan is exoneratie geoorloofd,  zo  zou ik willen
verdedigen.

I 8

12         Hartlief 1997, p. 20-21 en Wessels & Jongeneel  1997, p. 190. Lindenbergh merkt op dat preventie
niet zozeer een doel van het schadevergoedingsrecht is, maar wei een (gunstig) neveneffect kan
vormen. Zie Bloembergen/Lindenbergh  2001, p.  12. Zie nader over de preventie paragraaf 4  van
dit hoofdstuk.

13        Bij het begrip functie gaat het om de rol van een bepaald middel ter bevordering van een bepaald
doel, aldus Bloembergen/Lindenbergh 2001, p. 5

14     Bloembergen/Lindenbergh 2001, p. 13.
15 Vergelijk bijvoorbeeld Hartlief & Tjittes 1999, p. 27 en Wessels & Jongeneel 1997, p.  189-190.
16 Zie bijvoorbeeld Atiyah  1986, p. 374, Van den Bergh, AA  1990, p. 187, Brandner, in: Ulmer,

Brandner & Hensen 2001, § 9 AGBG, Rdn.  114, De Geest 1994, p 280, Drion  1955, p. 22, Hartlief
& Tjittes 1999, p. 27, Kotz 1997, p. 129, Spier KwNBW 1984, p. 129, Trebilcock 1984, p. 182
e.v. en Wessels & Jongeneel 1997, p. 190. Zie voor een concreet voorbeeld Elsevier 2002, nr. 1,
p. 24 waarin staat dat importeurs verwachten dat nieuwe motorrijtuigen door de per 1 januan 2002
ingevoerde verlenging van de fabrieksgarantievantennaartweejaar gemiddeld 66n procent duurder
worden.

17        Vergelijk  Hartlief & Tjittes  1999, p. 27 en Wessels & Jongeneel  1997, p.  190. Zij merken op:
'Exoneraties wijken afvan deze wettelijke kostenallocatie. Hierin is de voornaarnste rechtvaardiging
van exoneraties gelegen: het kan alles afwegende voor beide partijen gunstiger zijn de risico's (en
dus de daaruit voortvloeiende kosten) anders toe te delen dan uit de wet voortvloeit.'

18       Vergelijk Van den Bergh, AA 1990, p. 187: 'De relevante vraagis daarom ofdeze(deconsumenten,
JHD) de verbetering van hun rechtspositie met een hogere prijs willen honoreren.' Vergelijk eveneens
Hartlief 1 999b, p. 57. Daarmee wordt niet het zogenaamde prijsargument verdedigd. Dat argument
houdt in dat een exoneratieclausule gelet op de gehanteerde lage prijs redelijk is. De afnemer kon
op grond daarvan simpelweg verwachten dathij hetrisicodiendetedragen, zozegtmen weI (Collins
1999, p. 259). Ik zeg alleen dat bescherming een prijs heeft en dat gekeken moet worden of de
gemiddelde afnemerdaarvoor wenst te betalen. Voorde bezwaren die tegen het prijsargument kunnen
worden ingebracht volsta ik met een verwijzing naar MunchKomm/K6tz, § 9 AGBG, Rdn. 7 en
(uitgebreider) Staudinger/Coester, § 9 AGBG, Rdn. 94. Zie voor Nederlandse literatuur Jongeneel
1991, p. 294 en Loos 2001, p. 62.
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In het huidige recht wordt naar mijn mening te weinig rekening gehouden
met het feit dat bescherming geld kost en dat die kosten uiteindelijk bij de afnemer
terecht komen. Daarmee schenkt het huidige recht onvoldoende aandacht aan de

vraag wanneereen andere verdeling van risico's dan die welke uit het aanvullende
recht voortvloeit, wenselijk moet worden geacht. Nietbekeken wordt immers welke
redenen een afnemerkan hebben om (van de prestant) geen (volledige) compensatie
te wensen en dus met een exoneratieclausule in te stemmen. Gevolg van die
benadering kan zijn dat de afnemer (onnodige) (kostbare) bescherming- bestaande
uit het dragen van het risico door de prestant - overeenkomstig het aanvullende
recht krijgt opgedrongen. Van een redelijke uitkomst is naar mijn mening in dat
geval geen sprake.

In het onderstaande wil ik de hien'oor ge formuleerde stelling nader uitwerken.
Dat doe ik door in paragraaf 3.2.2 naar voren te brengen dat de afnemer het risico
zelf wenst te dragen indien de prestant - zoals dat in Engeland en Duitsland wel
gebeurt - een prijskeuzesysteem hanteert en de afnemer zelf kiest voor de lagere
prijs met exoneratieclausule. Daarnaast betoog ik dat de afnemer over het algemeen
niet voor (volledige) bescherming door de prestant zou willen betalen indien de
afnemer het risico zelf middels een verzekering goedkoper kan ondervangen
(paragraaf 3.2.3), dan wel de afnemers onderling zo zeer verschillende risico's
lopen dat (volledige) compensatie van een ieder om die reden onwenselijk moet
worden geacht (paragraaf4.1  e.v.).

De redelijkheid van een exoneratieclausule moet mijns inziens echter niet
alleen worden bezien tegen de achtergrond van de compensatiedoelstelling. Het
schadevergoedingsrecht heeft, als uitvloeisel van het aansprakelijkheidsrecht, als
belangrijk neveneffect dat het de prestant tot zorgvuldig handelen kan aanzetten,
zo schreef ik hiervoor. Het voor redelijk houden van een exoneratieclausule heeft

tot gevolg dat de uit het moeten betalen van schadevergoeding voortvloeiende
prikkel tot zorgvuldig handelen geheel of gedeeltelijk verdwijnt.19 In paragraaf

3.3 richt ik mij dan ook op de vraag in hoeverre het preventieargument een rol
dient te spelen bij de beoordeling van de redelijkheid van een exoneratieclausule.
In dat opzicht geef ik aan dat een prikkel tot zorgvuldig handelen niet alleen uit
het schadevergoedingsrecht voortvloeit, maar dat er ook andere motieven voor
een prestant zullen zijn om tot zorgvuldig handelen over te gaan.

Daarnaast kan het voor redelijk houden van een exoneratieclausule

meebrengen dat inbreuk wordt gemaakt op de genoegdoeningsfunctie van het
aansprakelijkheidsrecht en/ofhet schadevergoedingsrecht. Welke consequenties
dat dient te hebben voor de invulling van het redelijkheidsbegrip waaraan een
exoneratieclausule dient te worden getoetst, bekijk ik in paragraaf 3.4.

19 Van Wijck & Theeuwes 1999, p. 443.
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3.2 Compensatie

3.2.1 Uitgangspunt is gemiddelde afnemer

Een exoneratieclausule is redelijk indien het aannemelijk is dat de afnemer niet
wenst te betalen voor het dragen van het risico door de prestant, zo schreef ik -
kort samengevat - hiervoor. Problematisch bij het beantwoorden van de vraag of
een afnemerbereid is te betalen voorbescherming doorde prestant, is dat afnemers
verschillende risico's vormen en dus ook verschillen in opvatting ten aanzien van
de gewenste risicoverdeling. Zo mag worden aangenomen dat degenen met lage
risico's minder voor hun bescherming wensen te betalen dan degenen met hoge
risico's. Zou men alleen de wens van de afnemers met lage risico's honoreren en
dus een vergaande aansprakelijkheidsbeperking voorredelijk houden, dan ontstaat

het probleem dat degenen met hoge risico's ten aanzien van wie contractueel
toerekenbaar tekortgekomen is hun schade maar zeer beperkt krijgen vergoed.
Zou men daarentegen alleen uitgaan van de wensen van de afnemers met hoge
risico's, dan betekent dat, dat degenen met lage risico's onnodig veel voor de
bescherming van degenenmethoge risico's moeten betalen.20 Daarom zou ik willen
verdedigen dat het redelijk is om uit te gaan van de wil van de gemiddelde afnemer.
Ik bedoel daarmee dat moet worden gekeken welke risicoverdeling voor de grootste
groep afnemers hetmeest aantrekkelijk is. Voorde redelijkheid van een exoneratie-
clausule is dus beslissendofde gemiddelde afnemerhet wenselijk acht de schadelast

(geheel ofgedeeltelijk) toe te rekenen aan de prestatie waarmee zij is verbonden
en daarvoor dientengevolge wenst te betalen. Duidelijk moge zijn dat op grond
van die benadering niet beslissend is o feen (individuele) afnemer daadwerkelijk
voor zijn bescherming wil betalen. Anders gezegd, de fictieve wil van de
(individuele) afnemer hoeft voor de beoordeling van de redelijkheid van een
exoneratieclausule niet te worden vastgesteld.

Gevolg van deze benadering mag niet zijn dat een niet-gemiddelde afnemer
die een andere risicoverdeling wenst overeen te komen dan die welke door de
grootste groep van afnemers wenselijk wordt geacht, daartoe niet de mogelijkheid
heeft.21 Willen beide partijen een exoneratieclausule overeenkomen die afwijkt
van hetgeen de gemiddelde afnemer wil, dan hebben zij - zoals ik in hoofdstuk

20          In dat opzicht moet worden opgemerkt dat prestanten veelal zelf risicogroepen van elkaar proberen
te scheiden. Dat kan door reclame, design en marketing. Zie Van den Bergh & Faure 1990, p.  18.
Zie ook Priest, Yale L J 1981, p. 1314 e.v. die kritisch over deze mogelijkheid is. Daarnaast is het
mogelijk dat de prestant een prijs hanteert die meer is aangepast aan het risico dat een afnemer
vormt, zodat voomoemd probleem zich niet voordoet. Een bewaargever die zijn aansprakelijkheid
niet uitsluit of beperkt kan bijvoorbeeld de prijs van de bewaarneming aanpassen aan het risico
dat een bewaarnemer vormt. Zie daarover hoofdstuk 5. Vereist is dan wei dat de prestant op de
hoogte is van het risico dat zijn afnemer vormt (Schecter, S Cal L Rev 1993, p.  1289).

21        Vergelijk De Geest 1994, p. 285, die wijst op het welvaartsverlies datdaarvan hetgevolg zou zijn
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3 paragraaf4 heb omschreven - de mogelijkheid tot het sluiten van een individuele
overeenkomst. In dat hoofdstuk is aangegeven dat het waarschijnlijk is dat een
dergelijke overeenkomst voornamelijk tussen handelspartijen wordt gesloten. Indien
een individuele overeenkomst tot stand is gekomen, dan betekent dat, dat de
afnemer in dat geval daadwerkelijk met de aanwezigheid en inhoud van de
exoneratieclausule heeft ingestemd, zodat voor ingrijpen door de rechter om die
reden in beginsel geen plaats is.

3.2.2 Prijskeuzesysteem

In Engeland en Duitsland treft men bij fotografen (in het geval van het ontwikkelen
van foto's)22 en stomerijen23 wel een prijskeuzesysteem aan. Dat houdt in dat de
afnemer kan kiezen tussen een lage prijs met een exoneratieclausule en een hogere
prijs zonder of met een minder vergaande clausule. De meeste schrijvers merken

terecht op dat het prijskeuzesysteem redelijk is, indien de hogere prijs het hogere
risico daadwerkelijk reflecteert en het duidelijk - en dus niet via algemene
voorwaarden - onder de aandacht van de afnemer wordt gebracht.24 In een

prijskeuzesysteem hoeft niet te worden bekeken ofmag worden verondersteld dat
de gemiddelde afnemer voor de bescherming overeenkomstig het aanvullende recht
wenst te betalen. Er hoeft niet van veronderstellingen te worden uitgegaan, nu de
afnemer in een dergelijk systeem een daadwerkelijke keuze heeft ofhij bescherming
wil en of hij daarvoor wenst te betalen. 25

Alhoewel eenprijskeuzesysteem in Nederland onbekend is26 en in die landen
waarin men het systeem wel kent, de reikwijdte ervan is beperkt tot slechts enkele
soorten overeenkomsten, heeft het prijskeuzesysteem wel een aantal belangrijke
voordelen. Een eerste voordeel van het systeem is dat de waarde van de zaak van
de afnemer die onderwerp is van de dienst en de prijs die de afnemer voor
bescherming moet betalen, beter op elkaar zijn afgestemd dan in het geval de

22 Collins 1997, p. 242 en Woodman v. Photo Trade Processing Ltdn.g. te kennen uit Lawson, NLJ
1981, p. 935. Zie verder hoofdstuk 6 paragraaf 3.1.

23      Hensen, in: Ulmer, Brandner & Hensen 2001, §§ 9-11 AGBG, Rdn. 268. In Duitsland gebruikt
men  voor het prijskeuzesysteem de  term 'Tari fwahl'

24 Het systeem toont dan ook aan dat het dragen van een risico door de prestant ook daadwerkelijk
kosten meebrengt.  Zie  over het prijskeuzesysteem M unchKomm/Kotz,  §  9  AGBG,  Rdn.  9.  Zie
eveneens Brandner, in: Ulmer, Brandner & Hensen 2001, § 9 AGBG, Rdn. 112. Hij schrijft: 'Jedoch
muB der Verwender im streit um die Wirksamkeit der den Vertragspartner benachteiligenden Klausel
darlegen, daB die Preisdifferenz den kalkulatorischen Kosten des Risikos entspricht und nicht nur
der Anschein eines Interessenausgleichs uberden Preis erwickt wird.' Vergelijk eveneens Collins
1997, p  243 met verwijzing naar Smith v. Eric S. Bush [1989] 2 All ER 514. Zie tot slot over het
prijskeuzesysteem Jongeneel 1991, p. 194 en p. 312 en Loos 2001, p. 62.

25        Zie voor de eisen waaraan het prijskeuzesysteem dient te voldoen nader hoofdstuk 6 paragraaf4.2.
26      Alhoewel de mogelijkheid tot het aantekenen van een brief en de mogelijkheid tot het kopen van

een aanvullende garantie zoals dat bijvoorbeeld bij de koop van consumentenelektronica plaatsvindt
in zekere zin wei als prijskeuzesystemen zouden kunnen worden gezien.
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prestant voorhet verlenen van zijn dienst 66n prijs zou hanteren. Wil een afnemer
wiens zaak een bepaalde waarde heeft zijn schade in het geval er iets misgaat
(grotendeels) vergoed zien, dan zal hij voor die dienst de hogere prijs dienen te
betalen. Door middel van zijn prijskeuze onthult de afnemer in beginsel het risico
dat hij vormt. Vormt hij een hoog risico, dan zal hij veelal een keuze maken voor
de hoge prijs. De afnemers met de lage risico's zullen daarentegen kiezen voor
de (daarmee corresponderende) lage prijs.27 Een prijskeuzesysteem zorgt er op
die manier voordat degenenmet hoge risico's van degenen met lage risico's worden

gescheiden, waardoor wordt voorkomen dat degenen met lage risico's betalen voor
bescherming van degenen met hoge risico's.28 Met behulp van een prijskeuzesys-
teem vindt dus een nauwkeurigere afstemming plaats van de bescherming die een
afnemer wenst en de prijs die daarvoor moet worden betaald dan in het geval de
prestant 66n vaste prijs hanteert.

Laat ik dat aan de hand van een voorbeeld illustreren. Stel dat een stomerij
(vanverschillende klanten) vierj assen van EUR 100 en eenjas van EUR 850 dient
te behandelen, waarbij de kans op schade een op honderd bedraagt. De eigenaren
van de goedkopere jas vormen dan een risico van EUR 1,29 terwijl de andere
eigenaareenrisico van EUR 8,5030 vormt. Zou deprestanthet risico volledig dienen
te dragen dan zal hij een prijs van EUR 2,503'  in de prijs doorberekenen. Gevolg
is dan dat de eerste viereigenaren voor hun bescherming EUR 1,50 te veel betalen,
terwijl de laatste eigenaar EUR 6 te weinig betaalt. Een resultaat dat deels kan
worden voorkomen doordegenen met hogere risico's, zoals dat inhetprijskeuzesys-
teem het geval is, een hogere prijs te laten betalen.

Daarnaast heeft het prijskeuzesysteem als voordeel dat de afnemer de keuze
wordt gelaten of hij  al  dan niet voor bescherming wenst te betalen. Dat betekent
dat de afnemer de bescherming niet wordt opgedrongen, wat w61 het geval zou
zijn indien de exoneratieclausule in de overeenkomst waarbij eenprijskeuzesysteem
mogelijk is maar niet wordt gebruikt, voor onredelijk zou worden gehouden. Het
zonder meer voor redelijk houden van een exoneratieclausule zou daarentegen
eveneens tot ongewenste resultaten kunnen leiden, zoals bijvoorbeeld de
omstandigheid dat de afnemeronnodigkostbare bescherming krijgt opgedrongen.
Het geven van een keuze aan de afnemer zoals in dit systeem, lijkt dan ook
wenselijk.32 In de hoofdstukken 5 en 6, waar de overeenkomst tot bescherming,

respectievelijk de overeenkomst tot bewerking van zaken aan de orde komen, ga

27     Atiyah 1997, p. 136-137.
28 Dat wordt kruissubsidiering ('cross subsidization') genoemd. Zie Quillen, S Cal L Rev 1988, p.

1125 e.v.
29      Namelijk EUR 100 x 1 procent.
30     Namelijk EUR 850 x 1 procent.
31       Namelijk (EUR 4 x l procent) + EUR 8,5 :5 (i.e. het aantal jassen).
32 Zoook Atiyah 1997, p. 137.
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ik in op de vraag in hoeverre het prijskeuzesysteem in die overeenkomsten tot
redelijke oplossingen kan leiden.

3.2.3 Redelijke mogelijkheid tot afsluiten schadeverzekering

Draagt de prestant het risico dat aan een transactie is verbonden, dan zal hij de
kosten die dat meebrengt in beginsel in de prijs doorberekenen, zo hebben wij
hiervoor gezien. Die kosten komen dus uiteindelijk bij de afnemer terecht. De
afnemer heeft echter vaak zelfook mogelijkheden om het risico op te vangen. Dat
kan hij doormiddel vanhet afsluiten van een schadeverzekering33 op grond waarvan

hij het risico op schade aan zijn zaak (en de daaruit voortvloeiende schade) zelf
verzekert.

Schadeverzekeringen zijn in onze maatschappij ruimschoots aanwezig.34 ZO

kan schade aan een auto (gedeeltelijk) door middel van een cascoverzekering
worden opgevangen en bestaat voor zaken als (kostbare) juwelen en schilderijen
de mogelijkheid een kostbaarhedenverzekering afte sluiten. Daarnaast kan schade

aan opstal en inboedel middels een brandverzekering worden gedekt. Het kan dan
gaan om een uitgebreide opstal- en inboedelverzekering op basis waarvan een groot
aantal risico's wordt verzekerd, zoals brand, diefstal en waterschade.35 Verderdan
de brandverzekering gaat de'allrisks dekking', die voorzakenmet een aanzienlijke
waarde zoals bijvoorbeeld machines kan worden afgesloten. Alle plotselinge en
onvoorziene materiele beschadigingen aan of van het verzekerde object worden
in dat geval gedekt. Het betreft een dekking tegen alle risico's, tenzij een risico
van de dekking is uitgesloten.36 Wil de ondernemer dat ook de financiele gevolgen
vaneen vermindering en/ofstagnatie van hetproductie- ofbedrijfsproces worden

gedekt, voorzover die zijn veroorzaakt door een materiele schade ten gevolge van
een gedekt gevaar, dan bestaat de mogelijkheid tot het afsluiten van een bedrij fs-
schadeverzekering.

37

Wat ik zou willen verdedigen, is dat moet worden aangenomen dat de
gemiddelde afnemer voor het dragen van het risico door de prestant niet wenst
te betalen indien hij hetrisico zelfredelijkerwijs doormiddel van een schadeverze-
kering kan dekken.38 In het onderstaande zalik aangeven dat redelijke verzekerings

33      Ook wei eerste partij verzekering of 'first party' verzekering genoemd.
34      Oosenbrug e.a. 1996, p. 23.
35      Oosenbrug e.a. 1996, p. 60. In de zogenaamde extra uitgebreide polissen treft men nog een aantal

uitbreidingen aan. Zie Oosenbruge.a. 1996, p. 61. De naambrandverzekeringis dan ook enigszins
misleidend.

36      Oosenbrug e.a. 1996, p. 61-62.
37     Oosenbrug e.a. 1996, p  58 e.v.
38 Anders gezegd, exoneratie is voor de grootste groep van afnemers het meest aantrekkelijk indien

zij redelijke verzekeringsmogelijkheden heeft. Vergelijk Kotz 1997a, p. 213 e.v., A-G Spier in zijn
conclusie voor HR 30 november 2001, JOL 2001, 710 (Oct-Technologies/ABB) en Wessels &

66



Een analyse van het redelijkheidsbegrip

mogelijkheden zijn aan te nemen indien het gaat om een risico dat zodanig is dat
van de afnemer mag worden verwacht dat hij dat risico zelf door middel van een
schadeverzekering opvangt.39 Allereerst wil ik echterde inhoudelijke argumenten

presenteren op grond waarvan ik meen dat de gemiddelde afnemer exoneratie ten
aanzien van een risico dat hij zelf redelijkerwijs kan verzekeren wenselijk acht.
Anders gezegd, ik wil aangeven wat de voordelen zijn van het feit dat de
gemiddelde afnemerde geleden schade niet via het aansprakelijkheidsrecht, maar
via een eigen vergoedingssysteem, namelijk een schadeverzekering, krijgt vergoed.40

Die voordelen kunnen worden gerealiseerd indien de prestantzijn exoneratieclausu-

le afstemt op de redelijke verzekeringsmogelijkheden van de afnemer. 41

Dekking van een risico door middel van een schadeverzekering heeft in
vergelijking met dekking via een aansprakelijkheidsverzekering een aantal

belangrijke voordelen. In de literatuur komt allereerst naar voren dat voor de
grootste groep van afnemers, de gemiddelde afnemer dus, dekking van een risico
door middel van een schadeverzekering over het algemeen goedkoper is dan
dekking van een risico door middel van een aansprakelijkheidsverzekering.42 In

Engeland heeft ook het House ofLords deze stelling onderschreven. Zo overwoog
Lord Salmon inPhotoProduction v. Securicor, waarbeidepartijen verzekeringsmo-

gelijkheden hadden, dat ' It is generally more economical for the person by whom
the loss will be directly sustained to do so rather than it should be covered by the
otherpartyby liability insurance.'43 Dat een schadeverzekering dikwijls goedkoper
is heeft te maken met het feit dat de verzekeraar in dat geval het risico van zijn

Jongeneel 1997, p. 190. Zie eveneens Photo  Productions v.  Securicor  Transport  Ltd Il980] 1 All
ER 556, p. 561  (per Lord Wilberforce). Vergelijk tot slot ook Drion 1955, p. 23.

39      In de hoofdstukken 5 tot en met 8 ga ik, zoals ik reeds schreef, uitgebreider op dit punt in.
40       Ex art. 284 K krijgt de schadeverzekeraar de vordering van de benadeelde. De schadeverzekeraar

wordtechterook metde (redelijke)exoneratieclausule geconfronteerd waardoorde schadebij hem
blijft liggen. Vergelijk hierover Mulder 1988, p. 98.

41        Daarmee geef ik aan dat de prestant naar mijn mening zelf een redelijke exoneratieclausule dient
te formuleren. Zie voorde mogelijkheid tot conversie (dat wil zeggen het omzetten van het vernietigde
beding in een wel aanvaardbaar beding, art. 3:42 BW) Asser/Hartkamp 4-11 (2001), nr. 499, Hijma
1997, p. 65-65 en Loos 2001, 114-115. In de Parlementaire Geschiedenis wordt aangegeven dat
conversie niet te snel mag worden toegepast (PG Boek 6, p. 1587). 'De gebruiker van de voorwaarden
zou daardoor zonder risico onereuze bedingen (...) kunnen opnemen, in de veronderstelling dat
hij, indien het beding wordt vernietigd, langs de weg der conversie een beding 'overhoudt' dat in
overeenstemming is met de wettelijke maatstaven. Jegens de wederpartij zou dit onredelijk zijn.'
Zie Asser/Hartkamp 4-11 (2001), nr. 499.

42        Schwartz & Scott 1991, p. 182 schrijven: 'Recent analyses have shown that first party insurance
(...) often offers coverage that is better tailored to the buyer needs and is less expensive than third
party insurance (...)

' Verwezen wordt naar het onderzoek van Epstein, JLS 1985, p. 645 e.v. en
Priest, Yale L J 1987, p. 154. Daamaast stellen bijvoorbeeld ook Bergkamp 1998, p. 48-53, De
Geest 1994, p. 62, Faure & Hartlief, NJB 1998, p. 1141 e.v., Hijmans van den Bergh in zijn noot
onder HR 12 maart 1954, AA 1954, p. 175 e.v., Jacobs 1990, p. 161, Macdonald 1999, p. 165,
MunchKomm/Kotz, § 9 AGBG, Rdn. 8, en Schecter, S Cal L Rev 1993,p. 1303 dat een eerste partij
verzekering over het algemeen goedkoper is dan een aansprakelijkheidsverzekering.

43         Photo Production Ltd v. Securicor Transport Ltd [1980]  1  All ER 556, p. 568. Vergelijk eveneens
Singer (UK) Ltd v. Tees and Hartlepool Authority I\98812 Uoyd's Rep 154.
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eigen verzekerde dekt. Dat is vanuit verzekeringstechnisch oogpunt van belang
omdat de verzekeraar dan - vanuit een ex ante positie bezien - meer informatie
over het te verzekeren risico heeft, dan in het geval hij de aansprakelijkheid van
een verzekerde dekt. In het geval van een schadeverzekering kan de verzekeraar
immers informatie verkrijgen over de waarde van het te verzekeren object, terwijl
de aansprakelijkheidsverzekeraar veelal weinig tot geen informatie heeft over de
waarde van de zaken waaraan zijn verzekerde (toerekenbaar) schade kan
toebrengen. Die informatie heeft hij dikwijls evenmin ten aanzien van de omvang
van de schade die uit de zaaksbeschadiging kan voortvloeien. Daar komt bij dat
de aansprakelijkheidsverzekeraar de kans moet schatten dat zijn verzekerde voor
de door hem toegebrachte schade aansprakelijk wordt gehouden. De schadeverzeke-
raar heeft daarentegen een wat makkelijkere taak, omdat hij alleen de kans op
schade dient te schatten. De omstandigheid dat de aansprakelijkheidsverzekeraar
over minder informatie beschikt met betrekking tot het te verzekeren risico brengt
vervolgens mee dat hij de in rekening te brengen premie en voorwaarden minder
goed kan vaststellen, waardoor hij uiteindelijk duurder uit is. 44

Omdat een verzekeraar bij een schadeverzekering over meer informatie
beschikt ten aanzien van de omvang van het te verzekeren risico dan in het geval
van een aansprakelijkheidsverzekering, zijn premie en risico beter op elkaar
afgestemd.45 Hoe omvangrijker het risico is dat de afnemer vormt, des te meer
premie hij dient te betalen.46 Zou daarentegen in de situatie waarin de afnemer
het risico redelijkerwijs kan verzekeren exoneratie voor ongeoorloofd houden,
dan heeft dat tot gevolg dat de prestant het risico dient te dragen en dit in de prijs
zal doorberekenen. Dat brengt mee dat iedere afnemer - ongeacht het risico dat
hij vormt - voor de bescherming eenzel fde prijs dient te betalen.47 Degenen met

lage risico's subsidieren in dat geval degenen met hoge risico's, wat kruissub-
sidiering wordt genoemd.48 Deze situatie kan (gedeeltelijk) worden voorkomen

44       Faure & Hartlief 1995, p. 302. Priest, Yale L J  1987, p. 1543 merkt op:  'Like the law of large
numbers, segregation according to risk level concentrates a probability density function of loss
around its mean. It improves an insurer's ability to predict expected loss, making possible greater
predictive accuracy even with fewer insureds in the pool. Thus, segregation reduces both pool
riskiness and insurance costs.'

45      Priest, Yale L J 1987, p. 1540 e.v.
46     De Geest 1994, p. 62.
47      Daarbij ga ik er dus van uit dat de prestant voor iedere afnemer eenzelfde prijs hanteert. Dat dat

niet steeds het geval behoeft te zijn, heb ik hiervoor reeds opgemerkt. Zo kan bijvoorbeeld een
bewaargever die zich niet exonereert de prijs van de bewaarneming aanpassen aan het risico dat
een bewaarnemer vormt.

48      Quillen. S Cal L Rev 1988, p. 1125, Vergelijk ook Hartlief 1999, p. 58 naar aanleiding van HR
16 mei 1997, NJ 2000,1 nt. CJHB (Consumentenbond/EnergieNed). Voor verdere voorbeelden
verwijs ik naar Koller, ZIP 1986, p.  1097. Zie voor een toepassing van het kruissubsidierings-
argument door het Bundesgenchtshof, BGH NJW 1980, 1953, p.  1955. De omstandigheid dat de
degenen met lage risico's en degenen met hoge risico's dezelfde premie dienen te betalen kan er
uiteindelijk toe leiden dat degenen met lage risico's de verzekeringspool verlaten, wat averechtse
selectie wordt genoemd. Zie Priest, Yale L J 1987, p. 1539 e.v. Zieook Faure & Van den Bergh
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indien een exoneratieclausule op zo'n manier wordt opgesteld dat de door de
afnemer (redelijkerwijs) verzekerbare risico's via een eigen vergoedingssysteem
worden afgedaan.

49

Daarnaast moet worden opgemerkt dat indien een exoneratieclausule bepaalde
schadesoorten volledig uitschakelt en de afnemer zijn schade enkel via zijn
schadeverzekering krijgt vergoed, ditkostenbesparend werkt, nu onderhandelingen
en procedures ten aanzien van de aansprakelijkheidsvraag en de vergoeding van
die schade worden voorkomen:0 De afnemer hoeft in beginsel slechts zijn schade
aan te tonen en hoeft zich bijvoorbeeld niet bezig te houden met de vraag of er
schuld is aan de zijde van de prestant en of er causaal verband bestaat tussen de
schending van de zorgplicht en de ontstane schade.5 1 Ook het kostbare regres wordt
in dat geval onmogelijk gemaakt, nu de verzekeraar ex art. 284 K eveneens met
de (redelijke) exoneratieclausule wordt geconfronteerd. Het afwikkelen van de
schade op basis van een eerste partij verzekering is om die reden veelal goedkoper
dan afwikkeling via het aansprakelijkheidsrecht.

Tot slot heeft een afstemming van de exoneratiemogelijkheden vandeprestant
op redelijkerwijs verzekerbare risico's als voordeel dat de bescherming tegen een
risico dat aan een transactie is verbonden, niet via het (duurdere) aansprakelijkheids-
recht aan de afnemer wordt opgedrongen. De afnemer heeft daarentegen de keuze

of hij het risico zelf door een schadeverzekering wil ondervangen met als
consequentie dat hij voor die schadeverzekering dient te betalen. 52

Zoals ik hiervoor schreef, denk ik dat het aansprakelijkheidsrecht en de
verzekeringsmogelijkheden van de afnemer zo op elkaar moeten worden afgestemd,
dat exoneratie in beginsel geoorloofd is indien van de afnemer redelijkerwijs kan
worden verwacht dat hij tot verzekering overgaat. Voor het aannemen van redelijke
verzekeringsmogelijkheden zou ik niet alleen willen eisen dat een verzekeringsdek-
king verkrijgbaar is, maar ook dat het risico zodanig is dat van de afnemer kan
worden verwacht dat hij het door middel van een schadeverzekering opvangt.
Exoneratie door middel van een afstemming van het aansprakelijkheidsrecht op
de redelijke verzekeringsmogelijkheden van de afnemer zal vervolgens door de
grootste groep van afnemers wenselijk worden geacht, omdat op die manier de

1989, p. 122 e.v.
49       Vergelijk tot slot Faure, NJB 1995. p  1234. Hij merkt op dat een zekere afstemming van prijs en

risico niet in strijd is met de in de verzekeringsbranche vaak verkondigde solidariteitsgedachte.
Faure stelt terecht: 'Solidariteit betekent alleen dat bedrijven, activiteiten of personen die een
gelijkwaardig risico vormen gelijkwaardige voorwaarden krijgen en een gelijke premie. Solidariteit
betekent niet dat goe(le en slechte risico's samen in een pot worden gebracht en eenzel fde gemiddelde
premie betalen.'

50       Faure & Hartlief, NJB 1998, p. 1141, K6tz 19972, p. 213 en A-G Spier in zijn conclusie voor HR
30 november 2001, JOL 2001,710 (Oct-Technologies/ABB)

51      Faure & Hartlief 2001, p. 86.
52 Vergelijk Bergkamp, NJB 2000, p. 275.
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hiervoor gesignaleerde voordelen van dekking van een risico via een schadeverzeke-

ring kunnen worden gerealiseerd. Ook hier past weer de opmerking dat voor de
beoordeling van de redelijkheid van een exoneratieclausule niet beslissend is of
een (individuele) afnemerdaadwerkelijk niet voor zijn bescherming wenst te betalen

indien hij het risico zelfredelijkerwijs kan verzekeren. Anders gezegd, de fictieve
wil hoeft niet te worden vastgesteld. Nogmaals, waar het om gaat is dat indien

redelijke verzekeringsmogelijkheden zijn aan te nemen, exoneratie zoals hiervoor
omschreven mogelijk moet worden geacht, nu dat - gelet op de voordelen van
verzekeren op eerste partij basis - voor de grootste groep van afnemers tot de meest

wenselijke oplossingen leidt. 53

Alhoewel ik in de hoofdstukken 5 tot en met 8 per overeenkomst nader wil

aangeven wat als redelijkerwijs verzekerbaarmoet worden beschouwd, wil ik hier
in zijn algemeenheid opmerken dat men dan voor consumenten moet denken aan
zaken als een huis, waarvoor zo goed als iedere eigenaar een (brand)verzekering
heeft afgesloten. Ook in het geval een inboedel een zekere waarde heeft mogen
mijns inziens redelijke verzekeringsmogelijkheden worden aangenomen. Voor
wat betreft zaken als sieraden, muziekinstrumenten, en antiek- en kunstvoorwerpen
geldt eveneens dat de consument het risico op verlies van ofbeschadiging aan de
zaak zelf door middel van een kostbaarhedenverzekering kan dekken. Van de

consument mag men denk ik ook verwachten dat hij een dergelijke verzekering
inderdaad afsluit indien het om zeer kostbare zaken gaat. Ik doel daarmee dus niet

op een alledaags horloge ofsieraad, maar veeleer op een exclusiefhorloge of een
zeer waardevol juweel. 54

Van ondernemers mag eveneens worden verwacht dat zij bepaalde omvangrij-
ke risico's door een verzekering ondervangen. Zo mag men mijns inziens van een
ondernemer verwachten dat hij zijn opstal en inventaris door middel van een
verzekering tegen risico's als brand en diefstal dekt. Voor wat betreft machines
van een ondernemer geldt een andere benadering. Het gaat dan bijvoorbeeld om
gasturbines, drukkerijmachines, computers en draaibanken. Zij hebben een

aanzienlijke waarde en beschadiging van die machines kan dan ook een gevoelig
financieel verlies meebrengen. Om die reden mag mijns inziens van een ondernemer
worden verwacht dat hij het risico op (zaak)schade aan zijn machines niet alleen
door middel van een brandverzekering maar ook door middel van een 'all risks'-
verzekering ondervangt. De machine is in dat geval tegen ieder van buiten komend

53      Zo ook A-G Spier in zijn conclusie voor HR 30 november 2001, JOL 2001,710 (Oct-Technolo-
gies/ABB), die terecht opmerkt (onder 3.10): 'Maatschappelijk -en vooral ook rechtseconomisch
-beschouwd, zou hetm.i. hetbeste (wantgoedkoopste)zijn wanneerdeafnemerzich voorditsoort
gevallen adequaatzou verzekeren en de leveranciereen sluitendeexoneratie zou hanteren. Deschade
wordt dan gedekt en de leverancier loopt bij massaschades geen risico op een deconfiture. Bovendien
worden de kosten  van dit soort - nogal bewerkelijke - procedures bespaard.'

54 Zie hiervoor hoofdstuk 6.
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onheil gedekt, tenzij het onheil door de verzekeraar specifiek van dekking is
uitgesloten. Daarnaast is het afsluiten van een bedrij fsschadeverzekering voor een
ondernemer eveneens dikwijls noodzakelijk. Is die niet afgesloten, dan zal
faillissement zo goed als zeker het gevolg zijn indien zich aanzienlijke schade
voordoet die de omzet van de ondernemer geheel of voor een groot deel doet
wegvallen. 55

Mag van de afnemer inderdaad redelijkerwijs worden verwacht dat hij het
risico dat aan een transactie is verbonden zelfverzekert, dan dient de prestant zijn
afnemer in beginsel duidelijk te maken dat hij zijn aansprakelijkheid heeft
uitgesloten of beperkt en daarbij  aan te geven dat de afnemer het risico  zel f kan
verzekeren:6 Voordeel van een dergelijke informatieplicht is dat het voor de
afnemerduidelijk wordt dat de prestant een exoneratieclausule heeft geformuleerd
en dat hij het risico ten aanzien waarvan wordt geexonereerd zelfdoormiddel van
een verzekering kan ondervangen. In de hierna volgende hoofdstukken zal ik
daarom aangeven in welke overeenkomsten een dergelijke informatieplicht
wenselijk is. Om alvast een voorbeeld te geven; een informatieplicht zoals hiervoor
omschreven kan bijvoorbeeld worden toegepast in de bewaarnemingsovereenkomst.
De bewaarnemer zou in het geval van een overeenkomst tot opslag van zaken de

bewaargever erop kunnen wijzen dat hij zijn zaken bij een bepaalde waarde dient
te verzekeren, aangezien zijn aansprakelijkheidsbeperking op dat bedrag is
afgestemd.57

Duidelijk moge zijn dat ik met deze benadering niet wil bepleiten dat
verzekering aansprakelijkheid creeert.58 Wat ik bij de beoordeling van de
redelijkheid van een exoneratieclausule als maatstafhanteer is de verzekerbaarheid
- of beter gezegd, de vraag of de afnemer zich redelijkerwijs kan verzekeren -
en niet het feit dat de afnemer ook daadwerkelijk is verzekerd:9 Maar ook de enkele

omstandigheid dat de afnemer het risico redelijkerwijs kan verzekeren brengt nog
niet mee dat de prestant dat risico om die reden steeds van vergoeding mag
uitsluiten. Zowel rechtsethische als preventiemotieven kunnen er - zo verdedig
ik in de komende paragraaf- naar mijn mening namelijk toe leiden dat de prestant
toch aansprakelijk dient te zijn.60

Daar komt bij dat ik niet alleen de daadwerkelijke aanwezigheid van een
verzekering, maar ook de verzekerbaarheid geen rol laat spelen bij de vestiging
van de aansprakelijkheid:' In mijn benadering komt de verzekerbaarheid door

55 Aldus Oosenbrug e.a. 1996, p. 54-55. Zie verder hoofdstuk 5 en 6.
56     Vergelijk Loos 2001, p. 67.
57 Zie hoofdstuk 5 paragraaf 4.2.
58        Zie voor bezwaren tegen de 'assurance oblige'-gedachte Hartlief & Tjittes  1999, p. 22.
59 Vergelijk Koller, ZIP 1986, p.  1094.
60        Hartlief & Tjittes  1999, p. 32.
61 Zie daarover Hartlief en Tjittes, p. 21 e.v.
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de afnemer immers pas in zicht bij de vraag ofde prestant zich van aansprakelijk-
heid of van de vordering tot schadevergoeding mag vrijtekenen. Waarom ik het
in datkader wenselijk acht (ondermeer) aan te sluiten bij de redelijke verzekerings-
mogelijkheden van de afnemer, heb ik in het bovenstaande aangegeven.

De hiervoor uiteengezette benadering op grond waarvan de prestant zijn
exoneratiemogelijkheden mag afstemmen op de redelijke verzekeringsmogelijkhe-
den van de afnemer is (deels) in overeenstemming met standpunten zoals die reeds
eerder in literatuur en rechtspraak naar voren zijn gebracht. Zo merken Wessels

en Jongeneel op dat de voornaamste rechtvaardiging van een exoneratieclausule
is gelegen in het feit dat beide partijen er voordeel bij kunnen hebben risico's -
en de daarmee samenhangende kosten- anders toe te delen dan uit het aanvullende
recht voortvloeit. Die situatie doet zich volgens hen onder meer voor indien de
afnemer het risico dat aan de transactie is verbonden en dat op grond van het
aanvullende recht voor rekening van de prestant komt, goed of zelfs beter kan
dragen, wat met name het geval zal zijn indien de afnemer in vergelijking met de
prestant betere verzekeringsmogelijkheden heeft. De afnemer is vervolgens beter
afindien tegenover de exoneratieclausule een prijsvoordeel staat, dat groter is dan
de kosten (van het betalen van bijvoorbeeld een verzekeringspremie) voor de
afnemer, aldus Wessels en Jongeneel.

62

Daarnaast hecht ook Kotz bij de beoordeling van de redelijkheid van een
exoneratieclausule veel waarde aan de vraag welke partij zich het beste kan
verzekeren. Hij stelt dat indien exoneratie vanuit preventieoogpunt niet onaanvaard-
baar is, 3 een exoneratieclausule toelaatbaarmoet worden geacht indien de afnemer
het risico dat aan de transactie is verbonden beter kan dragen dan de prestant. In
dat opzicht acht Kotz met name van belang welke partij zich het goedkoopst kan
verzekeren. Daarbij merkt ook hij op dat verzekering op eerste partij basis veelal
goedkoper is dan dekking via een aansprakelijkheidsverzekering.64 Is de afnemer
inderdaad degene die het risico het goedkoopst kan verzekeren, dan is een
exoneratieclausule redelijk, zo stelt Kotz.65

Daarnaast wijs ik nogmaals op de woorden van A-G Spier in zijn conclusie
voor Ocd-Technologies/ABB: Hij schrijft: 'Maatschappelijk - en vooral ook

rechtseconomisch - beschouwd, zou het m.i. het beste (want goedkoopste) zijn
wanneer de afnemer zich voor dit soort gevallen adequaat zou verzekeren en de

62     Wessels & Jongeneel 1997, p. 190.
63 Zie daarover Kotz 1997a, p. 210-211.
64    Kotz 19972, p. 213.
65 KOtz, Svensk Juristtidning 1987, p. 478: 'In an ideal world, contractual risks will be assigned to

the party who is able, at lower cost than the other party, to eliminate the risk by taking preventive
measures. Ifno such measures will be taken either because the risk is unavoidable or the avoidance
cost exceeds the avoidance benefits the risk will be accepted by the party who is able, at lower cost
than the other party, to cover it by insurance.' Zie ook Kotz  1997, p.  147.

66     HR 30 november 2001, JOL 2001,710.
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leverancier een sluitende exoneratie zou hanteren. De schade wordt dan gedekt
en de leverancier loopt bij massaschades geen risico op een deconfiture. Bovendien
worden de kosten van dit soort - nogal bewerkelijke - procedures bespaard.

367

Ook Spier meent dus dat een afstemming van een exoneratieclausule op de
verzekeringsmogelijkheden van de afnemer wenselijk is.

Het House of Lords acht - zoals wij in hoofdstuk 2 hebben gezien - het
verzekeringsargument eveneens van doorslaggevend belang indien partijen die
over een gelijke onderhandelingspositie beschikken, een risicoverdeling zijn
overeengekomen. Wordt het risico door een verzekering gedragen, dan is voor
ingrijpen door de rechter in beginsel geen plaats, zo werd in de zaak Photo
Production v.  Securicor  Transport Ltd geoordeeld.68

Rijken daarentegen betracht meer terughoudendheid bij de toepassing van
de vraag welke partij zich het goedkoopst kan verzekeren. Rijken wil slechts kijken
naar de 'aanvaardbare' verzekeringsmogelijkheden van de prestant.69 Heeft de
prestant die, dan is exoneratie ongeoorloofd, zo stelt Rijken.70 Het niet beoordelen
van de verzekeringsmogelijkheden van de prestant, heeft echter als nadeel dat het

de ogen houdt gesloten voor de omstandigheid dat de afnemer soms betere
verzekeringsmogelijkheden heeft. Zo geldt allereerst dat de prestant, zoals wij
zo dadelijk zullen zien, in sommige gevallen een risico dat aan de transactie is
verbonden zelfnietkan verzekeren, terwijl de afnemerdie mogelijkheid wel heeft.71
Maar ook in het geval beide partijen het aan de transactie verbonden risicokunnen
verzekeren, geldt dat naar mijn mening niet alleennaarde verzekeringsmogelijkhe-
den van de prestant zou moeten worden gekeken. Heeft de afnemer namelijk
redelijke verzekeringsmogelijkheden, dan mag de prestant zijn exoneratieclausule
daarop afstemmen, zo betoogde ik hiervoor. Zou exoneratie - overeenkomstig
de visie van Rijken- ten aanzien van door de afnemer redelijkerwijs verzekerbare
risico's echter voor ongeoorloofd worden gehouden, dan heeft dat- zoals ik reeds
aangaf - tot gevolg dat de gemiddelde afnemer uiteindelijk duurder uit is en
daarnaast een bedrag voor bescherming betaalt dat niet is afgestemd op het risico

67 Zie overweging 3.10.
68         Photo Production v. Securicor Transport Ltd \.198011 All ER 556, p. 561 (per Lord Wilberforce)

'In commercial matters generally, when the parties are not of unequal bargaining power, and when
risks are normallybornebyinsurance, notonlyis thecase forjudicial intervention undemonstrated,
but there is everything to be said for leaving the parties free to apportion the risks as they think
fit and respecting their decisions.' Zie over deze zaak hoofdstuk 2 paragraaf 6.3 en hoofdstuk 5
paragraaf 6.

69       Rijken 1983,p. 53: 'Ofverzekeringopaanvaardbare wijze mogelijk is hangt afvan 1. de winstmarge
per transactie, 2. de hoogte van de premie, 3. de concurrentiepositie van de ondernemer-exonerant,
en 4. het resultaat van vergelijking van 2 met 1 in verband met 3.'

70     Rijken 1983, p. 141 e.v.
71 Zie bijvoorbeeld paragraaf 4.2 van dit hoofdstuk waarin naar voren komt dat de prestant zijn

aansprakelijkheid voor het toebrengen van schade aan een zaak die onderwerp is van een dienst
(zoals bijvoorbeeld het bewerken van een tafel) gelet op de opzichtclausule in beginsel niet kan
verzekeren.

73



Hoofdstuk 4

dat hij vormt. Bovendien kan de door Rijken voorgestane benadering meebrengen
dat de afnemer (duurdere) bescherming krijgt opgedrongen. Het niet beoordelen
van de redelijke verzekeringsmogelijkheden van de afnemer lijkt misschien op
het eerste gezicht afnemervriendelijk, maar is, zo blijkt uit het voorgaande,
uiteindelijk niet in diens belang.

3.3 Preventie

Hiervoor schreef ik dat het schadevergoedingsrecht, als uitvloeisel van het
aansprakelijkheidsrecht, als belangrijk neveneffect heeft dat het de prestant tot
zorgvuldig handelen kan aanzetten. Het voor redelijk houden van een exoneratie-
clausule heeft tot gevolg dat deze uit het betalen van schadevergoeding voortvloei-
ende financiele prikkel tot zorgvuldig handelen geheel of gedeeltelijk verdwijnt.
Vraag is vervolgens in hoeverre die omstandigheid een rol dient te spelen bij de
beantwoording van de vraag of de gemiddelde afnemer bereid is te betalen voor

het dragen van het risico door de prestant.
In de rechtseconomie wordt wel gesteld dat een prestant zijn mate van zorg

afstemt op de omvang van de (voorzienbare) schade. Volgens sommige rechtsecono-
men leidt dat ertoe dat in het geval van een uitsluiting ofbeperking van aansprake-
lijkheid, een prestant zijn zorgvuldigheid afstemt op het bedrag waartoe hij zijn
aansprakelijkheid heeft beperkt in plaats van dat hij die zorg aanwendt die nodig
is om de totale schade te minimaliseren.72 Een prestant ontvangt dan minderprikkels
tot zorgvuldig handelen, hetgeen onwenselijk wordt geacht.

Daar staat tegenover dat men aan de preventieve werking van het aansprake-
lijkheidsrecht kan twij felen. De (contractuele) aansprakelijkheid van eenprestant
zal (gedeeltelijk) door zijn aansprakelijkheidsverzekering (AVB) worden gedekt,
zoals wij ook hierna zullen zien. Zo wordt de zaak- en personenschade die door
een aansprakelijke verzekerde is veroorzaakt, net als de schade die daaruit
voortvloeit, in beginsel door de AVB vergoed.73 Prikkels tot zorgvuldig handelen
komen dan niet zozeer voort uit het aansprakelijkheidsrecht,74 maar uit de
verzekeringspolis. Verzekeraars nemen bijvoorbeeldprikkels op doorhet inbouwen

72       Van den Bergh & Faure 1990, p. 23-24.
73      Wansink 1994, p. 33 e.v. Nietalleschadegevallen zullen echter, zoals wij hierna zullen zien, door

de AVB worden gedekt. Zo zullen aanspraken tot verbetering, herstel of vervanging van een
ondeugdelijke prestatie veelal van dekking zijn uitgesloten. Reden daarvoor is dat de verzekeraar
het in het algemeen weinig aantrekkelijk zal vinden dit ondernemersrisico te verzekeren, nu het
leveren van een deugdelijke zaak of dienst in beginsel in sterke mate afhangt van de kwaliteit van
de prestatie die door de prestant wordt geleverd. Zie Wansink 1994, p. 159 e.v.

74 Atiyah/Cane 1999, p. 368: 'There is no doubt that the prevalence ofliability insurancegreatlyreduces
the deterrent potentiality of tort law.'
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van een eigen risico en het hanteren van een dekkingslimiet.75 Daarnaast kan een
verzekeraar korting geven indien de prestant bepaalde preventieve maatregelen
neemt. Voor autoverzekeringen kent men tot slot een bonus-malussysteem. 76

Voor die situaties waarin de aansprakelijkheid van een prestant niet door een
verzekering wordt gedekt, komt de preventieve werking van het aansprakelijkheids-
recht sterker naar voren. Indien een prestant vanuit een ex ante positie bezien weet
dat hij in het geval van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming dankzij

zijn exoneratieclausule niet of slechts beperkt aansprakelijk is, dan kan dat
betekenen dat hij minder preventieve maatregelen neemt dan in het geval hij
onbeperkt aansprakelijk zou zijn. In zijn algemeenheid is het immers zeer
waarschijnlijk dat een prestant bij het vaststellen van de zorgvuldigheid waarmee

hij een bepaalde transactie verricht, rekening houdtmet de omvang van het risico
dat aan die transactie is verbonden.77 De omvang van dat risico hangt onder meer
af van het antwoord op de vraag in hoeverre de prestant zijn aansprakelijkheid
heeft beperkt. Dat hij de zorgvuldigheid van zijn handelen alleen op de omvang
van het risico afstemt lijkt minder waarschijnlijk, nu er ook nog andere prikkels
tot zorgvuldig handelen zijn naast die welke uit het aansprakelijkheidsrecht
voortvloeien. Heeft eenprestantbijvoorbeeldmet zijn afnemereenduurzame relatie,
dan zal hij, indien hij die relatie in stand wil houden, reeds op grond van die
omstandigheid proberen zorgvuldig te handelen. In algemenere zin is het argument
dat het leveren van een gebrekkige zaak of dienst de reputatie van de prestant
aantast, een consequentie die hij in beginsel door middel van het uitoefenen van
een bepaalde mate van zorg kan voorkomen. Tucht- en strafrechtelijke normen
kunnen eveneens preventief werken. Tot slot zijn in sommige gevallen ethische

overwegingen van de prestant zelf van belang. 78

Dit in overweging nemend meen ik dat aan het preventieargument niet een
dusdanige waarde moet worden gehecht, dat exoneratie om die reden ongeoorloofd
moet worden geacht. WeI zal bij de beoordeling van de redelijkheid van een
exoneratieclausule steeds rekening moeten worden gehouden met het preventieas-
pect, nu, zoals ik hiervoor schreef, het zeer waarschijnlijk is dat de mate waarin
een prestant voorzorgsmaatregelen neemt, mede zal afhangen van het risico dat
aan de transactie is verbonden.

75 Deze prikkels dienen er anders gezegd toe het moreel risico te beheersen. Dat houdt in dat een
verzekerde minderzorgvuldig handeltjuistomdat hij is verzekerd. Zie hierover Shavell, QJE 1979,
p. 541 e.v.

76       Van Dam 1993, p. 163, Faure 1996, p. 51 en Hartlief & Tjittes  1989, p. 65. Vergelijk eveneens
Atiyah/Cane 1999, p. 371 e.v. Faure 1996, p. 59 merkt terechtop datde verzekeringspolis de meeste
prikkels tot zorgvuldig handelen geeft indien de verzekeraar de schade aan zijn verzekerde individueel
zou doorberekenen. Die werkwijze wordt echter veelal te duurgevonden, aldus Cane 1997, p  220.

77       Vergelijk HR 5 november 1965, NJ 1966,279 nt. GJS (Kelderluik)
78     Bloembergen 1996, p. 30-31.
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Ik zal met het preventieargument allereerst rekening houden, door te betogen
dat ik een uitsluiting van de aansprakelijkheid ongeoorloofd acht, in het geval de
schade de prestant of zijn leidinggevende ondergeschikte op grond van schuld
kan worden toegerekend.79 Een andere benadering zou meebrengen dat de prestant
in het geval van schuld tot niets zou zijn gehouden, waardoor de prestant vanuit
het aansprakelijkheidsrecht geen (financiele) prikkels tot zorgvuldig handelen

ontvangt. Een dergelijk resultaat is naar mijn mening uit preventieoogpunt
onwenselijk. Daarom zou ik willen verdedigen dat de prestant, voor wat betreft
het hiervoor omschreven gevaltype waarbij de schade hem ofzijn leidinggevende
ondergeschikte op grond van schuld wordt toegerekend, een aansprakelijkheidsbe-
perking dient te formuleren die ervoor zorgt dat er vanuit het aansprakelijkheids-
recht voldoende (financiele) prikkels tot zorgvuldig handelen voortvloeien. Dat
kan de prestant bijvoorbeeld doen door zijn aansprakelijkheid tothet factuurbedrag
te beperken. Die benadering heeft als voordeel dat er een zekere afstemming is
tussen de prijs die voor een product of dienst is betaald en de schade die uit de
levering van die non-conforme zaak of dienst kan voortvloeiensi en is daarmee
minder willekeurig dan een beperking van de aansprakelijkheid tot een bepaald

vast bedrag. Is het factuurbedrag echter zodanig laag dat het zeer onwaarschijnlijk
is dat daaruit in het geval de aansprakelijkheid tot dat bedrag wordt beperkt
financiele prikkels tot zorgvuldig handelen voortvloeien, dan dient de prestant
zijn aansprakelijkheid mijns inziens te beperken tot een veelvoud van het
factuurbedrag. 81 Voorzover deze schade waarvoor de prestant aansprakelijk kan
worden gehouden doorde aansprakelijkheidsverzekeraar van deprestant zal worden
gedekt, geldt dat, zoals ik hiervoor schreef, de prikkels tot zorgvuldig handelen
in dat geval niet zozeer uit het aansprakelijkheidsrecht, maaruit de verzekeringspo-
lis zullen voortvloeien.

De hiervoor uiteengezette benadering brengt mee dat een uitsluiting van de
aansprakelijkheid vanuit preventieoverwegingen niet onaanvaardbaar is indien
de schade niet door schuld van de prestant ofdiens leidinggevende ondergeschikte
is veroorzaakt, maar opgrond van de wetofde inhet verkeergeldende opvattingen
voor rekening van de prestant komt. Het gaat dan om schade die is veroorzaakt
door gedragingen van personen82 ofde ongeschiktheid van zaken83 die de prestant

bij de uitvoering van de overeenkomst gebruikt. Die schade wordt immers op grond

79       Zieart. 6:75 BW. Van schuld zal sprake zijn indien deprestantde schaderedelijkerwijshad behoren
te  voorkomen  of af te wenden.  In dat opzicht moet rekening worden gehouden  met de strekking
en de inhoud van de overeenkomst en wat in de gegeven omstandigheden een nauwgezet schuldenaar
zou hebben gedaan. Zie Asser/Hartkamp, 4-I (2000), nr. 322.

80       HR 18 december 1981, NJ 1982,71 (Van Kleef/Monster). Vergelijk eveneens Christiaans 2002,
p. 88.

81 Vergelijk Christiaans 2002, p. 88.
82      Art. 6:76 BW (aansprakelijkheid voor hulppersonen).
83      Art. 6:77 BW (aansprakelijkheid voor hulpzaken).
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van de wet aan de prestant toegerekend. Daarnaastbetreft hetbijvoorbeeld schade
die is veroorzaakt door onervarenheid van de prestant, nu die op grond van de
verkeersopvattingen voor diens rekening komt.84 Voor wat betreft de schade die

de prestant op grond van de wet of de verkeersopvattingen wordt toegerekend,
geldt niet dat de prestant vanuit het aansprakelijkheidsrecht prikkels ontvangt om
die schade te voorkomen. Van schuld van de prestant of diens leidinggevende

ondergeschikte is in dat geval immers geen sprake. Een aansprakelijkheidsuitsluiting
acht ik om die reden vanuit preventieoogpunt niet onaanvaardbaar.

De benadering zoals hiervoor uiteen gezet heeft wel als nadeel, dat indien
een afnemer redelijke verzekeringsmogelijkheden heeft en de prestant zijn
exoneratieclausule daarop afstemt, de voordelen van verzekering op eerste partij
basis in het geval de schade de prestant ofzijn leidinggevende ondergeschikte op
grond van schuld wordt toegerekend, slechts kunnen worden venvezenlijkt voor
wat betrefthetbedrag datbovende aansprakelijkheidsbeperking ligt. Tot hetbedrag
waartoe de aansprakelijkheid is beperkt zal afdoening van de schade via het
aansprakelijkheidsrecht immers vanuit preventieoogpunt mogelijk dienen te zijn,
ook al zijn redelijke verzekeringsmogelijkheden aan te nemen.

Met het preventieaspect zal ik eveneens rekening houden, door in paragraaf
4 te verdedigen dat een beroep op een (op zichzelf redelijke) exoneratieclausule
vanuit preventieoogpunt niet is toegestaan, indien de schade is veroorzaakt door
opzet ofgrove schuld van de prestant zelfofvan zijn leidinggevende ondergeschik-
te:5 Een andere benadering zou ook vanuit rechtsethisch oogpunt ongeoorloofd
zijnz6 en zou (een ongewenste) inbreuk kunnen maken op de genoegdoeningsfunctie
van het aansprakelijkheidsrecht en/ofschadevergoedingsrecht. Op die functie richt
ik mij in de nu komende paragraaf.

3.4 Genoegdoening

Aan de genoegdoeningsfunctie ligt de gedachte ten grondslag dat de laedens door

een opoffering (i. e. het betalen van schadevergoeding) van zijn kant genoegdoening

84     Asser/Hartkamp, 4-I (2000), nr. 337.
85    Vergelijk tot slot Drion 1955, p. 23: 'Het is met de beschouwing over de behoorlijkheid van

exoneratie-clausules en W.A.-verzekering merkwaardig gelopen. Eerst stond men tegenover de
W.A.-verzekering al even argwanend als tegenover exoneratie-clausules (...) beide ontlasten degeen
die schade veroorzaakt van de verplichting die schade te dragen. Beide zouden dus de preventieve
werking van de aansprakelijkheidsregels kunnen ondermijnen. Totdat men het accent ging verleggen
van de preventie - van de wenselijkheid dat de schuldige betaalt - naar de wenselijkheid dat het
slachtoffer zijn schade vergoed krijgt. Dat laatste gebeurt evengoed of zeifs beter wanneer de
schuldige zijn aansprakelijkheid verzekerd heeft, doch niet wanneer hij zijn aansprakelijkheid geldig
heeft uitgesloten... Tenzij dan dathet slachtofferzel fde schade had verzekerd. Maar voordat'tenzij'
heeft men tot dusver halt gehouden. De preventie gedachte bleek dieper wortel geschoten te hebben
dan men besefte.'

86 Vergelijk hoofdstuk 2 paragraaf 6.4.
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biedt aan de benadeelde.87 Gesproken wordt wel van de gevoelsmatige component
van het recht.88 Allereerst merk ik op dat deze functie bij de beoordeling van de

redelijkheid van een exoneratieclausule naar mijn mening een beperkte rol lijkt
te spelen. Een eerste argument voordie stelling is dat ook al zoude afnemer wensen
dat de prestant door het betalen van een geldsom als het ware boete doet, dan nog
geldt dat het in de praktijk veelal de aansprakelijkheidsverzekeraar van de prestant
zal zijn die de door hem veroorzaakte schade vergoedt. Van enige opoffering van
de prestant - en daarmee van genoegdoening voor de afnemer - is in dat geval
geen sprake, zo lijkt mij.89 Een tweede argument kan naar mijn mening worden
gevonden in de omstandigheid dat het mijns inziens waarschijnlijk is dat een
eventuele behoefte tot genoegdoening met name een rol zal spelen indien de schade

is te wijten aan opzet of grove schuld van de prestant. Zoals wij reeds hiervoor
zagen acht ik exoneratie in dat geval echter ongeoorloofd.9 Dat brengt mee dat
aan de genoegdoeningsfunctie in die situatie dus geen afbreuk wordt gedaan, zodat
het geen argument oplevert tegen de wijze waarop ik de redelijkheid van een
exoneratieclausule zou willen beoordelen.

4           Exoneratie per schadesoort bezien

4.1 Inleiding

In het onderstaande wil ik de exoneratiemogelijkheden van de prestant per
schadesoort bezien. Voor iedere schadesoort zal ik voor een beter begrip allereerst
kort enkele voorbeelden geven van risico's die redelijkerwijs verzekerbaar zijn.

9I

In de hoofdstukken 5 tot en met 8 wordt vervolgens, zoals ik hiervoor schreef,
op dit punt nader ingegaan. Ik zal mij in het onderstaande dan ook met name richten

op de vraag of exoneratie eveneens geoorloofd is, indien de afnemer het risico

87      Lindenbergh 1998, p. 39. Genoegdoening mag voor wat betreft vermogensschade - waar ik mij
in dit onderzoek op richt - geen aanleiding geeft tot een eigen uitwerking van die schadesoort. Zie
Bloembergen/Lindenbergh 2001, p.  13. Dit kan anders zijn indien het gaat om de vergoeding van
immateriele schade. Zie hierover uitgebreid Lindenbergh  1998, p. 38 e.v.

88        Bloembergen/Lindenbergh 2001, p. 13. Zie vooroverigeinvullingen van hetbegrip genoegdoening,

Lindenbergh 1998, p. 38-39.
89     Atiyah 1997, p. 37.
90 Zie eveneens paragraaf 5 van dit hoofdstuk. Daarnaast speelt genoegdoening, zoals ik hiervoor

schreef, cen rol bij de vergoeding van immateriele schade. In hoofdstuk 7 paragraaf 6 en 7 zal ik
aangeven dat ik exoneratie ten aanzien van die schadesoort ongeoorloofd acht.

91 Met andere woorden risico's waarvoor geldt dat van de afnemer mag worden verwacht dat hij ze
zel f door middel van een schadeverzekering opvangt.
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redelijkerwijs niet kan verzekeren.92 Voor de duidelijkheid merk ik op dat ik er
in dat opzicht vanuit ga dat de prestant geen prijskeuzesysteem hanteert. 93

Aan de mogelijkheid tot exoneratie ten aanzien van de vordering tot
vergoeding van personenschade wordt in dit hoofdstuk geen aandacht besteed.
Wel merk ik alvast op dat de personenschade die een afnemer lijdt en de schade
die daaruit voortvloeit, veelal (gedeeltelijk) door een ziektekostenverzekering van
de afnemer of door het sociale zekerheidsrecht worden gedekt. In hoofdstuk 7 -
waar onder meer de exoneratiemogelijkheden van de arts aan de orde komen -
wordt in de paragrafen 6 en 7 aandacht besteed aan de vraag in hoeverre die
omstandigheid een argument oplevert voor exoneratie ten aanzien van de vordering
tot vergoeding van personenschade.

4.2 Schade aan een zaak die ondenverp is van een dienst

De eerste schadesoort die ik bespreekbetreft de schade aan een zaak die onderwerp
is van een dienst. Bij die schadesoort gaat het bijvoorbeeld om een horloge dat
tijdens een reparatie beschadigd raakt of een fotorolletje dat bij het ontwikkelen
verloren gaat. Voor wat betreft de schade die buiten de consumentensfeer ligt kan
worden gedacht aan een schip dat bij het verrichten van werkzaamhedenbeschadigd
raakt of een bedrijfspand dat door nalatigheid van een bewakingsbedrijf in brand
wordt gestoken. Vraag is in hoeverre exoneratie ten aanzien van deze schadesoort
in het algemeen toelaatbaar is.

Voor wat betreft deze schadesoort geldt dat de afnemer de hogere risico's
veelal zelfvia een schadeverzekering kan opvangen. Zo zijn in de hiervoor gegeven
voorbeeldeneen schip (vanafeenbepaaldbedrag) eneenbedrijfspand tegen door
contractpartners toegebrachte schade aan die zaak redelijkerwijs verzekerbaar. 94

In dat geval is het de prestant toegestaan zijn exoneratieclausule op die redelijke
verzekeringsmogelijkheden afte stemmen, zo heb ik verdedigd. Zoals ik hiervoor
schreef, kan van een afnemerechterniet steeds worden verwacht dat hij zijn risico
zelf door middel van een schadeverzekering ondervangt, bijvoorbeeld wanneer
hetrisico daarvoorte laag is. Gedacht kan worden aan fotoapparatuur, een horloge
o feen kunstvoorwerp met een normale waarde.95 Daarnaast is een schadeverzeke-

ring (vanzelfsprekend ook vooromvangrijke risico's) niet steeds mogelijk. Zo gaat
de verzekeraar niet tot uitkering over indien de schade aan een zaak niet als

92      Daar waar in de hoofdstukken 5 tot en met 8 geen redelijke verzekeringsmogelijkheden kunnen
worden aangenomen, geldt dat voor de beoordeling van de redelijkheid van de exoneratieclausule
kan worden teruggevallen op de benadering zoals die in de hierna volgende paragrafen 4.2 tot en
met 4.6 wordt uiteengezet.

93 Zie daarvoor paragraaf 3.2.2 van dit hoofdstuk en hoofdstuk 6 paragraaf 4.2.
94      In de hoofdstukken 5 en 6 ga ik hier nader op in.
95 Zie nader hoofdstuk 6 paragraaf 4.2.
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zaakschade kan worden gezien, wat bijvoorbeeld het geval zal zijn als alleen de
gebruiksmogelijkheden van de zaak zijn aangetast en de zaak niet is beschadigd,
vernietigd of verloren gegaan.96 Wat ik in het onderstaande wil bekijken is in
hoeverre exoneratie geoorloofd is, indien de afnemer het risico op schade aan een
zaak die onderwerp is van een dienst zelf redelijkerwijs niet kan verzekeren.

De schade waarhet hierom gaat wordt veelal niet door de aansprakelijkheids-
verzekering van de prestant gedekt. Het risico op schade aan een zaak die
onderwerp is van een dienst, hangt zozeer samen met de kwaliteit van de
dienstverlening dat verzekering van dat risico om die reden door verzekeraars in
beginsel weinig aantrekkelijk wordt geacht. Onderdeel van een aansprakelijkheids-
verzekering (AVB) is dan ook veelal een opzichtclausule, op grond waarvan schade
aan zaken die de prestant onder zich heeft (dat wil zeggen gebruikt, vervoert,
bewaart, leent, huurt, bewerkt) niet voor vergoeding in aanmerking komt.97 Zo
kande eigenaar van een fietsenstalling zich bijvoorbeeld inbeginsel niet verzekeren
tegen aansprakelijkheid voordie fstal ofbeschadiging van een inbewaring gegeven
fiets.98 De omstandigheid dat deze schade veelal niet-verzekerbaar is, doet niet
af aan het feit dat het voor de prestant in beginsel mogelijk is de omvang van het
risico van aansprakelijkheid voor schade aan een zaak die onderwerp is van een
dienst in te schatten. Met andere woorden, de kans op schade en (veelal ook) de
omvang van de schade aan de zaak zijn calculeerbaar, waardoor een min of meer
juiste doorberekening van het risico in de prijs mogelijk is." Om die reden levert
deze niet-verzekerbaarheid door de prestant geen argument ten gunste van de
redelijkheid van een exoneratieclausule op.

too

Vraag is vervolgens wel ofde gemiddelde afnemer voor deze doorberekening
wil betalen. Aangenomen mag worden dat deze vraagbevestigend dientte worden
beantwoord. Dat heeft eenvoudigweg te maken met het feit dat de meeste
consumenten risicoavers zijn. Ook ten aanzien van bedrijven neemt men veelal

96        De titel van deze paragraafis dan ook strikt genomen niet correct. In het onderstaande geefik nader
aan wanneer schade aan een zaak niet als zaakschade kan worden gezien.

97      Zie over de opzichtclausule uitgebreid Wansink 1994, p. 65 e.v.
98 Wei leertnavraagbij verzekeraars datde opzichtclausule onderomstandigheden terzijdekan worden

geschoven. Heeft bijvoorbeeld de eigenaar van een fietsenstalling naar het oordeel van de verzekeraar
een goede beveiliging door onder meer videocamera's, dan kan de verzekeraar van mening zijn
dat verzekeren van het zogenaamde ondernemersrisico door middel van het terzijde stellen van
de opzichtclausule weinig bezwaarlijk is.

99       Is een risico niet-calculeerbaar dan heeft dat tot gevolg dat de prestant de kosten die uit het dragen
van het risico voortvlocien niet nauwkeurig kan vaststellen. In de literatuur wordt aangegeven dat
die situatie meebrengt dat de prestant in dat geval te hoge kosten in de prijs zal doorberekenen,
om zote voorkomen datde afnemer te weinigbetaalt voorhetdragen van hetrisicodoordeprestant,
Zie Schwartz & Scott 1991, p. 206 en Handboek over risico's en verzekeringen, §§ 1008-6 tot en
met 1008-7.

100 Een exoneratieclausule waarbij 'de aansprakelijkheid wordt beperkt tot de schade die door de
verzekering wordt gedekt' is naar mijn mening dan ook onredelijk. Anders, Wessels & Jongeneel
1997, p. 200-201.
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aan dat zij op zijn minst licht risicoavers zijn.'o Een risicoavers persoon betaalt
liever EUR 10 aan premie, dan dat hij een kans loopt van een op duizend om EUR
10.000 te verliezen.'02 Het is daaromaannemelijk dat de gemiddelde afnemer voor
de in de prijs doorberekende kosten van bescherming wenstte betalen en exoneratie

dus onwenselijk acht.
Tegen exoneratie pleit bovendien dat het intreden van deze schadesoort in

beginsel het beste door de prestant kan worden voorkomen. Hoe beter de kwaliteit
van zijn werkzaamheden is en hoe meer voorzorgsmaatregelen de prestant neemt,
des te kleiner is de kans op schade. Het is immers in zijn algemeenheid zeer

waarschijnlijk dat de mate waarin een prestant voorzorgsmaatregelen neemt mede

zal afhangen van de omvang van het risico dat aan de transactie is verbonden, zo
schreef ik in paragraaf 3.3. Zouden wij de prestant in het geval de schade door
schuld van hemzelf ofvan zijn leidinggevende ondergeschikte is veroorzaakt, de
mogelijkheid geven zijn aansprakelijkheid voor de schade waar het hier om gaat
uit te sluiten, dan brengt dat mee dat de prestant vanuit het aansprakelijkheidsrecht
geen financiele prikkels tot hetnemen van voorzorgsmaatregelen ontvangt. Gevolg
is dan dat de kans op het ontstaan van schade toeneemt, wat door de gemiddelde
afnemer weinig wenselijk zal worden gevonden. Een uitsluiting van de aansprake-
lijkheid acht ik dan ook, voor wat betreft het gevaltype waarin de schade de prestant
kan worden toegerekend op grond van schuld van hemzelfofvan zijn leidinggeven-
de ondergeschikte, om die reden ongeoorloofd.

103

De (beperkte) mogelijkheden die de afnemer heeft om het intreden van de
schade te voorkomen, dan wel de omvang van de schade aan de zaak te beperken
indien zij daadwerkelijk is ingetreden, moeten in het kader van  art.  6: 101  BW
worden meegewogen. Denk bijvoorbeeld aan de omstandigheid dat een afnemer

zijn fiets in een bewaakte stalling zet en die niet op slot doet. Gelet op de
mogelijkheid tot toepassing van art. 6:101 BW, is het mijns inziens weinig wenselijk
deze omstandigheid nogmaals een rol te laten spelen bij de beoordeling van de

redelijkheid van een exoneratieclausule. 104

101 De Geest  1994, p. 57, met verdere verwijzingen.

102 De Geest 1994, p. 57, die eveneens aangeeft wat de oorzaken zijn van het feit datde meeste mensen
risicoavers ziln

103 Zie paragraaf 3.3 van dit hoofdstuk.
104      Wessels & Jongeneel  1997, p 206-207. Vergelijk eveneens Hof Den Bosch 10 oktober 2000, VR

2001,189 (V.o.f. recreatiepark Herperduin/B.). Zie echter wei: HR 20 februari  1976, NJ  1976,
486 nt. GJS (Pseudo-vogelpest) r.o. 5 : 'dat, wat het laatste betreft (het gedrag van de koper met
betrekking tot de gebreken of de daardoor veroorzaakte schade, JHD), het feit dat Van der Laan
heeft nagelaten zich, voordat hij de hennen vervoerde, te vergewissen ofde wettelijk voorgeschreven
gezondheidsverklaring was verkregen, resp. zelfeen gezondheidsverklaring aan te vragen, niet zonder
meer- d.w.z. zonder afweging van alle relevante omstandigheden, waaronder de hien'oorgenoemde
bekendheid met de gebreken bij ondergeschikten van Top ofernstig verwijtbare onbekendheid met
die gebreken aan de zijde van Top - meebrengt dat Top zich te goeder trouw kan beroepen op de
contractuele beperking van haar aansprakelijkheid.'
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Alhoewelik in het voorgaande heb beargumenteerd dat de gemiddelde afnemer
in beginsel wenst te betalen voor het dragen van het risico op deze schadesoort
door de prestant, denk ik wel dat de gemiddelde afnemer een zekere beperking
van de aansprakelijkheid wenselijk acht. In dat opzicht zou ik willen aansluiten
bij het Duitse recht. In Duitsland zal de prestant - indien hij een wezenlijke
verplichting schendt-de'vertragstypische' schade dienente vergoeden. Exoneratie
is slechts toegestaan ten aanzien van 'untypische exzessive Schadensrisiken'. 105

Ook ik zou willen verdedigen dat de prestant de mogelijkheid moet hebben
excessieve risico's van vergoeding uit te sluiten. Het gaat dan om risico's die in
sterke mate afwijken van het gemiddelde risico. Denkbijvoorbeeld aan de bontjas
die bij de bewaakte garderobe wordt afgegeven o f de Ferrari die  in de bewaakte
parkeergarage staat. Het inhoudelijk argument dat pleit voor uitsluiting van deze
excessieve risico's, is dat het voor de grootste groep van afnemers weinig
aantrekkelijk is dat zij moet betalen voorde bescherming van afnemers met risico's
die ver boven het gemiddelde liggen. Door deze benadering kan kruissubsidiering
dus slechts plaatsvinden tot het bedrag waartoe de prestant zijn aansprakelijkheid
heeft beperkt.'06 Bijkomend voordeel van deze benadering is dat exoneratie ten
aanzien van excessieve risico's ertoe kan bijdragen dat wordt voorkomen dat de
prestant wordt geconfronteerd met een risico dat hij niet kan dragen, waardoor
diens rentabiliteit o f continuTteit in gevaar zou kunnen komen. 107

Gelet op het voorgaande dient de conclusie te zijn dat de afnemer de schade
aan een zaak die onderwerp  is van een dienst en die hij  zelf redelijkerwijs  niet
kan verzekeren in beginsel vergoed dient te krijgen. Overeenkomstig het Duitse
recht acht ik exoneratie slechts geoorloofd ten aanzien van excessieve risico's.

4.3 Schade aan een gekochte gebrekkige zaak

Schade aan een gekochte gebrekkige zaak wordt ook wel transactieschade genoemd.
Het gaat dan om het nadelige verschil tussen waarde van de zaak ten tijde van de
wanprestatie en de contractprijs, dus om het verschil tussen de bedongen en de
ontvangen tegenprestatie:08 Een koper heeft bijvoorbeeld voor EUR 2.000 een
boot gekocht, maar omdat een bepaald onderdeel ontbreekt heeft de boot in
werkelijkheid een waarde van EUR 1.800. De transactieschade bedraagt dan EUR
200. Is exoneratie ten aanzien van deze schadesoort geoorloofd?'09

105     Brandner, in: Ulmer, Brandner & Hensen 2001, § 9 AGBG, Rdn. 136. Zie eveneens hoofdstuk 2
paragraaf 3.

106 Vergelijk paragraaf 3.2.1  van dit hoofdstuk.
107 Vergelijk Wessels & Jongeneel 1997, p. 194 e.v.
108     Asser/Hijma, 5-I (2001), nr. 475 en nr. 478. Zie over het in art. 7:17 lid 2 BW (volgens wetsvoorstel

27 809) neergelegde conformiteitsbegrip hoofdstuk 8 paragraaf 2.
109    Zie voor een behandeling van de koopovereenkomst uitgebreid hoofdstuk 8.
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Voor wat betreft deze schadesoort moet worden opgemerkt dat de koper ten
aanzien van het risico op schade aan een gekochte zaak veelal geen verzekeringsmo-
gelijkheden heeft."0 Daarnaast geldt voor de verkoper dat hij het risico op non-
conformiteit niet via zijn AVB kan verzekeren. Dat blijkt uit de vervangingskosten-
clausule. Op grond daarvan worden aanspraken tot verbetering, herstel of
vervanging van een ondeugdelijke prestatie van dekking uitgesloten."' Ook hier
geldt weer dat de verzekeraar het in beginsel weinig aantrekkelijk zal vinden dit
ondernemersrisico te verzekeren, nu het leveren van een deugdelijke zaak in

beginsel in sterke mate afhangt van de kwaliteit van de prestatie die door de
verkoper wordt geleverd.

112

Levert een verkopereen non-conforme zaak, dan heeft de koper inNederland
recht op vervanging ofherstel, waarbij de keuze tussen deze twee acties inbeginsel
aan de koper is. De koper heeft recht op ontbinding of prijsvermindering indien
herstel ofvervanging onmogelijk is, het van de verkopernietkan worden gevergd,
dan wel de verkoper niet binnen een redelijke termijn of zonder ernstige overlast
tot herstel ofvervanging is overgegaan: 13 Voor wat betreft de consumentenkoop
is deze regeling van dwingend recht. 114

Zou de verkoper zich van zijn aansprakelijkheid voor schade aan de gekochte
gebrekkige zaak kunnen vrijtekenen, dan zou dat tot gevolg hebben dat de koper
in het geval van non-conformiteit zelf zou moeten zorg dragen voor herstel,
vervanging ofaankoop van een nieuwe zaak."5 Slechts in de situatie dat de koper
daarmee goedkoper uit is dan de verkoper, zal de koper exoneratie ten aanzien
van de vordering tot vergoeding van transactieschade wenselijk achten: 16 Is dat

het geval?

110     Dat kan anders zijn in het geval de koper de zaak door middel van een 'all risks'-verzekering heeft

ondervangen, zoals die voor bepaalde machines weI wordt afgesloten. De materiele beschadiging
die uit een eigen gebrek voortvloeit kan onder een dergelijke 'all risks'-verzekering vallen. Zie
Handboek over risico's en verzekeringen, § 3510-14. Op de vraag in hoeverre de verkoper zijn
exoneratiemogelijkheden mag afstemmen op een door de koper afgesloten 'all risks'-verzekering
wordt in hoofdstuk 8 ingegaan. Vergelijk eveneens art. 249 K: 'Voor schade of verlies uit eenig
gebrek, eigen bederf, of uit den aard en de natuur van de verzekerde zaak zelve onmiddellijk
voortspruitende, is de verzekeraar nimmer gehouden, ten ware ook daarvoor uitdrukkelijk zij
verzekerd.' Zie daarnaast art.  7.17 BW volgens wetsvoorstel  19529.

111 Wansink 1994, p. 159 e.v.
112 Wansink 1994, p. 161. Onderbepaalde voorwaarden bestaatechterwei demogelijkheid totafsluiting

van een garantieverzekering. Zie daarover Handboek over risico's en verzekeringen, § 3535-3 e.v.

113    Art. 7:21 jo 7:22 BW volgenswetsvoorstel 27809.
114 Art. 7.6 BW. Zie nader hoofdstuk 8.

115      Op de vraag weike acties de koper dient te hebben en in hoeverre dat stelsel van acties getrapt dient
te zijn richt ik mij niet. Datzel fde geldt overigens voorde dienstverleningsovereenkomst. Wei merk
ik daarbij op dat het in zijn algemeenheid wenselijk is datde afnemerdie actie insteltdie de minste
kosten meebrengt.

116     Zou de koper immers even duur uit zijn, dan kiest hij niet voor een exoneratieclausule. De meeste
consumenten en bedrij ven zijn immers (licht) risicoavers, zo merkte ik in de vorige paragraafreeds
OP.
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Het is zeer aannemelijk dat deze vraag ontkennend moet worden beantwoord.
Herstel door de verkoper zal immers veelal goedkoper zijn dan herstel door de
koper. Zo zal de verkoper indien hij voor reparatie van de door hem verkochte
zaak zorg moet dragen, investeren in zowel materiaal als mensen om deze reparaties
te kunnen uitvoeren.' 17 De koper heeft dit schaalvoordeel daarentegen niet waardoor
het voor hem veelal weinig interessant zal zijn deze investering te doen. Ook
vervanging door de verkoper is veelal goedkoper dan vervanging door de koper
zelf. In dat laatste geval zal de koper immers met de non-conforme zaak blijven
zitten en zal hij bovendien een nieuwe, wel geschikte zaak dienen aan te schaffen. 118

Is zowel herstel als vervanging door de verkoper niet mogelijk, dan zal deze
(gedeeltelijk) geld terug dienen te geven. Het is wenselijk dat deze actie voor de
koperblijft behouden omdat dit de verkoper een prikkel geeft om de gekochte zaak
op de juiste manier te herstellen en/of te vervangen.

Voorzover de transactieschade de verkoper op grond van schuld van hemzelf
o fvan zijn leidinggevende ondergeschikte kan worden toegerekend, zou het voor
geoorloofd houden van exoneratie ten aanzien van die schade betekenen dat
daarmee voor de verkoper een belangrijke financiele prikkel tot zorgvuldig handelen

verdwijnt, aangezien levering van een non-conforme zaak in dat geval niet door
het aansprakelijkheidsrecht wordt gesanctioneerd. Gevolg is dan dat de kans op
schade toeneemt. Een uitsluiting van de aansprakelijkheid voor transactieschade
zal door de gemiddelde koper voor de situatie waarin de non-conformiteit is te
wijten aan schuld van de verkoper zelfofvan zijn leidinggevende ondergeschikte,
ook om die reden voor onwenselijk worden gehouden.

119

Gelet op het voorgaande acht ik exoneratie ten aanzien van de vordering tot
vergoeding van transactieschade ongeoorloofd.120 Dat brengt mee dat een koper
nakoming (bestaande uit herstel of vervanging), (gedeeltelijke) ontbinding,
prijsvermindering of (vervangende) schadevergoeding moet kunnen eisen.

117      1n dat opzicht merk ik op dat de reparatie en herstel veelal door de producent van de gekochte zaak
zal plaatsvinden, nu deze daartoe meestal een zogenaamde garantie biedt. Vergelijk Jongeneel 2002,
p. 125 e.v. en Paquay 1992, p. 160-164. Zie eveneens hoofdstuk 8.

118     Schwartz & Scott 1991, p. 204-205. Zij merken terecht op: 'Sellers ordinarily can repairorreplace
defective parts more cheaply than theirbuyers, whetherthosebuyers areconsumers orbusinesses.'

119 Zie paragraaf 3.3. van dit hoofdstuk.
120   Vergelijk Collins 1999, p. 259: 'Inasale ofacartoa consumer (...) the standard form contract

might include a term thatexcludes theliability ofthe retailer in theeventofthecarprovingdefective,
poorquality, ordangerous. In such a contract, the consumerhas boughtthephysical item, but there
is no warranty that the car will be functional, satisfactory or safe. The consumer has to bear those
risks. As a result, it can be argued that the consumer has entered an unfair contract, because in
return for the price the consumer has only received a promise to supply a heap of metal and plastic,
notacarthat works and will serve its normal functions as a vehicle.' Totslotmerk ikopdatpartijen
in sommige overeenkomsten uitdrukkelijk afspraken maken met betrekking tot de conformiteit.
Zoals ik in hoofdstuk 3 paragraaf4 aangafdientderechterterug tetreden in hetgeval een individuele
overeenkomst kan worden aangenomen.
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4.4 Schade aan andere zaken

In deze paragraaf bespreek ik de geoorloofdheid van een exoneratieclausule ten
aanzien van schade aan andere zaken dan die welke verkocht o f onderwerp van
een dienst zijn en door die (non-conforme) zaak of dienst zijn veroorzaakt. Bij
deze categorie kan voor wat betreft consumentenschade worden gedacht aan schade
bestaande uit het bederven van voedsel door het uitvallen van een niet goed
werkende vrieskist ofaan schade aan meubels doordat de schilderzijn werkzaamhe-
den slordig heeft uitgevoerd. Gaat het om schade die niet in de consumentensfeer

ligt, dan kan men denken aan de levering van een ziek dier dat een ziekte onder
de andere dieren van de koper verspreidt'll of aan onjuist uitgevoerde installatie-
werkzaamheden ten gevolge waarvan een fabriek afbrandt. 122

Deze schadesoort zal naar geldend Nederlands recht vrij snel voor vergoeding
in aanmerking komen. 123 Deaard van de schade-namelijk zaakschade-pleit veelal
voor vergoedbaarheid 124 en de voorzienbare schade dient in beginsel te worden
gecompenseerd:25  Voor de beoordeling van de vordering tot schadevergoeding

zijn verder de zogenaamde schadebeperkingsmaatregelen van de afnemer
relevant.126 De afnemerkan veelal zelfmaatregelen nemen omde ontstane schade
te beperken ofhet intreden ervan te voorkomen. Zo heeft bijvoorbeeld de consument
van wie de vrieskist uitvalt, wellicht de mogelijkheid de ingevroren spullentijdelijk
elders onder te brengen en mag men van een veehouder verwachten dat hij zijn
dieren (voorzover dat wettelijk is toegestaan) tegen sommige ziekten inent. Worden

deze schadebeperkingsmaatregelen niet getroffen, dan dient dat mijns inziens ex
art. 6:101  BW te leiden tot een vermindering of zelfs een verval van de door de
afnemer ingediende vordering tot schadevergoeding. Toepassing van het eigen
schuld leerstuk is van belang, omdat het ervoor zorgt dat deze schadecategorie
beheersbaar blijft, nu niet die schade hoeft te worden vergoed die het gevolg is
van een omstandigheid die aan de benadeelde kan worden toegerekend. Een andere

benadering zou bovendien meebrengen dat de afnemer geen prikkel krijgt tot het

121 Vergelijk HR 20 februari  1976, NJ  1976,486 nt. GJS (Pseudo-vogelpest).

122     Vergelijk HR 12 mei 2000, NJ 2000,412 (NV Interpolis Schade/Peeten BV). Ook HR 31 december
1993, NJ 1995, 389 nt. CJHB (Matatag/De Schelde)kan onderdecategorie schade aan anderezaken
worden thuisgebracht. Zie nader over deze zaak hoofdstuk 6.

123     Aangezien ik deredelijkheid van een exoneratieclausule in het contractuele kader bespreek, schenk
ik geen aandacht aan de productenaansprakelijkheidsvordering. Ik bespreek slechts de contractuele
claim tegenover de prestant.

124 Schadevergoeding (Boonekamp), art. 6:98, aant. 30.
125    Krans 1999, p. 135 e.v. Zie verder Asser/Hartkamp 4-1 (2000), nr. 433 e.v.
126     Ik merk dat hier op omdat ik, zoals ik in paragraaf 4.2 van dit hoofdstuk schreef, van mening ben

dat de mogelijkheden die de afnemer heeft om het intreden van de schade te voorkomen, dan wei
de omvang van de schade aan de zaak te beperken indien zij daadwerkelijk is ingetreden, in het
kader van art. 6:101 BW moeten worden meegewogen en niet bij de beoordeling van de redelijkheid
van een (beroep op een) exoneratieclausule.
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nemen van maatregelen die de schade kunnen beperken of het intreden ervan
kunnen voorkomen.127 Tot slot zou het niet toepassen van een eigen schuld correctie
betekenen dat een zorgvuldige afnemer voor de bescherming van de onzorgvuldige
afnemer dient te betalen. 128

Ook voordeze schadesoort geldt dat de afnemer het risico in sommige gevallen
zelfredelijkerwijs kan verzekeren. Zo mag men van eenconsument die een inboedel
met een zekere waarde heeft verwachten dat hij een inboedelverzekering afsluit
en dient een ondernemer brandschade aan zijn fabriek door middel van een
schadeverzekering op te vangen:  De prestant kan zijn exoneratieclausule
vervolgens op die redelijke verzekeringsmogelijkheden afstemmen, zo heb ik
hiervoor verdedigd. Datbrengt mee dat de meer omvangrijke risico's - voorzover
zij tenminste uit zaakschade bestaan - in beginsel van vergoeding door de prestant
kunnen worden uitgesloten. Redelijke verzekeringsmogelijkheden zijn echterniet
steeds aanwezig. Dat zal bijvoorbeeld allereerst het geval zijn als het risico daarvoor

te laag is, zoals dat voor doorsnee videoapparatuur ofeen sieraadmet een normale
waarde geldt. Daarnaast zal dekking door middel van een schadeverzekering niet
mogelijk zijn indien de schade aan de zaak niet als zaakschade is aan te merken. 130

Is exoneratie ten aanzien van deze door de afnemer (redelijkerwijs) niet-verzekerba-
re risico's geoorloofd?

Tegen een aansprakelijkheidsuitsluiting pleit wederom dat het in beginsel
de prestant is die het ontstaan van schade aan andere zaken het beste kan
voorkomen.13' Zou een uitsluiting van de aansprakelijkheid ook in het geval de
schade de prestant kan worden toegerekend op grond van schuld van hemzelf of
van zijn leidinggevende ondergeschikte, geoorloofd zijn, dan brengt dat mee dat
de prestant zowel vanuit de verzekeringspolis 1 32 als vanuit het aansprakelijkheids-
recht geen financiele prikkels ontvangt tot het nemen van maatregelen die het
leveren van zaken of diensten die onveilig zijn - en die dus schade aan andere
zaken kunnen veroorzaken - voorkomen. Gevolg is dan dat de kans op het zich
voordoen van deze schadesoort toeneemt. Een uitsluiting van de aansprakelijkheid
acht ik, voorzover de schade is veroorzaakt door schuld van de prestant zelf of
van zijn leidinggevende ondergeschikte, om die reden ongeoorloofd. 133

127 Epstein, JLS 1989, p. 116-117.
128    Van den Bergh 2000, p. 55 en Priest, Yale L J 1981, p. 1315 e.v.
129 Zie nader hoofdstuk 5 en 6.

130    Ook hier geldt dus weer dat de titel van deze paragraaf strikt genomen niet correct is. Ik zal in het
onderstaande voorbeelden geven van schade aan zaken die niet als zaakschade is te beschouwen.

131 De mogelijkheden die de afnemer heeft om het intreden van de schade te voorkomen, dan wel de

omvang van de schade aan de zaak te beperken indien zij daadwerkelijk is ingetreden, moeten zoals
ik hiervoor schreef in het kader van art. 6:101 BW worden meegewogen.

132      Schade aan andere zaken zal namelijk veelal worden gedekt doorde aansprakelijkheidsverzekering
van de prestant.

133 Zie paragraaf 3.3 van dit hoofdstuk.
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Daar komt bij dat voorzover de schade aan andere zaken als zaakschade is

te beschouwen, deze in beginsel door een aansprakelijkheidsverzekering wordt
gedekt. Van een prestant mag naar mijn mening worden verwacht dat hij een
dergelijke verzekering afsluit:34 Exoneratie lijkt dan vervolgens, gelet op het risico

waar het hier om gaat, i. e. schade aan een zaak waarbij het risico te laag is om
van een afnemerte mogen verwachten dat hij het door middel van een schadeverze-

kering opvangt, weinig noodzakelijk. De prestant kan vervolgens de AVB-premie
in  de prijs doorberekenen.'35  Het is aannemelijk  dat de gemiddelde afnemer
daarvoor wil betalen, hetgeen wederom te maken heeft met het feit dat de meeste
afnemers risicoavers zijn.136 Daarnaast moet worden opgemerkt dat de dekking
van de AVB veelal dusdanig is dat wordt voorkomen dat de prestant met een hoge
schadepost blijft zitten, temeernu de hogere risico's (door de afnemer) in beginsel
redelijkerwijs verzekerbaar moeten worden geacht en exoneratie ten aanzien van
die risico's om die reden geoorloofd is.

Hoe te denken over de situatie dat het risico niet alleen door de afnemer, maar
ook door de prestant niet verzekerbaar is? De opzichtclausule levert de prestant
hier geen problemen op, nu er geen sprake is van schade aan een zaak die hij onder
zich heeft. Wat voor de verzekeringsmogelijkheden van de afnemer en de prestant
wel een probleem kan opleveren, is - zoals ik hiervoor aangaf- de omstandigheid
dat de schade aan de andere zaak niet steeds als zaakschade is te beschouwen. Niet
iedere waardedaling van een zaak is namelijk op grond van de verzekeringspolissen
aan te merken als zaakschade. Voor het aannemen van zaakschade is vereist dat
de schade het gevolg is van de beschadiging, de vernietiging ofhet verloren gaan
van een zaak. 13' Enkele aantasting van de gebruikseigenschappen, de immateriele
waarde ofandere hoedanigheden van de zaak, is voorhet aannemen van zaakschade
niet voldoende:38 Beslissend is dat de substantie van een zaak is aangetast. 139 Dat

zal bij schade aan een (andere) zaak niet steeds het geval zijn.

134 Zoook Christiaans 2002, p. 93 en Wessels & Jongeneel 1997, p. 198-199. Laatstgenoemden merken

op dat een groot percentage bedrijven en beroepsbeoefenaren ook daadwerkelijk een aansprakelijk-
heidsverzekering heeft afgesloten.

135 De premie die daarvoor moet worden betaald is voor het midden- en kleinbedrijf (namelijk)
afhankelijk van het soort en de omvang van het bedrij f en wordt berekend over de omzet en/of het
WW-jaarloon. Aan het einde van het verzekeringsjaar vindt een naverrekening plaats aan de hand
van de door de verzekeringnemer te verstrekken opgave. Een eigen risico is verplicht. Een hoger

eigen risico leidt totpremiekorting. Zie voordeze gegevens: http://www.verzekeraars.org. Opgemerkt
moet worden dat voor de wat grotere bedrijven veelal maatwerk geldt. Zie Oosenbrug e.a. 1996,
p. 207. In dat opzicht geldt dat de omstandigheid dat de prestant bepaalde schadesoorten al dan
niet van vergoeding heeft uitgesloten van invloed zal zijn op de hoogte van de premie.

136 De Geest 1994, p. 57.
137    Salomons 1993, p. 27.
138    Salomons 1993, p. 31 en Wansink 1994, p. 45 e.v.
139 Eijkman, VA 1980 , p. 127. In verzekeringspolissen ziet men vaak de volgende definitie: 'Fysieke

aantastingdiezich mani festeertineenblijvende verandering van vormo fstructuur.' Zie Handboek
over risico's en verzekeringen, § 3510-8.
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Laat ik het voorgaande aan de hand van twee voorbeelden illustreren. Stel
dat een verzekerde krachtvoer levert aan een veehouder en dat in het voer een
bepaalde stofontbreekt die ervoor zorgt dat het vlees de gewenste witte kleurkrijgt.
De AVB zal niet tot uitkering overgaan indien de dieren gezond blijven maar de
veehouder schade lijdt omdat hij het aldus rood gebleven vlees niet ofslechts tegen
een lagere prijs kan verkopen. Van zaakschade in de zin van de aansprakelijkheids-
verzekeringspolis is dan geen sprake. !40 Dat is wel het geval indien de koeien door
het krachtvoer zouden komen te overlijden, zodat de aansprakelijkheidsverzekeraar
dan wel uitkeert. Daarnaast kan worden gedacht aan het voorbeeld waarin een
verkoper een zaaimachine verkeerd heeft afgesteld waardoor bietenzaad te ondiep
wordt ingezaaid. Ontkiemt het zaaigoedomdie redenniet, dan is dedoorde koper
geleden schade (1'.e. schade aan het bietenzaad) niet als zaakschade aan te merken. 141

Zou het zaaigoed daarentegen wel in zijn substantie zijn aangetast omdat het door
een verkeerde instelling van de machine beschadigd is geraakt, dan zou de
aansprakelijkheidsverzekeraar de schade w61 vergoeden. Brengtdeze omstandigheid
dat de prestant het risico niet via zijn AVB kan verzekeren mee dat de gemiddelde
afnemer voorhet dragen van het risico van schade aan andere zaken door de prestant
niet wenst te betalen?

Deze onverzekerbaarheid heeft waarschijnlijk tot gevolg dat het risico waar
het hier om gaat minder goed calculeerbaar wordt. De prestant zal immers zelf
de kans op aansprakelijkheid en de daaruit voortvloeiende schade moeten
inschatten. Dat een risico minder goed calculeerbaar wordt brengt mee dat de
prestant ook de kosten die uit het dragen van een risico voortvloeien minder goed
kan vaststellen. Om die reden zal de prestant hogere kosten in de prijs doorbereke-
nen om zo te voorkomen dat de afnemer te weinig betaalt voor het dragen van het
risico door de prestant. 142 Het is vervolgens de vraag of het aannemelijk is dat de
gemiddelde afnemer voor dekking van dit risico  dat hij  zel f niet kan verzekeren
wil betalen. Alhoewel deze vraag niet makkelijk is te beantwoorden, moet hij denk
ik - gelet op het feit dat de gemiddelde afnemer risicoavers is - bevestigend worden
beantwoord. In dat opzicht geldt dat hoe sterker de risicoaversie van de afnemer
is, hoe eerderdeze voorhet dragen van het risico doorde prestant zal willen betalen.

140 Het voorbeeld is van Wansink  1994, p. 52
141    Voorbeeld ontleend aan Salomons 1993, p. 32. De aansprakelijkheid voor de schade die eruit

voortvloeit bespreek  ik in paragraaf 1 1.
142 Zie Schwartz & Scott 1991, p. 206: 'If the seller assumed the risk of consequential damages, he

(...) would notknow how much insurance againstthe buyer's lost profitshe should purchase. Since
a seller would face large uninsured claims ifhe underestimated the likelihood or magnitude of the
consequential damages suffered by the buyers, he would probably over-insure (as measured by the
actual stateofaffairs)(...).' Vergelijkeveneens Handboek overrisico's en verzekeringen, §§ 1008-6
tot en met 1008-7:  ' Een  al te grillig patroon  van de schadeverwachting noopt verzekeraars ertoe
een premie te calculeren waarin een ruime veiligheidsmarge is ingebouwd waardoor deze premie
onaanvaardbaar wordt voor de verzekerden.'  Zie ook hiervoor.
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Daarnaast geldt ook hier weer dat een vrijtekening van dit risico tot gevolg
zou kunnen hebben dat de prestant vanuit het aansprakelijkheidsrecht geen
financiele prikkel ontvangt tot levering van een veilig product o feen veilige dienst.
Dat wil zeggen, een product of dienst, dat geen schade aan andere zaken
veroorzaakt. Gevolg is dan dat de kans op het zich voordoen van deze schadesoort
toeneemt. Een uitsluiting van de aansprakelijkheid is - voorzover de schade is
veroorzaakt door schuld van de prestant zelf of van zijn leidinggevende onderge-
schikte - mijns inziens om die reden in beginsel ongeoorloofd. 143

Wel acht ik het, zoals ik ook in paragraaf 4.2 aangaf, aannemelijk dat de
gemiddelde afnemer een beperking van de aansprakelijkheid wenselijk vindt. In
dat opzicht zou ik wederom willen aansluiten bij het Duitse recht, waar het de
prestant is toegestaan excessieve risico's van vergoeding uit te sluiten. 144 Het gaat
dan omrisico's die in sterke mate afwijken van het gemiddelde risico. Om te kunnen
vaststellen of een risico excessief is, moet worden aangesloten bij de waarde van
de zaak. Exoneratie ten aanzien van excessieve risico's zorgt ervoor dat wordt
voorkomen dat degenen met lagere risico's dienen te betalen voor bescherming

van degenen met excessieve risico's. Kruissubsidiering zal met andere woorden
slechts plaatsvinden tot het bedrag van de aansprakelijkheidsbeperking.145 Daarnaast
heeft exoneratie ten aanzien van excessieve risico's als bijkomend voordeel dat
daarmee wordt voorkomen dat de prestant wordt geconfronteerd met een risico
dat hij niet kan dragen, waardoor diens rentabiliteit of continuiteit in gevaar zou
kunnen komen. 146

Conclusie is dat redelijkerwijs niet-verzekerbare schade aan andere zaken
in beginsel door de prestant dient te worden vergoed. De prestant mag slechts
excessieve risico's van vergoeding uitsluiten.

4.5 Vertragingsschade

In deze paragraaf richt ik mij op de exonereerbaarheid van de schade die een
afnemer lijdt tengevolge van het niet(-tijdig)leverenvaneen prestatie, vertragings-
schade genaamd. 147 Het gaat dan bijvoorbeeld om schade ontstaan doordat een
machine niet tijdig wordt gerepareerd waardoorde afnemerexploitatieverlies lijdt
bestaande uit het stilliggen van de productie. Daarnaast doet deze schade zich voor,
indien een koper schadevergoeding aan een opvolgende koper is verschuldigd,
omdat hij de gekochte zaak zelfniet op tijd heeft kunnen leveren. Vertragingsschade

143 Zie paragraaf 3.3 van dit hoofdstuk.
144    Brandner, in: Ulmer, Brandner & Hensen 2001, § 9 AGBG, Rdn. 136. Zie eveneens hoofdstuk 2

paragraaf 3.
145 Zie paragraaf 3.2.1 van dit hoofdstuk.
146 Vergelijk Wessels & Jongeneel 1997, p. 194 e.v. zie eveneens paragraaf 4.2 van dit hoofdstuk.
147     Asser/Hijma, 5-1 (2001 ), nr. 475.
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kan eveneens uit gederfde winstbestaan. Dat is bijvoorbeeldhet gevalin de situatie
waarin de afnemer een zaak, omdat hij die vertraagd geleverd heeft gekregen, niet
met winst heeft kunnen doorverkopen. Hoewel natuurlijk ook consumenten

vertragingsschade kunnen lijden beperk ik mijn bespreking tot het handelsverkeer
nu de financiele gevolgen van een niet-tijdige levering van een product ofdienst
daar het grootst zijn.

Alhoewel de aard van de schade in het geval van zuivere vermogensschade
naar Nederlands recht niet licht voor toerekening pleit, 148 zal vertragingsschade
in het geval van voorzienbaarheid in beginsel voor vergoeding in aanmerking
komen:49 Geleden verlies zal eerder worden toegerekend dan gederfde winst. ISO

Ook hier geldt dat bij de beoordeling van de vordering tot schadevergoeding de
door de afnemer te nemen schadebeperkingsmaatregelen van belang zijn. Zo kan
de afnemer op de mogelijke niet-beschikbaarheid van een productiemiddel
anticiperen. De afnemer kan, voorzover het product niet een bepaalde uniciteit
heeft, met meerdere leveranciers werken en zal eveneens voor een buffer kunnen
zorgen waarop kan worden teruggevallen indien een product tijdelijk niet
beschikbaar is.151 Daarnaast is het bijvoorbeeld mogelijk dat de afnemer een
vervangende machine huurt, indien de door hem bestelde niet tijdig wordt
geleverd:52 Neemt de afnemer dergelijke schadebeperkende maatregelen niet, dan
dient dat naar mijn mening - om de in de vorige paragraaf aangegeven redenen
- ex art. 6:101 BW tot een vermindering of verval van zijn vordering tot
schadevergoeding te leiden.

Aangezien de afnemerdeze schadesoort indienhet om zuivere vermogensscha-
de gaat zel f niet kan verzekeren, is hij voor vergoeding van zijn schade afhankelijk
van de prestant, die zuivere vermogensschade evenmin kan verzekeren.153 Vraag

is vervolgens of de gemiddelde afnemer exoneratie ten aanzien van de vordering
tot vergoeding van vertragingsschade wenselijk acht.

Tegen exoneratiepleit dat de aansprakelijke prestant degene is die het intreden
van deze schade in beginsel kan voorkomen. Een uitsluiting van de aansprakelijk-
heid voor vertragingsschade, zou ervoor zorgen dat het aansprakelijkheidsrecht
de prestant in het geval de vertraging het gevolg is van schuld van hemzelf of van
zijn leidinggevende ondergeschikte geen financiele prikkel geeft tot (tijdige)
levering.154 De prestant zou dan immers bij niet-tijdige leveling tot niets zijn

148     Asser/Hartkamp, 4-1 (2000), nr. 434.
149     Krans 1999, p. 135 e.v. Vergelijk eveneens Asser/Hijma, 5-1 (2001), nr. 478 e.v.
150   Asser/Hartkamp, 4-1 (2000), nr. 434.
151 Barendrecht 1998, p. 126-127.

152      Zo: Rb Zutphen 4 februari  1999, NJ  1999,746 (NV Interpol is Schade/Veenhuis Machines BV).
153    Wansink 1994, p. 35.
154     Schecter,SCal L Rev 1993, p. 1300.Zieverder paragraaf 3.3 van dit hoofdstuk.
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gehouden, zodat de kans op het zich voordoen van deze schade toeneemt. Door
de gemiddelde afnemer zal dit onwenselijk worden gevonden.

Een belangrijk argument voor exoneratie zou daarentegen kunnen zijn dat
het onverzekerbare risico waar het hier om gaat niet tot nauwelijks calculeerbaar
is. 155 Reden daarvooris dat de omvang van de eventuele schade inbeginsel afhangt

van omstandigheden aan de zijde van de afnemer, waarvoor in sterkere mate dan

bij de hiervoor behandelde schadesoorten geldt, dat deze bij de prestant vanuit
een ex ante positie bezien veelal onbekend zullen zijn. 1 56 Zo zal eenprestant veelal
niet weten wat de financiele gevolgen zijn van de niet-tijdige levering van een
product ofdienst, terwijl de afnemerdie informatie in beginsel wel heeft. 157 Gevolg
van deze niet-calculeerbaarheid is dat, zo is reeds aangegeven, de prestant de kosten
die uit het dragen van het risico voortvloeien niet nauwkeurig kan vaststellen. In
de literatuur wordt aangegeven dat die situatie meebrengt dat de prestant in dat
geval te hoge kosten in de prijs zal doorberekenen, om zo te voorkomen dat de
afnemer te weinig betaalt voor het dragen van het risico door de prestant.

158

Alhoewel een risicoaverse afnemer wellicht nog voor deze in de prijs
doorberekende kosten van bescherming zou willen betalen, merk ik hier nogmaals
op dat ik voor het vaststellen van de redelijkheid van een exoneratieclausule uitga
van de gemiddelde afnemer. Ik wil met andere woorden bekijken welke risicover-
deling voor de grootste groep van afnemers het meest aantrekkelijk is. Bij deze
schadesoort doet zich echter de situatie voor dat de diverse afnemers van een
prestant in de schade die zij ten gevolge van een niet-tijdige levering kunnen lijden
in het algemeen zeer van elkaar verschillen. Dat geldt voor deze schadesoort in
sterkere mate dan voor die welke hiervoor zijn besproken. Zo zal de ene afnemer
ten gevolge van een niet-tijdige levering (zo goed als) geen vertragingsschade lijden

omdat hij op zijn voorraad terug kan vallen, terwijl een andere afnemereen schade

lijdt van enkele miljoenen omdathij bijvoorbeeld eenbepaalde belangrijke opdracht
misloopt. Deze omstandigheid levert een argument voor exoneratie op, nu in dat
geval doorberekening van het risico in de prijs voor de meeste afnemers weinig
aantrekkelijk is:59 Het feit dat de afnemers sterk van elkaar verschillen, heeft
immers - indien de prestant de schade waar het hier om gaat dient te dragen -
kruissubsidiering tot gevolg. De groep afnemers die geen vertragingsschade lijdt,

155    Vergelijk Wessels & Jongeneel 1997, p. 196.
156 Schecter, S Cal L Rev 1993, p. 1303 e.v.

157    Schwartz & Scott 1991, p. 206.
158      Vergelijk Handbock over risico's en verzekeringen, §§ 1008-6 tot en met 1008-7 en Schwartz &

Scott 1991, p 206. Zie ook hiervoor.
159     Priest, Yale L J 1981,p. 1318: 'Whereconsumersdiffersubstantiallyin theincidenceormagnitude

ofa loss, such as consequential damages, there may be no single premium attractive to a sufficient
number to justi fy offering coverage. Put another way, the increase in the premium required for
coverage ofsuch losses maybe greater than the benefit ofcoverage to large numbers ofconsumers.
If so, the sale of product insurance may be optimized by excluding coverage altogether.'
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omdat zij bijvoorbeeld met meerdere leveranciers werkt ofeen buffer heeft waarop
zij eventueel terug kan vallen, zou in dat geval immers meebetalen voor de
bescherming van die groep afnemers die wel (aanzienlijke) vertragingsschade lijdt.
Exoneratie kan deze kruissubsidiering (gedeeltelijk) voorkomen. Stel bijvoorbeeld
dat koper A en koper B een machine kopen voor EUR 20.000 waarbij een kans
van een op honderd bestaat dat deze niet tijdig wordt geleverd. Stel bovendien
dat koper A bij niet-tijdige levering een vertragingsschade lijdt van EUR 2.000,
terwijl de vertragingsschade die koper B lijdt EUR 200.000 bedraagt. Het risico
op vertragingsschade is indat geval voorkoper A EUR20160 envoor koperB EUR
2.000.16' Zou exoneratie ten aanzien van de vordering tot vertragingsschade niet
mogelijk zijn, dan zal de verkoper de kosten van dragen van het risico op
vertragingsschade, zijnde EUR 1.100;62 in beginsel in de prijs doorberekenen.
Dat zou tot gevolg hebben dat koper A een bedrag van EUR 1.100 moet betalen,
terwijl zijn daadwerkelijke risico slechts 20 EUR bedraagt. Een onwenselijk
resultaat, zo lijkt mij. 163

Gelet op dit kruissubsidieringsargument moet een beperking van de
aansprakelijkheid mijns inziens geoorloofd worden geacht.164 Maar tot welkbedrag

mag de prestant zijn aansprakelijkheid beperken? Het is moeilijk deze vraag te
beantwoorden, nu het noemen van een bepaald bedrag al snel willekeurig is.
Toepassing van het Pseudo-vogelpest-criterium op basis waarvan de aansprakelijk-
heidsbeperking in een redelijke verhouding tot de voorzienbare schade dient te
staan helpt hier weinig. Dat niet-tijdige levering vertragingsschade tot gevolg kan
hebben is natuurlijk voorzienbaar. Maar dat geldt, om die hiervoor weergegeven
redenen, naar mijn mening veelal niet voor de uiteindelijke schade die uit de niet-
tijdige levering voortvloeit. Dat betekent dat op voorhand moeilijk kan worden
vastgesteld of de aansprakelijkheidsbeperking in een redelijke verhouding staat
tot de voorzienbare schade. Bovendien roept ook de invulling van het begrip
'redelijke verhouding' vragen op.165 Daar komt bij dat de voorzienbare schade

per afnemer zal verschillen zodat, wil de exoneratieclausule aan het Pseudo-

vogelpest-criterium voldoen, ook de aansprakelijkheidsbeperking per afnemer zou
moeten verschillen. De meest aantrekkelijke oplossing moet, denk ik, worden
gevonden in een afstemming van de exoneratieclausule op de prijs die voor het

160 EUR 20.000 x 1 procent
161 EUR 200.000 x I procent.

162    Namelijk (EUR 20 + EUR 2.000) : 2.
163 Vergelijk Schecter, S Cal  L Rev  1993, p.  1296 die terecht opmerkt dat 'we should be equally

concerned over equity on the horizontal axis.'
164 Een volledige uitsluiting van de aansprakelijkheid zou - zoals ik hiervoor overwoog - vanuit

compensatieoogpunt ongeoorloofd kunnen zijn. Wordt de vertragingsschade de prestant, gelet op
schuld van hemzelf of van zijn leidinggevende ondergeschikte toegerekend, dan geldt dat een
aansprakelijkheidsuitsluiting vanuit preventieoogpunt ongeoorloofd is.

165 Vergelijk Driessen, Juridisch up to date 2001, p. 21.

92



Een analyse van het redelijkheidsbegrip

product of de dienst is betaald.166 Een dergelijke benadering heeft als voordeel
dat er een zekere afstemming is tussen de prijs die voor een product of dienst is
betaald ende vertragingsschade die het gevolg kan zijn van een niet-tijdige levering
van dat product of die dienst. 167 Daarnaast voorkomt deze benadering willekeur
in het vaststellen van de redelijkheid van de hoogte van een aansprakelijkheidsli-
miet.

Opgemerkt zij dat deze benadering als nadeel heeft dat kruissubsidiering tot
aan het bedrag van de aansprakelijkheidsbeperking mogelijk is. In het voorgaande
voorbeeld zou dat betekenen dat koper A nog steeds te veel betaalt voor het dragen
van het risico door de prestant. Het risico op vertragingsschade bedraagt immers
EUR 20 voor koper A, terwijl dat van koper B EUR 200168 zal zijn Verkoper C
zal vervolgens een bedrag van EUR 1 10169 in de prijs doorberekenen, zodat koper
A voorhetdragen van het risico doorde kopernog altijd EUR90 te veelbetaalt. 170

Kruissubsidiering is echter onvermijdelijk indien men alleen een beperking en
niet een uitsluiting van de aansprakelijkheid wenselijk acht.

In dat opzicht merk ik eveneens op dat kruissubsidiering zich in sterkere mate
zou voordoen indien het de prestant slechts zou zijn toegestaan excessieve risico's
van vergoeding uit te sluiten zoals ik dat in de vorige paragrafen heb verdedigd,
mocht deze al - gelet op de mate waarin de diverse afnemers onderling in risico
van elkaar verschillen - kunnen worden vastgesteld. Het bedrag waartoe de prestant
zijn aansprakelijkheid in het geval van afstemming op excessieve risico's zou
kunnen beperken, zou dan immers veelal hoger komen te liggen dan de prijs die
voor het product of de dienst is betaald.

Voor watbetreft de winstderving die uit eenniet(-tijdige)levering voortvloeit,
acht ik een volledige uitsluiting van de aansprakelijkheid toelaatbaar. Achterliggen-
de gedachte is dat in het geval van winstderving in nog sterkere mate geldt dat
het risico voor de prestant nauwelijks calculeerbaar is en dat de afnemers van de
prestant nog meer verschillen in het risico dat zij vormen. Kruissubsidiering zal
zich dus bij het derven van winst in sterkere mate voordoen dan bij het lijden van
verlies.m Daar komt bij dat uit het aansprakelijkheidsrecht reeds een prikkel tot
tijdige levering voortvloeit, nu de prestant - zoals ik hiervoor aangaf - de
vertragingsschade voorzover zij uit geleden verlies bestaat wel gedeeltelijk dient

166 Vergelijk hetgeen ik in paragraaf 3.3 van dit hoofdstuk opmerkte.
167     HR 18 december 1981, NJ  1982,71 (Van Kleef/Monster). Vergelijk eveneens Christiaans 2002,

p. 88.

168    Namelijk EUR 20.000 (i.e. het bedrag waartoe de aansprakelijkheid is beperkt) x 1 procent.
169    Namelijk (EUR 200 + EUR 20) : 2.
170     Wat in ieder geval w61 minder is dan de EUR 1080 die de koper in het geval van niet-exonereren

zou moeten betalen.  Zie de hiervoor gegeven voorbeelden.
171 Schecter, S Cal L Rev 1993, p.  1289 e.v. en Schwartz & Scott 1991, p. 205 e.v.
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te vergoeden. Een aansprakelijkheidsuitsluiting zoals hier verdedigd acht ik om
die redenen geoorloofd.

172

Is de afnemer in sterke mate afhankelijk van een tijdige levering van een zaak
ofdienst en heeft hij (dus) beperkte mogelijkheden tot het treffen van maatregelen
die het intreden van de schade ofde omvang ervan kunnen voorkomen ofbeperken,
dan doet hij er verstandig aan zelf een andere risicoverdeling met zijn prestant
overeen te komen dan die welke hiervoor is omschreven.173 De afnemerdient, indien

hij een hoog risico vormt, dit risico als het ware te onthullen om zijn schade

(gedeeltelijk) vergoed te kunnen krijgen. Partijen kunnen bijvoorbeeld afspreken
dat - zoals in het handelsverkeer wel vaker gebeurt - de prestant voor iedere dag
dat hij niet tijdig nakomt een boete betaalt. Die boete komt dan in plaats van de
vordering tot schadevergoeding. Indien de prestant bij het bepalen van of het
onderhandelen over de prijs rekening houdt met de omstandigheid dat hij de
afnemerbij niet-tijdige nakoming een boete dient te betalen, kan kruissubsidiering
in zekere mate worden voorkomen. Bovendien krijgt de prestant door dit
boetesysteem - afhankelijk van de hoogte van de boete - een extra prikkel tot
vermijding van het intreden van vertragingsschade.

Kortom, de vertragingsschade kan voorzover zij uit geleden verlies bestaat
worden beperkt, terwijl de winstderving mijns inziens volledig van vergoeding
moet kunnen worden uitgesloten. In sommige situaties zal hantering van een
boetesysteem wenselijk zijn.

4.6 Gevolgschade

Uit de in de paragrafen 4.2,4.3 en 4.4 genoemde schadesoorten kan eveneens

(gevolg)schade voortvloeien. Het gaat dan bijvoorbeeld om verlies bestaande uit

opruimingskosten die een afnemer maakt, omdat zijn bedrijf door ondeskundige
werkzaamheden van eenbewakingsbedrijfis afgebrand (paragraaf4.2). Een ander
voorbeeld is dat waarin de verkoper verkeerd zaaigoed heeft geleverd en de koper
kosten moet maken bestaande uit het verwijderen van het gewas en het opnieuw
inzaaien vanhetjuiste zaaigoed (paragraaf4.3). Tot slotkan eenkoperexploitatie-
verlies lijden doordat zijn machine na levering van een gebrekkig onderdeel

beschadigd is geraakt (paragraaf4.4). Winstderving doet zich bijvoorbeeld voor
indien levering van een non-conforme zaak ofdienst andere zaken beschadigt die
als gevolg daarvan niet meer met winst kunnen worden doorverkocht. Ook
winstmarges die worden gemist wegens het wegvallen van de omzet - doordat

bijvoorbeeldeenbepaald productiemiddel niet langer kan worden ingezet - vallen

172 Vergelijk Epstein, JLS 1989, p. 114 e.v., De Geest 1994, p. 284 en Schwartz & Scott 1991, p. 207.
173 Vergelijk hoofdstuk 3 paragraaf 4.
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onder deze categorie. Ik beperk mijn bespreking tot het handelsverkeer nu de
schadesoort waar het in deze paragraaf om gaat zich voornamelijk daar voordoet.

Ofdeze schadesoort naar Nederlands recht voor vergoeding in aanmerking
komt, is wederom een causaliteitsvraag. Causaal verband lijkt hier minder snel
te mogen worden aangenomen dan in het geval van de schadesoorten waar deze
schade uit voortvloeit. Is de schade voorzienbaar dan pleit dat voor vergoeding.

174

Gederfde winst zal zoals gezegd minder snel worden toegerekend dan geleden
verlies.'75  Ook hier geldt weer dat de afnemer zelf maatregelen heeft te nemen
om het intreden van de schade te voorkomen of de omvang ervan te beperken.

176

De verschillende mogelijkheden en de noodzaak van toepassing van art. 6:101

BW bij de beoordeling van de vordering tot schadevergoeding zijn hiervoorreeds
besproken. Ik verwijs daar dan ook naar. In het onderstaande richt ik mij op de
vraag in hoeverre exoneratie ten aanzien van deze schadesoort geoorloofd is.

Voor wat betreft deze schadesoort moet worden opgemerkt dat de afnemer
de gevolgschade veelal zelf door middel van een bedrijfsschadeverzekering kan
ondervangen. De financiele gevolgen van een vermindering en/of stagnatie van
het productie- ofbedrij fsproces voorzoverdie zijn veroorzaakt dooreen materiele
schade ten gevolge van een gedekt gevaar - zoals bijvoorbeeld brand en diefstal
- zijn in dat geval verzekerd: 77 Schade aan machines van de prestant die voor het

productieproces van belang zijn, kan daarnaast door een 'all risks'-verzekering
worden opgevangen, zodat alle plotselinge en onvoorziene materiele beschadigingen
aan  of van het verzekerde object worden gedekt.' 78 Denk bijvoorbeeld  aan  de
situatie dat een machine tijdens reparatie door de prestant wordt beschadigd.

179

De schade die eventueel uit een door de 'all risks'-verzekering gedekt gevaar
voortvloeit, kan vervolgens worden ondervangen door een zogenaamde machine-
breukbedrijfsschadeverzekering:80

Van de afnemer mag men denk ik verwachten dat hij de verzekeringen zoals
hiervoor genoemd afsluit. Gevolgschade kan vele oorzaken hebben, waarvan schade
toegebracht door contractpartners er maar 66n van is. Ondernemers doen er dan
ook verstandigaanommethetoogop mogelijke gevolgschade voorzorgsmaatrege-

174 Schadevergoeding (Boonekamp), art. 6:98, aant. 30.
175    Asser/Hartkamp, 4-I (2000), nr. 434.
176      Zie in zijn algemeenheid de opmerking van Lord Justice Chadwick ten aanzien van de schadebeper-

kingsmaatregelen van een afnemer in het geval van gevolgschade in Watford Electronics Ltd v.
Sanderson CB Ltd [2001 ] 1 Ali ER (Comm) 696, p. 715: 'that Sanderson (de prestant, JHD) was
in the better position to assess the risk that the product would fail to perform but (...) that Watford
(de afnemer, JHD) was in thebetterposition to assess the amount ofthe potential loss if theproduct
failed to perform.'

177     Oosenbruge.a.  1996, p. 58 e.v.
178    Oosenbrug e.a. 1996, p. 61-62. Vergelijk eveneens Handboek over risico's en verzekeringen, §

3510-8.
179    Hoofdstuk 6 paragraaf 4.4.
180 Zie Handboek over risico's en verzekeringen, § 3510-15.
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len te treffen:81 Naast die voorzorgsmaatregelen welke ik in de vorige paragrafen

heb genoemd, zal een van die maatregelen het afsluiten van eenbedrijfsschadever-
zekering zijn. Van een ondernemer mag men, indien hij zijn schade vergoed wil
zien, gelet op het risico waar het hier om gaat naar mijn mening verwachten dat
hij die voorzorgsmaatregel ook daadwerkelijk neemt.182 Voor de voordelen van
het dekken van een risico door een eigen verzekering van de afnemer boven het
dragen van het risico door de prestant verwijs ik naar paragraaf 3.2.3 waarin ik
naar voren bracht dat dekking via een (bedrijfs)schadeverzekering voor de
gemiddelde afnemer goedkoper is dan dekking via een aansprakelijkheidsverzeke-
ring en meebrengt dat een afnemer een premie betaalt die nauwkeuriger overeen-
komt met het risico dat hij vormt, dan in het geval het aanvullende recht zou worden
gevolgd. Bovendien kan met deze benadering het voeren van kostbare onderhande-
lingen en procedures worden voorkomen en wordt verhinderd dat de afnemer
(onnodig) (kostbare) bescherming krijgt opgedrongen: 83 Daarnaast merk ik op
dat een ondernemer er ook in het algemeen verstandig aan doet een dergelijke
verzekering af te sluiten, nu voor veel ondernemers een faillissement zo goed als
zeker het gevolg zal zijn indien zich aanzienlijke niet-verzekerde schade voordoet
die de omzet van de ondernemer geheel of vooreen groot deel doet wegvallen.

184

Maar ook inhet geval dat de gevolgschade niet dooreenbedrij fsschadeverze-
kering kan worden gedekt - zoals in de situatie dat de gevolgschade voortvloeit
uit een niet-gedekt gevaar- moet exoneratie naar mijn mening mogelijk zijn. Wat
zijn daarvoor de inhoudelijke argumenten?

Allereerst wil ik aangeven dat preventie hier een minder sterk argument tegen
exoneratie oplevert dan in het geval van de vorige schadesoorten, nu de prestant
in beginsel aansprakelijk is voor die schadesoorten waar de in deze paragraaf te
bespreken schade uit voortvloeit: 85 Daarmee lijkt de prestant vanuithet aansprake-
lijkheidsrecht voldoende prikkels tot zorgvuldig handelen te ontvangen. 186

Een argument voor exoneratie kan wel worden gevonden in de omstandigheid
dat calculatie van het risico op gevolgschade moeilijk is. De prestant zal veelal
niet kunnen inschatten wat de omvang is van de schade die het gevolg is van zijn
wanprestatie, nu die omvang afhangt van omstandigheden aan de zijde van de
afnemer die bij de prestant vanuit een ex ante positie in beginsel onbekend zijn.
De prestant weet immers in beginsel niet welke gevolgschade de afnemer in het
geval van een niet-behoorlijke levering lijdt.187 Zo zal de prestant in het algemeen

l 8i Vergelijk Barendrecht  1999, p.  66-67.
182 Vergelijk Schwartz & Scott 1991, p. 207.
183 Zie paragraaf 3.2.3 van dit hoofdstuk.
184 Aldus Oosenbrug e.a. 1996, p. 54-55. Zie verder hoofdstuk 5 en 6.
185    Epstein, JLS 1989, p. 118.
186 Vergelijk Epstein, JLS 1989, p. 118.
187    Schwartz & Scott 1991, p. 206.
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niet weten wat voor de afnemer de gevolgen zijn van het niet kunnen inzetten van
een bepaald productiemiddel. Zoals ik hiervoor reeds schreef is het gevolg van
deze niet-calculeerbaarheid dat de prestant de kosten die het dragen van het risico
meebrengt niet nauwkeurig kan vaststellen. In de literatuur wordt aangegeven dat
de prestant in dat geval te hoge kosten in de prijs zal doorberekenen, om zo te
voorkomen dat de afnemer te weinig betaalt voor het dragen van het risico door
de prestant.

188

Ook ten aanzien van deze schadesoortpast de opmerking dat de verschillende
afnemers daarnaast sterk kunnen verschillen in de omvang van de schadesoort
waar het hier om gaat, wat kruissubsidiering tot gevolg heeft en meebrengt dat

doorberekening van het risico in de prijs voor de meeste afnemers weinig
aantrekkelijk is.189 Vooreen uitwerking van deze argumenten en voorhet antwoord

op de vraag waarom die argumenten meebrengen dat aansprakelijkheid voor geleden
verlies kan worden beperkt en voor winstderving kan worden uitgesloten verwijs
ik naar de vorige paragraaf.

Conclusie is dan ook dat exoneratie ten aanzien van de schade die voortvloeit
uit de transactieschade, schade aan een zaak die onderwerp is van een dienst en
schade aan andere zaken mijns inziens in beginsel geoorloofd is. De aansprakelijk-
heid voor geleden verlies mag naar mijn mening worden beperkt, terwijl
winstderving mijns inziens mag worden uitgesloten. Wil de afnemer zijn schade
toch vergoed zien, dan zal hij met de prestant een individuele overeenkomst dienen
te sluiten, dan wel van zijn redelijke verzekeringsmogelijkheden gebruik dienen
te maken. 190

5                 Opzet ofgrove schuld en positie (niet-)Ieidinggevende ondergeschik-
ten

In het voorgaande heb ik uiteengezet in welke gevallen een exoneratieclausule
naar mijn mening geoorloofd is. Gelet op het feit dat de redelijkheid van een

dergelijk beding kort gezegd afhangt van het antwoord op de vraag of de
gemiddelde afnemer bereid is te betalen voor het dragen van het risico door de
prestant, is het niet relevant ofde schade is veroorzaakt door de prestant zelf, diens

leidinggevende ondergeschikte dan wel zijn niet-leidinggevende ondergeschikte.
Dit onderscheid is naar mijn mening wel van belang voor de vraag o f de prestant
zich op zijn op zichzelf redelijke exoneratieclausule mag beroepen.

188 Vergelijk Handboek over risico's en verzekeringen, §§ 1008-6 tot en met 1008-7 en Schwartz &
Scott 1991, p. 206. Zieook hiervoor.

189 Priest, Yale L J 1981, p. 1318.
190 Zie hoofdstuk 3 paragraaf 4.
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Is de schade veroorzaakt door opzet of grove schuld van de prestant zel f of
een van diens leidinggevende ondergeschikten, dan meen ik dat een beroep op
eenexoneratieclausule ongeoorloofd is.'" Van hen lijkt te mogen worden verwacht
dat zij in ieder geval deze minimale zorgvuldigheidsstandaard in acht nemen. Doen
zij datniet, dan is een beroep op een exoneratieclausule niet mogelijk.'92 Een andere

benadering zou niet alleen vanuit preventieoogpunt, maar ook rechtsethisch gezien
onwenselijk zijn. 193

Voor wat betreft de positie van niet-leidinggevende ondergeschikten zou ik
een ander standpunt willen innemen. Ook in het geval de schade wordt veroorzaakt
door opzet of grove schuld van een niet-leidinggevende ondergeschikte, is een
beroep op een redelijke exoneratieclausule geoorloofd. Mijn argument hiervoor
is dat aan het preventieargument - en misschien ook wel aan rechtsethische
overwegingen - in dat geval niet een dusdanig gewicht mag worden toegedicht,
dat wenselijke risicoverdelingen om die reden voor ongeoorloofd moeten worden
gehouden. Het lijkt onwaarschijnlijk dat een niet-leidinggevende ondergeschikte
prikkels tot zorgvuldig handelen ontvangt indien zijn werkgever bij zijn opzet of
grove schuld geen beroep kan doen op de exoneratieclausule. In dat opzicht moet
wel worden opgemerkt dat grove schuld van de prestant zelf kan worden
aangenomen indien hij bij bepaalde werkzaamheden ondeskundig, onvoldoende
ofniet-geschikt personeelinzet. '94 In dat geval is eenberoep op een exoneratieclau-
sule ongeoorloofd, nu een andere benadering in ongewenste mate afbreuk zou doen
aan de preventie en eveneens vanuit rechtsethisch oogpunt onwenselijk is, zo
schreefik hiervoor.'95 Bezwaar van deze benadering zou daarentegen wel kunnen
zijn dat het moeilijk is vast te stellen wanneer een prestant een dergelijk ernstig
verwijt kan worden gemaakt.

6           Conclusie

In dit hoofdstuk heb ik betoogd dat de redelijkheid van een exoneratieclausule
anders moet worden beoordeeld dan thans gebeurt. Ik heb mij gericht op de vraag

191 Voor de inhoud van de begrippen leidinggevende ondergeschikte en grove schuld verwijs ik naar

hoofdstuk 2 paragraaf 6.4.
192    Koller, ZIP 1986, p. 1098.
193 Vergelijk hoofdstuk 2 paragraaf 6.4, alsmede paragraaf 3.3 van dit hoofdstuk.
194      Vergelijk Photo Production Ltdv. Securicor Transport Ltd \198011 An ER 556. Zieeveneens Koller,

ZIP 1986, p. 1092: 'Vorallem liegtes in der Hand der Unternehmen, welche Qualitatsan forderungen
sie an ihr Personal stellen, wie intensiv sie es kontrollieren und mit welchem Nachdruck sie sich
von unzuverlassigen Arbeitnehmern trennen.' Vergelijk eveneens de noot van Brunner onder HR
31  december 1993, NJ  1995, 389 (Matatag/De Schelde).

195      Is er alleen sprake van schuld  van de prestant of diens leidinggevende ondergeschikte, dan geldt
dat, zoals ik in paragraaf 3.3 van dit hoofdstuk overwoog, uitpreventieoverwegingen een uitsluiting
van de aansprakelijkheid ontoelaatbaar is.
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hoe de open norm waaraan een in algemene voorwaarden opgenomen exoneratie-
clausule kan worden getoetst, dient te worden ingevuld. Aangegeven is dat het
dragen van een risico door de prestant kosten meebrengt en dat die kosten
uiteindelijk bij de afnemer terechtkomen, aangezien zij in beginsel in de prijs van
een product ofdienst worden doorberekend. Ik heb betoogd dat een exoneratieclau-
sule redelijk is, indien de gemiddelde afnemer bij inzicht in die kosten niet bereid
zou zijn voor bescherming overeenkomstig het aanvullende recht te betalen en
het risico dus zelf wenst te dragen. Dat zal het geval zijn indien de afnemer het
risico dat aan een transactie is verbonden zelfredelijkerwijs kan verzekeren. Daarbij
gaat het om risico's die zodanig zijn dat de gemiddelde afnemer deze wenst te
verzekeren en dus ook veelal heeft verzekerd. Het lijkt wenselijk dat een
exoneratieclausule met deze realiteit rekening houdt en de verschillende
vergoedingssystemen, zijnde het aansprakelijkheidsrecht en de verzekeringsmoge-
lijkheden van de afnemer, beter op elkaar afstemt. Resultaat is uiteindelijk dat de
gemiddelde afnemer goedkoper uit is en een premie betaalt die nauwkeuriger
overeenkomt met het risico dat hij vormt, dan in het geval het aanvullende recht
zou worden gevolgd. Bovendien wordt met deze benadering voorkomen dat de
afnemer (onnodige) (kostbare) bescherming krijgt opgedrongen.

Vervolgens heb ik per schadesoort aangegeven of het aannemelijk is dat de
gemiddelde afnemer voor bescherming wenst te betalen en of exoneratie dus
ongeoorloofd moet worden geacht. Voor die gevallen waarin de transactieschade,
schade aan een zaak die onderwerp is van een dienst en schade aan andere zaken
die door de afnemer redelijkerwijs niet verzekerbaar is, heb ik verdedigd dat deze
(in beginsel) door de prestant dienen te worden vergoed. Ten aanzien van de laatste
twee schadeposten geldt dat slechts excessieve risico's van vergoeding kunnen
worden uitgesloten. De aansprakelijkheid van de prestant voor het verlies dat uit
de hien'oor genoemde schadeposten voortvloeit en de vertragingsschade die een
afnemer door niet(-tijdige) levering kan lijden, zouden kunnen worden beperkt.
Daarnaast heb ik verdedigd dat uitsluiting van de aansprakelijkheid voor gederfde
winst geoorloofd moet worden geacht. Wil de afnemer meer, dan zal hij daartoe
met de prestant in onderhandeling moeten treden.

Vervolgens is aangegeven dat een beroep op een exoneratieclausule vanuit
zowel rechtsethische als preventieoverwegingen ontoelaatbaar is indien de schade

is te wijten aan opzet ofgrove schuld van de prestant zelfof diens leidinggevende
ondergeschikte. Is de schade veroorzaakt door opzet ofgrove schuld van een niet-

leidinggevende ondergeschikte, dan geldt dat aan het preventie - en wellicht ook
rechtsethische - aspect niet een dusdanige waarde mag worden gehecht dat een
beroep op een op zichzelfredelijke exoneratieclausule om die reden ongeoorloofd
moet worden geacht.
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In de nu komende hoofdstukken 5 tot en met 8 gee f ik, zoals ik in de inleiding
schreef, ten aanzien van enkele veel voorkomende soorten overeenkomsten de

exoneratiemogelijkheden die de prestant op basis van het geldende Nederlandse,
Engelse en Duitse recht heeft weer. Vervolgens bekijk ik tot welke resultaten
toepassing van de in dit hoofdstuk uiteengezette theorie leidt. Achterliggende
gedachte is dat de werking van het redelijkheidsbegrip op die manier meer
inzichtelijk wordt gemaakt. Daarnaast probeer ik aan te tonen dat mijn benadering
tot zowel duidelijke als redelijke resultaten leidt en dat zij voldoende aansluiting
vindt bij de huidige rechtspraak om in de toekomstige jurisprudentie te worden
geintegreerd.
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HOOFDSTUK 5

Overeenkomst tot bescherming van zaken

1          Inleiding

In dit hoofdstuk komt de overeenkomst tot bescherming van zaken aan de orde.
De prestant heeft krachtens die overeenkomst de plicht de door de afnemer
afgegeven zaken te beschermen en terug te geven. Bekeken wordt in hoeverre de
prestant exoneratiemogelijkheden heeft indien het in hoofdstuk 4 geformuleerde
redelijkheidsbegrip wordt toegepast.

Ik maak een onderscheid tussen de overeenkomst waarbij de zaken aan de
prestant zijn afgegeven en aldaar worden beschermd en die waarbij de bescherming
van de zaken door de prestant ter plaatse plaatsvindt. Bij de eerste overeenkomst
kan worden gedacht aan de opslag van zaken in het handelsverkeer, het plaatsen
van een fiets in een bewaakte stalling en het afgeven van een jas bij de garderobe:
Voor wat betreft de tweede overeenkomst, richt ik mij op de werkzaamheden zoals
die door beveiligingsbedrijven worden verricht: de bewakingsovereenkomst.

Naar Nederlands recht is de overeenkomst tot bescherming van (afgegeven)
zaken veelal een bewaarnemingsovereenkomst. Het Engelse en Duitse recht kennen
in de 'custody for reward', respectievelijk de 'Lagerung' en de 'Verwahrung',
vergelijkbare rechtsfiguren. Deze worden kortbesproken inparagraaf2. Ikbehandel
slechts die punten die relevant zijn  voor de beantwoording van de vraag of een
in een bewaarnemingsovereenkomst opgenomen exoneratieclausule redelijk is.
In de daaropvolgende paragraaf (3) ga ik in op de exoneratiemogelijkheden die
de bewaarnemer naar geldend Nederlands, Engels en Duits recht heeft. In paragraaf
4 gee f ik aan hoe een exoneratieclausule in een dergelijke overeenkomst naar mijn
mening zou moeten worden beoordeeld. Vervolgens komt de bewakingsovereen-
komst aan de orde. Ik begin in paragraaf 5 met een korte bespreking van deze
rechtsfiguur. In de daaropvolgende paragraaf6 bespreek ik allereerst de exoneratie-
mogelijkheden die de prestant in deze overeenkomst naar geldend Nederlands,
Engels en Duits recht heeft, waarna in paragraaf 7 wordt ingegaan op de vraag
in hoeverre exoneratie op grond van de in hoofdstuk 4 ontwikkelde benadering
geoorloofd zou moeten zijn. Paragraaf 8 bevat de conclusie.

1 Zie voor meer voorbeelden Rutgers  1998, p.  1.
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2           Overeenkomst tot bescherming van afgegeven zaken

In het Nederlandse recht wordt de overeenkomst tot bescherming van (afgegeven)
zaken zoals gezegd veelal bestreken door de regeling inzake de bewaarneming.
Die regeling is neergelegd in titel 7.9 BW. Art. 7:600 BW bepaalt dat een
bewaarnemer een aan hem toevertrouwde zaak dient te bewaren en terug te geven.
Volgens art. 7:602 BW dient de bewaarnemer bij de bewaring de zorg van een
goed bewaarder in acht te nemen. Hoe ver deze zorgplicht gaat, hangt onder andere
af van de inhoud van de overeenkomst en de aard van de zaken.2 Zo dient
bijvoorbeeld de eigenaar van een koel- en vrieshuis vooreenbehoorlijk functione-
rende koelruimte te zorgenl en mag van een bewaarnemer worden verwacht dat
hij redelijke maatregelen neemt ter voorkoming van diefstal.4 Dit geldt in het
bijzonder indien het diefstalgevoelige zaken betreft: De in titel 7.9 BW neergelegde
bepalingen zijn van regelend recht, zodat exoneratie in beginsel is toegestaan:

In Engeland is de 'custody for reward' min of meer vergelijkbaar met de
bewaarneming zoals wij die in Nederland kennen: Ook in dit rechtsstelsel dient
een bewaarnemer met betrekking tot de afgegeven zaken een redelijke mate van
zorg in acht te nemen. De mate van zorg hangt afvan de omstandigheden van het
geval. Van de bewaarnemer mag in ieder geval worden verwacht dat hij de zaken
in een daarvoor geschikte ruimte opslaat en deze tegen mogelijk gevaar beschermt.
Maar niet tegen ieder gevaar; de bewaarnemer is alleen voor 'negligence'
aansprakelijk: Dat brengt bijvoorbeeld mee dat de bewaarnemer aansprakelijk
is indien een van zijn werknemers door het onvoorzichtig omgaan met benzine
brand veroorzaakt, ofeen niet goed werkend beveiligingssysteem inbraakmogelijk
maakt. Indien de bewaarnemer zaken op een bepaalde temperatuur dient te bewaren,
dan dient hij zich door het geregeld uitvoeren van inspectieronden ervan te
verzekeren dat zijn koelinstallatie goed werkt.9

Naar Duits recht wordt de bewaarnemingsovereenkomst - voorzover deze
bedrijfsmatig plaatsvindt- geregeld door de §§ 467-475h HGB ('Lagerung'). Het
verschaffen van ruimte en het verlenen van bescherming ('Obhut') zijn de
belangrijkste kenmerken van deze overeenkomst.'I De zorgvuldige bewaarnemer

2         Zie uitgebreid Wessels, WPNR 1990, p. 752 e.v.
3          HR 28 november 1997, NJ 1998,168 (Smits/Royal Nederland).
4         Rb Rotterdam 1  september 1989, SkS 1990,51 (Gibbs/Muller Scheepsagenturen BV).
5             HofDen Haag 10 januari  1989, NJ 1990,868 (Antwerpse Verzekering Maatschappij Securitas/Credit

Lyonnais Bank Nederland NV).
6         Van Beukering-Rosmuller, T V&R 1996, p. 92-93
7         In Chitty on Contracts Il, nr. 33-045 wordtdeze term gedefinieerd als: 'Goods which are delivered

to a bailee to be taken care of by him in return for remuneration to be paid by the bailor.'
8           Chitty on Contracts II, nr. 33-045, onder verwijzing naar Sear/e v. Laverick (1874) LR 9 QB  122,

Chapman v. G.W. Ry 0 880) 5 QBD 278 en Fagan v. Green and Edwards Ltd [1926] 1 KB 102
9       Palmer 1991, p. 803,805 en 809.
10     Koller, in: Koller, Roth & Morck 2002, § 416 HGB, Rdn. 1.
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wordt bij het beoordelen van de aansprakelijkheid tot uitgangspunt genomen. Wat
de zorgvuldigheidsnorm concreet inhoudt, zal afhangen van de aard van de zaken. 11

§ 472 HGB bepaalt tot slot dat de bewaarnemer verplicht is de zaken op verzoek
van de bewaargever te verzekeren. Is laatstgenoemde consument, dan dient de
bewaarnemer ingevolge deze bepaling de consument uitdrukkelijk op deze
verzekeringsmogelijkheid te wijzen. 12

Valt de bewaarnemingsovereenkomst niet onder de hiervoor genoemde
bepalingen, dankan worden teruggevallen opdeinde §§ 688-700 BGB neergelegde
algemene regeling inzake de 'Verwahrung:13 Ook hierdient de bewaarnemer voor
de in bewaring te nemen zaken ruimte te verschaffen en deze vervolgens te
beschermen.14 A fhankelijk van de aard van de opgeslagen zaken zal de bewaarne-
mer maatregelen moeten nemen tegen verlies, bederf en beschadiging. Gedacht
kan dan worden aan het nemen van maatregelen ter voorkoming van vorst- en
waterschade:5 Maatstaf is steeds de zorgvuldige bewaarnemer. i 6

Totslot wijs ikopde'Verordnung Ober das Bewachungsgewerbe' (BewVO).
Deze regeling is van toepassing indien bewaking de hoofdverplichting van de
overeenkomst vormt. Van belang is hierop te merken dat § 6 BewVO de bewaker
verplichttothet afsluiten van een aansprakelijkheidsverzekering meteenbepaalde
minimumdekking. In de paragrafen 5 e.v. ga ik uitgebreider in op de BewVO.

In al deze rechtsstelsels zal steeds moeten worden gelet op het onderscheid
met de huurovereenkomst. 17 Van een huurovereenkomst is sprake indien alleen
ruimte wordt verschaft. Denk bijvoorbeeld aan het enkel beschikbaar stellen van
parkeerruimte. Voor de bewaargever is dit echter niet voldoende. Hij wil m66r:
bewaking, toezicht of klimaatbeheersing in een opslagplaats. 18

3 Exoneratie mogelijk?

3.1 Consumentenverkeer

Naar Nederlands recht wordt een in algemene voorwaarden opgenomen exoneratie-
clausule die ten aanzien van consumenten wordt gebruikt ex art. 6:237 sub f BW
vermoed onredelijk bezwarend te zijn. Dat brengt mee dat de bewaarnemer de
redelijkheid van de exoneratieclausule zal moeten aantonen. Met betrekking tot

11     MunchKomm/Frantzioch, § 475 HGB, Rdn. 1 e.v.
12     § 472 i HGB.
13 Frantzioch, TranspR 1998, p. 101.
14    Palandt/Heinrichs, Einf. v. § 688 BGB, Rdn. 2.
15     MonchKomm/Huffer, § 688 BGB, Rdn. 12.
16     MunchKomm/Huffer, § 688 BGB, Rdn. 11. Zie verder § 276 1 Nr. 2 BGB.
17      De huurovereenkomst komt in dit onderzoek niet aan de orde.
18      Paquay, RM Themis 1994, p. 497.
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de toelaatbaarheid van exoneratieclausules in met consumenten gesloten

bewaarnemingsovereenkomsten zijn enkele uitspraken van voornamelijk lagere
instanties te vinden. Een beroep op een exoneratieclausule werd door de rechter
diverse keren verworpen.

19

In de uitspraakKuyt/GemeenteDen Haag werd doorde Rechtbank Den Haag
overwogen dat het terzijde stellen van een van de hoofdverplichtingen van de
overeenkomst - zijnde bewaren en teruggeven - in strijd is met de aard van de
overeenkomst enhetgeen deze naar de eisen vande goede trouw meebrengt.20 Een
dergelijke overweging lag eveneens ten grondslag aan de uitspraken van de
Kantonrechters Den Haagn en Groningen22 en aan die van de Rechtbank Den
Bosch.23 In de literatuur krijgt deze benadering veelal steun.24 Achterliggende

gedachte is dat een andere benadering zou meebrengen dat het aansprakelijkheids-
recht niet-nakoming van de hoofdverplichting niet sanctioneert, wat in strijd zou
zijn met het beginselpacm sunt servanda.25De Kantonrechter in Groningen achtte
bij de beoordeling van de redelijkheid van een exoneratieclausule, naast het feit
dat de prestant zich exonereerde ten aanzien van de hoofdverplichtingen, de
ornstandigheid vanbelang dat de exploitant van een goed georganiseerde bewaakte
fietsenstalling zich tegen aansprakelijkheid kan verzekeren.26 Het Hofden Bosch
meende dat de exploitant van de fietsenstalling zodanig in zijn zorgplicht tekort

was geschoten dat een beroep op de exoneratieclausule om die reden niet was

toegestaan.
27

19        Rb Den Bosch 15 januari 1943, NJ 1943,408 (Opstraat/Van Rormalen), Ktg Den Haag 27 december
1943, NJ 1944,509 (Sickinghe/Van Dongen), Rb Den Haag 28 april 1975, Prg 1975,1038 nt. E.H.
Hondius (Kuyt/Gemeente  Den  Haag), Ktg Eindhoven 15 september  1977,  Prg  1977,  1221
(Peeters/Nightclub Femina), Ktg Rotterdam 6 december 1996 en 4 april  1997, Prg 1997,4776 en
TvC  1997,343 nt. G.J. Rijken (Drenthen/Tropicana BV), Ktg Amsterdam 3 november 1999, Prg
2000,5412 nt. P. Abas (Speelman/Bo Business BV) en Ktg Groningen 8 november 2000, TvC
2001,49 (Selen/Rijwielshop Kruis) en Hof Den Bosch 10 oktober 2000, VR 2001,189 (V.o. f.
recreatiepark Herperduin/B.). Anders, de hierna te bespreken zaken Hof Den Bosch 12 november
1990, TvC 1991,2 nt. G.J. Rijken (Hubertushuis), Ktg Breda 14 mei 1997, Rechtshulp 1998,1
nt. R.H. Stutterheim (Van Winkel/Stationsrijwielstalling Breda) en Hof Amsterdam 20 juli 2000,
Prg 2000,5558 nt. JGK (Braitman/V.o.f. F.A. Hillebrand).

20       Rb Den Haag 28 april  1975, Prg 1975, 1038.
21        Ktg Den Haag 27 december 1943, NJ  1944, 509 (Sickinghe/Van Dongen).
22 Ktg Groningen 8 november 2000, TvC 2001,49 (Selen/Rijwielshop Kruis).
23       Rb Den Bosch 15 januari  1943, NJ 1943,408 (Opstraat/Van Rormalen).
24       Hondius in zijn nootonder Rb Den Haag 28 april 1975, Prg 1975,1038 (Kuyt/Gemeente Den Haag),

Loos 2001, p. 59, Rijken 1983 p. 165 e.v. en Wessels & Jongeneel 1997, p. 193. Vergelijk eveneens
Abas in zijn noot onder Ktg Zutphen 25 april 2000, Prg 2000,5497 (Hofman/CVAB). Kritisch
ten aanzien van de redelijkheid van een exoneratieclausule in een bewaamemingsovereenkomst
zijn ook Du Perron 1995, p. 296 en Stutterheim, Rechtshulp 1998, p. 14. Rijken 1983, p. 166 merkt
op dat exoneratie in de bewaarnemjngsovereenkomst wet mogelijk is indien het overeengekomene
w61 wordt nagekomen, maar er bij de uitvoering van de overeenkomst iets niet goed gaat. Hij geeft
het voorbeeld van een garderobehouder die koffie morst op de in bewaring gegeven kleding.

25 Aldus Rijken 1983, p. 166.
26 Ktg Groningen 8 november 2000, TvC 2001,49 (Selen/Rijwielshop Kruis).
27       Hof Den Bosch 10 oktober 2000, VR 2001,189 (V.o.f. recreatiepark Herperduin/B.).
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In een aantal uitspraken werd een beroep op een exoneratieclausule in een
met een consument gesloten bewaarnemingsovereenkomst daarentegen w61
geoorloofd geacht. In het onderstaande wil ik die uitspraken bespreken en aangeven
waarom de rechter tot die uitkomst kwam.

Allereerst bespreek ik het Hubertushuis-arrest.28 Het ging in die zaak om
de verdwijning van een in bewaring gegeven bontjas. Hoe de jas uit de afgesloten
garderobe kon verdwijnen, werd niet duidelijk. Het Hofbepaalde dat het beroep
op de exoneratieclausule in het betreffende geval niet in strijd is met de goede
trouw. Het achtte voornamelijk van belang dat de schuldeiser bij het in bewaring
geven van haarjas niet om enige speciale aandacht had gevraagd. Gelet op de drukte
en de gehanteerde exoneratieclausule zou dit volgens het Hof wel op zijn plaats
zijn geweest. 29

Ook de Kantonrechter Breda achtte exoneratie in een bewaarnemingsovereen-
komst mogelijk. Overwogen werd dat de bewaargever het risico van het verlies
van een dure fiets (ANLG 1.575) zelfhad kunnen en wellicht moeten ondervangen
door het afsluiten van een verzekering. Nu hij dat niet had gedaan, diende de
bewaargever dat risico volgens de Kantonrechter zelf te dragen:' Door de
Kantonrechter Groningen werd eenzelfde exoneratieclausule echter ongeoorloofd
geacht, alhoewel het in die zaak een fiets betrofmet een waarde van NLG 4.000."

In Braitman/V.o.f F.A. Hillebrandginghet om kunstvoorwerpen en klokken
die onder Braitman in conservatoir beslag waren genomen. Braitman stelde dat
een aantal zaken gedurende de opslag ernstig beschadigd was geraakt en vorderde
schadevergoeding van Hillebrand, de gerechtelijk bewaarder. Ter afwering van
die vordering beriep Hillebrand zich onder meer op de in art. 9 van de Algemene
Voorwaarden Bewaarneming Verhuisgoederen (hierna: AVBV) neergelegde
aansprakelijkheidsbeperking. Braitman meende, dat gelet op de zwaarte van de
schuld, de omvang van de schade, de aard en inhoud van de overeenkomst en de
mate van bewustheid van het beding, het beroep op de exoneratieclausule naar
maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar was. Het Hof stelde
voorop dat het terughoudend dient te zijn in toepassing van art. 6:248 lid 2 BW.
Vervolgens werd overwogen dat 'juist in gevallen waarbij de gebruiker van
algemene voorwaarden slechts een gering economisch belangbij de overeenkomst
heeft, terwijl eventuele schade een veelvoud daarvan zou kunnen bedragen, kan
worden aanvaard dat deze zijn aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag van zijn

28        Hof Den Bosch 12 november 1990, TvC 1991,2 nt. G.J. Rijken.
29        Zie ook de overweging van het Ktg Amsterdam, 3 november  1999, Prg 2000,5412 nt.  P. Abas

(Speelman/Bo Business BV), r.o. 5: 'Een jas meteen dergelijkeprijs (NLG 1.600, JHD) is -anders
dan een dure bontjas - niet zodanig exceptioneel dathetop de weg van Speelman had gelegen om
het  personeelslid  voor de prijs  van  de jas te waarschuwen.'

30 Ktg Breda 14 mei 1997, Rechtshulp 1998,1  nt. R. H. Stutterheim (Van Winket/Stationsrijwielstalling
Breda). De aansprakelijkheid was beperkt tot een bedrag van NLG 250.

31 Ktg Groningen 8 november 2000, TvC 2001,49 (Selen/Rijwielshop Kruis).
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belang, zoals Hillebrand in casu op goede grond heeft gedaan.' Nu het Hof geen
opzet  of bewuste roekeloosheid wilde aannemen, kwam Hillebrand een beroep
toe op de exoneratieclausule. Dat Braitman zelfhet beding niet kende, werd door
het Hof voor de toepassing van art. 6:248 lid 2 BW van onvoldoende belang
geacht.32

Deze uitspraak van het HofAmsterdam is de enige waarin de rechter ervan

blijk geeft dat in een bewaarnemingsovereenkomst het wanverhoudingsargument
een rol speelt bij de beoordeling van de redelijkheid van een beroep op een
exoneratieclausule:3 In de hiervoorgenoemde uitspraken kwam dit argument niet
naar voren, alhoewel de omstandigheid dat een (relatief) lage vergoeding, zoals

die bijvoorbeeld bij een garderobe of fietsenstalling wordt gevraagd, in het geval
van relatief hoge schade op grond van het arrest Fan Kleef/Monsterwel degelijk
een omstandigheid oplevert ten gunste van de redelijkheid van een beroep op een
exoneratieclausule. 34

In Engeland heeft de Office of Fair Trading een actieve rol in het bestrijden
van exoneratieclausules in een met een consument gesloten bewaarnemingsover-
eenkomst.35 Illustratief in dit verband is dat de OFT zich op het standpunt stelt

dat parkeergarages zich niet mogen exonereren. Personenschade en schade die

het gevolg is van 'negligence', dienen volgens de OFT steeds voor vergoeding
in aanmerking te komen.36 De prestant kan zich dus bijvoorbeeld niet vrijtekenen

van aansprakelijkheid voor diefstal van een auto. Veel parkeergarages hebben op
aandrang van deze organisatie hun exoneratieclausules aan de wensen van de OFT

aangepast.
37

Naar Duits recht moet, indien de exoneratie in algemene voorwaarden is

opgenomen, worden teruggevallen op het leerstuk van de wezenlijke verplichting.
Het doel van de overeenkomst (dat is het (zorgvuldig) bewaren en teruggeven van
een zaak) komt in gevaar, indien een volledige vrijtekening van aansprakelijkheid
in een dergelijke overeenkomst mogelijk zou zijn.38 Een aansprakelijkheidsuit-

32 Hof Amsterdam 20 juli 2000, Prg 2000,5558 nt. JGK.
33     Vergelijk Klok 1995, p. 54.
34       HR 1 8 december 1981,NJ 1982,71 (Van Kleef/Monster). Zieeveneens hoofdstuk 2 paragraaf6.3.
35        Zie voor de rol van de OFT hoofdstuk 2 paragraaf 3, waar ik opmerkte dat een exoneratieclausule

volgensde OFTin beginsel onredelijk is. Slechts in een uitzonderingsgeval is dit anders. Zie eveneens
hoofdstuk 6 paragraaf 3.1.

36       Exoneratie ten aanzien van de vordering tot vergoeding van personenschade is reeds op grond van

s. 2 (1) UCTA verboden.
37       Zie voor concrete voorbeelden de Unfair Contract Terms Bulletins van de OFT van  1996, nr.  1,

p. 42,1996, nr. 2, p. 23, p. 26 en p. 41,1997, nr. 3, p. 23,1999, nr. 6, p. 61, p. 65, p. 81, p. 86,
2000, nr. 11, p. 24 en 2000, nr. 12, p. 20. Zievoorde in het Engelse recht gehanteerde uitleg- en
interpretatieregels  - die eveneens ten aanzien van consumenten gelden - paragraaf 3.2  van  dit
hoofdstuk.

38 Vergelijk Staudinger/Coester, § 9 AGBG, Rdn. 340, die opmerkt dat een wezenlijke verplichting
moet worden aangenomen indien zich 'Vermogensgegenstande des Kunden in der Obhut des
Verwenders befinden.' Zie eveneens Graf von Westphalen, in: Graf von Westphalen (Hrsg.),
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sluiting is om die reden ongeoorloofd.39 Zo kan bijvoorbeeld de eigenaar van een
bewaakte garderobe zich niet via zijn algemene voorwaarden van aansprakelijkheid
vrijtekenen.40 Een beperking van de aansprakelijkheid is daarentegen - behalve
natuurlijk voorzover er sprake is van grove schuld" - wel toegestaan.42 Het

Bundesgerichtshof eist dat in het geval van schending van een wezenlijke
verplichting de 'vertragstypische' voorzienbare schade voor vergoeding in
aanmerking komt. Dat brengt mee dat bijvoorbeeld ook de aansprakelijkheid voor
gevolgschade niet volledig kan worden uitgesloten. Alleen exoneratie ten aanzien
van de aansprakelijkheid voor zogenaamde (onvoorzienbare) excessieve risico's
is toegestaan.43 Een wezenlijke verplichting wordt daarentegen niet aangenomen
indien in een ziekenhuis door een patient meegebrachte zaken worden ontvreemd.
Het doel van de overeenkomst, zijnde het betermaken en verplegen van de patient,
komt immers niet in gevaar indien het ziekenhuis zijn aansprakelijkheid voor de
hiervoor genoemde schade uitsluit.44

Het voorgaande laat zien dat zowel het Nederlandse, Engelse als Duitse recht
terughoudend staan tegenover de geldigheid van een exoneratieclausule in een
meteenconsument gesloten bewaarnemingsovereenkomst. NaarNederlands recht
blijkt dit uit rechtspraak van voornamelijk lagere instanties. De rechtspraak is echter

niet eenduidig. In Engeland speelt de OFT een belangrijke rol. Deze organisatie
stelt zich op het standpunt dat voor exoneratieclausules (in dit soort overeenkom-
sten) maar weinig plaats is en heeft daarnaast een actieve rol in het bestrijden van
dergelijke clausules. In Duitslandbestaateveneens weinigruimte voor exoneratie.
Is het beding onderdeel van algemene voorwaarden, dan is - nu in het geval van
bewaarneming een wezenlijke verplichting wordt aangenomen - exoneratie ten
aanzien van de 'vertragstypische' voorzienbare schade niet toegestaan.

Freizeichnungsklauseln, Rdn. 25 en Wolf, in: Wolf, Horn & Lindacher 1999, § 11 Nr. 7 AGBG,
Rdn  30 Zie eveneens BGH MDR 1998, 1403 en OLG K6ln NJW-RR 1994, 25.

39     BGH NJW 1993, 335.
40 Debewaarnemerkan zijnaansprakelijkheid wei dooreen 'ausreichenden (...) Versicherungsschutz

ersetzen.' Zie Brandner, in: Ulmer, Brandner& Hensen 2001, §§ 9- 11 AGBG, Rdn. 385. Eenzelfde
benadering geldt voor parkeergarages. Zie Hensen, in: Ulmer, Brandner & Hensen 2001, §§ 9-11
AGBG, Rdn. 896: 'Insbesondere bei hohem Parkentgelt ist es hingegen Oblich, daB die Betreiber
Kaskoversicherungen zur gunsten der Kunden abschlieBen und diese - zulassigerweise - auf
unmittelbare Anspruche gegen die Versicherungen verweisen.'

41      Zie § 309 Nr. 7 BGB.
42       BGH NJW 1993, 335. Zie eveneens Hensen, in: Ulmer, Brandner& Hensen 2001, §§ 9-11 AGBG,

Rdn. 897. Nu hier een wezenlijke verplichting kan worden aangenomen is het niet relevant of de
groveschuld is veroorzaakt doorde bewaarnemer zelfofdiens (niet-)leidinggevende ondergeschikte.
Zie hoofdstuk 2 paragraaf 6.4

43       BGH NJW 1993, 335. Zie nader hoofdstuk 2 paragraaf 6.3.
44       BGH NJW 1990, 761,p. 764. Zieeveneens Grafvon Westphalen, in: Grafvon Westphalen (Hrsg.),

Krankenhausaufnahrnevertrag, Rdn. 29: 'Wesentlicher Vertragszweck eines Krankenhausaufnahme-
vertrags im Sinn von § 9 Abs. 2 Nr. 2 ist anerkanntermaBen die Heilung und Pflege des Patienten
(...). Es sind keine Anhaltspunkte ersichtlich, daB dieser for beide Vertragstypen einheitliche
Vertragszweck durch den AusschluB der Haftung for leichte Fahrlassigkeit in Richtung auf
eingebrachte Sachen gefilhrdet wird.'
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3.2 Handelsverkeer

Ten aanzien van het handelsverkeer richt ik mij op de overeenkomst tot opslag
van zaken. Ook voor deze overeenkomst geldt dat de bewaarnemer in de praktijk
veelal tot exoneratie overgaat.

In de meeste in algemene voorwaarden opgenomen exoneratieclausules die
in het geval van opslag van toepassing zijn, heeft de bewaarnemer zijn aansprake-
lijkheid uitgesloten, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld van hemzelf of
van zijn (niet-)leidinggevende ondergeschikte. In de Nederlandse (lagere)
rechtspraak wordt een dergelijke exoneratieclausule in het handelsverkeer veelal
toepasselijk geoordeeld.45 De stelling dat exoneratie in het geval van opslag in
strijd moet worden geacht met de aard van de overeenkomst, is tot nu toe in het
handelsverkeer niet aanvaard. Waarom dat zo is kan uit de bestaande rechtspraak
niet worden opgemaakt.

46

Slechts in een enkele uitspraak weegt de rechter bij de beoordeling van de
redelijkheid vaneen exoneratieclausule de verzekeringsmogelijkheden van partijen
mee. In een door het Hof Arnhem gewezen arrest had de bewaarnemer zijn
aansprakelijkheid beperkt tot schade veroorzaakt door eigen opzet ofgrove schuld.
Het Hof overwoog dat het antwoord op de vraag of een beroep op een dergelijk
beding vrijstaat, afhangt van de omstandigheden van het geval. Opgemerkt werd
dat de bewaargever ten tijde van de bewaring op de hoogte was van de volledige

45        Rb Rotterdam 4 november 1974, S&S 1975,20 (Intermetal SA/NV Transportmij), Rb Amsterdam
23 mei  1979, S&S 1980,9 (Royal Nederland Verzekering Maatschappij NV/P. ter Haak en Zoon
BV) (alhoewel bij deze uitspraak op grond van de gepubliceerde gegevens niet duidelijk wordt
of in de exoneratieclausule zel f stond aangegeven dat zij  in het geval van grove schuld niet van
toepassing was), Rb Rotterdam 11  maart 1988, S&S  1990, 18 (Societa Italiana Assicurazioni
Trasporti/Nieuwe Matex BV), Rb Haarlem 3 september  1996, S&S  I 998, 48 (Gerling-Konzern
Allgemeine Versicherungs AG/Van Ommeren Intexo BV), Hof Den Haag 28 januari  1997, S&S
1997,89 (Nidera Handelscompagnie BV/Paktank Nederland), Rb Rotterdam 28 januari 1999, S&S
1999,113 (American Home Insurance Company/Container Service Bedrijf H.B. Dirkzwager BV)
en Rb Rotterdam 24 juni  1999, S&S 1999,132 (Multifruit Nederland BV/Koelveem BV).

46       in Hof Arnhem 17 maart  1980,  S&S   1982, 36 (Vriesveem Elst BV/Nordstern Allgemeine
Versicherungs-Aktiengesellschaft) overwoog het Hofdat een 'beding, dat een aanzienlijke beperking
brengt in de contractuele verplichtingen van een der pp. bij een overeenkomst van bewaargeving
konit enkel daardoornogniet in strijd met de goede zeden. Uit de wettelijke regeling van art. 1744,
onder 4e BW volgt dat de wetgever de mogelijkheid heeft opengelaten omten aanzien van de omvang
van de aansprakelijkheid van de bewaarnemer overeen te komen dat deze niet voor alle soorten
van verzuim aansprakelijk zal zijn.' Zie voor een geval buiten de bewaarneming waarin een beroep
op de aard van de overeenkomst in het handelsverkeer w61 werd gehonoreerd Rb Dordrecht 18
februari 1981 en 15 september 1982, S&S 1983,55 (Interloyd Verzekering Maatschappij NV/ BV
Scheepswerf De Machinefabriek "De Merwede"). De Rechtbank overwoog, 'dat ook de aard van
de afspraak tot hellingen zich verzet tegen een beroep op een exoneratie-clausule. De opdracht aan
De Merwedehield immers in het ten behoeve van een controle vanwege Lloydsregisterop dehelling
brengen van de Atalanta. De eventuele onrechtmatige daad van De Merwede betreft de essentie
van de door Van Eesteren aan De Merwede gegeven en door deze aanvaarde opdracht en op grond
daarvan kan niet aanvaard worden, dat De Merwede zich zou kunnen vrij tekenen van het niet op
behoorlijke wijze uitvoeren van de opdracht tot het op de helling brengen van de Atalanta.'
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tekst van de exoneratieclausule en inlichtingen had ingewonnenbij de bewaarnemer
ten behoeve van de door haar afte sluiten verzekering van haar handelsgoederen.
Het Hofstelde vervolgens vast datde mate waarin de bewaarnemer zich vrijtekent,
in het algemeen slechts gevolgen heeft voor de omvang van het risico, dat
uiteindelijk door een verzekeraar - van de bewaarnemer, dan wel van de
bewaargever - wordt gedragen. Die verzekeringskosten zullen uiteindelijk door
de bewaargever worden betaald. Heeft de bewaarnemer de zaken verzekerd, dan
betaalt de bewaargever indirect; de verzekeringspremies zullen in dat geval in het
bewaarloon zijn doorberekend. Is de bewaargever zelf degene die de verzekering
heeft afgesloten, dan betaalt hij direct. Het Hofoverwoog, dat nu niet was gebleken
dat dit algemene geval zich hierniet voordeed, hetberoep op de exoneratieclausule
vrijstond.47

In sommige zaken wordt door de rechter daarentegen expliciet aangegeven
welke partij zich in een bewaarnemingsovereenkomst behoort te verzekeren. Zo
kwam in Gerling-Konzern Allgemeine  Versicherungs AG/Van Ommeren  Intexo
BV naar voren dat in de situatie waarin zaken met een hoge waarde worden
opgeslagen, de bewaarnemer mag verwachten dat de bewaargever het risico op
schade door een verzekering heeft gedekt.48 In Error Free BV/Kasteel overwoog
de Rechtbank Dordrecht daarentegen dat degene die waardevolle zaken tegen
betaling aan een professioneel bewaarnemer in bewaring geeft er - behoudens
een andersluidend beding - van uit mag gaan dat de zaken in opslag door de
bewaarnemer tegen diefstal met braak zijn verzekerd.49 Die benadering brengt mee
dat de bewaargever in het geval van diefstal in plaats van de verloren gegane zaken
de uitgekeerde verzekeringspenningen zal ontvangen, aldus de Rechtbank:0

47         HofArnhem 17 maart 1980, S&S 1982,36 (Vriesveem Elst BV/Nordstern Allgemeine Versicherungs-
Aktiengesellschaft).

48          Rb Haarlem 3 september 1996, S&S 1998,48 (Gerling-Konzern Allgemeine Versicherungs AG/Van
Ommeren Intexo BV).

49        Rb Dordrecht 19 april 1989, NJ 1990,178 (Error Free BV/Kasteel). Aangezien de uitspraak slechts
gedeeltelijk is gepubliceerd is het onduidelijk ofin casu een exoneratieclausule in de bewaamemings-
overeenkomst opgenomen was. Voor wat betreft het door de Rechtbank geformuleerde uitgangspunt
is dit echter niet relevant.

50 Deze uitspraak komt overeen met de visie van Wessels. Hij stelt dat gelet op de maatschappelijke
ontwikkelingen mag worden aangenomen dat een bewaamemer een verzekering afsluit voorrisico's
als brand en diefstal. Wessels ziet die verzekeringskosten als onkosten die aan de bewaarneming
zijn verbonden en voor vergoeding in aanmerking dienen te komen. Zie Wessels, WPNR 1995,
p. 422 met verwijzing naar art. 7:601  lid 3 BW. Zie ook Hof Leeuwarden 21 september 1994, NJ
1995, 360 (Raukema/Reilman). Deze uitspraak heeft betrekking op de zorgplicht van een
gerechtelijke bewaarder.  Het Hof overwoog  dat  '(...) een verzekering tegen diefstal, brand  e.d.
normaal is te achten, zeker indien het gaat om zaken als de onderhavige, die bovendien een
behoorlijke waarde vertegenwoordigen.' Vergelijk  ten slotte Paquay, RM Themis  1994,  p.  504,
die meent dat een verzekering slechts verplicht is bij de bewaarneming van zeer kostbare zaken
en het niet economisch is om reserveringen te doen uit de winst.
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Uit het arrest Diepop/Nouwens5  wordt wel afgeleid, dat in een bewaarne-
mingsovereenkomst grove schuld (van de bewaarnemer zelf) in de weg staat aan
een beroep op een exoneratieclausule.52 Gelet op de bewoordingen van de Hoge
Raad is deze conclusie echter onjuist. Wat was het geval? Diepop had als
bewaarnemerperen en wortelen voorNouwens inbewaring genomen. Deze raakten
beschadigd, doordat bij de bewaring niet dejuiste temperatuuren C02-concentratie
werd gerealiseerd. Ter afwering van de vordering tot schadevergoeding beriep
Diepop zich (onder meer) op de in de algemene voorwaarden opgenomen
exoneratieclausule op grond waarvan de bewaarnemerzichniet aansprakelijk achtte,
tenzij de bewaargever aan kon tonen dat de schade het gevolg was van opzet of

grove schuld van de bewaarnemer zelf. Het Hofhad onder andere vastgesteld dat
van een professioneel bewaarnemer mag worden verwacht dat hij bij een te hoog
Col-gehalte ingrijpt en dat de wederpartij herhaaldelijk naar de temperatuur en
het CO2-gehalte in de opslagruimte had geYnformeerd. De Hoge Raad overwoog
dat in het licht van dit een en ander de conclusie voor de hand lag dat Diepop als
professionele bewaarnemer zelfhad gehandeld met een in laakbaarheid aan opzet
grenzende schuld en derhalve grove schuld had aan het ontstaan van de schade.

Vervolgens stelde het college vast dat de doorhet Hofvastgestelde omstandigheden,
'die het Hofklaarblijkelijk tot een andere slotsomhebben gebracht,' zondernadere

motivering geen begrijpelijke grondslag voor deze slotsom vormen. Dit bracht

volgens de Hoge Raad mee dat eveneens de grondslag was ontvallen aan de

uitspraak van het Hof dat ook de redelijkheid en billijkheid zich niet verzetten

tegen een beroep op de exoneratieclausule. De Hoge Raad zei hiermee dus niet
dat de bewaarnemer in het geval van (eigen) grove schuld geen beroep op een
exoneratieclausule toekomt. Wel moet worden opgemerkt dat op grond van andere

jurisprudentie van de Hoge Raad in beginsel wel mag worden aangenomen dat
de bewaarnemer zich niet op een exoneratieclausule kan beroep indien de schade

is veroorzaakt door grove schuld van hemzelf of van zijn leidinggevende
ondergeschikte.53

Wordt de schade door een niet-leidinggevende ondergeschikte veroorzaakt,
dan kan de Matatag/De Schelde-regel toepassing vinden. Zoals wij in hoofdstuk
2 hebben gezien, gaatdeze regel opindienbewaargeverenbewaarnemerbehoren
tot bedrij fstakken die regelmatig met elkaar van doen hebben en waarin standaardi-

sering van overeenkomsten door algemene voorwaarden met exoneraties een

algemeen verschijnsel is. Een beroep op een exoneratie is dan in het geval van

51        HR 30 september 1994, NJ  1995,45.
52       Salomons 1996, p  912 en Asser in zijn conclusie voor HR 5 september 1997, NJ 1998, 63 nt. R.E.

Japikse (Gerling/Hanno), onder 2.14. Vergelijk tevens Wessels & Jongeneel 1997, p 205-206.
53 Zie hoofdstuk 2 paragraaf 6.4.
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ernstige fouten van een niet-leidinggevende ondergeschikte en voorzover het gaat
om 'schade als hier geleden', geoorloofd.54

In Engeland is de bewaarnemer zoals gezegd niet aansprakelijk indien er geen
'negligence' kan worden vastgesteld. De bewijslast ligt bij de bewaamemer.

Achterliggende gedachte is dat de bewaarnemer in een betere positie is dan de
bewaargever om aan te tonen wat er met de zaken is gebeurd. Kan hij dat niet,
dan is hij aansprakelijk. Een gehele of gedeeltelijke vrijtekening is in dat geval
niet mogelijk:5

Exoneratie is in beginsel wel mogelijk indien de bewaarnemer kan aantonen
hoe de in bewaring gegeven zaken verloren ofbeschadigd zijn geraakt. Op grond
van de in het Engelse recht ontwikkelde uitleg- en interpretatieregels, zal de
bewaarnemer zich niet op zijn exoneratieclausule kunnen beroepen indien de

handeling die de schade heeft veroorzaakt, volledig buiten de reikwijdte van de
overeenkomst ('scope ofthe contract')ligt.56 Dat isbijvoorbeeld het geval wanneer
de zaken op een andere plaats worden bewaard dan is overeengekomen.57 Voor
wat betreft de toe te passen inhoudscontrole, zal moeten worden teruggevallen

op het in hoofdstuk 2 uiteengezette algemene kader. Dat lijkt mee te brengen dat
de rechterniet ingrijpt indien- en dat zal in het handelsverkeerin de overeenkomst
tot opslag dikwijls het geval zijn-partijen overeen gelijke onderhandelingspositie
beschikken en het risico dat door de exoneratieclausule van vergoeding is
uitgesloten normaal gesproken door een verzekering wordt gedragen.

58

Hiervoorschreefik datnaar Duits recht een uitsluiting van de aansprakelijk-
heid in een met een consument gesloten bewaarnemingsovereenkomst ongeoorloofd

is, vanwege het feit dat vrijtekening van een wezenlijke verplichting niet is
toegestaan. Een andere benadering zou het doel van de overeenkomst in gevaar
brengen en daarmee in strijd zijn met de in § 307 BGB neergelegde open norm.
Voor het aannemen van een wezenlijke verplichting is het niet van belang of de
afnemer al dan niet consument is. Datbetekent datook in het handelsverkeergeldt
dat een uitsluiting van de aansprakelijkheid in het geval van opslag van zaken op
grond van § 307 BGB ongeoorloofd iss' en de bewaarnemer alleen de 'vertrags-

54         HR 31 december 1993, NJ  1995,389 nt. CJHB (Matatag/De Schelde). Vergelijk eveneens HR 5
september  1997, NJ  1998,63 nt. R.E. Japikse (Gerling/Hanno).

55         Palmer 1991, p.  1553. Zieook Levison v. Patent Steam Carpet Cleaning Co [1977] 3 All ER 498,
p. 505 (per Lord Denning MR).

56       Spriggs v. Sotheby's [1986]  1  Lloyd's Rep 487, p. 495 (per Lord Justice Neill)
57          Palmer  1991, p.  1541. Zie voor een toepassing in de rechtspraak onder andere Eastman Chemical

International  AG v.  NMT Trading  Ltd Il972] 2 Lloyd's Rep 25.
58 Photo Production v. Securicor Transport Ltd [1980] l All ER 556, p. 561 (per Lord Wilberforce),
59        Zo werd een wezenlijke verplichting aangenomen in BGH BB  1984,746, p. 748: 'Zweck von der

Beklagten mit ihren Kunden abgeschlossenen Vertrage ist es, Lebensmittel in einem Kuhlhaus zu
verwahren. Diese Vertragspflicht hat die Beklagte zu erfollen.' Vergelijk eveneens Brandner, in:
Ulmer, Brandner & Hensen 2001, § § 9-11  AGBG, Rdn. 456: 'Der Lagerhalter kann seine Haftung
for einfache Fahrlassigkeit nur aufden Ersatz vertragstypischer SchSden einschranken, aber nicht
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untypische exzessive' schade van vergoeding mag uitsluiten. 60 Ik verwijs in dat
opzicht naar de vorige paragraaf.

6l

Het voorgaande laat zien dat naar Nederlands recht een exoneratieclausule
op grond waarvan de bewaarnemer zich slechts aansprakelijk acht voor het geval
de schade is veroorzaakt dooropzet ofgrove schuld van hemzelfofvan zijn (niet-)
leidinggevende ondergeschikte, in de rechtspraak geoorloofd lijkt te worden geacht
en door de rechter dus in beginsel toepasselijk wordt geoordeeld. In Engeland zal
allereerstmoeten wordenteruggevallen op de strenge uitleg- en interpretatieregels.
Doorstaat de exoneratieclausule die, dan lijkt een uitsluiting ofbeperking van de
aansprakelijkheid vrij snel toegestaan. Naar Duits recht geldt dat de bewaarnemer
zich - via algemene voorwaarden - ook ten aanzien van niet-consumenten niet
kan vrijtekenen van niet-nakoming van een wezenlijke verplichting. Schendt de
bewaarnemereen dergelijke verplichting, dan zal hij inieder geval de 'vertragstypi-
sche' voorzienbare schade dienen te vergoeden.

4 Exoneratie gewenst?

4.1 Inleiding

In deze paragraafwil ik onderzoeken in hoever:re exoneratieclausules in bewaarne-
mingsovereenkomsten toelaatbaar zijn indien de in hoofdstuk 4 uiteengezette
benadering wordt gevolgd. In dat hoofdstuk is aangegeven dat een exoneratieclausu-
le redelijk is indien de gemiddelde afnemer, zijnde de grootste groep van afnemers,

ausschlieBen.' Staudinger/Coester, § 9 AGBG, Rdn. 357 noemtals'unabdingbare Hauptpflichten'
de 'Eignung des Lagerraums, een 'sachgemaBe Behandlung des Kohiguts' en de verplichting'das
Lagergutnuran den Befugten auszuliefern.' Zie totslot Palandt/Heinrichs, § 307 BGB, Rdn. 124:
'Unwirksam sind (...): Freizeichnung fOrdas Abhandenkommen oder die Beschadigung von Lagergut
(...).'

60       Zie BGH BB 1984,746, p. 748: 'Einesolche Klausel hohltdie Rechtedes Kunden aus dem Vertrag
derart aus, daB der Vertragszweck nicht mehr erreicht wird. Der Kunde wird aufeinen Schadener-
satzbetrag verwiesen, der nur einen Bruchteil des Wertes eingelagerten Waren betragt und somit
keinen Ausgleich for den erlittenen Schaden darstellt. Der vorgesehene Hochstbetrag kann - wie
der Streitfall zeigt- die bei Kohlvorgdngen au fgrund der nicht erreichten Kuhltemperatur eintretenden
voraussehbaren Sch iden nicht abdecken, der Kunde wirdt dadurch weitgehend rechtlos gestellt.'
Een beding waarbij de aansprakelijkheid voor andere schade dan zaakschade wordt uitgesloten
is om die reden ongeoorloofd. Zie Hensen, in: Ulmer, Brandner & Hensen 2001, §§ 9-11 AGBG,
Rdn. 456. Vergelijk tot slot eveneens BGH NJW 1993, 335 en BGH MDR 1998, 1403.

61         Isdebewaamemerexpediteur, dan gelden de Allgemeine Deutsche Spediteurbedingungen (ADSp).
§ 24 ADSp bepaalt dat de aansprakelijkheid is beperkt tot EUR 5 per kilogram (bruto) met een
maximum van EUR 5.000 per schadegeval. Wordt de hoedanigheid van het goed aangetast, dan
wordt de aansprakelijkheid van de expediteur beperkt tot EUR 25.000. Voor niet-zaakschade geldt
een aansprakelijkheidsbeperking tot EUR 5.000. Wordt de schade veroorzaakt door opzet ofgrove
schuld van de expediteurzel fofeen van diens leidinggevende ondergeschikten, dan geldt ingevolge
§ 27 ADSp een onbeperkte aansprakelijkheid. Zie voorde verzekeringsverplichtingen van partijen
§ 29 ADSp. Kritisch over de ADSp is Koller, TranspR 2000, p. 9 e.v.
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niet wenst te betalen voor het dragen van het risico door de prestant. Naar voren

is gebracht dat die situatie zich ondermeer voordoet indien de gemiddelde afnemer
het risico dat aan de transactie is verbonden zelf redelijkerwijs kan verzekeren.

De prestant mag vervolgens zijn exoneratiemogelijkheden op die redelijke
verzekeringsmogelijkheden afstemmen, zo heb ik verdedigd.

Voordeel van die benadering is dat de afnemer uiteindelijk beter af is nu

dekking van een risico door middel van een schadeverzekering veelal goedkoper
is dan dekking via het aansprakelijkheidsrecht. Daarnaast zijn in het geval van
een schadeverzekering premie en risico beter op elkaar afgestemd, waardoor wordt
voorkomen dat degenen met lage risico's dienen te betalen voor de bescherming
van degenen met hoge risico's. Bovendien moet worden opgemerkt dat indien een
exoneratieclausule bepaalde schadesoorten volledig uitschakelt en de afnemerzijn
schade enkel via zijn schadeverzekeringkrijgt vergoed, dit kostenbesparend werkt,
nu onderhandelingen en procedures ten aanzien van de aansprakelijkheidsvraag

en de vergoeding van die schade worden voorkomen. De afnemer hoeft in beginsel
slechts zijn schade aan te tonen en hoeft zich bijvoorbeeld niet bezig te houden
met de vraag of er schuld is aan de zijde van de prestant en ofer causaal verband
bestaat tussen de schending van de zorgplicht en de ontstane schade. Tot slot heeft

een afstemming van de exoneratiemogelijkheden van de prestant op redelijkerwijs
verzekerbare risico's als voordeel dat de bescherming tegen een risico dat aan een
transactie is verbonden, niet via het (duurdere) aansprakelijkheidsrecht aan de
afnemer wordt opgedrongen. De afnemer heeft daarentegen de keuze  of hij  het
risico zelf door een schadeverzekering wil ondervangen met als consequentie dat

hij voor die schadeverzekering dient te betalen.62

In dit hoofdstuk wil ik met name aangeven wanneer van een afnemer kan
worden verwacht dat hij het risico dat aan een transactie is verbonden zel fverzekert.
De vraag hoe de exoneratiemogelijkheden van de prestant liggen in het geval de
afnemer (redelijkerwijs) geen verzekeringsmogelijkheden heeft, heb ik immers
reeds in hoofdstuk 4 door middel van een differentiatie per schadesoort proberen
te beantwoorden. Ik onderscheid drie verschillende soorten veel voorkomende
bewaarnemingsovereenkomsten, die ieder hun eigen kenmerken hebben. In
paragraaf4.2 komt allereerst de overeenkomst tot opslag van zaken aan de orde.

Vervolgens bespreek ik in paragraaf4.3 de zogenaamde parkeer- en stallingsover-
eenkomst.  Tot slot ga ik in paragraaf 4.4 in op de overeenkomst waarbij jassen
in een bewaakte garderobe in bewaring worden genomen.

Ik richt mij in het onderstaande steeds op de redelijkheid van de exoneratie-
clausule zel f. Voor het antwoord op de vraag ofeen prestant zich op de exoneratie
kan beroepen verwijs ik naar hoofdstuk 4 paragraaf 5. In dat hoofdstuk heb ik

62 Zie uitgebreider hoofdstuk 4 paragraaf 3.2.3.
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gesteld dat een beroep op een redelijke exoneratieclausule vanuit zowel rechtsethi-
sche als preventieoverwegingen ongeoorloofd is, indien de schade is veroorzaakt
door opzet of grove schuld van de prestant zelf of van diens leidinggevende
ondergeschikte. Daarnaast merk ik hier in zijn algemeenheid op dat voor iedere
overeenkomst geldt dat ik vanuit preventieoogpunt bij schuld van de prestant zel f
ofdiens leidinggevende ondergeschikte alleen een beperking van de aansprakelijk-
heid wenselijk zou achten. Voor een uitwerking van die stelling verwijs ik naar
hoofdstuk 4 paragraaf 3.3, waar is aangeven dat de prestant de aansprakelijkheid
in dat geval dient te beperken tot een bedrag waaruit voldoende financiele prikkels
tot zorgvuldig handelen voortvloeien.

4.2 Opslag

De overeenkomst tot opslag van zaken zal voomamelijk in het handelsverkeer
worden aangegaan.63 Ik zal mij dan ook in de eerste plaats op dat gevaltype richten.
De positie van consumenten komt aan het eind van deze paragraaf aan de orde.
Vraag is hier in hoeverre exoneratie in de overeenkomst tot opslag geoorloofd
moet worden geacht. Daartoe moet zoals gezegd worden bekeken in hoeverre de
bewaargever het risico dat aan de transactie is verbonden zelf redelijkerwijs kan
verzekeren.

Voor wat betreft de opslag in het handelsverkeer geldt dat de bewaargever
zel fmogelijkheden heeft het risico op schade aan de opgeslagen zaken door middel
van een (brand- of transport)verzekering te ondervangen. Daarnaast kan de
bewaarnemer de in bewaring gegeven zaken ten behoeve van de bewaargever
verzekeren.64 De bewaargever doet er verstandig aan van deze verzekeringsmoge-
lijkheden gebruik te maken indien zijn zaken van een zekere waarde zijn. De in
bewaring gegeven zaken zijn in dat geval tegen een groter scala aan risico's
verzekerd dan die waarvoor de bewaarnemer aansprakelijk kan worden gehouden.6S
Hetdoormiddelvaneen exoneratieclausule afstemmen van het aansprakelijkheids-
recht op de verzekeringsmogelijkheden van de bewaargever is vervolgens weinig
bezwaarlijk. Sterkernog: beide partijen zijnbeterafindien zij vanhet aanvullende
recht afwijken. Zoals ik in hbofdstuk 4 aangaf, heeft deze benadering als voordeel

63 Zie eveneens paragraaf 3.2 van dit hoofdstuk.
64        Zie over de verzekering ten behoeve van een derde Salomons  1996 en Stadermann  2000, p.  111

e.v. Zie eveneens art. 264-267 K en art.  7.17.2.4 BW (volgens wetsvoorstel  19 592).
65     Zie voor uitspraken waaruit blijkt dat de bewaargever zijn zaken inderdaad had verzekerd: Rb

Amsterdam 23 mei 1979, S&S 1980,9 (Royal Nederland Verzekering Maatschappij NV/P. ter Haak
en Zoon BV), HofArnhem 1 7 maart 1980, S&S 1982,36 (Vriesveem Elst BV/Nordstern Allgemeine
Versicherungs-Aktiengesellschaft), Rb Rotterdam 1 1 maart 198 8, S&S 1 990, 1 8 (Societa Italiana
Assicurazioni Trasporti/Nieuwe Matex BV), Rb Haarlem 3 september 1996, S&:S 1998,48 (Gerling-
Konzern Allgemeine Versicherungs AGNan Ommeren Intexo BV) en Rb Rotterdam 28 januari
1999,  S&S 1999,113 (American Home Insurance Company/Container Service Bedrijf  H.B.
Dirkzwager BV).
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dat de gemiddelde bewaargever daardooruiteindelijk goedkoperuit is en eenpremie
betaalt die beter is afgestemd op het risico dat hij vormt. Bovendien krijgt de
bewaargever zijn schade via een schadeverzekering over het algemeen sneller

vergoed en wordt met deze benadering voorkomen dat de bewaargever (onnodige
en duurdere) bescherming krijgt opgedrongen.

66

In hoofdstuk 4 gaf ik eveneens aan dat een uitsluiting van de aansprakelijkheid
in het geval van schuld van de prestant zel fofdiens leidinggevende ondergeschikte
vanuit zowel rechtsethische als preventieoverwegingen ongeoorloofd moet worden
geacht. De prestant dient anders gezegd een aansprakelijkheidsbeperking te
formuleren die ervoor zorgt dat het aansprakelijkheidsrecht hem voldoende prikkels
tot zorgvuldig handelen geeft. In de praktijk zien wij dat de bewaarnemer zijn
aansprakelijkheid veelal afstemt op het factuurbedrag, eenbepaald maximumbedrag
ofhetaantal kilogrammenbeschadigd geraakte zaken. Die laatste benadering wordt
bijvoorbeeld door de FENEX in zijn opslagvoorwaarden gehanteerd.67

Heeft de bewaarnemer de opgeslagen zaken ten behoeve van de bewaargever
verzekerd, dan geldt dat de prikkels tot zorgvuldig handelen niet zozeer hoeven
voort te komen vanuit het aansprakelijkheidsrecht, maar veeleer vanuit de

verzekeringspolis. Zo kan de verzekeraar een eigen risico inbouwen en de

verzekeringsnemer korting geven indien hij bepaalde preventieve maatregelen
neemt.68

De bewaarnemer dient de bewaargever mijns inziens wel uitdrukkelijk te
informeren ten aanzien van de gehanteerde exoneratieclausule. Hij zal daarbij

dienen aan te geven dat de bewaargever verzekeringsmogelijkheden heeft en dat
hij daar zijn exoneratieclausule op heeft afgestemd.69 Op die manier wordt
voorkomen dat de bewaargever niet weet welk risico hij loopt en hoe hij daarop
kan inspelen. Voldoet de bewaarnemer niet aan zijn informatieplicht, dan is een
onbeperkte aansprakelijkheid het gevolg.70

Hoe te denken over risico's die niet verzekerbaar zijn? Zo zal de schadeverze-

keraar in het algemeen geen dekking verlenen indien de schade aan een opgeslagen
zaak volgens de verzekeringspolis niet als zaakschade is te beschouwen. Van niet-

zaakschade, maar van zuivere vermogensschade, is bijvoorbeeld sprake indien

66          Zie voor een uitwerking van deze punten hoofdstuk 4 paragraaf 3.2.3.
67         Art.  19.6 van die voorwaarden beperkt de aansprakelijkheid van het opslagbedrij f tot SDR 2 per

kilogram beschadigd of verloren gegaan brutogewicht  met een maximum  van SDR 100.000.

Gevolgschade komt niet voor vergoeding in aanmerking. Art. 55 van de algemene voorwaarden
van de vereniging van Nederlandse koel- en vrieshuizen bepaalt daarentegen dat de bewaarnemer
slechts aansprakelijk is indien de bewaargever aantoont dat de schade is veroorzaakt door opzet
of grove schuld van de bewaarnemer zelfdan wei van zijn leidinggevende ondergeschikte.  Is de
bewaarnemer aansprakelijk, dan zal deze beperkt zijn tot maximaal het bedrag gelijk aan zesmaal
het berekende bewaarloon van 66n maand van de desbetreffende opgeslagen partij goederen.

68 Zie hierover hoofdstuk 4 paragraaf 3.2.3.
69       Vergelijk § 472 II HGB waarover paragraaf 2. Vergelijk eveneens Loos 2001, p.  123 e.v.
70 Vergelijk hoofdstuk 4 paragraaf 3.2.3.
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de bewaargever opgeslagen bloembollen niet of slechts tegen een lage prijs kan
verkopen, omdat zij door een te hoge temperatuur in de opslagplaats zijn
ontkiemd.71 Betreft het een risico dat door de bewaargever redelijkerwijs niet kan
worden verzekerd, dan dienen de exoneratiemogelijkheden van de bewaarnemer
te worden beoordeeld aan de hand van de in hoofdstuk4 paragraaf4.2 uiteengezette
benadering. Daar is immers per schadesoort aangegeven wat de exoneratiemogelijk-
heden van de prestant zijn indien de afnemer geen redelijke verzekeringsmogelijk-
heden heeft. Voor de hier te bespreken schadesoort (namelijk schade aan een zaak
die onderwerp is van een dienst) betekent dat, dat slechts een excessiefrisico, zijnde
een risico dat ver boven het gemiddelde licht, van vergoeding kan worden
uitgesloten.72

In het geval van bewaarneming is het echtermogelijk een prijskeuzesysteem
te hanteren. De bewaarnemer dient de bewaargever in dat geval mede te delen dat
het risico op schade die niet-verzekerbaar is door de bewaarnemer tegen een
meerprijs kan worden gedragen. Dat kan door de bewaargever de mogelijkheid
te geven te kiezen tussen verschillende toeslagen die hij bovenop de bewaarne-
mingsprijs dient te betalen. Die toeslagen dienen vervolgens overeen te stemmen
met het bedrag dat in het geval van schade (die niet door de schadeverzekering
kan worden gedekt) doordebewaarnemer wordt uitgekeerd. Hoe hogerde betaalde
toeslag, hoe hoger het uit te keren bedrag. Met een dergelijk prijskeuzesysteem
wordt voorkomen dat degenen met lage risico degenen met hoge risico's
financieren. De prijs die de bewaargever voor de bescherming betaalt is immers
afgestemd op het bedrag dat wordt uitgekeerd in het geval er iets misgaat. Daarnaast
heeft de bewaargever de keuze ofhij bescherming wil en ofhij voor die bescher-
ming wenst te betalen. Bescherming wordt hem dan niet door middel van door-
berekening in de bewaarnemingsprijs opgedrongen. Tot slot heeft deze benadering
als voordeel dat de schade snel kan worden afgewikkeld en de risicoverdeling tussen
partijen ook op voorhand duidelijk is.

Hoe te denken over de positie van consumenten? Consumenten zullen de
overeenkomst tot opslag voornamelijk in het geval van een verhuizing aangaan.
In de praktijk ziet men dan dikwijls dat de bewaarnemer zijn aansprakelijkheid
op grond van de algemene voorwaarden bewaarneming verhuisgoederen voor
schade aan de inboedel heeft beperkt tot een bedrag van EUR 45.378. Een
dergelijke beperking zal voorde consument niet steeds toereikend zijn. In dat geval
heeft hij de mogelijkheid om tegen betaling de maximale contractuele aansprakelijk-
heid van de bewaarnemer te verhogen. Op die manier wordt een zekere scheiding
gemaakt tussen de verschillende risicogroepen en betalen de consumenten met

71 Voorbeeld onticend aan Wansink 1994, p. 51-53.
72 Zie voorde inhoudelijkeargumenten dieaan die stelling ten grondslag liggen hoofdstuk 4 paragraaf

4.2.
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een hoger risico meer voor bescherming dan die welke een laag risico vormen.
Met andere woorden, voorkomen wordt dat degenenen met hoge risico's degenen
met lage risico's subsidieren. Ten aanzien van de risico's waarvoorde bewaarnemer

niet aansprakelijk is, dient laatstgenoemde de bewaargever op zijn verzekeringsmo-
gelijkheden te wijzen. De consument kan namelijk zijn eigen inboedelverzekering
overschrijvennaarhet adres van de bergplaats, dan wel een tijdelijke opslagverzeke-
ring afsluiten. Deze in de AVBV neergelegde benadering lijkt mij, gelet op de
in hoo fdstuk 4 weergegeven uitgangspunten redelijk, nu de consument nadrukkelijk
op de risico's wordt gewezen en daarbij eveneens de mogelijkheid heeft ze (tegen

een meerprijs) op te vangen.

4.3 Parkeren/stallen

In deze overeenkomst gaat het om de auto, (brom)fiets of scooter die in een
bewaakte parkeergarage ofstalling wordt geplaatst. Het betreft dan voornamelijk
een overeenkomst die met consumenten wordt aangegaan. In het voorgaande hebben

Wij gezien dat naar Nederlands recht ten aanzien van een overeenkomst als deze
exoneratie zowel in rechtspraak als literatuur veelal in strijd met de aard van de
overeenkomst wordt geacht. Een andere benadering is in strijd met het beginsel
pacta sunt servanda,zo zegt men wel.73 Duidelijk wordt echter niet of een beroep

op dit argument eveneens meebrengt dat een beperking van de aansprakelijkheid
ongeoorloofd moet worden geacht. Er bestaan naar mijn mening namelijk goede

argumenten om in een overeenkomst als deze een aansprakelijkheidsbeperking
toe te staan.

Een van die argumenten zou de omstandigheid kunnen zijn dat de afnemer
het risico op verlies of beschadiging van de in bewaring gegeven auto, scooter

o f (brom-)fiets zelf redelijkerwijs kan verzekeren.  Is dat het geval,  dan moet de
prestant de mogelijkheid hebben zijn exoneratie daarop afte stemmen, zo heb ik
in het vorige hoofdstuk betoogd.

Voor wat betreft auto's moet worden opgemerkt dat de afnemer het risico

op diefstal of beschadiging van zijn auto zelf kan verzekeren. Een beperkte
cascoverzekering geeft de afnemer dekking in het geval de beschadiging van zijn
auto is veroorzaaktdoorbrand en diefstal,74 terwijl een volledige cascoverzekering
dekking verleent voor een 'van buitenkomend onheil'.75 Op grond van hetgeen

in hoofdstuk 4 uiteen is gezet, moet hier worden aangenomen dat de prestant de
mogelijkheid heeft zijn aansprakelijkheid te beperken tot het bedrag waarvoor

73     Rijken 1983, p. 166.
74          De overige schadeoorzaken (zoals storm) zijn hier niet relevant nu de prestant daar niet aansprakelijk

voor kan worden gehouden.
75      Zie voor deze gegevens http://www. verzekeraars.org.
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van een afnemer mag worden verwacht dat hij zijn auto ook daadwerkelijk (beperkt
of volledig) casco verzekert. Die beoordeling is echter moeilijk te maken. Wat
gelet op de in hoofdstuk 4 paragraaf 3.2.3 genoemde uitgangspunten wel lijkt te
mogen worden aangenomen, is dat men van een eigenaar van een auto met een
meer dan bovengemiddelde waarde mag verwachten dat hij zijn auto (volledig)
casco verzekert. Daarbij is het echter van belang op te merken, dat de afnemer
een zeker nadeel lijdt (bestaande uit een premieverhoging) indien hij een beroep
doet op zijn verzekering.76 Daarom is het wellicht aantrekkelijker om de
exoneratiemogelijkheden van de prestant overeenkomstig hetgeen ik in hoofdstuk
4 paragraaf4.2 heb betoogd, zo op te stellen, dat alleen die risico's van vergoeding
worden uitgesloten die ruimschoots boven het gemiddelde liggen, de zogenaamde
excessieve risico's. Op die manier wordt voorkomen dat degenen met lage risico's
dienen te betalen voor de bescherming van degenen met hoge risico's." De
vaststelling wat als excessiefrisico is te beschouwen lijkt vervolgens makkelijker
te maken dan die op grond waarvan moet worden bekeken wanneer de afnemer
zijn auto redelijkerwijs kan verzekeren. Deze uitkomst komt grotendeels overeen
met die welke door Paquay is verdedigd. Hij is van mening dat een beperking van
de aansprakelijkheid door de bewaarnemer mogelijk moet zijn en wel tot aan het
bedrag dat aan de bovenkant zit van de waarden van zaken die gewoonlijk in
bewaring worden gegeven.

78

Ten aanzien van (brom)fietsen geldt dat de verzekeringsmogelijkheden van
de afnemer moeilijk liggen. Zo accepteren de meeste verzekeraars geen fietsen
die ouder zijn dan een jaar. Ook zijn juist dure rijwielen, zoals bijvoorbeeld race-
en crossfietsen, moeilijk te verzekeren. Voor scooters geldt dat het risico op diefstal
zeer hoog blijkt te zijn. Dat risico is om die reden lastig te verzekeren waardoor
de premie - net als het eigen risico - hoog is:9 Op basis van deze gegevens kan
men concluderen dat de afnemer het risico zelf moeilijk kan verzekeren, zodat
redelijke verzekeringsmogelijkheden niet zijn aan te nemen. Dat houdt wederom
in dat de bewaarnemer op grond van hetgeen in hoofdstuk 4 paragraaf 4.2 is
betoogd, zijn aansprakelijkheid slechts kan uitsluiten voor excessieve risico's,
risico's dus die ver boven het gemiddelde liggen.

76     Wansink 1994, p. 156 noot 51.
77 Zie uitgebreid hoofdstuk 4 paragraaf 4.2.
78       Paquay, RM Themis 1994, p. 504.
79     Zie de informatie op http://www.verzekeraars.org.
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4.4 Garderobe

Ten aanzien van deze laatste overeenkomst bespreek ik kort de exoneratiemogelijk-
heden van de garderobehouder.80 Een afnemer heeft in beginsel geen mogelijkheden

schade aan zijn jas zelfdoor middel van een verzekering te ondervangen. Dit zal
slechts anders zijn indien het gaat om jassen met een excessieve waarde zoals

bijvoorbeeldbontjassen. Exoneratie ten aanzien van een dergelijk excessie frisico
is om die reden dus toegestaan. Een dergelijke uitkomst komt overeen met die welke
in hoofdstuk 4 paragraaf 4.2 is gepresenteerd. In die paragraaf is naar voren
gebracht dat-los van de vraagofde afnemerredelijke verzekeringsmogelijkheden
heeft - exoneratie ten aanzien van schade die ruimschoots boven het gemiddelde

ligt, mogelijk moet worden geacht.
In het hiervoor besprokenHubertushuis-arrest- waar het om de diefstal van

een bontjas ging - werd een beroep op een exoneratieclausule voor redelijk
gehouden, nu het Hofmeende dat een afnemer om speciale aandacht dient te vragen
in het geval het om het in bewaring geven van een bontmantel gaat. Schending
van een dergelijke informatieplicht moet mijns inziens echter - als zij al moet
worden aangenomen81 - in het kader van toepassing van art. 6:101 BW worden
meegewogen en niet, zoals ik reeds in hoofdstuk 4 aangaf, bij de beoordeling van
de redelijkheid van een (beroep op een) exoneratieclausule. 82

Daarnaast meen ik dat niet alleen de benadering, maar ook de uitkomst weinig
bevredigend is. Het Hofachtte de aansprakelijkheidsuitsluiting zoals die door de

prestant werd gehanteerd redelijk. Zelfzou ik daarentegen alleen een aansprakelijk-
heidsbeperking geoorloofd hebben geacht, nu overeenkomstig hetgeen ik in
hoofdstuk 4 heb verdedigd, alleen exoneratie ten aanzien van het excessieve

gedeelte mogelijk moet zijn.

80      De aansprakelijkheid van de prestant die niet beschikt over een speciale garderobe en geen re,;u
uitgeeft zal naar Nederlands recht niet onder de bewaarnemingsregels vallen. Zie PG Boek 7, p
412-413: '(...) is de kapperaansprakelijk voorbijv. diefstal van een jas als ware hij een bewaarnemer?
(...) Voor wat betreft de gevallen van een bij de kapper gestolen jas (...) komt gelijkstelling met
het geval van art. 7.9.9 (de aansprakelijkheid van hotelhouders voor door gasten meegebrachte
zaken, JHD) niet verhelderend voor. Of de kapper aansprakelijk is voor de diefstal van een door
de klant meegebrachtejas, zal sterk van deomstandigheden afhangen, in hetbijzonder van de vraag
of de kapper of zijn personeel enig verwijt treft'. De aansprakelijk zal in dit soort gevallen - zo
blijkt uit de Parlementaire Geschiedenis - moeten worden beoordeeld aan de hand van de algemene
regels van art. 6:74 e.v. jo 6:162 e.v. BW. Anders: Ktg Amsterdam 3 november 1999, Prg 2000,
5412 nt. P. Abas (Speelman/Bo Business BV). De Kantonrechter nam (ten onrechte) bewaarneming
aan in een geval waarin het ging om een jas die werd opgehangen aan een kapstok in de entree van
eenrestaurant.

81         Vergelijk in dat opzicht Dickerson, Vanderbilt  L Rev  1988, p.  144 die opmerkt dat in sommige
staten van de VS geldtdatde '(...)liabilityofadepositary fornegligencecannotexceed theamount
which he is informed by the depositor, or has reason to suppose, the thing deposited to be worth.'

82 Vergelijk voorde toepassing van art. 6:101 BW in een bewaarnemingsovereenkomst HofDen Bosch
10 oktober 2000, VR 2001,189 (V.o.f. recreatiepark Herperduin/B.).
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5           Overeenkomst tot bescherming van zaken ter plaatse

In het nu volgende wordt de overeenkomst besproken waarbij zaken niet worden
afgegeven, maar ter plaatse door een bewaker worden beschermd: de bewakings-
overeenkomst. Ik richt mij op de bewaking van bedrijven en bedrij fsterreinen. In
deze paragraaf wil ik kort aangeven onder welke voorwaarden een bewaker op
grond van het Nederlandse, Engelse en Duitse recht aansprakelijk kan worden
gehouden.

In Nederland zijn de in titel 7.9 BW neergelegde bewaarnemingsregels van
toepassing indien de bewaker de feitelijke macht wordt verschaft over het te
bewaken object. Dat zal bijvoorbeeld het geval zijn indien de bewaker beschikt
over de sleutels van het gebouw datmoet wordenbewaakt.83 Gelden de bewaarne-
mingsregels niet, dan moet voor de beoordeling van de aansprakelijkheid van de
bewaarnemer worden teruggevallen op de algemene zorgplicht die geldt bij de
overeenkomst van opdracht zoals die in art. 7:402 BW is neergelegd. Jurisprudentie
die betrekking heeft op de zorgplicht die een bewaker in acht dient te nemen indien
hij zaken ter plaatse beschermt, is mij onbekend.

Naar Engels recht zal een bewaker eveneens de zorg van een goed bewaker
in acht dienen te nemen. Ook in dit rechtsstelsel bestaat naar mijn weten maar
weinig jurisprudentie op dit terrein. 84

In Duitsland valt de aansprakelijkheid van de bewaker onder de reikwijdte
van het 'Dienstvertrag' of de 'Auftrag', op grond waarvan de bewaker de
verplichting heeft tot het verlenen van actieve'Obhut'.85 Daarnaast zijnbepalingen
uit de hiervoorgenoemde BewVO van toepassing, aangezienbewakinghoofdver-
plichting van de overeenkomst is. Van belang is dat de bewaker op grond van deze
regeling een aansprakelijkheidsverzekering met een minimumdekking dient af
te sluiten. 86

83     Du Perron 1995, p. 292.
84         Uitzonderingis deal eerder genoemde zaak Photo Production Ltd v. Securicor Transpon Ltd [1980]

1 All ER 556. Deze uitspraak bespreek ik hierna.
85       Schulze, § 688 BGB, Rdn. 7. Voorhet 'Dienstvertrag' zie § 611 BGB: '(1) Durch den Dienstvertrag

wird derjenige, welcher Dienste zusagt, zur Leistung der versprochenen Dienste, der andere Teil
zur Gewahrung der vereinbarten Vergatung verp flichtet. (2) Gegenstand der Dienstvertrags konnen
Dienste jeder Art sein.' Voor de 'Auftrag' zie § 662 BGB: *Durch die Annahme eines Auftrags
verpflichtet sich der Beauftragte, ein ihm von dem Auftraggeber ubertragenes Geschaft fur diesen
unentgeltich zu besorgen.'

86     § 6 BewVO.
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6 Exoneratie mogelijk?

De geoorloofdheid van een (beroep op een) in een bewakingsovereenkomst
geformuleerde exoneratieclausule zal naar Nederlands recht afhangen van de
omstandigheden van het geval. Voor een uiteenzetting van het algemene kader,
verwijs ik naarhoofdstuk 2. Gaat het om (ernstige) fouten van niet-leidinggevende
ondergeschikten die 'schade als hier geleden' veroorzaken, dan geldt op grond
van de Matatag/De Schelde-regel dat de prestant zich op zijn exoneratie mag
beroepen indien het gaat om een overeenkomst tussen twee bedrijven die behoren
tot bedrijfstakken die regelmatig met elkaarte doen hebben en waarin standaardise-

ring van overeenkomsten door algemene voorwaarden met exoneraties een algemeen
verschijnsel is. 87

In Engelandbiedt de door het House ofLords gewezen zaakPhoto Production
Ltd v. Securicor Transport Ltd interessante gezichtspunten.88 De casus was als

volgt. Securicor verleende voor een bedrag van 26 p. per bezoek beveiligingsdien-
sten aan Photo Production. Tijdens een nachtelijke surveillance maakte een
werknemer van Securicor een klein vuurtje. Dat vuurtje werd echter, zonder dat
de betreffende werknemer dat wilde, steeds groter en leidde er uiteindelijk toe dat
de gehele fabriek (met een waarde van GBP 615.000) in as werd gelegd. Securicor
beriep zich ter afwering van de vordering tot schadevergoeding op de exoneratie-
clausule.

Lord Diplock stelde  dat het hier gaat om een 'misfortune risk': een risico
dat beide partijen ondanks het in acht nemen van een redelijke mate van
voorzichtigheid niet kunnen voorkomen. Opgemerkt dient te worden dat zich hier
volgens de Lords dus niet het geval voordeed dat de bewaker niet geschikt was
voor zijn baan, of dat Securicor een verwijt kon worden gemaakt met betrekking
tot het in dienst nemen of het begeleiden van deze bewaker.89 Zowel Photo
Production als Securicor konden zich tegen deze schade verzekeren. Vanuit een
economisch gezichtspunt lag het volgens Lord Diplock voor de hand dat Photo
Production zich verzekerde, nu hij dat economisch gezien beter kan dan Securicor. 90

Lord Salmon wees er daarnaast op dat de kosten van de door Securicor verrichte
werkzaamheden voor Photo Production zeer bescheiden waren en waarschijnlijk
aanzienlijk minder bedroegen dan de vermindering van de verzekeringspremies

87        HR 31 december 1993,NJ 1995,389 nt. CJHB (Matatag/De Schelde).
88     11980] 1 All ER 556.
89        [ 1980] 1 Ali ER 556, p. 559 (per Lord Wilberforce), p. 568 (per Lord Diplock) en p. 569 (per Lord

Salmon).
90       '(...) it seems to me that this apportionment of the risk (...) is one which reasonable businessmen

in the position of Securicor and Photo Production might well think was the most economical. (...).
Either party can insure against it. It is generally more economically for the person by whom the
loss will bedirectlysustained todo soratherthan itshouldbecovered by the otherpartyby liability
insurance.' Zie [1980] 1 All ER 556, p. 568 (per Lord Diplock).
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die het bedrij fhad genoten ten gevolge vanhet verkrijgen van een bewakingsservi-
ce." Nu het gaat om partijen met een gelijkwaardige onderhandelingspositie en
de risico's die aan de transactie zijn verbonden in beginsel door een verzekering
zijn ondervangen, moet partijen de ruimte worden gegeven de risico's naar hun
goeddunken te verdelen.92 De exoneratie werd om die reden geoorloofd geacht.

Naar Duits recht kan het bewakingsbedrijf zijn aansprakelijkheid ex § 7
BewVO beperken tot het bedrag waartoe hij zich minimaal dient te verzekeren.

Voor personenschade is dit bedrag EUR 1.000.000, voor zaakschade EUR 250.000,
voorhet verlies van de te bewaken zaken EUR 15.000 en voorzuivere vermogens-
schade EUR 25.000.93 § 7 BewVO bepaalt echtereveneens dat deze aansprakelijk-

heidsbeperking slechts geoorloofd is 'soweitdies aufgrund anderer Rechtsvorschrif-

ten  zulassig  ist'. Dat brengt  mee dat exoneratie door middel van algemene
voorwaarden op grond van § 309 Nr. 7 BGB niet mogelijk is, indien de schade
is veroorzaakt doorgrove schuld vanhet bewakingsbedrijfzelfofdiens leidingge-
vende ondergeschikte.'4 Ook in het geval in deze overeenkomst een wezenlijke

verplichting zou mogen worden aangenomen, komt een bewakingsbedrij f geen
beroep toe op § 7 BewVO, nu in dat geval de 'vertragstypische' voorzienbare
schade voor vergoeding in aanmerking dient te komen:s Het Bundesgerichtshof
heeft tot nu toe in het midden gelaten of in het geval van bewaking een wezenlijke
verplichting mag worden aangenomen.'6 Tot slot van deze paragraafmoet worden

opgemerkt dat als doelstelling van de BewVO moet worden gezien de afnemer
zeker te stellen van een aanspraak op de in § 6 BewVO neergelegde minimumverze-

91      [1980] 1 All ER 556, p. 569.
92         'ln commercial matters generally, when the parties are not of unequal bargaining power, and when

the risks are normally borne by insurance, not only is the case for judicial intervention undemonstrat-
ed,butthereiseverythingtobesaid, and thisseems to havebeen Parliament's intention, for leaving
the parties free to apportion the risks as they think fit and for respecting their decisions.' [1980]
1 All ER 556, p. 561 (per Lord Wilberforce).

93     Zie §611 BewVO.
94 Zie hoofdstuk 2 paragraaf 6.4  en  BGH  ZIP  1999,  401,  p.  403:  'Die  von der Beklagten  zu  1)

verwendete Haftungsbeschrankungsklausel greift daher ihrem eindeutigen Wortlaut nach sogar
dann ein, wenn der Vertragspartner durch vorsiitzliches oder grob fahrlassiges Verhalten ihrer Organe
oder leitenden Angestellten geschadigt wird. Mit diesem Inhalt kommt der Klausel auch im
kaufmtinnischen Geschaftsverkehr wegen VerstoBes nach 9 AGBG keine Gultigkeit zu (...), ohne
dass es darauf ankommt, ob die versicherungsmaBige Abdeckung des Schadens durch den
Vertragspartner moglich oder ublich ist (...) oder die vertraglich vorgesehenen HOchstsummen

geeignet  sind. die vertragstypischen, vorhersehbaren Schaden abzudecken.'
95        Duidelijk moge zijn dat de 'vertragstypische' voorzienbare schade hoger kan zijn dan de bedragen

welke genoemd zijn in § 6 11 BewVO.
96   BGH ZIP 1999, 401, p. 403: -Dabej kann dahinstehen, unter welchen Voraussetzungen ein

Bewachungsunternehmer angesichts dessen, dass die ordnungsgemaBe Erfullungder Bewachungsleis-
tung dem Vertrag das Geprage gibt (...) und daher zu seinen Kardinalpflichten gehort, Oberhaupt

in der Lage ist, sich von der Haftung for schuldhaftes Fehlverhalten eines Wachmannes
freizuzeichnen (...), da die zu beanstandende Haftungsbegrenzungsklausel nicht aufein zulassiges
MaB zuruckgefuhrt werden kann (...).'
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keringsdekking. Doel is niet de opdrachtnemer verdergaande exoneratiemogelijkhe-
den te geven dan die welke hij op grond van de §§ 305-310 BGB heeft.97

7 Exoneratie gewenst?

Vraag is nu in hoeverre exoneratie in een bewakingsovereenkomst geoorloofd dient
te zijn. Zouden wij exoneratieclausules ongeoorloofd achten, dan zou dat betekenen
dat het bewakingsbedrijfmet een hoog bedrag aan schade kan worden belast. Denk
maar aan de situatie waarin een bewakingsbedrijfaansprakelijk is voor een brand
die op een bedrijventerrein is uitgebroken. De zaakschade zal in dat geval, net
als de gevolgschade, hoog op kunnen lopen.

Gelet op de in hoofdstuk4 paragraaf3.2.3 weergegeven uitgangspunten hoeft
het bewakingsbedrijf in mijn benadering niet met zo'n groot onverzekerbaar98 en
niet-calculeerbaar risico te worden opgezadeld," nu de afnemer risico op brand
en diefstal mijns inziens zelf redelijkerwijs kan verzekeren. Exoneratie is dan
geoorloofd, zo heb ik in hoofdstuk 4 betoogd, aangezien de afnemer in dat geval
niet wenst te betalen voor de bescherming zoals het aanvullende recht hem dat
biedt.'00 Hier kan worden opgemerkt dat van een afnemer mag worden verwacht
dat hij zijn opstal en de daarbij behorende inventaris tegen risico's als brand en
diefstal verzekert.'0'De waarde van de zaak waar het hier om gaat zal dusdanig
zijn dat de eigenaar de kans op schade zelf niet kan en wil lopen. Voor wat betreft
het risico op schade aan de opstal en de daartoe behorende inventaris, zou ik dan
ook willen verdedigen dat verzekering door de afnemer redelijkerwijs mogelijk
is, zodat exoneratie door het bewakingsbedrij fin beginsel geoorloofd moet worden
geacht. Een dergelijke benadering komt overeen met die welke door het House

of  Lords  in  de  zaak  Photo  Production  Ltd  v.  Securicor  Transport  Ltd  is
uiteengezet.'02 Voordeel daarvan is dat de afnemer goedkoper uit is en een premie
betaalt die beter is afgestemd op het risico dat hij vormt. 103

97     BGH ZIP 1999,401, p. 403.
98 Het verzekerd bedrag per gebeurtenis onder een AVB-polis is namelijk EUR 907.560 of hoger.
99      Is een risico niet-calculeerbaar dan heeft dat zoals ik in hoofdstuk 4 reeds aangaf, tot gevolg dat

de prestant dekosten die uithetdragen van hetrisico voortvloeien nietnauwkeurigkan vaststellen.
In de literatuur wordt aangegeven dat die situatie meebrengt dat de prestant in dat geval te hoge
kosten in de prijs zal doorberekenen. om zo te voorkomen dat de afnemer te weinig betaalt voor
het dragen van het risico door de prestant. Zie Schwartz & Scott  1991, p. 206 en Handboek over
risico's en verzekeringen, §§ 1008-6 tot en met 1008-7.

100 Zie voorde inhoudelijke argumenten dieaan diestellingten grondslagliggen hoofdstuk 4 paragraaf
3.2.3.

101    Zie over de brandverzekering, Oosenbrug e.a. 1996, p. 56 e.v.
102 [1980] 1 All ER 556.
103 Zie uitgebreider over de voordelen van dekking van een risico door middel van een schadeverzekering

in plaats van via het aansprakelijkheidsrecht hoofdstuk 4 paragraaf 3.2.3.
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Uit preventieoverwegingen zou ik in het geval van schuld van de prestant
of diens leidinggevende ondergeschikte, zoals  ik in hoofdstuk 4 betoogde, niet
een volledige aansprakelij kheidsuitsluiting, maar slechts een beperking  van  de
aansprakelijkheid geoorloofd willen achten. De prestant dient met andere woorden

een aansprakelijkheidsbeperking te formuleren die ervoor zorgt dat uit het
aansprakelijkheidsrecht voldoende financiele prikkels tot zorgvuldig handelen
voortvloeien. Zo zou de prestant zijn aansprakelijkheid kunnen beperken tot een
bepaaldbedragofkunnen afstemmenophet factuurbedrag. Opdie manierontvangt
het bewakingsbedrijfvanuit het aansprakelijkheidsrecht toch een zekere financiele
prikkel tot zorgvuldig handelen. 104

Voor wat betreft de schade die uit de schade aan de te bewaken zaak
voortvloeit zou ik overeenkomstig hetgeen ik in hoofdstuk 4 heb opgemerkt, ten
aanzien vanhet geleden verlies een beperking en ten aanzien van de winstderving
eenuitsluiting van de aansprakelijkheid geoorloofd achten. Voorde achterliggende
inhoudelijke argumenten verwijs ik naar hetgeen ik in paragraaf 4.6 van dat
hoofdstuk heb gesteld. Wil de afnemerwdl vergoeding van de financiele gevolgen
van een vermindering en/ofstagnatie van het productie- en/ofbedrij fsproces, dan
heeft hij de mogelijkheid een bedrijfsschadeverzekering afte sluiten105 ofmet de
prestant een individuele overeenkomst aan te gaan. 106

Alhoewel dat op zichzelf niets hoeft te zeggen over de redelijkheid van een

exoneratieclausule, merk ik op dat bovenstaande benadering voor een deel bij de
praktijk aansluit. De algemene voorwaarden van dienstverlening en uitvoering
van werkzaamheden door de leden van de Vereniging voor Particuliere Beveili-
gingsorganisaties bepalen dat een bewakingsbedrijf slechts aansprakelijk is voor
grove onachtzaamheid ofopzet bij het personeel ofbij de leiding van het bedrijf.
De aansprakelijkheid isbovendienbeperkt tot eenbedrag van EUR45.378,02per
gebeurtenis. Daarnaastbepalen de algemene voorwaarden dat eenbeveiligingsbe-
drij f niet aansprakelijk is voor bedrij fs- en gevolgschade.

8              Conclusie

In dit hoofdstuk heb ik geprobeerd een alternatief te ontwikkelen voor de wijze
waarop exoneratieclausules in de overeenkomst tot bescherming van zaken worden
beoordeeld. Voor wat betreft het Nederlandse recht is naar voren gekomen dat
exoneratie in een met een consument gesloten bewaarnemingsovereenkomst in

104 Zie hoofdstuk 4 paragraaf 3.3.
105 Die financiele gevolgen moeten dan wei voortvloeien uit een materiele schade ten gevolge van een

gedekt gevaar. Een gedekt gevaar is bijvoorbeeld brand of diefstal.
106 Zie hoofdstuk 3 paragraaf 4.
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een groot aantal uitspraken voor ongeoorloofd werd gehouden. Van vaste
rechtspraak kan echter niet worden gesproken, nu er ook uitspraken zijn die in
een andere richting wijzen. Zelf heb ik aangegeven dat de bewaarnemer zijn
exoneratieclausule mag afstemmen op de redelijke verzekeringsmogelijkheden
van de bewaargever. Om die reden zou ook ik exoneratie in de arresten Hubertus-
huis (verdwijning bontjas) en Braitman/V.o.f. F.A. Hillebrand (beschadiging
kunstvoorwerpen en klokken) voor geoorloofd hebben gehouden. Wel zou ik in
het geval van schuld van de prestant of diens leidinggevende ondergeschikte uit
preventieoverwegingen slechts een beperking van de aansprakelijkheid wenselijk
vinden. Kan de bewaargever de in bewaring gegeven zaken redelijkerwijs niet
verzekeren, dan geldt datbewaarnemer zich slechts kan vrijtekenen van excessieve
risico's.

In het handelsverkeer wordt in Nederland exoneratie ten aanzien van de
bewaarnemingsovereenkomst op grote schaal toegelaten. Exoneratieclausules op
grond waarvan de bewaarnemer zich slechts aansprakelijk acht voor schade ontstaan
door opzet of grove schuld van hemzelf of van zijn (niet-)leidinggevende
ondergeschikte, lijken door de rechter weinig bezwaarlijk te worden gevonden
en worden veelal toepasselijk geoordeeld. In mijn benadering is exoneratie in
beginsel veelal eveneens mogelijk, nu de schade aan in bewaring gegeven zaken
dikwijls door een (brand- of transport)verzekering kan worden ondervangen. Uit
preventieoverwegingen acht ik echter in het geval van schuld van de prestant of
diens leidinggevende ondergeschikte slechts eenbeperking van de aansprakelijkheid
geoorloofd. Voor die situaties waarin verzekering redelijkerwijs niet mogelijk is,
heb ik de introductie van eenprijskeuzesysteem verdedigd. Op grond daarvan dient
de bewaarnemer de bewaargever kort gezegd mede te delen dat het risico op niet-
verzekerbare schade tegen een meerprijs door de bewaarnemer kan worden
gedragen.

Voor wat betreft de bewakingsovereenkomst geldt dat het naar geldend
Nederlands recht onduidelijk is in hoeverre een uitsluiting ofbeperking van de
aansprakelijkheidredelijk is. Ikheb verdedigd dat de bewakerzijn aansprakelijkheid
moet kunnen beperken, nu van de afnemer mag worden verwacht dat hij zijn opstal
en de daartoe behorende inventaris tegen risico's als brand en diefstal verzekert.
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HOOFDSTUK 6

Overeenkomst tot behandeling van zaken

1           Inleiding

In dit hoofdstuk bespreek ik de redelijkheid van exoneratieclausules die zijn
opgenomen in overeenkomsten waarbij de prestant zich verplicht tot het behandelen

van zaken. Het gaat dan om de verbetering van de toestand van een zaak, om zo
een verandering in die zaak te voorkomen, dan wel deze juist te bewerkstelligen.
De zaak komt daarbij (tijdelijk) in handen of in ieder geval (gedeeltelijk) onder
controle van de prestant. Bij dergelijke overeenkomsten kan worden gedacht aan
schoonmaak-, reparatie- en onderhoudswerkzaamheden zoals die in het consumen-
ten- en het handelsverkeer plaatsvinden.

De behandeling van zaken wordt voor wat betreft het Nederlandse recht
bestreken door de aanneming van werk of de overeenkomst van opdracht. De
' Supply of Goods and Services Act  1982' is voor het Engelse recht van belang,
terwijl dergelijke overeenkomsten in Duitsland onder de regels van het
'Werkvertrag' en het 'freie Dienstvertrag' vallen. Deze rechtsfiguren worden in
paragraaf 2 kort besproken.  In de daaropvolgende paragraaf (3) richt ik mij op
de toelaatbaarheid van de exoneratieclausule in de overeenkomst tot behandeling
van zaken naar geldend Nederlands, Engels en Duits recht. In dat opzicht wordt
wederom een onderscheid gemaakt tussen het consumenten- en het handelsverkeer.
In paragraaf4 behandel ik de vraag hoe een exoneratieclausule in de overeenkomst
tot behandeling van zaken naar mijn mening in het algemeen het beste kan worden
beoordeeld. Daarbij val ik terug op de in hoofdstuk 4 uiteengezette benadering.
De conclusie is in paragraaf 5 opgenomen.

2           Behandeling van zaken

Naar Nederlands recht wordt de overeenkomst tot behandeling van zaken als

aanneming van werk gekwalificeerd indien de totstandbrenging van een stoffelijke
zaak voorop staat. Daarbij moet worden opgemerkt dat onder totstandbrenging
eveneens het werken (i. e. bewerken, uitbreiden, veranderen, repareren en slopen)
aan een reeds bestaande zaak wordt verstaan. De aanneming van werk dient buiten
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dienstbetrekking en tegen betaling tot stand te worden gebracht.'  In het geval de
artt. 7A:1639-1651  BW van toepassing zijn,2 wordt vrij algemeen een resultaats-
verbintenis aangenomen. Dat betekent dat de aannemer is gehouden het overeen-
gekomen resultaat te doen ontstaan, zoals bijvoorbeeld de reiniging van een jas
ofde reparatie van een schoen, tenzij er sprake is van overmacht. 3

Wordt geen werk tot stand gebracht of staat bij de totstandbrenging van het
werk de 'geestelijke arbeid' voorop, dan moet worden teruggevallen op de regels
inzake opdracht.4 De wettelijke bepalingen zijn te vinden in de artt. 7:400-413
B W. De belangrijkste is de in art. 7:401 BW neergelegde zorgvuldigheidsmaatstaf
op grond waarvan de opdrachtnemerbij zijn werkzaamheden de zorg van een goed
opdrachtnemer in acht moet nemen. Doet hij dat niet, dan is daarmee aan de
belangrijkste aansprakelijkheidseis voldaan. De overige vereisten voor het aan-
nemen van wanprestatie zijn te vinden in art. 6:74 BW: De overeenkomst van
opdracht verbindt in tegenstelling tot de aanneming van werk in de regel niet tot
hetbereiken van eenbepaald resultaat. In beginsel neemt men een inspanningsver-
bintenis aan, hoewel echte resultaatsverbintenissen ook voorkomen:

In Engeland zal in het geval van behandeling van zaken kunnen worden
gesproken van een'contract forthe supplyofa service'.7 Eenmet hetNederlandse

1       Asser/Kortmann, De Leede & Thunnissen 5-III (1994), nr. 484 e.v.
2        Zie eveneens de nieuwe titel 12 van boek 7 volgens wetsvoorstel 23 095.
3          Asser/Kortmann, De Leede & Thunnissen 5-III (1994),nr. 513. Zie eveneens de daar aangehaalde

literatuur. Zie voor een uitzondering  Hof Den Bosch 24 februari  1966, NJ  1967, 168 (Veltman
NV/Haitjema & Zn NV): 'dat weliswaar in het algemeen de aannemer moet instaan voorhetresultaat,
doch de aard van de overeenkomst en de bijzondere omstandigheden kunnen meebrengen, dat de
overeenkomst dit rechtsgevolg niet heeft (...).'

4     Du Perron 1995, p. 223.
5       Zie voor een uitgebreide behandeling Asser/Kortmann, De Leede & Thunnissen 5-III (1994), nr.

58 e.v.
6           Asser/Kortmann, De Leede & Thunnissen 5-III (1994), nr. 59 en Den Tonkelaar  1982, p. 64 e.v.

Het is van belangop temerken dater verschil van mening kan bestaan ofeen overeenkomst waarbij
zaken worden behandeld als aannemingvan werk, dan wei als een overeenkomst van opdracht moet
worden gekwalificeerd. Wessels 1994, p. 6 geeft aan dat men bij specifieke schoonmaakcontracten
en technische onderhoudscontracten kan twij felen over de vraag of er sprake is van opdracht dan
wei aanneming van werk. In Kamerstukken II 1992/1993,23 095, nr. 3 p. 12 komt naar voren dat
de overeenkomst tot het wassen van kleren, net als die tot het repareren van gebruiksvoorwerpen
tot de aanneming  van werk behoort. Vergelijk eveneens Kortmann,  WPNR  1990,  p.  743.  Van
Wechem 1994, p. 51 lijkt er van uit te gaan dat een schoonmaakcontract als opdracht kan worden
gekwalificeerd. Het bekappen van een achterklauw van een koe is volgens Abas een overeenkomst
van opdracht. Zie zijn noot onder Ktg Zutphen 25 april 2000, Prg 2000,5497 (Hofman/CVAB).
Vergelijk tot slot HR 6 maart  1991,NJ  1991,415 (S BV/Staatssecretaris van financien) waarin
de overeenkomst tot het verplaatsen van vis van het dek van viskotters naar de kade en het
behulpzaam zijn met het schoonspuiten van dat dek werd gekwalificeerd als overeenkomsten tot
het verrichten van enkele diensten (overeenkomst van opdracht). Zie voor het onderscheid tussen
de aanneming van werk en de koopovereenkomst Asser/Kortmann, De Leede & Thunnissen 5-III
(1994), nr. 491 e.v.

7       Zie Law Commission 1986, §§ 2.7-2.17.'It can be seen, therefore, that a wide range of contracts
for services are included within the definition, from hairdressers and shoe repairers to solicitors,
architects and doctors providing private medical treatment, and from high-street consumer deals
to industrial services such as cleaning and security.'

128



Overeenkomst tot behandeling van zaken

recht vergelijkbaar verschil tussen de aanneming van werk en de overeenkomst
van opdracht wordt in Engeland niet gemaakt. Een 'contract for the supply of a
service' wordt bestreken door de 'Supply of Goods and Services Act'  (SGSA).
S.  16 (1) SGSA formuleert zogenaamde 'implied terms'.  Dat zijn bedingen die
niet expliciet in het contract zijn opgenomen, maar door een wet (in casu dus de
SGSA) zijn geformuleerd: Zo bepaalt de SGSA in s. 13 dat de prestatie met
'reasonable care and skill' moet worden verricht.' De in acht te nemen zorgvuldig-
heidsmaatstaf is dezelfde als die in het geval van de 'tort of negligence'. Dat
betekent dat de rechter een objectieve maatstaf aanlegt. 10 Daarnaast stelt s.  14 (1)
SGSA dat de prestatie, indien de overeenkomst daaromtrent niets vermeldt, binnen
een redelijke termijn moet worden verricht."  Ook de prijs zal - wederom onder
de voorwaarde dat de overeenkomst daaromtrent zwijgt-redelijk dienen te zijn.

12

Voor wat betreft het Duitse recht zullen de in dit hoofdstuk te bespreken
overeenkomsten veelal   door het 'Werkvertrag'   (§§   631-650 BGB) worden
bestreken. De aannemer dient in dat geval een bepaald werk tot stand te brengen.

13

Gesproken wordt van een resultaatsverbintenis.14 Daarnaast moet worden gewezen
op het 'freie Dienstvertrag' (§§ 611-630 BGB).15 Op grond daarvan is de
opdrachtnemer aansprakelijk, indien niet die prestatie wordt geleverd die van een
goed opdrachtnemer mag worden verwacht. Gesproken wordt van een
inspanningsverbintenis. in Nederland onzekerheid bestaat over de16     Zoals
afbakening tussen de aanneming van werk en de overeenkomst van opdracht, doen
zich in Duitsland afbakeningsproblemen voor tussen het 'Werkvertrag' en het
'Dienstvertrag'.17 De ' Schuldrechtsreform' heeft daaraan geen einde gemaakt. 18

8       Treitel 1999, p. 188 e.v.
9          De 'term' is dus niet 'strict' zoals in het geval van koop. Zie hoofdstuk 8 paragraaf 2.
10     Harvey & Parry 2000, p. 190. Voor de aan te leggen maatstaf zie Bolam v. Friern Hospital

Management Committee [1957] 2 All ER 118, p. 121 (per McNeil J). Zie eveneens Whilehouse
v. Jordan [1981] 1 All ER 267.

11           Zo werd in Charnock v. Liverpool Corporation and another [1968] 3 All ER 473 schadevergoeding
toegekend aan de eigenaar van een auto waarvande reparatie acht weken bedroeg, terwijl vij fweken
als een redelijke termijn werd gezien.

12        S. 15(l) SGSA. Zie voordeafbakening van de'saleof goods' van de'supplyofgoods and services'
Stephens 2000, § 1-042 en § 1-054.

13      MunchKomm/Soergel, § 631 BGB, Rdn. 1. § 631 BGB luidt: '(1) Durch den Werkvertrag wird
der Unternehmer zur Herstellung des versprochenen Werkes, der Besteller zu Entrichtung der
vereinbarten Vergotung verpflichtet. (2) Gegenstand des Werkvertrags kann sowohl die Herstellung
oder Verandening einer Sache als ein anderer durch Arbeit oder Dienstleistung herbeizufohrender
Erfolg sein.'

14     Brox/Walker 2002, p. 251.
15     § 611 BGB luidt als volgt: 'Durch den Dienstvertrag wird derjenige, welche Dienste zusagt, zur

Leistung der versprochenen Dienste, der andere Teil zur Gewahrung der vereinbarten Vergotung
verpflichtet. (2) Gegenstand des Dienstvertrages konnen Dienste jeder Art sein.'

16     Brox/Walker 2002, p. 226.
17     MunchKomm/Soergel, § 631 BGB, Rdn. 7. Zie voor het onderscheid tussen 'Werkvertrag' en

Dienstvertrag' eveneens Brox/Walker 2002, p. 226 e.v.
18      Kritisch: Roth, JZ 2001, p. 546.
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Werkzaamheden van een schoonmaakbedrijf vallen in beginsel onder het
'Werkvertrag'.19 Dat geldt eveneens voor reparatie, indien de reparateur zelf de
te vervangen onderdelen levert.20 De onderhoudsovereenkomst is moeilijker te
kwalificeren. Onderhoud (in de zin van inspectie) van een auto zal als 'Werkvertrag'
worden gekwalificeerd.21 Onderhoud van een apparaat zal afhankelijk van de
contractinhoud een 'Werkvertrag' of 'Dienstvertrag' zijn. Zo zal bijvoorbeeld
onderhoud van een kopieerapparaat onder het 'Werkvertrag' vallen, terwijl bij
onderhoud van een telefoonaansluiting sprake is van een 'Dienstvertrag'.22

3 Exoneratie mogelijk?

3.1 Consumentenverkeer

In Nederland valt over de exoneratiemogelijkheden van de prestant die zaken van
consumenten bewerkt, maar weinig met zekerheid te zeggen. Duidelijk is in ieder

geval wel dat een in algemene voorwaarden opgenomen exoneratieclausule in een
met een consument gesloten overeenkomst ex art. 6:237 sub fBW wordt vermoed

onredelijk bezwarend te zijn. Dat brengt mee dat de prestant de redelijkheid van
de exoneratieclausule zal moeten aantonen.

Rechtspraak van de burgerlijke rechter op dit terrein is schaars. Alhoewel
exoneraties ook in deze overeenkomsten in ruime mate voorkomen, is mij slechts
66n uitspraakbekend.23 Het ging indeze zaak omde reiniging van tweejaponnen.
Deze kwamen gekrompen terug. Ter afwering van de vordering tot schadevergoe-
ding beriep de stomerij zich op het in de winkel opgehangen bordje 'U reinigt en
verblijft hierop eigen risico'. De Kantonrechter stelde vast dat een reinigingsmiddel
van ondeugdelijke samenstelling was gebruikt en beschouwde dit als een vorm
van grove schuld. Het verweer werd om die reden verworpen. Hoe een exoneratie-
clausule in dit soort overeenkomsten buiten het geval van grove schuldmoet worden
beoordeeld, wordt op basis van deze zaak niet duidelijk.24

Dat geldt ook voor de zaken die worden afgedaan door de Stichting
Geschillencommissies voorConsumentenzaken. Raadpleging van dejaarverslagen
1998-2001  laat niet zien dat ondernemers (die zaken behandelen) exoneratieclausu-

19      Palandt/Sprau, Einf v. § 63] BGB, Rdn. 14. Zieook MonchKomm/Soergel, § 631 BGB, Rdn. 2.
20     PalandUSprau, Einf v. § 631 BGB, Rdn. 16.
21     Palandt/Sprau, Einf. v. § 631 BGB, Rdn. 20.
22     Palandt/Sprau, Einf. v. § 631 BGB, Rdn. 20.
23        Ktg Den Haag 9 oktober 1972,20 november 1973 en 7 mei 1973, Prg 1974,871 nt. M.J.P. Verburgh

(Andreoli-Schoenmaker/Brinkman en Zonen).
24          De algemene voorwaarden voortextielreiniging ten behoeve van consumenten van de brancheorgani-

satie NETEX hanteren overigens geen exoneratieclausule. Deze voorwaarden zijn opgesteld in
samenwerking met de Consumentenbond.
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les hanteren, dan wel - voorzover dat wel het geval zou zijn - daarop voor de
geschillencommissie een beroep doen. Navraag bij deze organisatie bevestigt dit
beeld. Een verklaring hiervoor kan worden gevonden in de omstandigheid dat de
ondernemers die hun zaken bij de geschillencommissie laten voorkomen, lid zijn
van een brancheorganisatie waarvan de algemene voorwaarden in samenwerking
metde Consumentenbond zijn opgesteld.25 Datbrengt veelal mee dat de algemene
voorwaarden helemaal geen exoneratie bevatten26 0 f dat de aansprakelijkheid  is
beperkt tot een vrij hoog bedrag. 27

Wel kan men hier in zijn algemeenheid opmerken dat - net als voor de meeste
andere consumententransacties - ook voor deze overeenkomst geldt dat toetsing
aan omstandigheden als de deskundigheid van de prestant, de aard van de
overeenkomst, de mate van bewustheid en de maatschappelijke positie en onderlinge
verhouding van partijen, veelal argumenten tegen exoneratie zullen opleveren.
Vaak geldt immers dat de prestant over een bijzondere deskundigheid beschikt,
er in het geval van schade sprake zal zijn van schending van een hoofdverplichting,
de consument niet op de hoogte is van de (aanwezigheid en inhoud van de)
exoneratieclausule en - tot slot - de prestant een machtspositie inneemt. Voor
exoneratie pleit de omstandigheid dat zich in dit soort overeenkomsten een

wanverhouding kan voordoen tussen prijs enrisico. Daarnaast kan de mogelijkheid
van de consument om hetrisico zelfte verzekeren en/0 fte beheersen naar geldend
Nederlands recht eveneens een argument voor exoneratie opleveren. Omstandighe-
den die betrekking hebben op na de contractsluiting ingetreden gebeurtenissen,
zoals de ernst van de wanprestatie en de mate van schuld, kunnen, afhankelijk van
de gedragingen van partijen, zowel een argument voor als tegen de redelijkheid
van het beding opleveren.

28

Voor wat betreft het Engelse recht dient wederom op het werk van de Office
of Fair Trading te worden gewezen. De OFT is, zo wij hebben gezien, vrij
terughoudend in het toekennen vanhetpredikaatredelijkaan exoneratieclausules.29

Slechts schade die de prestant redelijkerwijs niet kon voorkomen, wordt
exonereerbaargeacht. Ook de schade die een consumentkan lijden doorniet-tijdige
nakoming van de prestant is slechts exonereerbaar, indien de niet-tijdige nakoming

25 Wat natuurlijk  niet wil zeggen  dat de algemene voorwaarden het resultaat  zijn van hetgeen  de
Consumentenbond wil. Zij zullen hetresultaatzijn van een uitde metdebetreffendebrancheorganisa-
tie gevoerde onderhandelingen voortvloeiend compromis.

26          Zie de hiervoorgenoemde NETEX-voorwaarden en bijvoorbeeld ook de algemene reparatievoorwaar-
den consumentenelektronica van de Unie van Elektrotechnische Ondernemers.

27          De algemene voorwaarden van de Nederlandse Installatiebedrijven laten zien dat de aansprakelijkheid
is beperkt tot het bedrag van NLG 1.000.000 (art. 5 lid 4). Navraag bij de betreffende brancheorgani-
satie leert dat de aansprakelijkheidsbeperking tot en met het eind van 2002 in guldens wordt
weergegeven

28 Zie hoofdstuk 2 paragraaf 6.
29 Vergelijk Wilkinson, NU 1999, p. 773.
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het gevolg is van omstandigheden die niet binnen de risicosfeer van de prestant
liggen.30 In het geval van personenschade is exoneratie helemaal niet mogelijk: 1

Exoneratie is - ook in het geval van 'negligence' - wel toegestaan indien
de consument degene is die het risico het beste kan inschatten, de beste
verzekeringsmogelijkheden heeft en ten aanzien van het al dan niet accepteren
van de exoneratieclausule een redelijke keuze heeft.32 Zo werd in Woodman v.
Phototrade Processing - waar een consument schade leed vanwege het foutief
ontwikkelen van een fotorolletje - een exoneratieclausule vooronredelijk gehouden
nu de consument niet de mogelijkheid werd gegeven om tegen een meerprijs met
een minder vergaande exoneratie te worden geconfronteerd:3 Een dergelijk
prijskeuzesysteem is volgens de OFT w61 geoorloofd.34 Is de meerprijs zodanig
dat deze niet in verhouding staat tot het hogere risico, dan wordt het prijskeuzesys-
teem voor onredelijk gehouden. Voor de beoordeling van de redelijkheid van het
systeem is eveneens van belang ofde consument de (eventuele) noodzakelijkheid
van het betalen van de meerprijs inziet. Tot slot dient aandacht te worden
geschonken aan de waarschijnlijkheid dat een consument die meerprijs betaalt. 35

In Duitsland is exoneratie via algemene voorwaarden bij de overeenkomst
waarbij de prestant zaken behandelt, beperkt mogelijk. Dit is wederom het gevolg
van toepassing van het leerstuk van de wezenlijke verplichting.36 Het voor
geoorloofd houden van een exoneratieclausule zal in een dergelijke overeenkomst
dikwijls meebrengen dat debehoorlijke afwikkeling van de overeenkomst in gevaar

30      OFT 1997, nr. 3, p. 60-62 en OFT 2001, nr. 15, p. 6.
31      S. 2(1) UCTA.
32     Macdonald 1999, p. 209.
33 Niet gepubliceerd, te kennen uit Lawson, NLJ 1981, p. 935.
34 Vergelijk eveneens   OFT    1997,   nr.   4,   p. 68 waarin een exoneratieclausule als volgt   werd

geherformuleerd: -We do not know the value of the contents of your premises. You do (or should)
know the value of the contents  in your premises. Since the loss or damage you might suffer will
probably be more than the amounts we can reasonably charge you, and because we are giving you
the chance to discuss and agree different amounts from those set out in the following paragraphs
of this clause, we will limit our liability to those amounts (unless we agree in writing to chance
those limits).' Zie ook R. W. Green  Ltd  v.  Cade  Bros  Farms \1 978] 1 Lloyd's Rep 602 waar de
koper overging tot de koop van goedkoop zaaigoed met exoneratie, terwijl hij eveneens de keus
had een duurdere soort zonder exoneratie te kopen. De gehanteerde exoneratieclausule werd voor
redelijk gehouden. Zie over deze zaak hoofdstuk 8 paragraaf 3.2.

35     Macdonald 1999, p. 199.
36    Hensen, in: Ulmer, Brandner & Hensen 2001, §§ 9-11 AGBG, Rdn. 603 en Rdn. 930-932 en

Drettman,  in:  Graf von Westphalen (Hrsg.), Wartungsvertrage,  Rdn.  22-23.  Zie  ook  Graf von
Westphalen, in: Grafvon Westphalen (Hrsg.), Freizeichnungsklauseln, Rdn. 23 en 41-42 die aangeeft
dat een wezenlijke verplichting wordt aangenomen in het geval: 'der Kunde dem AGB-Verwender
VermOgenswerte zur Obhut anvertraut' en *der AGB-Verwender werkvertragliche Leistungen schuldet
(...) selbst wenn der Schaden durch einfache Fahrlassigkeit eines nicht leitenden
Arbeitnehmers/Angesteliten des AGB-Verwenders entstanden ist. Dem liegt die - zutreffende -
Erw:igung zugrunde, daB der AGB-Verwender in diesen Fallen eine bestimmte Leistungspflicht,
mithin: ein Risiko Obernommen hat, welches er beherrscht, wofor er aber auch entsprechendes -
regelmaBig: besonderes - Vertrauen des Kunden entgegennimmt.' Zie tot slot Staudinger/Coester-
Waltjens, § 11 nr. 7 AGBG, Rdn. 340 en Wolf, in: Wolf, Horn & Lindacher 1999, § 9 AGBG, Rdn.
R 139.
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komt. Dit betekent dat de aansprakelijkheid niet kan worden uitgesloten en de
prestant zich slechts kan exonereren ten aanzien van excessieve onvoorzienbare
risico's. 37

Illustratief in dit kader zijn de exoneratiemogelijkheden van een
autowasserette. Naar Duits recht kan een autowasserette zijn aansprakelijkheid
voorbeschadiging van een auto niet uitsluiten. De eigenaarmag een onbeschadigde
teruggave van zijn auto verwachten.38 In de rechtspraak wordt in dat opzicht ook
wel op de verzekeringsmogelijkheden van de autowasserette gewezen.39 De

omstandigheid dat exoneratie ten aanzien van de 'vertragstypische' voorzienbare
schade ongeoorloofd is, brengt mee dat schadeposten als waardevermindering van
de auto en de eventuele kosten voor het huren van een vervangende auto voor
vergoeding in aanmerking dienen te komen.40

Verrassend vind ik de uitspraak van het Oberlandesgericht Neurenberg die
betrekking had op de exoneratiemogelijkheden van de prestant in het geval van
het ontwikkelen van fotorolletjes. De prestant stelde slechts aansprakelijk te zijn
in het geval de schade was veroorzaakt door opzet ofgrove schuld. Voorhet overige
werd slechts de waarde van het fotorolletje vergoed. Deze aansprakelijkheids-
beperking werd voorredelijk gehouden, nuhet Oberlandesgericht geen wezenlijke
verplichting aannam. In dat opzicht waren drie omstandigheden van belang.
Allereerst wees het gerecht erop dat foto's dikwijls geenbijzondere (economische)
waarde hebben. Dat betekent dat de eventuele schade in de regel gering is.

37       Brandner, in: Ulmer, Brandner & Hensen 2001, § 9 AGBG , Rdn. 152-153 en Hensen, in: Ulmer,
Brandner & Hensen 2001, §§ 9-11 AGBG, Rdn. 603 en Rdn. 930-932. Zie eveneens Drettman,
in: Grafvon Westphalen (Hrsg ), Wartungsvertrage, Rdn. 22-23, Drettman, in: Grafvon Westphalen
(Hrsg.), Reperaturvertrag, Rdn. 23, Staudinger/Coester, § 9 AGBG, Rdn. 340 en Wolf, in: Wolf,
Horn & Lindacher 1999, § 9 AGBG, Rdn. R 139. Zie tot slot Graf von Westphalen,  in:  Graf von
Westphalen (Hrsg.), Freizeichnungsklauseln, Rdn. 41-42.

38       Schmidt, in: Ulmer, Brandner & Hensen 2001, §§ 9-11 AGBG, Rdn.  149 met verwijzing naar KG
NJW-RR 1991, 698 en OLG Hamburg, DAR 1984, 260, p  261. Zie eveneens Wolf, in: Wolf, Horn
& Lindacher 1999, § 9 AGBG, Rdn. A 203 en Staudinger/Coester-Waltjens, § 11 Nr. 7 AGBG,
Rdn. 320. Ofexoneratieook mogelijk is ten aanzien van schadedie is veroorzaaktdooronderdelen
van de auto, zoals ruitenwissers, antennes en spiegels is onduidelijk, aldus Schmidt. Verwezen
wordt naar OLG Karlsruhe NJW-RR 1986, 153, OLG Bamberg, NJW 1984, 929, p. 930 en OLG
Dosseldorf  BB  1980,388.  Door de meeste schrijvers wordt gesteld dat exoneratie  ook  dan
ongeoorloofd  is. Zie Graf von Westphalen,  in: Graf von Westphalen (Hrsg.), Autowaschanlagen,
Rdn. 4, Padeck, VersR 1989, p. 552, Palandt/Heinrichs, § 307 BGB, Rdn. 76 en Schmidt, in: Ulmer,
Brandner & Hensen 2001, §§ 9-11 AGBG, Rdn. 149. Naar mijn mening is het van belang vast le
stellen of de automobilist zelf de schade had kunnen voorkomen of beperken,  door bijvoorbeeld
het inschuiven van de antenne waardoor lakschade had kunnen worden voorkomen. Zoals ik in
hoofdstuk 2 heb aangegeven, dient een dergelijke omstandigheid in het kader van het leerstuk eigen
schuld te worden meegewogen. Zie eveneens Mehnle, DAR 1982, p. 49 e.v.

39       KG NJW-RR 1991, 698, 699 en OLG Hamburg DAR 1984 260,261. Zie ook Wolf, in : Wol f, Horn
& Lindacher 1999, § 9 AGBG, Rdn. A 203.

40 Padeck, VersR  1989, p.  533, met verdere jurisprudentieverwijzingen. In Nederland bepalen  de
BOVAG-voorwaarden dat het autowasbedrij fzijn aansprakelijkheid voor schade die ontstaat door
fouten van zijn medewerkers, gebruik van ongeschikte (was)middelen ofgebreken van de installatie
- behoudens opzet ofgrove schuld - toteen bedrag van EUR 4.545,45 kan beperken. Aansprakelijk-
heid voor gevolgschade wordt uitgesloten.  Zie art.  6 van deze voorwaarden.
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Daarnaast werd van belang geacht dat het hier om massaproductie gaat, hetgeen
volgens het Oberlandesgericht meebrengt dat fouten van ondergeschikten moeilijk
zijn te voorkomen. Van de prestant kan redelijkerwijs niet worden verwacht dat

hij het intreden ervan verhindert. Tot slot kende het Oberlandesgericht waarde
toe aan de omstandigheid dat er geen aanwijzingen waren dat de prestant het risico
kon verzekeren.41

Het beding waarbij de aansprakelijkheid werd uitgesloten, los van de vraag
ofer sprake was van opzet ofgrove schuld,42 doorstond de redelijkheidstoets niet.
Daardoor moest de prestant in plaats van de waarde van het fotorolletje zelf, de
gehele schade vergoeden. In dat opzicht werd naar de (huidige) §§ 307 en 309
Nr. 7 BGB verwezen. Voor wat betreft de positie van de afnemer achtte het

Oberlandesgericht het relevant dat het vergoeden van de (gehele) door opzet of
grove schuld veroorzaakte schade voor de prestant economisch gezien weinig
bezwaarlijk is. Voor de consument is het daarentegen van belang dat de
aansprakelijkheidsbeperking in een aantal gevallen niet in verhouding staat tot
de door de afnemer geleden schade. Daarnaast wees het Oberlandesgericht op de
omstandigheid dat de afnemer niet op de mogelijkheid tot verzekering werd
gewezen, zoals stomerijen dat doormiddel van hethanteren van eenprijskeuzesys-
teem wel plegen te doen. 43

In Duitsland beperken stomerijen hun aansprakelijkheid in algemene
voorwaarden veelal tot het vijftienvoudige van de berekende prijs.44 Door het
afsluiten van een verzekering kan de consument tegen een meerprijs zijn eventuele
schade volledig vergoed krijgen. 0 fhet door stomerijen gehanteerde systeem ten
opzichte van consumenten daadwerkelijk geoorloofd is, is echter nog maar de
vraag.45 De literatuur is - net als de lagere rechtspraak46 - ten aanzien van dit punt
verdeeld. Het prijskeuzesysteem wordt door Wolf als redelijk gezien wanneer de
aansprakelijkheidsbeperking het grootste deel van de schadegevallen dekt.47 Hensen
meent daarentegen dat de voorzienbare schade door de aansprakelijkheidsbeperking

41 OLG Numberg NJW-RR 2000,436. Andere zaken dan deze welke betrekking hebben op het
ontwikkelen van fotorolletjes zijn mij niet bekend. Zel fdenk ik dat de stellingvan het Oberlandesge-
richt dat er geen sprake is van een wezenlijke verplichting discutabel is, nu exoneratie het doel
van de overeenkomst (i. e. het op juiste wijze ontwikkelen van een fotorolletje) in gevaar brengt.

42       'Bei Verlustvon (...) Filmmaterialien wird Ersatznur in HOhe des reinen Materialwertes geleistet.'
Zie OLG Numberg NJW-RR 2000,436.

43 OLG Numberg NJW-RR 2000,436.
44 Stel bijvoorbeeld dat het stomen van een jas EUR 13 kost, dan betekent dat dus, dat de consument

in het geval van schade maximaal  EUR 195 krijgt vergoed.
45 Ten aanzien van ondernemers is - voorde inwerkingtreding van de AGBG (i.e. de huidige §§ 305-310

BGB) - door het Bundesgerichtshofbepaald dat een prijskeuzesysteem redelijk is. Zie BGH NJW
1980,1953.

46        Tegen het prijskeuzesysteem was AG Rastatt VersR 1995, 426, terwijl AG Flensburg M DR 1980,
319 het prijskeuzesysteem wei voor redelijk hield. Zie verder de rechtspraak genoemd door Hensen
in: Ulmer, Brandner & Hensen, §§ 9-11 AGBG, Rdn. 268 noot 11.

47       Wolf, in: Wolf, Horn & Lindacher 1999, § 9 AGBG, Rdn. T 126-170.
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dient te worden vergoed, nu het op de juiste wijze stomen van kleding als een
wezenlijke verplichting moet worden gezien.48 Bovendien moet de consument

volgens zowel Hensen  als  Wolfduidelijk- en niet via algemene voorwaarden -
op de mogelijkheid van het afsluiten van een verzekering worden gewezen.

49

Daarnaast wordt gesteld dat de hogere prijs het hogere risico daadwerkelijk dient
te reflecteren. 50

Gelet op het voorgaande kan worden gezegd, dat voor wat betreft de
toelaatbaarheid van exoneratieclausules tegenover consumenten bij de overeenkomst

totbehandeling van zakennaarNederlands recht slechts kan wordenteruggevallen
op een weinig duidelijkheid scheppende en weinig belangrijke uitspraak van de
Kantonrechter Den Haag. Ook de uitspraken van de Stichting Geschillencommissie
voor Consumentenzaken geeft weinig inzicht in de betreffende materie. Voor de

beoordeling van de redelijkheid van een beroep op een exoneratieclausule zal
moeten worden teruggevallen op het in hoofdstuk 2 uiteengezette algemene kader.

Toepassing daarvan lijkt mee te brengen dat exoneratie veelal ongeoorloo fd moet
worden geacht. In Engeland dient voornamelijk naarhet werk van de OF[' te worden

gekeken. Deze organisatie geeft de prestantmaar weinig ruimte voorhet hanteren
van exoneratieclausules. Een prijskeuzesysteem is onder omstandigheden
geoorloofd. Naar Duits recht zal in het geval van behandeling van een zaak veelal
een wezenlijke verplichting worden aangenomen. Dat betekent dat de aansprakelijk-
heid niet mag worden uitgesloten en een beperking van de aansprakelijkheid slechts

redelijk is voorzover de'vertragstypische' voorzienbare schade voor vergoeding
in aanmerking komt. Dat het niet steeds even duidelijk is of een wezenlijke
verplichting kan worden aangenomen, blijkt uit een uitspraak van het Oberlandesge-
richtNeurenberg, waarin het opjuiste wijze ontwikkelen van een fotorolletje niet
als een wezenlijke verplichting werd gezien. Onduidelijk is echter welke waarde
aan deze uitspraak mag worden gehecht nu de uiteengezette benadering, voorzover
ik heb kunnen nagaan, niet door andere uitspraken wordt ondersteund. Tot slot
is het in Duitsland onzekerofhetprijskeuzesysteem zoals dat doorstomerijen wordt
gehanteerd, geoorloofd is.

48       Hensen, in: Ulmer, Brandner & Hensen 2001, §§ 9-11 AGBG, Rdn. 268. Zo ook Kappus, in: Graf
von Westphalen (Hrsg.), Textilreinigungsvertrag, Rdn. 29. Vergelijk eveneens AG Nordhorn NJW-RR
1986,58.

49       Hensen, in: Ulmer, Brandner & Hensen 2001, §§ 9-11 AGBG, Rdn. 268 en Wolf, in: Wolf, Horn
& Lindacher 1999, § 9 AGBG, Rdn. T 126-170.

50      Fuchs, BB 1992, p. 1225. Vergelijk eveneens Brandner, in: Ulmer, Brandner & Hensen 2001, §
9 AGBG, Rdn. 112 en MonchKomm/Kotz, § 9 AGBG, Rdn. 9.
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3.2 Handelsverkeer

Veel ondernemers hanteren in hun algemene voorwaarden exoneratieclausules
op grond waarvan zij zich slechts aansprakelijk achten voor schade die is
veroorzaakt door opzet ofgrove schuld (van henzelf ofhun (niet-)leidinggevende
ondergeschikten). Dergelijke exoneratieclausules worden doorde rechter- zoals

wij in hoofdstuk 5 ook al voor wat betreft de opslag van zaken hebben gezien -
veelal toepasselijk geoordeeld.51

Een toetsing aan de omstandigheden van het geval ten behoeve van het
beoordelen van de redelijkheid van een exoneratieclausule wordt door de rechter
veelal niet verricht.52 Slechts in een enkel geval wordt gewezen op de gel)ruikelijk-
heid van het beding in het handelsverkeer 3 ende verzekeringsmogelijkheden van
partijen.54 Een voorbeeld van een uitspraak waarin wel aan de omstandigheden
van het geval (waaronder het verzekeringsaspect) werd getoetst, treft men aan in
Nautica Tours & Landvast/Markerink & Sempress:sHet ging hier om reparatie-
en installatiewerkzaarnheden aan scheepsmotoren, die door Markerink ten behoeve
van Nautica werden verricht. Tijdens die werkzaamheden kwam het schip in
aanvaring met een sluisdeur doordat de voortstuwingsinstallatie op vooruit in plaats
van op achteruit functioneerde. Een schade van enkele honderdduizenden guldens
was het gevolg. Nautica sprak Markerink voor de ontstane schade aan. Vraag was
ofMarkerink een beroep kon doen op de exoneratieclausule waarbij aansprakelijk-
heid voor gevolgschade werd uitgesloten. De Rechtbank overwoog allereerst dat
het Markerink, afgezien van de in deze zaak niet gestelde opzet of grove schuld,
vrij stond gevolgschade van fouten van de werfte exonereren. Vervolgens werd

51 HofDen Haag 27 mei 1988, S&S I 989,78 (Waterrama-Schouwen BV/Zwolsche Algemene Schade-
verzekeringen NV), Rb Den Haag 4 augustus 1993, A&V 1994, p. 51 (Hagelunie/Inevka Naaldwijk
BV),  Hof Den  Haag 20 december  1994,  S&S 1995,75 (Scheeps- en Jachtwerf H.F. Bocxe en
Zonen/F. Goudriaan's Graan- en Meelhandel BV), Hof Amsterdam 30 maart 1995, S&S 1996,38
(Kuiper Verzekeringen BV/Handel- en Exploitatiemaatschappij Kreugerlaan BV), Rb Amsterdam
28 juni  1995, S&S 1996,97 (Shipdock Amsterdam BV/Aggeliki Pistis Corp.) en Rb Rotterdam
19 februari 1998, S&S 1998,83 (France Pelagrique SARI-/Oranjewerf Scheepsreparatie BV),door
Hof  Den   Haag, 28 maart  2000,   S&S  2000,   125 in hoger beroep bekrachtigt.  Zie  voor  de
exoneratiemogelijkheden van de expediteur terzake van logistieke activiteiten de door de FENEX
opgestelde voorwaarden. Op grond  van deze voorwaarden wordt de aansprakelijkheid  van  de
dienstverlener in art. 8.3 beperkt tot een bedrag van SDR 4 per kilogram brutogewicht vermiste
of beschadigde zaken. Dit bedrag is verbonden aan een maximum van een nader door partijen bij
het sluiten van de overeenkomst overeen te komen bedrag. Is geen bedrag overeengekomen, dan
geldt een maximum van SDR 100.000. Voor andere schade dan schade aan de zaken zel f geldt een
aansprakelijkheidsbeperking tot een bedrag van SDR 10.000 dan wel (indien lager) het factuurbedrag
Voor gederfde winst, gevolgschade en immateriele schade acht de expediteur zich niet aansprakelijk.
Zie nader Van Beukering-Rosmuller, T V&R 1998, p. 91 e.v.

52      Zie de uitspraken genoemd in de vorige noot.
53      Rb Den Haag 4 augustus 1993, A&V 1994, p. 51 (Hagelunie/Inevka Naaldwijk BV).
54       Rb Arnhem 4 november 1993, A&V 1994, p. 80 nt. L. D.v.R. (Nautica Tours& Landvast/Markerink

& Sempress). Zie hierna.
55       Rb Arnhem 4 november 1993, A&V  1994, p. 80 nt. L.D.v.R.
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vastgesteld dat Markerink zich te goeder trouw op de exoneratie kon beroepen.
In dat opzicht achtte de Rechtbank verschillende gezichtspunten van belang.
Allereerst wees de Rechtbank erop dat het hier gaat om een reparatieovereenkomst
waarbij gemakkelijk schadeposten (in casu enkele honderdduizenden guldens)
kunnen ontstaan die zich niet verhouden tot het reparatieloon en de reparatiekosten
(in casu NLG 40.000).56 Nautica moest hebben begrepen dat Markerink er een
groot belang bij had om dergelijke disproportionele schadeposten te exonereren.
Daarnaast speelde ook het verzekeringsaspect een rol. De Rechtbank overwoog
dat een reparateurzich moeilijk kan verzekeren. De eigenaar van een vaartuig heeft
deze verzekeringsmogelijkheden wel. Hij zal verzekerd zijn tegen aan derden
toegebrachte schade, zoals in casu de schade die aan de sluisdeurwerd toegebracht,
aldus de Rechtbank.S7 Tot slot merkte de Rechtbank op dat bij de beoordeling van
de redelijkheid van hetberoep op de exoneratieclausule vanbelang was dat partijen
al sinds 1984 zaken met elkaar deden, Nautica op de exoneratieclausule bedacht
had moeten zijn en dat de onderlinge verhouding en maatschappelijke positie van
partijen niet werd gekenmerkt door een grote onevenwichtigheid.

In Delta Lloyd Schadeverzekering NV/De Groot & Van Vliet Scheepswerf
en Machinefabriek BV ging het eveneens om de reparatie van een schip. Na de
tewaterlating bleek het schip water te maken doordat eenuit het schip verwijderde
bodemplug niet was herplaatst. De Rechtbank overwoog in deze zaak dat de goede
trouw niet aan een beroep op de exoneratieclausule in de weg stond. Belangrijk
is, dat aan dit oordeel volgens de Rechtbank niet afdeed, dat (vrijwel) alle
scheepswerven in Nederland zich van een vergelijkbare exoneratieclausule
bedienen. De Rechtbank stelde dat aangenomen mag worden dat dit bij opdrachtge-
ver en scheepswerf bekend is en dat zij  bij het afsluiten van verzekeringen met
het in de algemene voorwaarden vervatte aansprakelijkheidsregime rekening
houden. Eveneens is aannemelijk dat een ander aansprakelijkheidsregiem en andere

verzekeringen zullen leiden tot andere tarieven waarvoorde werkzaamheden door
de scheepswerf worden verricht, aldus de Rechtbank.58

De hiervoor uiteengezette benadering zoals die in de lagere rechtspraak wordt
gehanteerd, past in zekere zin in de lijn zoals die (later) in hetMamtag/De Schelde-
arrest uiteen is gezet. In dat arrest oordeelde de Hoge Raad dat een beroep op een
exoneratieclausule in een overeenkomst tussen bedrijven die behoren tot
bedrijfstakken die regelmatig met elkaar van doenhebben en waarin standaardise-

56       De  Rechtbank past hier dus de  in  HR 18 december  1981, NJ  1982, 71 (Van Kieef/Monster)
geformuleerde regel toe. Zie hoofdstuk 2 paragraaf 6.3.

57         Of de exoneratieclausule eveneens betrekking had op de schade aan het schip zel f wordt mij niet
duidelijk. Isdathetgeval, dan zal Nautica waarschijnlijkeen beroepopzijn cascoverzekeringkunnen
doen, zo lijkt mij.

58         Rb Rotterdam 31 juli  1992, S&S 1993,50 (Delta Lloyd Schadeverzekering NV/De Groot & Van
Vliet Scheepswerf en Machinefabriek BV).
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ring door algemene voorwaarden met exoneraties een algemeen verschijnsel is,
geoorloofd is, indien de schade 'als hiergeleden' is veroorzaakt dooreen (ernstige)
fout van een niet-leidinggevende ondergeschikte.59 Belangrijk verschil is wel dat

de Hoge Raad spreekt van ernstige fouten en zich in dit arrest niet uitlaat over de

geoorloofdheid van een beroep op een exoneratieclausule voor schade die is
veroorzaakt door opzet ofgrove schuld van niet-leidinggevende ondergeschikten.

60

Is de Matatag/De Schelde-regel niet van toepassing, dan zal voor de beoordeling
van de redelijkheid van een beroep op een exoneratieclausule moeten worden

teruggevallen op het in hoofdstuk 2 uiteengezette algemene kader, hetgeen
meebrengt dat alle individuele omstandigheden van het geval van belang zijn. 61

Een dergelijke toetsing aan de omstandigheden van het geval werd verricht
in de zaak Hofinan/CFAB.62 In die zaak gaf Hofman aan de Cooperatieve

Vereniging Agrarische Bedrij fsverzorging (CVAB) opdracht om voorNLG 8 per
koe de achterklauwen van zijn koeien te bekappen. Tijdens het uitvoeren van die

werkzaamheden werd de poot van koe Polly 509 verbrijzeld. Hofman leed daardoor
een schade vanNLG 3.230 die hij opde CVAB wilde verhalen. Deze meende echter

op grond van een beroep op de gehanteerde exoneratieclausule niet aansprakelijk
te zijn. De Kantonrechter was het daarmee eens. Allereerst stelde hij dat de
overeenkomst door Hofman in de uitoefening van zijn beroep is gesloten en dat
hij ten aanzien van het klauwkappen eveneens deskundigheid bezit. Daarnaast
werd vanbelang geacht datHofman lid is van de CVAB, waardoorhij zelfinvloed
op de inhoud van de exoneratieclausule had kunnen uitoefenen en van het beding
op de hoogte had kunnen zijn. Vervolgens overwoog de Kantonrechter dat de
CVAB een redelijk belang had bij exoneratie nu deprijs in verhoudingtothet risico
laag is. In dat opzicht is het vanbelang op te merken dat de CVAB over was gegaan
tot het hanteren van een exoneratieclausule, nadat zij haar verzekering in verband

met'negatieve verhalen' van de verzekeraar had beeindigd. Tot slot werd gesteld
dat niet is gebleken dat de werknemer van de CVAB de werkzaamheden op onjuiste,
ongebruikelijke of onzorgvuldige wijze had verricht. 63

59       HR 31 december 1993, NJ 1995,389 nt. CJHB (Matatag/De Schelde)
60        Zoals ik in hoofdstuk 2 paragraaf6.4 opmerkte, overwoog de Hoge Raad in HR 30 november 2001,

JOL 2001,710 (Oc6-Technologies/ABB) in algemene bewoordingen dat het naar maatstaven van
redelijkheid en billijkheid niet onaanvaardbaar is aansprakelijkheid uit te sluiten voor het geval

van opzet of grove schuld van niet tot de directie of de bedrij fsleiding behorende leidinggevende
ondergeschikten. Of de prestant zich ook op de exoneratie mag beroepen zal echter dus afhangen
van de omstandigheden van het geval.

61        HR 12 mei 2000, NJ 2000,412 (NV Interpolis Schade/Peeten BV). Zie voor een bespreking van
dit arrest hoofdstuk 2 paragraaf 6.4.

62 Ktg Zutphen 25 april 2000, Prg 2000,5497 nt. P. Abas.
63 Ktg Zutphen 25 april 2000, Prg 2000,5497 nt. P. Abas (Hofman/CVAB). Abas is in zijn nootkritisch

over de uitkomst en meent dat de exoneratieclausule een vrijtekening ten aanzien van de
hoofdverplichting inhoudt en dus om die reden ongeoorloofd is.
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Ten aanzien van het Engelse recht zijn voor wat betreft de behandeling van
zaken geen specifieke regels te geven. Ik verwijs hier dan ooknaarhet inhoofdstuk
2 uiteengezette algemeen kader. Ter illustratie bespreek ik enkele uitspraken waarin
de rechter de redelijkheid van een exoneratieclausule in de overeenkomst tot
behandeling van zaken diende te beoordelen.

Allereerstkan worden gewezen op de zaak StagLine Ltd v. Tyne Shiprepair
Group Ltd  (The Zinnia)  De casus was als volgt. Stag Line liet haar schip 'The
Zinnia' door Tyne Shiprepair repareren. Drie maanden na het uitvoeren van de
reparatie ontstond er tijdens een reis van Toledo naar Tilbury aanzienlijke schade
aan het schip waardoor het naar Rotterdam moest uitwijken. Daar bleek dat het
achtersteven van het schip met het verkeerde materiaal was gerepareerd. De totale
schade (zowel aan het schip als de daaruit voortvloeiende schade) bedroeg USD
277.607,64. Terafwering van de vorderingtot vergoeding van de reparatiekosten,
beriep Tyne Shiprepair zich allereerst op art. 8 (4) uit de algemene voorwaarden.
Dat artikel bepaalde dat reparatiekosten slechts worden vergoed indien het schip
naar de werf van Tyne Shiprepair zelfwerd gebracht.65 Justice Staughton achtte
deze bepaling willekeurig, aangezien de risicoverdeling afhing van de toevallige
plaats waar het schip zich bevindt op het moment dat reparatie noodzakelijk is.
De rechter was van mening dat op het moment van sluiting van de overeenkomst
niet te verwachten viel dat de opdrachtgever aan deze voorwaarden steeds
redelijkerwijs kon voldoen. Het beding werd daarom onredelijk geacht.66

Succesvoller was het beroep op art. 8 (9) op grond waarvan de aansprakelijkheid
voor gevolgschade (A USD 99.917,35) werd uitgesloten.67 Het beding werd door
Justice Staughton zonder al te veel argumenten voorredelijk gehouden. Beslissend
was de omstandigheid dat partijen over een gelijke onderhandelingspositie
beschikten. Op grond van de (reeds in hoofdstukken 2 en 5 aangehaalde) over-
weging van Lord Wilberforce in de zaak Photo Production Ltd v. Securicor
TransportLtd63 meende de rechter dat de doorpartijen overeengekomen risicover-
deling gerespecteerd diende te worden.69 In de Photo Production zaak werd ten

64       [19841 2 Lloyd's Rep 211.
65         '(...) the Customer shall at its own cost re-deliver the vessel to the Contractor at its works specified

by the Contractor,  i f so requested by the Contractor.'
66 Zie verder richtlijn d van bijlage 2 van de UCTA (besproken in hoofdstuk 2 paragraaf 6.3).
67        '8 (9) (...) in noeventshallthe Contractorbe liable forthe following loss or damage howevercaused

and even i f foreseeable by or in the contemplation of the Contractor. 1. Economic loss which shall
include loss or profits business revenu goodwill and anticipated savings. 2. Damage in respect of
special indirect or consequential loss or damage (other than direct physical damage to tangible
property caused by the negligence of the Contractor or its employees). 3. Any claim made against
the Customer by any other party.'

68     [1980] 1 All ER 556.
69       'In commercial matters generally, when the parties are not of unequal bargainingpower, and when

the risks are normally borne by insurance, not only is the case forjudicial intervention undemonstrat-
ed, but there is everything to be said, and this seems to have been Parliament's intention, for leaving
the parties free to apportion the risks as they think fit and for respecting their decisions.' [1984]
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aanzien van het geoorloofd achten van een exoneratieclausule echter niet alleen
vereist datpartijen overeen gelijke onderhandelingspositie beschikken, maarook
dat het risico dat door de exoneratie van vergoeding is uitgesloten door een
verzekering wordt gedragen. Justice Staughton gaf er geen blijk van te zijn
nagegaan of in de onderhavige zaak aan dit vereiste was voldaan. 70

Tot slot behandel ik een uitspraak van het House of Lords inzake Scottish
Special Housing Association v. Wimpey Construction UK Ltdn In deze zaak gaf
de Association aan Wimpey de opdracht om huizen die in haar bezit waren te
moderniseren. Tijdens het uitvoeren van de werkzaamheden raakten de huizen
ten gevolge van een door Wimpey door 'negligence' veroorzaakte brand

beschadigd. De Association sprak Wimpey voor de ontstane schade aan.
Laatstgenoemde beriep zich op een bepaling uit de

' Standard Form of Building
Contract' op grond waarvan de Association aansprakelijk was voordoor'negligen-
ce' veroorzaakte zaakschade, tenzij die schade bestond uit schade aan de te
repareren huizen. Die schade kwamvoorrekening van deopdrachtgever voorzover
die werd veroorzaakt door een risico als brand. Bepaald werd dat de opdrachtgever
zich tegen een dergelijk risico diende te verzekeren. Het beding werd door het
House ofLords niet aan de in de UCTA neergelegde redelijkheidstoets onderwor-
pen, maar simpelweg geinterpreteerd.72 Vastgesteld werd dat de schade aan de
huizen voorrekening van de Association kwam en Wimpey dus niet aansprakelijk
was voor de door 'negligence' veroorzaakte schade.

Voor wat betreft het Duitse recht hangen de exoneratiemogelijkheden van
de prestant (onder meer)  af van het antwoord  op de vraag  o f hij een wezenlijke
verplichting schendt. Dat zal - zowel ten aanzien van consumenten als niet-
consumenten - het geval zijn indien reparatie73 ofonderhoud74 gebrekkig of door

2 Lloyd's Rep 211, p. 214.
70       Tot slot merk ik over deze zaak op dat het aannemelijk is dat de rechter de exoneratieclausules op

andere gronden voor onredelijk had willen houden, indien hij daartoe de mogelijkheid zou hebben
gehad. Zie Stag  Line   Ltd  v.  Tyne  Shiprepair  Group  Ltd (The Zinnia)[19841 2 Lloyd's Rep 211,
p. 222: 'I would have been tempted to hold that all the conditions are unfair and unreasonable for
two reasons: first, they are in such small print that one can barely read them; secondly, the
draughtmanship is so convoluted and prolix that one almost needs an LL.B. to understand them.
However, neither of those arguments was advanced before me,  so  I  say no more about them.'

71      [ 1986] 1 WLR 995.
72       Zie p. 999 (per Lord Keith of Kinkei): 'In substance, the question at issue comes to be one as to

which party had the obligation to insure against damage to existing structures due to fire caused
by the negligence of the contractors or of sub-contractors.'

73       Hensen, in: Ulmer, Brandner & Hensen 2001, §§ 9-11 AGBG, Rdn. 603. Zie eveneens Drettman,
in: Grafvon Westphalen (Hrsg.), Reperaturvertrag, Rdn. 23, Staudinger/Coester-Waltjens, § 11
nr. 7 AGBG, Rdn. 340 en Wolf, in: Wolf, Horn & Lindacher 1999, § 9 AGBG, Rdn. R  139.

74       Hensen, in: Ulmer, Brandner & Hensen 2001, §§ 9-11 AGBG, Rdn. 930-932 en Drettman, in: Graf
von  Westphalen (Hrsg.), Wartungsvertrage,  Rdn.  22-23.  Zie ook Graf von  Westphalen,  in:  Graf
von Westphalen (Hrsg.), Freizeichnungsklauseln, Rdn. 41-42 die aangeeft dat een wezenlijke
verplichting zeer snel zal worden aangenomen in het geval: 'der Kunde dem AGB-Verwender
Vermogenswerte zur Obhut anvertraut' en 'der AGB-Verwender werkvertragliche Leistungen schuldet
(...) selbst wenn der Schaden durch einfache Fahrlassigkeit eines nicht leitenden
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schuld van de prestant niet (tijdig)75 wordt uitgevoerd. Wordt een wezenlijke

verplichting geschonden, dan kan de aansprakelijkheid niet worden uitgesloten
en dient de'vertragstypische' voorzienbare schade voor vergoeding in aanmerking
te komen.76 In dat opzicht is het niet van belang ofde schade is veroorzaakt door
de prestant zelf of diens (niet-)leidinggevende ondergeschikte.

77

In de 'Werftwerkvertrag I'-zaak nam het Bundesgerichtshof gelet op de 'in
het handelsverkeer geldende gewoonten en gebruiken geen wezenlijke,78

verplichting aan. In die zaak ging het om reparatiewerkzaamheden aan een schip.
Tijdens het uitvoeren van de werkzaamheden ontstond er door grove schuld van
een niet-leidinggevende ondergeschikte brand, waardoor het schip zwaar beschadigd
raakte. De aangesproken prestant deed een beroep op de exoneratieclausule, hetgeen
door het Bundesgerichtshofwerd toegestaan. Daarbij achtte het Bundesgerichtshof
het allereerst van belang dat het risico mede doorde afnemerkon worden beheerst.

De bemanning van het schip was tijdens de uitvoering van de werkzaamheden
aan boord en kon zich zo laten informeren en de werkzaamheden controleren.
Daarnaast werd overwogen dat het beding reeds sinds 1953 werd gebruikt en in
de branche was ingeburgerd. Tot slot werden de verzekeringsmogelijkheden van
de afnemer van belang geacht. Het Bundesgerichtshof wees erop dat zo goed als
iedere afnemer over een cascoverzekering beschikt. Dat betekent dat eventuele
schade aan het schip door de verzekeraar van de afnemer wordt gedekt. De prestant
mag zich daar redelijkerwijs op instellen door ten aanzien van die schade te
exonereren. Zou exoneratie ongeoorloofd worden geacht, dan zou dat betekenen
dat de prestant zich tegen een risico dient te verzekeren dat reeds door de
schadeverzekering van de afnemer wordt gedekt. Gevolg zou zijn dat de afnemer
niet alleen de premie voor zijn eigen schadeverzekering dient te betalen, maar ook
de hogere reparatiekosten. De prestant zal de premie van de extra af te sluiten
verzekering immers in de prijs doorberekenen, aldus het Bundesgerichtshof.

79

Gezegd kan worden dat de exoneratiemogelijkheden van de prestant ten
opzichte van andere ondernemers naar Nederlands recht duidelijk zijn indien aan

de voorwaarden voor toepassing van de Matatag/De Schelde-regelis voldaan. Een

beroep op een exoneratieclausule is in dat geval bij ernstige fouten van niet-

Arbeimehmers/Angestellten des AGB-Verwenders entstanden ist. Dem liegt die - zutreffende -
Erwagung zugrunde, daB der AGB-Verwender in diesen Fallen eine bestimmte Leistungspflicht,
mithin: ein Risiko Obernommen hat, welches er beherrscht, wofilr er aber auch entsprechendes -
regelmtiBig besonderes - Vertrauen des Kunden entgegennimmt' Vergelijk tot slot
Staudinger/Coester-Waltjens, § 11 nr. 7 AGBG, Rdn. 340.

75     BGH NJW 1994, 1060, p. 1064.
76      Schmidt, in: Ulmer, Brandner & Hensen 2001, §§ 9-11 AGBG, Rdn. 276.
77      Hensen, in: Ulmer, Brandner & Hensen 2001, § 11 Nr. 7 AGBG, Rdn. 33.
78         Zie de bewoordingen van §  310 I BGB waarover hoofdstuk 2 paragraaf 6.3.
79       BGHNJW 1988, 1785 Vergelijkeveneensdehiervoorgenoemdezaak Rb Rotterdam 31 juli 1999,

S&S   1993, 50 (Delta Lloyd Schadeverzekering NV/De Groot  & Van Vliet Scheepswerf en
Machinefabriek BV).
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leidinggevende ondergeschikten geoorloofd. Gaat de Matatag/De Schelde-regel
niet op, dan hangt de redelijkheid van een exoneratieclausule afvan de individuele
omstandigheden van het betreffende geval. Teruggevallen zal moeten worden op
het in hoofdstuk 2 uiteengezette algemene kader. Wat opvalt is dat - ondanks een
eventueel verschil in benaderingswijze - exoneratie in alle hiervoor genoemde
zaken de redelijkheidstoets doorstond, dan wel eenvoudigweg toepasselijk werd
geoordeeld. In Engeland zal de redelijkheid van een exoneratieclausule in beginsel
eveneens afhangen van de omstandigheden van het geval. Op basis van hetgeen
ik in hoofdstuk 2 heb gesteld, lijkt het waarschijnlijk dat exoneratie geoorloofd
is indien partijen overeen gelijke onderhandelingspositie beschikken en hetrisico
dat door de exoneratie van vergoeding is uitgesloten door een verzekering wordt
gedragen. Is het beding 'willekeurig' zoals in Stag Line Ltd v. Tyne Shiprepair
Group  Ltd  (The  Zinnia), dan is exoneratie niet toegestaan. Ten aanzien van het
Duitse recht geldt dat een aansprakelijkheidsuitsluiting in de overeenkomst tot
behandeling van zaken in beginsel niet mogelijk is en dat een beperking van de
aansprakelijkheidalleen kan worden overeengekomen voorzoverde'vertragstypi-
sche' voorzienbare schade voor vergoeding in aanmerking komt. In het
'Werftwerkvertrag'-arrest werd exoneratie daarentegen wel toegestaan.

4 Exoneratie gewenst?

4.1 Inleiding

In deze paragraaf ga ik in op de vraag hoe de redelijkheid van een exoneratieclausu-
le in de overeenkomst tot behandeling van zaken naar mijn mening moet worden
beoordeeld. Daarbij val ik terug op de in hoofdstuk 4 uiteengezette benadering.
In dat hoofdstuk heb ik verdedigd dat een exoneratieclausule redelijk is indien
de gemiddelde afnemer niet wenst te betalen voor het dragen van het risico door
de prestant. Dat zal het geval zijn indien de gemiddelde afnemer het risico dat aan
de transactie is verbonden zelf redelijkerwijs kan verzekeren. De prestant mag
zijn exoneratiemogelijkheid vervolgens op die redelijke verzekeringsmogelijkheden
afstemmen, zo heb ik verdedigd.

Voordeel van die benadering is dat de afnemer uiteindelijk beter af is nu
dekking van een risico door middel van een schadeverzekering veelal goedkoper
is dan dekking via het aansprakelijkheidsrecht. Daarnaast zijn in het geval van
een schadeverzekering premie en risico beter op elkaar afgestemd, zodat

kruissubsidiering wordt voorkomen. Bovendien moet worden opgemerkt dat indien
een exoneratieclausule bepaalde schadesoorten volledig uitschakelt en de afnemer

zijn schade enkel via zijn schadeverzekering krijgt vergoed, dit kostenbesparend
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werkt, nu onderhandelingen en procedures ten aanzien van de aansprakelijkheids-
vraag en de vergoeding van die schade worden voorkomen. De afnemer hoeft in

beginsel slechts zijn schade aan te tonen en hoeft zich bijvoorbeeld niet bezig te
houden met de vraag of er schuld is aan de zijde van de prestant en of er causaal
verband bestaat tussen de schending van de zorgplicht en de ontstane schade. Tot
slot heeft een afstemming van de exoneratiemogelijkheden van de prestant op
redelijkerwijs verzekerbare risico's als voordeel dat de bescherming tegen een
risico dat aan een transactie is verbonden, niet via het (duurdere) aansprakelijkheids-
rechtaan deafnemer wordt opgedrongen. De afnemerheeft daarentegen dekeuze

ofhij het risico zelf door middel van een schadeverzekering wil ondervangen met
als consequentie dat hij voor die schadeverzekering dient te betalen. 80

In dit hoofdstuk wil ik de exoneratiemogelijkheden van de prestant bezien
voor enkele soorten overeenkomsten waarbij zaken van de afnemer door de prestant
worden bewerkt en die ieder hun eigen kenmerken hebben. Allereerst bekijk ik
inhoeverre exoneratie mogelijk is in het geval foto's worden ontwikkeld enkleding
wordt gereinigd. Bekeken wordt ofhet prijskeuzesysteem, zoals dat in Engeland
en Duitsland voor deze overeenkomsten wordt gehanteerd, tot redelijke oplossingen
leidt (paragraaf4.2). In de daaropvolgende paragrafen wil ik aangeven wanneer
van een afnemer kan worden verwacht dat hij het risico dat aan de transactie is

verbonden, zelf verzekert. Ik ga niet meer (uitgebreid) in op de vraag hoe de
exoneratiemogelijkheden van de prestant liggen in het geval de afnemer

(redelijkerwijs) geen verzekeringsmogelijkheden heeft. Dat heb ik reeds in
hoofdstuk 4 door middel van een differentiatie per schadesoort aangegeven. In
paragraaf4.3 bespreek ik in meer algemene zin de exoneratiemogelijkheden van
de prestant die zaken van consumenten behandelt, terwijl in paragraaf 4.4 de
exoneratiemogelijkheden ten aanzien van ondernemers aan de orde komen. In

paragraaf4.5 ga ik in op de vraag wat de exoneratiemogelijkheden van de prestant
zijn indien de schade is veroorzaakt dooreen niet-leidinggevende ondergeschikte.

Ik richt mij in het onderstaande steeds op de redelijkheid van de exoneratie-
clausule zel f. Voor het antwoord op de vraag ofeen prestant zich op de exoneratie-
clausule kan beroepen verwijs ik naar hoofdstuk 4 paragraaf 4. In dat hoofdstuk
heb ik gesteld dat een beroep op een redelijke exoneratieclausule vanuit zowel
rechtsethische als preventieoverwegingen ongeoorloofd is indien de schade is
veroorzaakt door opzet ofgrove schuld van de prestant zelfo fdiens leidinggevende
ondergeschikte. Daarnaast merk ik hier in zijn algemeenheid op dat voor iedere
overeenkomst geldt dat ik vanuit preventieoogpunt bij schuld van de prestant zelf
ofdiens leidinggevende ondergeschikte alleen een beperking van de aansprakelijk-
heid wenselijk zou achten. Voor een uitwerking van die stelling verwijs ik naar
hoofdstuk 4 paragraaf 3.3 waar is aangeven dat de prestant de aansprakelijkheid

80 Zie hoofdstuk 4 paragraaf 3.2.3.

143



Hoofdstuk 6

in dat geval dient te beperken tot een bedrag waaruit voldoende financiele prikkels
tot zorgvuldig handelen voortvloeien.

4.2 Ontwikkelen  vanfoto's  en  reinigen van  kleding

In paragraaf 3.1 schreef ik dat het Oberlandesgericht Neurenberg - afhankelijk
van de formulering van de exoneratieclausule - in het geval van het ontwikkelen
van foto's eenbeperking van de aansprakelijkheid tot de waarde van het fotorolletje
voor redelijk hield. Wel wees het gerecht op de mogelijkheid van het hanteren
van een prijskeuzesysteem.81 In Engeland hield de aansprakelijkheidsbeperking
in een vergelijkbare zaak geen stand. De rechter merkte op dat een prijskeuzesys-
teem wel redelijk zou kunnen zijn.82 Hoe hierover te oordelen?

Allereerst moet worden opgemerkt dat de schade die een afnemer lijdt indien
foto's bij het ontwikkelen verloren gaan, op grond van het aanvullendeNederlandse
recht waarschijnlijk veelal is beperkt tot de waarde van het fotorolletje. Immateriele
schade, ontstaan doorbijvoorbeeldhet verlies van foto's van een pasgeboren kind,
lijkt gelet op art. 6:106 BW niet voor vergoeding in aanmerking te komen.
Daarnaast is het maar de vraag of het aanvullende recht de afnemer die zijn
vakantiefoto's verloren ziet gaan, recht geeft op schadevergoeding teneinde de
foto's opnieuw te kunnen maken.83 Datbetekent dat hetbeding op grond waarvan
de prestant slechts de waarde van het fotorolletje vergoedt, in het grootste aantal
gevallen niet als exoneratieclausule kan worden beschouwd.84 Maarhoe te denken
over de situatie waarin dit wel het geval is?

Tegen exoneratie en voor het volgen van het aanvullende recht pleit - naast
het feit dat de afnemer voor de vergoeding van zijn schade afhankelijk is van de
prestant - wederom de omstandigheid dat de prestant degene is die het intreden
van de schade het beste kan voorkomen. Het voor geoorloofd gehouden van een
exoneratieclausule betekent dat er voorde prestant vanuit het aansprakelijkheids-
recht minder financiele prikkels tot zorgvuldig handelen voortvloeien. Maar is

81        Voorzover ik dat in de mij bekende algemene voorwaarden heb kunnen nagaan, wordt dit systeem
in Duitsland in het geval van het ontwikkelen van fotorolletjes niet gehanteerd. Een beperking van
de aansprakelijkheid tot vergoeding van de waarde van het fotorolletje lijkt standaard te zijn.

82         Woodman v. Photo Trade Processing Ltd (n.g., te kennen uit NLJ 1981, p. 935.) De rechter kende
een schadevergoeding voor het verlies van de trouwfoto's. De uitspraak heeft niet tot gevolg gehad
dat fotografen hun aansprakelijkheid niet langer meer uitsluiten of vergaand beperken. Zie
bijvoorbeeld de algemene voorwaarden die te raadplegen zijn op http://www.colourfilmservices.co.uk
waarbij de consument kort gezegd de waarde van het fotorolletje terugkrijgt. Een voorbeeld van
een exoneratieclausule waarin de aansprakelijkheid is beperkt tot GBP 50 treft men aan op
http://www.incolour.co.uk. Een voorbeeld van het prijskeuzesysteem kan worden gevonden op
http://www.photomi112.freeuk.com. Tegen een extra betaling van maximaal GBP 5 wordt de
aansprakelijkheid verhoogd tot een maximum van GBP 250.

83 Door bijvoorbeeld het overdoen van de vakantie.
84        Zie voor een voorbeeld waarin dit niet zo was: Ktg Amsterdam 16 januari  1998, Prg 1999,5092

(Gin Kim Tjoa/"S" Color Amsterdam BV).
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dit argument zo sterk dat aan het niet afwijken van het aanvultende recht de
voorkeur moet worden gegeven?

Om die vraag te kunnen beantwoorden moeten bovengenoemde argumenten
tegen exoneratie worden afgewogen tegen de argumenten voor exoneratie. Een
eerste argument voor exoneratie kan worden gevonden in de omstandigheid dat
de prestant het risico op beschadiging ofverlies niet kan verzekeren. De prestant
zal het risico dus zel fmoeten dragen. Indien de prestant de door de afnemer geleden
schade volledig moet vergoeden, dan zal dat meebrengen dat hij het risico moeilijk
kan calculeren. De kans op schade is w61 door hem in te schatten, maar dat geldt
niet voor de omvang van de schade die zich kan voordoen. Niet voorzienbaar is
welke waarde de foto's hebben.8S Gevolg van deze niet-calculeerbaarheid is dat

de prestant de kosten die uit het dragen van het risico voortvloeien niet nauwkeurig
kan vaststellen. In de literatuur wordt aangegeven dat die situatie meebrengt dat
de prestant in dat geval te hoge kosten in de prijs zal doorberekenen, om zo te
voorkomen dat de afnemer te weinig betaalt voor het dragen van het risico door
de prestant.

86

Met de omstandigheid dat de waarde van een fotorolletjeperafnemer verschilt,
bereiken wij een tweede argument voor exoneratie. De 66n laat vrij alledaagse
foto's van weinig waarde ontwikkelen, terwijl de ander meer waardevolle foto's
heeft c.q. zegt te hebben.87 Een volledige vergoeding van de schade die een afnemer

lijdt- watdie ook moge zijn-zou meebrengen dat degenendie foto's vanbeperkte
waarde laten ontwikkelen moeten meebetalen aan de bescherming van degenen
met hoge risico's.88 Exoneratie voorkomt dat.

De hier genoemde nadelen van het volgen van het aanvullende recht zouden

met behulp van een prijskeuzesysteem kunnen worden ondervangen. De afnemer

krijgt dan doorbetaling van een hogereprijs voor de te verrichten dienst eenhoger
bedrag aan schade vergoed.89 Zoals wij in hoofdstuk 4 hebben gezien, voorkomt
hetprijskeuzesysteemkruissubsidiering, nu de prijs die voorde dienst moet worden

85        De prestant krijgt daarover immers - voordat hij tot het ontwikkelen van de foto's overgaat - geen
informatie.

86 Zie Schwartz & Scott  1991, p.  206:  'I f the seller assumed the risk of consequential damages, he

(...) would not know how much insuranceagainstthe buyer's lostprofits he shouldpurchase. Since
a seller would face large uninsured claims i f he underestimated the likelihood or magnitude of the
consequential damages suffered by the buyers, he would probably over-insure (as measured by the
actual stateofaffairs)(...).' Vergelijkeveneens Handboekoverrisico'sen verzekeringen, §§ 1008-6
tot en met 1008-7:  ' Een  al te grillig patroon  van de schadeverwachting noopt verzekeraars ertoe
een premie te calculeren waarin een ruime veiligheidsmarge is ingebouwd waardoor deze premie
onaanvaardbaar wordt voor de verzekerden.' Vergelijk eveneens Wessels & Jongeneel 1997, p
196.

87 Zie bijvoorbeeld The Times van 10 december 1996 waarin een wetenschapper GBP 30.000 claimde
voor het verlies van tijdens een poolexpeditie genomen foto's. Hoe de zaak is afgelopen, heb ik
niet kunnen achterhalen.

88        De veronderstelling is immers datde verschillende afnemers voorde te verrichten diensteenzel fde
prijs betalen.

89 Zie hoofdstuk 4 paragraaf 3.2.2.
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betaald, is afgestemd op het bedrag dat wordt uitgekeerd in het geval er iets misgaat.
Het systeem voorkomt eveneens dat een risico niet-calculeerbaar wordt. De te
vergoeden schade wordt immers gestandaardiseerd waardoor moeilijkheden met
de begroting van de schade worden voorkomen. Het lijkt immers ondoenlijk en
(daarom) weinig wenselijk om overeenkomstig het aanvullende recht van geval
tot geval een concreet prijskaartje te hechten aan het verloren gaan van foto's indien
eenprijskeuzesysteem dat de schadeafwikkeling vereenvoudigt en vooruniformiteit
en consistentie in de te vergoeden schade zorgt, mogelijk is. Tot slot kan worden
opgemerkt dat de afnemer met zijn prijskeuze het risico dat hij vormt onthult. De
afnemer zal immers in beginsel voor de hogere prijs kiezen indien zijn foto's voor
hem van waarde zijn. Dat kan meebrengen dat de prestant meer zorgvuldigheid
in acht zal nemen in het geval hij foto's dient te ontwikkelen die voor de afnemer
een bovengemiddelde waarde hebben en waarvoor de prestant in het geval er iets
misgaat, een hoger bedrag aan schadevergoeding dient te betalen. 90

Daarnaast wordthetprijskeuzesysteem in Duitsland ook wel door stomerijen
gehanteerd. Ook ten aanzien van die overeenkomst wil ik dus bekijken in hoeverre
dat systeem tot redelijke oplossingen leidt. Verschil tussen die overeenkomst en
die op basis waarvan fotorolletjes worden ontwikkeld, is dathetrisico in het geval
van reiniging van kleding beter calculeerbaar is nu de omvang van de schade in

het geval er iets misgaat door de prestant (ex ante) makkelijker lijkt te kunnen
worden vastgesteld. Heeft de prestant inderdaad kennis ten aanzien van de waarde
van de te behandelen zaak dan brengt dat mee dat de begroting van de schade niet
al te veel problemen hoeft op te leveren en risico-onthulling veelal niet nodig is.

Een prijskeuzesysteem zou in dat geval op basis van die argumenten niet
noodzakelijk zijn:' Wel doet zich hier de omstandigheid voor dat de waarde van
de te behandelen zaken sterk verschilt, wat in het geval van een volledige
vergoeding van de door de afnemer geleden schade kruissubsidiering meebrengt.
Levert dit argument voldoende rechtvaardiging voor invoering van het
prijskeuzesysteem op?

Zelf acht ik het prijskeuzesysteem redelijk indien de prestant de door de
gemiddelde afnemergeleden schade vergoedt en de hogere risico's de mogelijkheid
biedt hun risico tegen een meerprijs te dekken. Voor een stomerij betekent dat
dus bijvoorbeeld dat deze de gemiddelde waarde van bijvoorbeeld een jas, een
kostuum en een broek zo goed mogelijk probeert vast te stellen en zijn
aansprakelijkheidsbeperking daarop afstemt. De gehanteerde meerprijs dient
vervolgens te zijn afgestemd op de hogere schadevergoeding in het geval er bij

90       Vergelijk HR 5 november 1965, NJ  1966,279 nt. GJS (Kelderluik).
91         In Nederland zietmen zoalsik hiervoor aanga f dat stomerijen die bij de NETEX zijn aangesloten

geen exoneratiedausule hanteren. Een uitzondering wordt gemaakt ten aanzien van de schade die
het gevolg is van voorwerpen in of aan de zaken.
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de uitvoering van de overeenkomst iets misgaat.92 Een stomerij zal vervolgens
een afweging moeten maken o f het prijskeuzesysteem ook daadwerkelijk loont.

In Duitsland treft men in de literatuur kritiek aan op zowel de wijze waarop,
als de enkele omstandigheid dat stomerijen een prijskeuzesysteem hanteren. 93

Terechte kritiek? Het eerste bezwaar, inhoudende dat het initiatie f tot afsluiting
van een extra verzekering van de afnemer moet uitgaan, is denk ik terecht. De
afnemer zal van de inhoud van de algemene voorwaarden veelal niet op de hoogte
zijn en heeft daardoor ook geen weet van de mogelijkheid tot het afsluiten van
een extra verzekering. Daarom meen ik dat de prestant de afnemer uitdrukkelijk
dient te informeren over de mogelijkheid om tegen betaling van een meerprijs een
hogerbedrag aan schade vergoed te krijgen.94 Het informatietekort wordt daarmee

opgeheven. Daarnaast wordt wel aangevoerd dat het in het geval van het reinigen
vankleding om een wezenlijke verplichting gaat, wat meebrengt dat de voorzienbare
schade voor vergoeding in aanmerking dient te komen. Zoals ik in hoofdstuk 4
heb uiteengezet, zou ik de redelijkheid van een exoneratieclausule niet op basis
van dergelijke argumenten willen beoordelen, omdat het geen rekening houdt met
de omstandigheid dat bescherming van de afnemer kosten meebrengt en dat die
kosten uiteindelijk via de prijs bij de afnemer terecht komen. Daar komt bij dat
het niet altijd even duidelijk is wanneer nu eigenlijk een wezenlijke verplichting
moet worden aangenomen. Dat leidt soms totbetrekkelijk willekeurige uitkomsten.
De uitspraak van het Oberlandesgericht Neurenberg waarin het op juiste wijze
ontwikkelen van een fotorolletje niet als een wezenlijke verplichting werd gezien
illustreert dat. Aan dit bezwaar dient naar mijn mening dan ook bij de beoordeling
van de redelijkheid van een prijskeuzesysteem geen waarde te worden gehecht.

Op basis van het voorgaande zou ik willen concluderen dat ook in het geval
van het reinigen van kleding een prijskeuzesysteem redelijk is indien op basis van
de normale prijs de gemiddelde schade wordt vergoed en de hogere prijs ook is
afgestemd op het hogere bedrag aan schadevergoeding dat wordt uitgekeerd indien
er bij de uitvoering van de overeenkomst iets misgaat. Anders dan bij het
ontwikkelen van fotorolletjes lijkt calculatie van het risico echter goed mogelijk,
stuit vaststelling van de geleden schade op weinig problemen en is risico-onthulling
veelal niet noodzakelijk.

92       Zie in dat opzicht hoofdstuk 4 paragraaf 3.2.2.
93 Zie paragraaf 3.1.
94 Zie hoofdstuk 4 paragraaf3.2.3. Dit punt kwam eveneens naar voren in een Engelse zaak. In Warren

v. Truprint Ltd [ 1986] BTCL 344 werd de volgendeclausule gehanteerd: 'We will undertake further
liability ata supplementary charge. Written details on request.' De rechter achtte het bedingonder
meer onredelijk vanwege het feit dat de prestant uit had moeten leggen wat onder'further liability'
moet worden verstaan en wat de extra kosten bedroegen in het geval van een verdergaande
aansprakelijkheid. Het beding werd onredelijk gehouden en de eiser kreeg een schadevergoeding
voor het verlies van foto's van het zilveren huwelijksfeest.
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4.3 Behandeling zaken van consumenten

In deze paragraaf ga ik in meer algemene zin in op de mogelijkheid tot exoneratie
in het geval zaken van een consument worden gerepareerd, schoongemaakt of
onderhouden. Ik denk dan aan de autowasserette, de fietsenmaker, de klokkenmaker,
de restaurateur van een schilderij, de garagehouder die een auto een servicebeurt
geeft en de juwelier die sieraden repareert. Hoe de redelijkheid van een
exoneratieclausule in dit soort overeenkomsten naarNederlands recht moet worden
beoordeeld, is onzeker, zo hebben wij hiervoor gezien. Teruggevallen moet worden
op de in hoofdstuk 2 uiteengezette omstandighedentoets. Tot welke resultaten leidt
mijn benadering?

Bij de uitvoering van deze overeenkomst, waarbij zaken van consumenten
worden bewerkt, kan zich zowel personen- als zaakschade voordoen. Personen-
schade kan bijvoorbeeld ontstaan indien een auto gebrekkig wordt gerepareerd
ten gevolge waarvan de consument een ongeluk krijgt. Voor eenbehandeling van
de vraag hoe de exoneratiemogelijkheden ten aanzien van deze schadesoort in mijn
visie moet worden beoordeeld, verwijs ik naarhoofdstuk 7paragraaf6. In het geval
van zaakschade kan men allereerst denken aan schade aan de te behandelen zaak
zelf. Het gaat dan bijvoorbeeld om de situatie dat de te wassen auto beschadigd
raakt ofhet te repareren sieraad wordt gestolen. Daarnaast kan erbij de behandeling
van de zaak schade aan andere zaken van de consument ontstaan. Denk hierbij
aan de loodgieter die tijdens de uitvoering van zijn werkzaamheden waterschade
aan de inboedel van de consument veroorzaakt.

Om te kunnen vaststellen in hoeverre een exoneratieclausule redelijk is, moet
zoals gezegd wordenbezienofhetrisicoredelijkerwijs verzekerbaaris. De prestant
mag vervolgens, zo heb ik in hoofdstuk 4 paragraaf 3.2.3 bepleit, zijn exoneratie-

clausule op die redelijke verzekeringsmogelijkheden afstemmen.
Voor watbetreft de verzekeringsmogelijkheden van de auto van een consument

verwijs ik naarhetgeen in hoofdstuk 5 is gesteld. In dat hoofdstukheb ik naarvoren
gebracht dat het moeilijk is te beoordelen wanneer van een afnemer kan worden
verwacht dat hij  zijn auto beperkt of volledig casco verzekert en dat de afnemer
een zeker nadeel lijdt (ie. een premieverhoging) indien hij een beroep doet op
zijn verzekering. Om die reden heb ik naar voren gebracht dat het wellicht
aantrekkelijker is dat de prestant zijn exoneratieclausule zo opstelt, dat alleen die
schade van vergoeding mag worden uitgesloten die ruimschoots boven het
gemiddelde ligt. Dat betekent in casu dat exoneratie door bijvoorbeeld de
automonteur en de eigenaar van een autowasserette slechts ten aanzien van een
excessiefrisico mogelijk is. 9S

95 Zie uitgebreid hoofdstuk 4 paragraaf 4.2.
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De verzekeringsmogelijkheden ten aanzien van de woning van een consument

zijn vanbelang in verband met brandgevaarlijke werkzaamheden vanbijvoorbeeld
dakdekkers.96 Nagenoeg honderd procent van de consumenten heeft zijn woning
tegen brand verzekerd.97 Het lijkt wenselijk met deze realiteit rekening te houden
door exoneratie ten aanzien van het risico op brand geoorloofd te achten. In dat
opzicht moet worden opgemerkt dat het dragen van het risico door de prestant duur
is. Brandschade valt weliswaar onder de dekking van de AVB, maar voor
dakdekkers geldt dat de werkzaamheden die zij uitvoeren dusdanig brandgevaarlijk
zijn dat de premie hoog is. Zou exoneratie geoorloofd worden geacht, dan werkt
dat in casu (voor beide partijen) kostenbesparend, nu dekking van een risico door
middel van een schadeverzekering in het algemeen goedkoper is dan dekking via
het aansprakelijkheidsrecht. Daarnaast brengt exoneratie mee dat wordt voorkomen
dat bezitters van goedkope woningen de bezitters van dure woningen subsidieren.
In dat opzicht merk ik op dat dit kruissubsidieringsargument slechts opgaat indien
de prestant bij het vaststellen van zijn prijs geen rekening houdt met het risico dat
de consument vormt. 98

Ten aanzien van behandelaars van zaken als sieraden, muziekinstrumenten,
en antiek- en kunstvoorwerpen geldt dat de consument het risico op verlies van
ofbeschadiging aan de zaak zelfdoor middel van een kostbaarhedenverzekering
kan dekken:' Van de consument mag men denk ik ook verwachten dat hij een
dergelijke verzekering inderdaad afsluit indien het ombuitengewoon kostbare zaken

gaat. Ik doel daarmee niet op een alledaags horloge of sieraad, maar veeleer op
een exclusieve horloge ofeen zeer waardevol juweel. Datbetekent dat prestanten
als eenjuwelieren een restaurateurhun aansprakelijkheid voor watbetreft de hoge
risico's kunnen uitsluiten, terwijl de lagere risico's hun schade wel krijgen vergoed.
Ook hier geldt dat de prestant zijn afnemer duidelijk dient mede te delen dat hij
een exoneratieclausule hanteert die is afgestemd op de verzekeringsmogelijkheden
van de afnemer, nu een dergelijke informatieplicht in een overeenkomst als deze
weinig bezwaarlijk lijkt te zijn.

Tot slot bespreek ik hier schade aan de inboedel van een consument. Die kan

ontstaan bij de uitvoering van werkzaamheden zoals die worden verricht door
bijvoorbeeld een schilder, stukadoor, loodgieter, dakdekker ofschoorsteenveger.

96      Uitart. 14 lidlvande algemene voorwaarden van de Vebidak blijkt dat de opdrachtnemer zich
niet gehouden acht tot vergoeding van schade, 'tenzij opdrachtnemer zich tegen intreding en
geldelijke gevolgen van deze risico's heeft verzekerd danwel kon verzekeren, in welk geval de
verplichting tot vergoeding van schade aan de zijde van de opdrachmemer wordt beperkt tot het
verzekerde dan wei in redelijkheid verzekerbare bedrag.' Ik merk op dat deze wijze van exonereren
naar Duits recht in strijd  zou  zijn  met het duidelijkheidsgebod. Zie hoofdstuk 2 paragraaf 4.

97      Met dank aan het CVS.
98 Zie uitgebreider overde voordelen van dekking van een risico doormiddel van een schadeverzekering

in plaats van via het aansprakelijkheidsrecht hoofdstuk 4 paragraaf 3.2.3.
99      Het zal dan voornamelijk gaan om reparateurs.

149



Hoofdstuk 6

In het geval zich schade aan de inboedel van een consument voordoet, is het de
vraag of exoneratie ten aanzien van die schade mogelijk is. Ook hier geldt weer
dat deze vraagbevestigend moet worden beantwoord indien de consument redelijke
verzekeringsmogelijkheden heeft. In dat opzichtmoet worden opgemerktdat zo'n
tien procent van de consumenten niet over een inboedelverzekering beschikt.""
Mag men desondanks van een consument verwachten dat hij een dergelijke
verzekering afsluit?

Aan de ene kant lijkt het onredelijk consumenten die een dergelijke
verzekering - om wat voor reden dan ook - niet hebben afgesloten, met een bedrag
aan schade te confronteren terwijl die schade is veroorzaakt door een handelen
waarvoor de prestant aansprakelijk is. Aan de andere kant valt er ook wat voor
het argument te zeggen dat niet exonereren meebrengt dat de negentig procent
van de consumenten die wel een verzekering hebben afgesloten, onnodig extra
voor hun bescherming moeten betalen omdat slechts een klein gedeelte niet is
verzekerd. Daar komt bij dat een volledige schadevergoeding door de prestant
eveneens kruissubsidiering mee kan brengen, aangezien de eigenaars met een
inboedel van een lage waarde in dat geval mede het risico financieren op schade
toegebracht aan de eigenaars van meer waardevolle inboedels. Wat betekent het

voorgaande concreet?
Ik denk dat de meest wenselijke oplossing kan worden gevonden in het

hanteren van een aansprakelijkheidsbeperking. Die zou van een dusdanige hoogte
moeten zijn dat consumenten die een inboedel met een beperkte waarde hebben,
hun schade volledig krijgen vergoed, los van de vraag of het risico op schade aan
de inboedel door een verzekering is gedekt. Heeft de inboedel daarentegen een
hogere waarde, dan mag men van een consument denk ik w61 verwachten dat hij
zich verzekert. De prestant mag zijn aansprakelijkheidsbeperking daar vervolgens
op afstemmen. De niet-verzekerde consument zal het risico ten aanzien waarvan
is geexonereerd in het geval van schade dan zel fmoeten dragen. Nadeel van deze

benadering is wel dat door het uitoe fenen van regres kruissubsidienng en eventuele

overbodige bescherming tot aan het bedrag van de aansprakelijkheidsbeperking
kan blijven plaatsvinden. Kruissubsidiering is echter onvermijdelijk, indien men
zoals ik hiervoor heb verdedigd alleen een beperking en niet een uitsluiting van
de aansprakelijkheid wenselijk acht.

Onbillijkheden ten aanzien van consumenten die niet zijn verzekerd- terwijl
dit wel van hen mocht worden verwacht - kunnen denk ik worden voorkomen
indien de prestant de consument bij de totstandkoming van de overeenkomst

duidelijk op de aanwezigheid en inhoud van een exoneratieclausule wijst. Het lijkt
weinig bezwaarlijk om aan de prestant in de transacties welke ik hierboven heb
genoemd, een dergelijke informatieplicht op te leggen. Daarbij dient de prestant

100 Met dank aan het CVS.
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de consument te wijzen op het feit dat deze het risico ten aanzien waarvan is

geexonereerd zelf door middel van een schadeverzekering kan en dient te
ondervangen."' Zo zal bijvoorbeeldeen dakdekkereen consument duidelijk moeten

wijzen op het feit dat zijn werkzaamheden brandgevaarlijk zijn, zijn
aansprakelijkheid voor brandschade aan de woning en inboedel is beperkt en dat
de consument het risico ten aanzien waarvan is geexonereerd, zelf kan en dient
te verzekeren. Doet de consument dat niet, dan moet het voor hem duidelijk zijn
dat hij in het geval van (een omvangrijke) schade deze maar zeer beperkt krijgt
vergoed.

4.4 Behandeling zaken van ondernemers

De schadesoorten die zich in het geval van behandeling van zaken van ondernemers
kunnen voordoen, zijn divers. Zo kan ondeskundige behandeling schade aan de
te behandelen zaak zelf en schade aan andere zaken van de afnemer tot gevolg
hebben. Wordt de prestatie daarentegen niet (op tijd) verricht, dan kan dat
vertragingsschade meebrengen. Aan de orde is hier wanneer van een ondernemer
kan worden verwacht dat hij het risico op schade aan zijn zaken zelfdoor middel
van een verzekering ondervangt, zodat de prestant zijn exoneratieclausule daarop
kan afstemmen.

Dat men vaneenondernemerkan verwachten dat hij zijn opstal(len) verzekert,
is reeds in hetkader van de bewakingsovereenkomst aan de orde gekomen: 02 Dat
betekent dat ook in het geval een opstal wordt'behandeld', exoneratie geoorloofd
is. Die vaststelling is van belang voor werkzaamheden zoals die worden verricht
door bijvoorbeeld dakdekkers en glazenwassers. Voor wat betreft de inventaris
die aan de ondernemer toebehoort, wil ik hetzelfde opmerken. Ook ten aanzien

daarvan mag men van een ondernemerverwachten dat hij zijn inventaris afdoende
door middel van een (brand)verzekering dekt. Schade die tijdens werkzaamheden
door brand of een ander gedekt gevaar (zoals bijvoorbeeld waterschade) aan de
inventaris wordt veroorzaakt, is daarmee (gedeeltelijk) exonereerbaar.

Voor wat betreft machines van een ondernemer geldt naar mijn mening een
andere benadering. Het gaat dan bijvoorbeeld om gasturbines, drukkerijmachines
en draaibanken. Zij hebben een aanzienlijke waarde en beschadiging van die
machines kan dan ook een gevoelig financieel verlies meebrengen. Om die reden

mag denk ik van een ondernemer worden verwacht dat hij het risico op (zaak)schade
aan zijn machines niet alleen doormiddel van een brandverzekering maarook door
middel van een'all risks'-verzekeringondervangt. De machine is in dat geval tegen

101 Wordtdie informatieplicht geschonden, dan is nietigheid van hetbeding hetgevolg Ziehoofdstuk
4 paragraaf 3.2.3.

102   Hoofdstuk 5 paragraaf 7.
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ieder van buiten komend onheil gedekt, tenzij het onheil door de verzekeraar
specifiek van dekking is uitgesloten. Heeft de ondernemer een 'all risks'-
verzekering afgesloten, dan brengt dat mee dat de (zaak)schade die de prestant
tijdens (non-conform) onderhoud ofreparatie aan de machine veroorzaakt, door
de verzekering van de afnemer wordt gedekt. De ondernemer krijgt zijn schade

dus gecompenseerd via een eigen vergoedingssysteem. In dat opzicht moet worden
vermeld dat het eigen risico van de ondernemer beperkt is.

103

Wil de ondernemer de bedrij fsschade die uit de materiele beschadiging van
een machine voortvloeit, eveneens zien vergoed, dan dient hij met de prestant een
individuele overeenkomst te sluiten of het risico zelf door middel van een
verzekering te ondervangen. '04 Het gaat dan om een bedrijfsschadeverzekering.
Het verlies dat wordt geleden en de nettowinst die wordt gederfd, komt in dat geval
voor vergoeding in aanmerking. Het eigen risico wordt bij deze verzekeringsvorm
niet in euro's maar in werkdagen uitgedrukt. Dat heeft te maken met het feit dat
stilstand van een machine - om wat voor reden dan ook - regelmatig voorkomt;
de premie kan zo binnen redelijke grenzen worden gehouden.

105

Voor wat betreft schade aan de informatietechnologie van een ondernemer
geldt mijns inziens hetzelfde als ik hiervoor ten aanzien van machines opmerkte.
Hardware en software zijn een noodzakelijk onderdeel van de bedrijfsvoering en
maken opslag, verwerking en transport van gegevens mogelijk. Die gegevens zijn
vervolgens vanbelang voorde (uitvoering, sturing en controle van) bedrijfsproces-
sen van een ondernemer. Gaat er in dat opzicht iets mis, dan kan dat aanzienlijke
schade tot gevolg hebben. Omdie reden mag men vaneen ondernemerverwachten
dat hij de kans op schade aan zijn informatietechnologie door middel van een
verzekering ondervangt. Wil de afnemer de schade zien vergoed die uit de schade
aan zijn informatietechnologie voortvloeit, dan zal hij daarvoor - indien hij met
de prestantnieteen individuele overeenkomst sluit-eenbedrijfsschadeverzekering
dienen af te sluiten. Het gaat dan om een vergelijkbare verzekering als die welke
ik hiervoor heb beschreven. 106

In het voorgaande heb ik proberen vast te stellen wanneer een afnemer in
het geval van de overeenkomst tot behandeling van zaken een risico zelf dient te
verzekeren. De prestant kan zijn exoneratiemogelijkheden daarop afstemmen, zo

103 Het eigen risico bedraagt veelal NLG 500. Zie Handboek overrisico's en verzekeringen, § 3510-4.
Stand oktober  1999.

104      Zie in dat opzicht hoofdstuk 4 paragraaf4.6, waarin kort gezegd naar voren kwam dat aansprakelijk-
heid voor winstderving ook in het geval van niet-verzekerbaarheid exonereerbaar is.

105 Het eigen risico bedraagt veelal twee dagen. Stel dat een machine een jaarbelang heeft van EUR
5.000.000, dan kost, ervan uitgaande dat een jaar 250 werkdagen omvat, 6dn werkdag EUR 20.000.
Het eigen risico bedraagt in dat geval EUR 40.000. Zie Handboek over risico's en verzekeringen,
§§ 3510-14 en 3510-15.

106  Handboek over risico's en verzekeringen, § 3510-3. Ook hier past weer de opmerking dat
aansprakelijkheid voor winstderving op grond van hetgeen in hoofdstuk 4 paragraa f 4.6 is gesteld,
exonereerbaar is.
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heb ik hoofdstuk 4 verdedigd. Betreft het een risico dat door de afnemer

(redelijkerwijs) niet-verzekerbaar is, dan moet worden teruggevallen op de regels
zoals die in de paragrafen 4.2 en 4.4 e.v. van hoofdstuk 4 uiteen zijn gezet. Het
gaat dan bijvoorbeeld om schade aan de te behandelen zaak zonder dat zaakschade
kan worden aangenomen ofom zuivere vermogensschade die de afnemer lijdt ten
gevolge van niet-tijdige nakoming.

4.5 Ernstige fouten van niet-leidinggevende ondergeschikten

De behandeling van zaken zal veelal dooreen niet-leidinggevende ondergeschikte
worden uitgevoerd. Veroorzaakt die persoon schade waarvoor de prestant
aansprakelijk is, dan is het van belang vast te stellen in hoeverre de prestant zich
ten aanzien daarvan kan exonereren. Hiervoor hebben wij gezien dat (ernstige)
fouten van niet-leidinggevende ondergeschikten naar Nederlands en Duits recht
in het handelsverkeer onder (van elkaar verschillende) voorwaarden exonereerbaar

zijn. In hoofdstuk 4 paragraaf 5 heb ik mijn benadering naar voren gebracht en
kort gezegd gesteld dat in het geval de schade is veroorzaakt door opzet ofgrove
schuld van een niet-leidinggevende ondergeschikte, alleen een beroep op een
redeluke exoneratieclausule mogelijk is. Die benadering wil ik in deze paragraaf
afzetten tegen die welke in het Nederlandse en Duitse recht in het handelsverkeer
wordt gehanteerd.'07 Het consumentenverkeerbespreek ik hierniet, omdat ik denk
dat een dergelijke bespreking weinig toevoegt aan hetgeen ik reeds in hoofdstuk
4 paragraaf 5 heb geschreven. Ik verwijs daar dan ook naar.

In hetMatatag/De ScheWe-arrest stelde de Hoge Raad dat bij ernstige fouten
van niet-leidinggevende ondergeschikten een beroep op een exoneratieclausule
geoorloofd is indien:
a.      Het gaat om een overeenkomst tussen bedrijven die regelmatig met elkaar

te doen hebben.

b.         Standaardisering door algemene voorwaarden met exoneraties een algemeen
verschijnsel is.

c.      Er sprake is van 'schade als hier geleden'. 108

Wat de Hoge Raad nalaat, is aan te geven waarom een beroep op een exoneratie-
clausule onderdeze voorwaarden geoorloofd is. Ook in de literatuurbesteedt men
aan dit punt maar weinig aandacht.

De ratio van de eerste twee vereisten is denk ik gelegen in de omstandigheid
dat de afnemer de exoneratieclausule in dat geval mag verwachten. Een informatie-

107      Ikkijkniet naar Engeland, omdat in datrechtsstelsel de omstandigheid dat de schade is veroorzaakt
door een ondergeschikte van de prestant niet van belang is bij de beoordeling van de redelijkheid
van een exoneratieclausule. Zie hoofdstuk 2 paragraaf 6.4.

108 HR 31 december 1993, NJ 1995,389 nt. CJHB.
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probleem doet zich dan niet voor.'09 Maar die omstandigheid brengt nog niet mee
dat een exoneratieclausule om die reden redelijk is. Het zou namelijk eveneens

mogelijk kunnen zijn dat de afnemer met de aanwezigheid en inhoud van de
exoneratieclausule heeft 'ingestemd' omdat de prestant over een machtspositie
beschikte, dan wel het risico ten aanzien waarvan is geexonereerd dusdanig is,
dat het voor de prestant niet lonend was om erover in onderhandeling te treden.

Het lijkt dan weinig aantrekkelijk om een door de gemiddelde afnemer voor
ongewenst gehouden exoneratieclausule -maar waarmee de afnemerom(66n van
de) voornoemde redenen toch heeft ingestemd - geoorloofd te achten. Ik verwijs
in dat opzicht naar hetgeen ik daarover in hoofdstuk 3 paragraaf 2.3 heb gesteld.

In hoeverre in de zinsnede 'schade als hier geleden' een beperking moet
worden gelezen is mij niet duidelijk. Ook in de literatuur ben ik een behandeling
van die vraag niet tegengekomen. InMamtag/De Schelde ging het om ladingschade
ten gevolge van een lekkage. De exoneratieclausule bepaalde dat de prestant wel
gehouden was tot opheffing van gebreken en tekortkomingen die het gevolg waren
van slecht vakmanschap, maar niet tot vergoeding van 'gevolgschade' zoals in

dit geding aan de orde was. Dat zou kunnen betekenen dat de geformuleerde regel
alleen opgaat indien de prestant zich ten aanzien van gevolgschade heeft

geexonereerd en - wat waarschijnlijk lijkt - de prestant zich niet kan exonereren
ten aanzien van de vordering tot nakoming. Ook kan het zijn dat de Hoge Raad
meent dat personenschade wel voor vergoeding in aanmerking dient te komen.

Ten aanzien van het Duitse recht wil ik de wenselijkheid van de benadering
vanhet Bundesgerichtshofin de'Werftwerkvertrag I'-zaak kortbespreken: 10 Die

benadering sluit aan bij de door mij voorgestane beoordeling van de redelijkheid
van een exoneratieclausule. Het Bundesgerichtshofhechtte in voornoemde zaak
onder meer belang aan de omstandigheid dat het risico ten aanzien waarvan de

prestant zich had geexonereerd, door zo goed als iedere afnemer is verzekerd. Dat

brengt mee dat het weinig waarschijnlijk is dat een (gemiddelde) afnemer wenst
te betalen voor het dragen van het risico door de prestant. Die benadering komt
dus overeen met hetgeen ik in hoofdstuk 4 heb gesteld. De omstandigheid dat het
beding gebruikelijk is, is - anders dan het Bundesgerichtshofmeent - echter naar

mijn mening niet relevant voor de beoordeling van de redelijkheid van een
exoneratieclausule. Het enkele feit dat geen informatieprobleem kan worden

aangenomen, betekent nog niet dat de rechter niet de bevoegdheid zou hebben
in de totstandgekomen risicoverdeling in te grijpen, zo heb ik in hoofdstuk 3

109    Vergelijk Valk 2001, p. 340 die opmerkt dat de Hoge Raad in het Matatag/De Schelde-arrest de
nadruk legt op de ordenende rol die de exoneratieclausule vervult, aangezien de gebruikelijkheid
van het beding meebrengt dat partijen weten wie van hen voor verzekering moet zorg dragen.
Vergelijk in dat opzicht de hiervoor besproken zaak Rb Rotterdam 31  juli  1992, SkS  1993,50
(Delta Lloyd Schadeverzekering NV/De Groot & Van Vliet Scheepswerf en Machinefabriek BV).

110 BGH NJW 1988, 1785.
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betoogd. Ook het feit dat de afnemer zelfeveneens mogelijkheden heeft het risico
te beheersen, speelt in de door mij bepleite invulling van het redelijkheidsbegrip
geen rol en dient - zoals ik reeds heb betoogd - in het kader van het leerstuk eigen
schuld te worden meegewogen. 111

5            Conclusie

In dit hoofdstuk heb ik mij gericht op de redelijkheid van de exoneratieclausule
die is geformuleerd in een overeenkomst op grond waarvan de prestant zich heeft
verplicht tot de behandeling van een zaak. Voor wat betreft het consumentenverkeer
heb ik aangegeven dat het naar Nederlands recht moeilijk is vast te stellen of een
beroep op een exoneratieclausule de redelijkheidstoets in een dergelijke overeen-
komst doorstaat. Uitspraken van zowel de burgerlijke rechter als de Stichting
Geschillencommissies voorConsumentenzaken zijn schaars. Zelfben ik van mening
dat in het geval van het ontwikkelen van foto's en het reinigen van kleding, zoals
dat in Engeland en Duitsland gebeurt, invoering van een prijskeuzesysteem
wenselijk kan zijn. Het risico op schade aan de behandelde zaak zelfofaan andere
zaken, zal mijns inziens in beginsel voor vergoeding in aanmerking dienen te
komen. Dit is slechts anders indien de zaken een excessieve waarde hebben, dan
wel verzekering door de afnemer redelijkerwijs mogelijk is. Die redelijke
verzekeringsmogelijkheden moeten worden aangenomen indien het gaat om zaken
als opstallen, inboedels en kostbaarheden.

In het handelsverkeerbestaat naar geldendNederlands recht meerduidelijk-
heid. Exoneratieclausules op grond waarvan de ondernemer zich slechts

aansprakelijk acht voor schade die is veroorzaakt door opzet ofgrove schuld van
hemzelfofvan zijn (niet-)leidinggevende ondergeschikte, worden doorde rechter
veelal toepasselijk geoordeeld. Zelf zou ik in de casusposities die aan deze
uitspraken ten grondslag lagen tot een vergelijkbare uitkomst zijn gekomen nu
het daar redelijkerwijs verzekerbare schade aan een schip, dan wel redelijkerwijs
verzekerbare schade aan een opstal betrof. Wel zou ik vanuit preventieoogpunt
slechts een beperking van de aansprakelijkheid voor wenselijk houden indien de
schade is veroorzaakt door schuld van de prestant zelf of diens leidinggevende
ondergeschikte.

Exoneratie werd eveneens voor geoorloofd gehouden in die zaken waarin
het respectievelijk ging om schade die door een schip van de afnemer aan derden
was toegebracht, waterschade aan een schip en schade aan vee. Nu die schadeposten
redelijkerwijs verzekerbaar moeten worden geacht, zou ook ik exoneratie willen
toestaan.

111 Zie hoofdstuk 4 paragraaf 4.2.
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Beroepsaansprakelijkheid

1           Inleiding

De beroepsaansprakelijkheid heeft betrekking op de aansprakelijkheid van de
beoefenaren van vrije beroepen (hierna: beroepsbeoefenaren), zoals de advocaat,
de notaris, de accountant, de belastingadviseur, de architect, de deurwaarder en
de arts. Het bijzondere aan de aansprakelijkheid van beroepsbeoefenaren is dat
eventuele claims hoog kunnen zijn: Zo hoog zelfs, dat zij lang niet altijd door
een beroepsaansprakelijkheidsverzekering kunnen worden gedekt. Ook de financiele
reserves van het kantoor waarvoor de beroepsbeoefenaar werkzaam is, zullen niet
altijd toereikend zijn. De beroepsbeoefenaar lijkt er om die reden belang bij te
hebben zijn aansprakelijkheid te beperken. Ik wil bekijken in hoeverre exoneratie
ten opzichte van zijn client daartoe een oplossing biedt.2 Mijn bespreking beperkt
zich tot de exoneratiemogelijkheden van de advocaat, de notaris, de accountant
en de arts, nu bij deze beroepsbeoefenaren de aansprakelijkheidslast het grootst
lijkt te zijn.

Het plan van aanpak is als volgt. In paragraaf 2 behandel ik kort de wijze
waarop de beroepsaansprakelijkheid in het Nederlandse, Engelse en Duitse recht
wordt beoordeeld. De daaropvolgende paragraaf (3) betreft de vraag in hoeverre
exoneratie door beroepsbeoefenaren in de drie rechtsstelsels geoorloofd wordt
geacht. Paragraaf4 geeft weer hoe de redelijkheid van een dooreen beroepsbeoefe-
naar gehanteerde exoneratieclausule naar mijn mening zou moeten worden
beoordeeld. De exoneratiemogelijkheden van de arts nemen een bijzondere positie
in en worden daarom in een afzonderlijke paragraaf(5) behandeld. Duidelijk zal
worden dat de arts voor wat betreft zijn aansprakelijkheid voor medische fouten

1        Zie bijvoorbeeld de claim van zeven miljard gulden van Credit Lyonnais tegen KPMG vanwege
de mislukte overname van MGM/United Arlist, de Volkskrant, vrijdag 10 maart 2000. Zie verder
Bolt & Spier 1996, p. 25. Zij schrijven dat er in de VS verschillende procedures aanhangig zijn
gemaakt, waar bedragen van circa dertig miljard dollar worden geclaimd. Henssier, AnwBI 1996,
p. 3 wijst er tot slot op dat in de VS Price Waterhouse in  1992 tot betaling van een bedrag van 339
miljoen dollaren KPMG in  1994 toteen bedrag van 186,5 miljoen dollar is veroordeeld.

2 Andere mogelijkheden tot beperking van de aansprakelijkheidslast van de beroepsbeoefenaar zijn
in de literatuur ruimschoots aan de orde gekomen. Zo is bijvoorbeeld aanpassing van de rechtsvorm
mogelijk (omzetting van maatschap naarNV). Zie verder Arisz 1987, p. 52 e.v., Brunner, AA 1995,
p. 939, Kamphuisen 1987, p  88 e.v., Koopmann, AA 1995, p. 763 e.v., Kortmann, De NV 1995,
p. 14 e.v., Slagter, TVVS 1995, p  137 en Wessels, NJB 1995,p. 233. Zie voorde exoneratiemogelijk-
heden ten opzichte van derden Van den Akker 2001, p. 185 e.v.
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naar zowel Nederlands, Engels als Duits recht geen exoneratiemogelijkheden heeft.

In paragraaf 6 wil ik verdedigen dat exoneratie daarentegen mogelijk zou moeten
zijn. Vervolgens wordt in paragraaf 7 bezien of exoneratie ten aanzien van de

vordering tot personenschade ook buiten het geval van medische aansprakelijkheid
geoorloofdmoet worden geacht. In de slotparagraaf(8) eindig ik met een conclusie.

2          Beroepsaansprakelijkheid

De beroepsbeoefenaar kan in beginsel zowel op grond van overeenkomst als op
grond van onrechtmatige daad aansprakelijk worden gesteld. Het verschil in
grondslag heeft geen gevolgen voor de beoordeling van de redelijkheid van een
exoneratieclausule. Aangezien de redelijkheid van de exoneratieclausule in dit
onderzoek alleen in het contractuele kader wordt besproken, beperk ik mijn
bespreking daartoe. Ik geefgeen uitgebreid overzicht, nu dat voor de beantwoording
van de vraag in hoeverre beroepsbeoefenaren zich van aansprakelijkheid kunnen

vrijtekenen niet nodig is. Het gaat er om enig inzicht te geven in de wijze waarop
de (contractuele) aansprakelijkheid van de beroepsbeoefenaar wordt beoordeeld.

In Nederland worden de werkzaamheden van de beroepsbeoefenaar verricht
uit hoofde van een overeenkomst van opdracht (afdeling 7.7.1 BW). Uitzondering
daarop vormen de werkzaamheden van de arts. Die worden bestreken door de
overeenkomst inzake de geneeskundige behandeling, die is neergelegd in afdeling
7.7.5 BW. In beide afdelingen is een zorgvuldigheidsnorm opgenomen, op grond
waarvan de beroepsbeoefenaar bij zijn werkzaamheden de zorg van een goed
beroepsbeoefenaar in acht moet nemen (art. 7:401 BW respectievelijk 7:453 BW3).4

Doet hij dat niet, dan is aan de belangrijkste aansprakelijkheidseis voldaan. De

beroepsbeoefenaar is aansprakelijk indien ook de overige vereisten van wanprestatie
(art. 6:74 BW) zijn vervuld. 5

Naar Engels recht is de beroepsbeoefenaar aansprakelijk in het geval van
niet-nakoming van de overeenkomst ('breach of contract'). De verplichting 'to
exercise reasonable skill and care' is ook naar Engels recht voor een beroepsbeoefe-
naar de belangrijkste aansprakelijkheidsgrondslag:

3        Art. 7:453 BW voegt daar nog aan toe dat de hulpverlener daarbij in overeenstemming met de op
hem rustende verantwoordelijkheid moet handelen, voortvloeiende uit de voor hulpverleners geldende
professionele standaard.

4         Vergelijk HR 26 april  1991, NJ 1991,455 (Benjaddi/Neve) waar de Hoge Raad opmerkt dat de
Rechtbank terecht tot uitgangspunt heeft genomen dat er aileen sprake is van wanprestatie als een

redelijk bekwaam en redelijk handelend vakgenoot dit advies  niet zou hebben gegeven.
5           Zie voor een uitgebreide behandeling Michiels van Kessenich-Hoogendam  1995, p. 5 e.v. en p.

24 e.v.
6         Zie de ss. 13 en 16 SGSA. Zie voor een uitgebreidere bespreking Hodgin (ed.) 1996, p. 39 e.v. en

p. 71 e.v. Zie eveneens Jackson & Powell 2002, nr. 2-007.
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In Duitsland vallen de werkzaamheden van de advocaat, de belastingadviseur
en de accountant onderde regeling van de §§ 675 jo 611 e.v. BGB ('Geschaftsbesor-
gungsvertrag'). Voor de arts zijn de §§ 611 e.v. BGB van belang ('freien
Dienstvertrag'). De aansprakelijkheid van de notaris wordtbeoordeeld aan de hand
van de in § 19 BNotO geformuleerde 'Amtspflichtverletzung: De beroepsbeoefe-
naar is aansprakelijk indien hij ingevolge de §§ 280 jo 276 I BGB toerekenbaar
tekortschiet.7 De geobjectiveerde norm van de zorgvuldig handelend beroepsbeoefe-
naar wordt daarbij tot uitgangspunt genomen:

3 Exoneratie mogelijk?

In de Nederlandse literatuur wordt wel verdedigd dat een volledige uitsluiting van
de aansprakelijkheid doorberoepsbeoefenaren niet mogelijk is: Alhoewel, zoals
wij zo dadelijk zullen zien, op grond van de voor advocaten geldende Verordening
Beroepsaansprakelijkheid (VBA)'0 slechts een beperking van de aansprakelijkheid
wordt toegelaten, bepaalt art. 7 1id 1 VBA dat vrijtekening geoorloofd is voorzover
de door de advocaat verplicht afgesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering
geen  aanspraak op uitkering geeft. 11 Ook notarissen hebben  in hun algemene
voorwaarden bepaald dat de aansprakelijkheid kan worden beperkt tot het bedrag
waarvoor de verzekering uitbetaalt: 2 Consequentie van deze wijze van exonereren
lijkt te zijn dat de waarschijnlijkuitzonderlijke omstandigheid dathetjaarmaximum
is bereikt' 1  of de schade te  laat is gemeld voor rekening van de client komt,14 nu
de verzekeraar in die gevallen niet uitkeert. Accountants kennen een wat andere

7       Deutsch, JZ 2002, p. 589.
8          Hirte 1996, p.  135 e.v. Zievoor notarissen Haug 1997, Rdn. 67.
9           Zie Michiels van Kessenich-Hoogendam 1995, p. 66. Vergelijk eveneens de bij de voor advocaten

geldende Vordering beroepsaansprakelijkheid behorende nota van toelichting, Adv. bl. 1991, p
307, waar wordt opgemerkt dat algehele uitsluiting van aansprakelijkheid geenszins in het belang
van het publiek en de balie wordt geacht. Zie ook de Kamerstukken II 1995/1996,23 706, nr. 6,
p. 44 (betrekking hebbende op de wettelijke regeling van het notarisambt): 'Ontoelaatbaar is in
ieder geval uitsluiting van aansprakelijkheid beneden het bedrag dat door verzekering is gedekt,
dan wei - bij het ontbreken van (een redelijke) verzekeringsdekking - het bedrag dat verzekerbaar
(i.e. dekking die tegen een redelijke premie is te verkrijgen) is.' Anders: De Vries, AA  1995, p.
187, die deze regel niet zonder uitzondering wil doen gelden. Vergelijk eveneens hoofdstuk 3
paragraaf 4 waar de individuele overeenkomst aan de orde kwam.

10         Volledigheidshalve merk ik op dat hethier (slechts) om een verordening (en dus niet een wet) gaat.
Er is sprake van een tuchtrechtelijke norm die in beginsel alleen intern werkt. Zie Tjittes  1996,
p. 36 e.v

11      Art. 3 onder a VBA.
12         Art. 3 van de door de KNB gehanteerde algemene voorwaarden voor de beroepsaansprakelijkheid.
13      Lieverse, De accountant 1987, p. 87.
14       In de nota van toelichting, Adv. bl. 1991, p. 308 worden de voorbeelden gegeven dat vrijtekening

in beginsel mogelijk is, in het geval van schade tengevolge van activiteiten van de advocaat die
niet tot de verzekerde werkzaamheden behoren en schade tengevolge van gebeurtenissen buiten
de landen van de EG.
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benadering, aangezien zij hun exoneratieclausule afstemmen op het in rekening
gebrachte honorarium:5 Van een aansprakelijkheidsuitsluiting is in dat geval geen

sprake.

Rechtspraak die betrekking heeft op de vraag ofeen beroepsbeoefenaar zijn
aansprakelijkheid kan uitsluiten is in Nederland zeldzaam. Ik kan slechts wijzen
op.Coen  Hendriks  Vastgoed BV/Mr.  X:6  In die zaak ging het om een notaris die
een verkocht goed in de veilingakte onjuist had omschreven. Die fout was het
gevolg van een blindelingse overname van een omschrijving uit een oude concept-
splitsingsakte. Terafwering van zijnaansprakelijkheid deed de notaris een beroep
op de exoneratieclausule uit die splitsingsakte en de algemene veilingvoorwaarden.
De exoneratieclausule bepaalde - voorzover hier van belang - dat de koper aan
eventuele onjuistheden ofonvolledigheden geen recht op schadevergoeding kon
ontlenen. De Rechtbank overwoog dat deze exoneratie jegens de koper veel te
ver ging. In dat opzicht achtte de Rechtbank van belang zijn rechercheplicht als
notaris, de bijzondere positie die een notaris inneemtbij zijn ministerie ter veiling
en de zeer grote omvang van de afwijking die de omschrijving in de akte met de
werkelijke situatie vertoonde. Onder deze omstandigheden kon de notaris zich
jegens de koper niet te goeder trouw op de exoneratieclausule (inhoudende een
aansprakelijkheidsuitsluiting) beroepen, aldus de Rechtbank. Dat betekent dus
dat een aansprakelijkheidsuitsluiting door een notaris volgens de Rechtbank
Rotterdam niet zonder meer ontoelaatbaar is.

Hoe oordeelthetNederlands recht overde toelaatbaarheid vaneen aansprake-
lijkheidsbeperking? Art. 7 lid  l VBA gaat er zoals ik hiervoor schreef vanuit dat
het de advocaat die aan zijn verplichting tot verzekering heeft voldaan, 17 is

toegestaan zich boven het bedrag van de verplichte verzekeringsdekking van
aansprakelijkheid vrij te tekenen: 8 Deze verzekeringsdekking bedraagt per
advocaati9 tenminste  EUR 453.780 per gebeurtenis tot een totaal van tenminste
tweemaal ditbedragper verzekeringsjaar.20 Bij het opstellen van zijn aansprakelijk-

heidsbeperking zal een advocaat zich volgens de bij de VBA behorende nota van
toelichting moeten afvragen of hij, gegeven de aard en omvang van de aan hem
toevertrouwde belangen, de aansprakelijkheidsbeperking verantwoord en in
redelijkheid verdedigbaar acht. 21

15     Art. 13 van de algemene voorwaarden van het NIVRA.
16     Rb Rotterdam 11 april 1986, NJ 1988,486.
17 Deze verplichting is neergelegd in art. 2 VBA.
18 Het eigen risico dat door de beroepsaansprakelijkheidsverzekeraar wordt gehanteerd dient voor

rekening van de advocaat te blijven.
19          Of indien de advocaat deel uitmaakt van een samenwerkingsverband per samenwerkingsverband.
20     Art 3 VBA.
21      Adv. bl. 1991, p. 307. Ik kom daar in het onderstaande op terug.

160



Beroepsaansprakelijkheid

Voornotarissen is de verzekeringsdekking uitgebreider.22 Alhoewel notarissen
net als advocaten een eigen beroepsaansprakelijkheidsverzekering met eenzelfde
dekking hebben, kunnen zij eveneens aanspraak maken op de collectieve
aanvullende beroepsaansprakelijkheidsverzekering die de KNB voor haar leden
heeft afgesloten. Een notaris kan op deze verzekering een beroep doen, wanneer
zijn individuele verzekering ontoereikend blijkt te zijn. Daarmee komt de dekking
per notaris in totaal op EUR 11.345.000 per schadegeval, met een totaal van EUR
22.690.000 voor alle schadegevallen in een jaar per notaris. Is ook deze dekking
niet toereikend, dan kan nog een beroep worden gedaan op de collectieve
vangnetdekking. Deze verzekering biedt een dekking tot EUR 11.345.000 per
gebeurtenis met een maximum van EUR 45.380.000 voor alle notarissen
gezamenlijk.23

Een geheel andere benadering treft men aan in de door het Nederlands Instituut
voor Registeraccountants opgestelde algemene voorwaarden. De exoneratieclausule
is niet afgestemd op de (eventuele) aanwezigheid van een beroepsaansprakelijk-
heidsverzekering.24 Art.  13 van die voorwaarden bepaalt dat de aansprakelijkheid
wordt beperkt tot een maximum van driemaal het bedrag van het honorarium voor
de betreffende opdrachtoverhet laatste kalenderjaar.25 Dit is slechts anders indien
aan de zijde van de opdrachtnemer sprake is van opzet ofdaarmee gelijk te stellen
grove nalatigheid, aldus het artikel.

Volgens sommige schrijvers is een exoneratieclausule redelijk indien zij is
afgestemd op het bedrag dat redelijkerwijs verzekerbaar moet worden geacht.26

22 Zie hierover Hendrikse, WPNR 2000, p. 460 e.v.
23     Zie de algemene voorwaarden van de KNB.
24         Lieverse, De accountant 1997, p. 87 acht deze wijze van exoneratie niet noodzakelijkerwijs beter

of slechter.
25     De algemene voorwaarden van een groot accountantskantoor gaan verder in hun exoneratie. De

aansprakelijkheid voor directe schade (waaronder wordt verstaan: (1) schade aan zaken; (2) de
in redelijkheid gemaakte kosten ter voorkomingofbeperking van de directe schade die kon worden
voorzien bij het intreden van de omstandigheid waarop de aansprakelijkheid is gebaseerd; (3) de
in redelijkheid gemaakte kosten voor het vaststellen van de schadeoorzaak, de aansprakelijkheid,
de directe schade en de herstelmethode) wordt gedeeltelijk vergoed. Voor indirecte schade - en
dat is juist de schade waar het in het geval van beroepsaansprakelijkheid om gaat - wordt geen
aansprakelijkheid aanvaard. Onderindirecte schade wordt in ieder geval verstaan (1) gevolgschade
(2) winstderving (3) verliezen (4)de kosten gemaakt ter voorkoming of vaststelling van de gevolg-
schade en (5) alle andere schade dan directe schade. De aansprakelijkheid wegens overlijden of
persoonlijk letsel is beperkt tot een bedrag van EUR 1.000.000. Bij opzet of grove schuld geldt
een onbeperkte aansprakelijkheid.

26 Zie bijvoorbeeld Christiaans 1999, p.  1 15, Driessen, Juridisch up to date 2001, p. 21, Kortmann,
De NV 1995, p.  16 en Schoordijk 1979, p. 5. Hartlief, A&V  1994, p. 148 stelt dat de kans klein
is dat een rechter een beperking tot een bedrag dat redelijkerwijs verzekerbaar is terzijde stelt. Slagter,
TVVS  1995, p. 177 merkt op: 'Voor zover een aansprakelijkheid door verzekering kan worden
gedekt tegen redelijke voorwaarden, zou een verdergaande beperking van aansprakelijkheid onredelijk
zijn. Redelijk is dus een uitsluiting van aansprakelijkheid voor een bedrag boven hetgeen niet of
slechts tegen een exorbitant hoge premie kan worden verzekerd.' Vervolgens merkt hij echter op
dat bij het opstellen van een exoneratieclausule ook een relatie met het honorarium kan worden
gelegd. Michiels van Kessenich-Hoogendam 1995, p. 66 meent dat het verzekerd bedrag waarop

161



Hoofdstuk 7

De verplichte verzekeringsdekking voor advocaten van EUR 453.780 zal zeker
niet voor ieder advocatenkantoor de redelijkerwijs verkrijgbare dekking zijn.27

Daarom hebben met name de grote advocatenkantoren zich tot een veel hoger

bedrag van zo ongeveer EUR 50.000.000 verzekerd enhun aansprakelijkheidsbeper-
king op dat bedrag afgestemd. Gelet op de aard van de zaken die door deze grote
kantoren wel worden behandeld, lijkt een dergelijke dekking geen overbodige
luxe.28 Notarissen van grote kantoren met een ondernemings- en/ofregistergoede-

renpraktijk sluiten naast de hiervoor genoemde individuele en de (aanzienlijke)
collectieve dekkingen soms nog een aanvullende verzekering van enkele tientallen

miljoenen euro's af. 29

In Engeland treft men in de literatuur het standpunt aan, dat het beroepsbeoe fe-
naren niet is toegestaan zich volledig van aansprakelijkheid voor'negligence' vrij
te tekenen. Achterliggende gedachte is dat een client vertrouwt op de kennis en

vaardigheden van de beroepsbeoefenaar. Een uitsluiting van de aansprakelijkheid
zou daarmee in strijd zijn. 30

Voor sommige beroepsbeoefenaren bepaalt de wet expliciet dat een
aansprakelijkheidsuitsluiting (voor bepaalde werkzaamheden) ontoelaatbaar is.
Zo stelt s. 60 (5) Solicitors Act 1974 dat advocaten in een 'contentious business
agreement'3' hun aansprakelijkheid voor'negligence' niet kunnen uitsluiten. Voor
accountants is s. 310 Companies Act 1985 van belang. Dit artikel bepaalt dat een
accountant zijn aansprakelijkheid voor 'staturory audit' niet kan uitsluiten of
beperken.32 Andere werkzaamheden - zoals het geven van advies - worden door

deze bepaling niet bestreken, zodat exoneratie te dien aanzien in beginsel wel

een aansprakelijkheidsbeperking is afgestemd, redelijk en niet te laag dient te zijn. Vergelijk tot
slot Arisz & Kamphuisen, A&V 1994, p. 149: 'Waar onverzekerbaarheid dreigt, kan - of dient
- beperking van de aansprakelijkheid aan de orde te komen.'

27 Vergelijk Spier 1997, p. 100, die spreekt van een 'belachelijk laag bedrag'. Vergelijk eveneens

Praktijkboek verzekeringsrecht (Kamp), D-Ill 52 en De Vries  1991, p.  82.
28 Vergelijk Arisz 1996, p. 55 en De Vries 1991, p. 82.
29      Hendrikse, WPNR 2000, p. 461.
30        Dugdale & Stanton 1998, nr. 25-19 en Jackson & Powell 2002, nr. 5-004 met verwijzingnaar Smith

v. Eric S. Bush Il 989] 2 All ER 514. Hodgin (ed.) 1996, p. 43 is voorzichtiger en acht de
mogelijkheid tot een uitsluiting van de aansprakelijkheid van een beroepsbeoefenaar onwaarschijnlijk.

Vergelijk eveneens Law Commission 1996, nr. 5.19: '(...) it is unclear whether professionals may
exclude their liability totally. It seems from Smith v Eric S Bush (a firm) that any total exclusion

of liability against a consumer will be unreasonable, but it is not clear whether this applies with
equal force in commercial transactions.'

31        Dugdale & Stanton  1998,  nr. 25.30 definieren  deze  term als volgt:  'A 'contentious business

agreement' is onerelatingtothe provision ofscrvices in connection withproceedingsbeforea court
orarbitrator.' Aangenomen wordtdateen aansprakelijkheidsuitsluitingechterook in het geval van
*non-contentious business agreements' nietmogelijk is. Zieeveneens Campbell&Campbell(eds.)
1995, p. 88.

32       Jackson & Powell, nr. 5-003: 'In the case ofauditors engaged by a company to carry out a statutory
audit, any provision in their contract of engagement (or in the articles of the company) purporting
to exempt them from liability for negligence or breach of duty is (...) void.'
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mogelijk moet worden geacht.33 De Likierman-commissie, ingesteld door de
Secretary of State for Trade and Industry, heeft in 1989 voorstellen gedaan s. 310
Companies Act zo aan te passen dat een limitering van de aansprakelijkheid
mogelijk wordt.34 Tot nu toe heeft de wetgever er geen blijk van gegeven deze
voorstellen over te willen nemen.

In Engeland bepalen de 'Solicitors' Indemnity Rules' dat advocaten hun
aansprakelijkheid  tot een bedrag  van GBP 1.000.000 dienen te verzekeren.
Alhoewel navraag leert dat een beperking van de aansprakelijkheid door advocaten
in de praktijk niet voorkomt,35 wordt volgens de'Law Society Council Statement'
een exoneratieclausule die op het hiervoor genoemde verzekerde bedrag is
afgestemd aanvaard. Wel wordt erkend dat de UCTA maatgevend blijft.36 Dat
betekent dat voor de beoordeling van de redelijkheid van een exoneratieclausule
- naast de omstandigheden en gezichtspunten die in bijlage twee van de UCTA
zijn opgenomen37- ingevolge s. 11 (4) UCTA moet worden gekeken naar de
middelen die de prestant tot zijn beschikking heeft om zijn eventuele aansprakelijk-
heid te dragen. In dat opzicht worden diens verzekeringsmogelijkheden 8 van belang
geacht.39 De wetgeverheeft aan deze omstandigheidbelang gehecht, teneinde kleine
bedrijven en beroepsbeoefenaren met onvoldoende eigen vermogen die zich niet
(afdoende) kunnen verzekeren, tegen een onbeperkte aansprakelijkheid te
beschermen. 40

Bij de beoordeling van de redelijkheid van een door een beroepsbeoefenaar
gehanteerde exoneratieclausule dient eveneens acht te worden geslagen op de door
het House ofLords gewezen zaak Smith v. Eric S.Bush.n De casus was als volgt.
Mrs Smith kocht met financiele steun van de woningbouwvereniging een huis.
Voordat het geld kon worden verstrekt, diende het te kopen huis te worden
geYnspecteerd, waarna het kon worden getaxeerd. Mrs Smith betaalde voor de
inspectie een bescheiden bijdrage van GBP 36,89. Uit het rapport bleek dat
reparaties niet nodig waren en hethuis werd getaxeerd op GBP 16.500. Metbehulp
van een lening van GBP 3.500 werd het huis vervolgens gekocht vooreenbedrag
van GBP 18.000. Achttien maanden later stortte de schoorsteen van het huis in.
De schade bedroeg GBP 4.379,97. Mrs Smith wilde die verhalen op degene die

33 Law Commission 1996, nr. 5.20.
34 Likierman Report 1989, p. 33-34.
35      Met dank aan E. McKendrick en E. Peel.
36     S. 37 Solicitors Act.
37       Zie voor een bespreking van die omstandigheden en gezichtspunten hoofdstuk 2 paragraaf 6.
38          En dus niet de feitelijke aanwezigheid van een verzekering. Zie Singer (UK) Ltd v.  Tees & Hartlepool

port/fulhority [1988] 2 Lloyd's Rep 164 en Flamarinterocean Ltdv Denmac Ltd [1990] 1 Lloyd's
Rep 434.

39     Treitel 1999, p. 236-237.
40     Beatson 2002, p. 197.
41      [1989] 2 All ER 514.
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de inspectie had verricht, nu de wankele constructie van de schoorsteen bij een
deugdelijke inspectie had moeten worden opgemerkt. De inspecteur verweerde
zich echter met een beroep op de exoneratieclausule. Ter onderbouwing van zijn
stelling dat de exoneratieclausule redelijk was voerde hij een aantal argumenten
aan. Belangrijk voor dit hoofdstuk was het argument dat een exoneratieverbod
eenongewenste stijging van de verzekeringskosten totgevolg zou hebben, waardoor
de (bescheiden) kosten voor het opmaken van een rapport omhoog zouden gaan.

Het House ofLords verwierp dit verweer en stelde dat het verdelen van de

verzekeringskosten onder een grote groep van huizenkopers te pre fereren is boven
de situatie waarin een kleine groep personen, ten opzichte van wie tekortgekomen
is, een hoog bedrag aan schade moet dragen. Daarnaast zijn voor dit hoofdstuk
de overwegingen van Lord Griffith van belang. Hij gafaan dat eenberoepsbeoefe-
naar voor zeer hoge bedragen aansprakelijk kan worden gehouden. Die bedragen
kunnen zo hoog zijn, dat zij niet door een verzekering kunnen worden gedekt en
de beroepsbeoefenaar financieel ten onder zou gaan indien hij de schade zelf zou
moeten vergoeden. In dat geval zou een uitsluiting of een beperking van de
aansprakelijkheid redelijk zijn, aldus Lord Griffith.42

Alhoewel de mak Smith v. Eric S Bush betrekking heeft op de aansprakelijk-
heid van een inspecteur van woningen, wordt deze uitspraak wel degelijk ook voor
andere beroepsbeoefenaren van belang geacht. Een aantal belangrijke schrijvers
meent in deze beslissing een argument te vinden voor het standpunt dat een
beperking vande aansprakelijkheid tot de redelijkerwijs verkrijgbare verzekerings-
dekking de redelijkheidstoets lijkt te kunnen doorstaan.43 Dugdale en Stanton zijn

42 'Sometimes breathtaking sums of money may turn on professional advice against which it would
be impossible for the adviser to obtain adequate insurance cover and which would ruin him i f he
were to be held personally liable. In these circumstances it would indeed be reasonable to give the
advice on a basis of no liability or possibly limited to the extent of the adviser's insurance cover.'
Smith v. Eric S. Bush [1989] 2 All ER 514, p. 532 (per Lord Griffith). Zie ook Dugdale & Stanton
1998, nr. 25.18.

43      Dugdale & Stanton 1998, nr. 25.19: '(...)limitation of damage clauses fixed at the upper limit of
readily available insurance cover might well be effective. Conversely, a limitation below thatcover
might be regarded as unreasonable (...).' Jackson & Powell 2002, nr. 5-004: 'It may be therefore
that i f a professional firm takes out the maximum insurance cover which is available (or which
isreasonable in thecircumstances), and then seeks torestrict its liability to that sum, such restriction
would satisfy the requirement ofreasonableness.' Vergelijk eveneens (zonder verwijzing naar Smith
v. Eric S Bush) Law Commission 1996, nr. 5.19: 'It seems unsatisfactory to tell the professional
who structures his liability and insurance position with great care that the reasonableness ofcareful
drafted clauses on which he will rely will be assessed on a "case by case" basis.' Sommige auteurs
wijzen er daarentegen op dat de uitspraak van Lord Griffith juist aangeeft dat ook een aansprakelijk-
heidsuitsluiting('on abasisofno liability', ziede vorigenoot) mogelijk moetzijn. Zie Macdonalds
1999, p.  159 en Law Commission  1996, nr. 5.19.
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van mening dat- indien deze stellingjuist is-een verdergaande aansprakelijkheids-
beperking dientengevolge ongeoorloofd lijkt te zijn. 44

In Duitsland kent men vooradvocaten en accountants regelingen waarin (onder
meer) hun exoneratiemogelijkheden zijn vastgelegd. Op grond van die regelingen
is een aansprakelijkheidsuitsluiting ongeoorloofd.45 Een beperking van de
aansprakelijkheid wordt onder voorwaarden wel voor redelijk gehouden.

Voor advocaten geldt de BRAO. Op grond van deze regeling dient een
advocaat voor ieder schadegeval voor tenminste EUR 250.000 per gebeurtenis
verzekerd te zijn, met een minimum van EUR 1.000.000 perjaar.46 De exoneratie-
mogelijkheden van de advocaat zun neergelegd  in  §  51 a  I BRAO. Ratio  voor
invoering van de in deze paragraafneergelegde regeling was het willen invoeren
van duidelijke regels ten aanzien van de geoorloofdheid van exoneratieclausules. 47

§ 5 1 a I Nr.  1 BRAO bepaalt dat een advocaat zijn aansprakelijkheid kan beperken
tot een bedrag van minimaal EUR250.000 in het geval de aansprakelijkheidsbeper-
king 'im Eizelfall' schriftelijk overeengekomen is. Van een 'Vereinbarung im
Einzelfall' is pas sprake indien ingevolge § 305 I BGB een individuele overeen-
komst mag worden aangenomen.48 § 5 1 a I Nr. 2 BRAO regelt de exoneratiemoge-
lijkheden van een advocaat voor de situatie waarin de exoneratie onderdeel is van
' vorformulierte Vertragsbedingungen'. Op grond   van die bepaling   kan   de
aansprakelijkheid voor door schuld veroorzaakte schade tot een bedrag van EUR
1.000.000 worden beperkt. In dat opzicht wordt vereist dat de schade door de
beroepsaansprakelijkheidsverzekering is gedekt.49 Zo kan van dekking worden
uitgesloten die schade die het gevolg is van advisering over het recht van een land
dat niet tot de EU behoort:0 Exoneratie ten aanzien van deze schade is dienten-
gevolge geoorloofd.

In hoofdstuk 2 kwamnaar voren dat een uitsluiting van de aansprakelijkheid
in strijd is met de in § 307 BGB neergelegde open norm, indien de prestant een

44        Dugdale & Stanton 1998, nr. 25.19: '(...)limitation of damage clauses fixed at the upper limit of
readily available insurance cover might well beeffective. Conversely, a limitation below thatcover
might be regarded as unreasonable (...).'

45      Zie voor advocaten § 5 la BRAO en voor accountants §9 I AGBjo § 323 II HGB en §9 I I AGB
jo § 54a I Nr. 2 WPO.

46     Borgmann & Haug 1995, Rdn. 39 e.v.
47      Stobbe, in: Henssler & Protting (Hrsg.) 1997, § 513 BRAO, Rdn. 20
48       Sieg, in: Zugehor (Hrsg.) 1999, Rdn. 437 en Stobbe, in: Henssler & Protting (Hrsg.) 1997, § 5 la

BRAO, Rdn. 34 en 36. Voor de in dat opzicht geldende vereisten verwijs ik naar hoofdstuk 2
paragraaf6.2. Reiff, AnwBI 1997, p. 6, merktopdateen 'individuelle Freizeichnungsvereinbarung'
in een met een beroepsbeoefenaar gesloten overeenkomst maar zelden voorkomt. Zo ook: Henssler,
JZ  1994, p.  186

49         § 51 a I Nr. 2 BRAO. Vergelijk in dat opzicht Stobbe, in: Henssier & Protting (Hrsg.) 1997, § 5 la
BRAO, Rdn. 53: 'Dies bedeutetnicht, daBzur Zeitder Freizeichnung Versicherungsschutzbestehen
mu B. Das Gesetz stellt die Freizeichnung vielmehr unter die Bedingung, daB bei Eintritt des
Versicherungsfails Versicherungsschutz besteht.'

50     § 51 m BRAO.
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wezenlijke verplichting schendt. De aanwezigheid van een dergelijke verplichting
wordt aangenomen in het geval de prestant een beroep uitoefent.51 Schending van
een wezenlijke verplichting brengt mee dat de 'vertragstypische' voorzienbare
schade voor vergoeding in aanmerking dient te komen.52 Duidelijk moge zijn dat
de voorzienbare schade hoger kan zijn dan het bedrag van EUR 1.000.000 waartoe
een advocaat zijn aansprakelijkheid op grond van de BRAO kan beperken. Vraag
is vervolgens of een dergelijke beperking niet in strijd is met de in § 307 BGB
neergelegde open norm. Met andere woorden, houdt een in algemene voorwaarden

neergelegde aansprakelijkheidsbeperking van EUR 1.000.000 stand?
De meeste schrijvers beantwoorden deze vraag bevestigend. Zij zijn van

mening dat de BRAO de exoneratiemogelijkheden van een advocaat exclusief

regelt, zodat voor een beroep op het in § 307 BGB gebaseerde leerstuk van de
wezenlijke verplichting geen plaats meer is.S3 Achterliggende gedachte is dat een
andere benadering in strijd zou zijn met het hiervoor weergeven doel van § 5 la
I BRAO, i.e. het creeren van duidelijkheid omtrent de exoneratiemogelijkheden
van advocaten.54 Om te voorkomen dat een client ten opzichte van wie het voor
de advocaat voorzienbaar is dathij een schade kan lijden die doorde aansprakelijk-
heidsbeperking van vergoeding is uitgesloten, wordt door sommige schrijvers wel
verdedigd dat de advocaat zijn client nadrukkelijk,ss dan wel via algemene
voorwaarden56 op de mogelijkheid moet wijzen om op kosten van de client een
aanvullende aansprakelijkheidsverzekering af te sluiten.57 Partijen komen in dat

geval individueel een aansprakelijkheidsbeperking overeen tot een hoger bedrag
dan die waartoe de advocaat rninimaal is verplicht.

58

51     Brandner, in: Ulmer, Brandner & Hensen 2001, § 9 AGBG, Rdn. 153, Graf von Westphalen, in:
Grafvon Westphalen (Hrsg.), Freizeichnungsklauseln, Rdn.39 en Staudinger/Coester, § 9 AGBG,
Rdn. 340.

52     BGH NJW 1993, 335.
53       Niebling, AnwBI 1996, p. 21, Reiff, AnwBI 1997, p. 11, Palandt/Heinrichs, § 307 BGB, Rdn. 137,

Rombach 1997, p. 75, Sieg, in: Zugehar (Hrsg.) 1999, Rdn. 462, Staudinger/Coester, § 9 AGBG,
Rdn. 349, Stobbe, in: Henssler & Protting (Hrsg.)  1997, § 5 l a BRAO, Rdn. 20, Werber, VersR
1996, p. 922 en Wolf, in: Wolf, Horn & Lindacher, § 9 AGBG, Rdn. R 7. Junge-Ilges 1995, p. 56
is daarentegen van mening dat aan het leerstuk van de wezenlijke verplichting nog wei degelijk
betekenis toekomt.

54       Sieg, in: Zugehor (Hrsg.) 1999, Rdn. 462 en Stobbe, in: Henssler & Prutting (Hrsg.) 1997, § 51 a
BRAO, Rdn. 20. Stobbe merkt op: 'In einem weitgehenden ungeklarten, jedenfalls aber in der
Anwaltschaft als ungeklart empfundenen, Rechtsunsicherheit auslosenden Rechtsgebiet soil § 51
a eine 'gesetzlich klar geregelte Moglichkeit Oberdie Vereinbarung von Haftungsfreizeichnungs-
beschrdnkungen' schaffen (met verwijzing, naar BT_Drucks. 12/4993, p. 32, JHD). Dieses Ziel
werden verfehlt, wenn (...) nach § 51 a zulassige Freizeichnungen de Inhaltskontrolle nach Art.
9 AGBG unterworfen waren.'

55       Junge-Ilges 1995,p. 57-59 en Frumans, in: Grafvon Westphalen (Hrsg.), Rechtsanwalte, Rdn. 179.
56     Rinsche 1998, Rdn. 1326.
57      Brandner, in: Ulmer, Brandner & Hensen 2001, §§ 9-11 AGBG, Rdn. 563 en Stobbe, in: Henssler

& Prutting (Hrsg.)  1997, §  5 la BRAO,  Rdn. 43.  Sieg, in:  Zugehor (Hrsg.)  1999, Rdn. 440 en
Rombach 1997, p. 75 menen dat op een advocaat een dergelijke informatieplicht niet rust.

58      Sieg, in: Zugehor (Hrsg.) 1999, Rdn. 439.
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Ten aanzien van notarissen is in Duitsland de heersende mening dat exoneratie
ongeoorloofd is.59 Achterliggende gedachte is dat tussen een client en een notaris
een 'Offentlich-rechtliche' relatie bestaat, nu een notaris een 'Offentliches Amt ,60

uitoefent. Voor een privaatrechtelijke risicoverdeling is in dat geval geen plaats,
zo is de redenering:' Door een enkele auteur wordt de opvatting gehuldigd dat
exoneratie geoorloofd moet worden geacht indien de notaris werkzaamheden
uitoefent waartoe hij niet verplicht is. 62

Voor wat betreft de exoneratiemogelijkheden van accountants moet allereerst
worden vastgesteld of het gaat om de balanscontrole van een kapitaalvennoot-
schap.63 Is dat het geval, dan kan de aansprakelijkheid worden beperkt tot een
bedrag van EUR 1.000.000. Wordt de balanscontrole uitgevoerd bij een beursgeno-
teerde onderneming, dan is een beperking tot EUR 4.000.000 geoorloofd.64 Een
accountant kan slechts in het geval van opzettelijk handelen op deze bepaling geen
beroep doen.65 Voor de overige (niet-wettelijk voorgeschreven) werkzaamheden
van de accountant, geldt dat de accountant zijn aansprakelijkheid kan beperken
tot een bedrag van EUR 4.000.000.66 In die situatie komt geen betekenis toe aan
de vraag ofde exoneratieclausule individueelis overeengekomen, dan wel onderdeel
uitmaakt van algemene voorwaarden.67 De accountant kan ook in het geval van
grove schuld op deze aansprakelijkheidsbeperking een beroep doen.68 Tot slot merk
ik op dat ook ten aanzien van accountants geldt, dat bij de beoordeling van de
redelijkheid van een in algemene voorwaarden neergelegde exoneratie, geen ruimte
toekomt aan de §§ 305-310 BGB.69

In het voorgaande is naar voren gekomen dat de redelijkheid van een door
een beroepsbeoe fenaar gehanteerde exoneratieclausule naar geldend Nederlands
recht moeilijk is te beoordelen. Wetgeving en rechtspraak zijn niet voorhanden

59       Junge-Ilges 1995, p.  139: 'Die ganz herrschende Meinung versagt dem Notar grundsatzlich jede
Beschrankung seiner Ersatzpflicht.' Zie eveneens Hubner, NJW 1 989, p. 10, Rinsche 1998, Rdn.
Il 327 en Soergel/Glaser 2000, § 839 BGB, Rdn. 144.

60    Zie § 1 BNotO.
61       Rinsche 1998, Rdn. 11 327. Vergelijk eveneens Haug, in: Brambring & Jerschke (Hrsg.) 2000, p.

1175 en Junge-Ilges  1995, p.  142: 'Die Amtshaftung der Notare ist (...) der Privatautonomie
entzogen.'

62 Zie Rossak, VersR 1985, p. 1121 en p.  1124. Het gaat dan bijvoorbeeld om voorlichting die een
notaris geeft ten aanzien van buitenlands recht. Tot slot moet worden opgemerkt dat een notaris
wei de mogelijkheid heeft ingevolge § 15 BNotO bepaalde taken niet uit te oefenen. Zie hierover
Haug, in: Brambring & Jerschke (Hrsg.) 2000, p. 1175.

63     § 316 HGB.
64        §9 1 AGB jo § 323 II HGB. Zie eveneens Brandner, in: Ulmer, Brandner & Hensen 2001, §§ 9-11

AGBG, Rdn. 955.
65     Morck, in: Koller, Roth & Morck 1996, § 323 HGB, Rdn. 7.
66      Zie § 9 II AGB jo § 54a I Nr. 2 WPO. Zie eveneens Graf von Westphalen, DB 2000, p. 861 e.v.
67     Wolf, in: Wolf, Horn & Lindacher, § 9 AGBG, Rdn. R 8.
68      Brandner, in: Ulmer, Brandner & Hensen 2001, §§ 9-11 AGBG, Rdn. 954 en 956.
69      Palandt/Heinrichs, § 307 BGB, Rdn. 168 en Wolf, in: Wolf, Horn & Lindacher 1999, § 9 AGBG,

Rdn. R 7.
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ofweinig informatief. In de praktijk stemmen zowel advocaten als notarissen hun

exoneratieclausule af op het bedrag dat door de beroepsaansprakelijkheidsverzeke-
ring wordt uitgekeerd. Accountant koppelen daarentegen hun exoneratie kort gezegd
aan het in rekening gebrachte honorarium. Het Engelse recht kent enkele duidelijke
regels in s. 60 (5) Solicitors Act en s. 310 Companies Act. Zijn deze regels niet
van toepassing dan wordt in de literatuur wel naar voren gebracht dat een
aansprakelijkheidsbeperking geoorloofd is indien zij is afgestemd op het bedrag
dat door deberoepsaansprakelijkheidsverzekeringredelijkerwijs kan worden gedekt.
In Duitsland daarentegen wordt de aansprakelijkheidsbeperking voor advocaten
en accountants voor redelijk gehouden wanneer die overeenkomt met de in de
verschillende regelingen genoemde bedragen. Voor toepassing van de in de §§
305-310 BGB neergelegde inhoudscontrole is geen plaats. Notarissen hebben

volgens de meeste schrijvers geen exoneratiemogelijkheden.

4 Exoneratie gewenst?

Vraag in deze paragraaf is wat de exoneratiemogelijkheden van de beroepsbeoefe-
naar zijn indien de in hoofdstuk 4 uiteengezette benadering wordt toegepast.
Beslissend is dan in hoeverre de gemiddelde client bereid is te betalen voor het
dragen van het risico door de beroepsbeoefenaar. Tot welke resultaten leidt
toepassing van dat criterium?

Een exoneratieverbod zoals datbijvoorbeeld in Engeland in s. 310 Companies
Act voor accountants en in Duitsland voor notarissen bestaat, lijkt weinig
aantrekkelijk. Achterliggende gedachte is dat een algeheel exoneratieverbod veel

beroepsbeoefenaren voor grote problemen zal kunnen stellen, wat uiteindelijk
evenmin in het belang van de client is. De financiele reserves van een kantoor zullen
immers - net als de dekking van de beroepsaansprakelijkheidsverzekering - lang
niet altijd toereikend zijn om iedere schadeclaim te kunnen voldoen.70 Gevolg kan
een faillissement van het aansprakelijke kantoor zijn. 7I

Een ongelimiteerde aansprakelijkheid zou eveneens tot gevolg kunnen hebben
dat de tarieven onverantwoord stijgen en bepaalde (wat meerrisicovolle) diensten
wellicht niet langer meer kunnen worden aangeboden. Een andere risicoverdeling
dan die welke uit het aanvullende recht voortvloeit lijkt om die reden eveneens

70 Vergelijk Kortmann, De NV 1995, p. 16. Zie ook Slagter, TVVS 1995, p. 173.
71         Zieook Smith v. Eric Bush [1989] 2 All ER 514, p  532 (per Lord Griffith), Law Commission 1996,

nr. 5.15 en Slagter, PACIOLI Journaal 1995, p. 9. Om deze redenen acht ik een exoneratieverbod
in het geval van aan de beroepsbeoefenaar wettelijk opgedragen taken onwenselijk. Zo ook:
Kortmann, De NV 1995, p 17 Anders: Van den Akker 2001, p. 189 die stelt dat exoneratie in een
dergelijk geval op gespannen voet lijkt te staan met de maatschappelijke publieke taak van
beroepsbeoefenaren.
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in het belang van de client te zijn. Vraag is dan vervolgens op welke manier dat
dient te gebeuren.

Vooropgesteld moet worden dat de client geen mogelijkhedenheefthet risico
op zuivere vermogensschade- waarhet in deze gevallen vanberoepsaansprakelijk-
heid normaal gesproken om zal gaan,2 - zelf door middel van een verzekering te
ondervangen. De client is voor de vergoeding van de door hem geleden schade

afhankelijk van de beroepsbeoefenaar, die het risico w61 kan verzekeren. Voor
de client is het denk ik aantrekkelijk als de beroepsbeoefenaar van zijn verzekering-
mogelijkheden gebruik maakt. Reden daarvoor is dat mag worden aangenomen
dat zolang de door de beroepsbeoefenaar te betalen premie redelijk is, de
gemiddelde client voor die (in de prijs doorberekende) redelijke premie wenst te
betalen. Dat heeft eenvoudigweg te maken met het feit dat de meeste clienten
risicoavers zijn.73 Zoals ik reeds in hoofdstuk 4 aangaf betaalt een risicoavers
persoon liever EUR  10 aan premie, dan dat hij een kans loopt van een op duizend
om EUR 10.000 te verliezen.74 Het is daarom aannemelijk dat de gemiddelde client
voor de in de prijs doorberekende kosten van bescherming wenst te betalen.

De premie die redelijkerwijs is op te brengen, hangt veelal afvan de omvang
van het kantoor en (daarmee vaak) van het soort van praktijk.75 Zo geldt - zoals
ik hiervoor schreef - voor de grote advocatenkantoren dat zij dikwijls een
verzekeringsdekking hebben vanzo'n EUR50.000.000 ofmeer, eenmiddelgroot
kantooreen van EUR 5.000.000 A 10.000.000, terwijl eenkleinkantooreendekking
zal hebben van rond de EUR 1.000.000. Voordeel van die benadering is dat de
exoneratie voor een groot deel is afgestemd op de omvang van de risico's die de
beroepsbeoefenaar gelet op de hoedanigheid van zijn clienten loopt. De kosten
van bescherming en het risico dat een client vormt lijken daarmee in zekere mate
op elkaar te zijn afgestemd, zodat kruissubsidiering,6 beperkt blijft.

Kiest een beroepsbeoefenaar ervoor zijn exoneratie af te stemmen op het
bedrag dat door hem redelijkerwijs verzekerbaar is, dan meen ik dat hij zijn client
daarover duidelijk dient te informeren.77 Dat kan bijvoorbeeld door het bedrag

waartoe hij zijn aansprakelijkheid heeft beperkt op het brie fpapier op te nemen. 78

Alleen dan weet de client immers welke risico's hij loopt. In de praktijk informeert

72         Spier & Sterk, NJB 1990, p. 1519 wijzen op de mogelijkheid dateen beroepsfout(van bijvoorbeeld
een advocaat) ook tot geestelijk letsel kan leiden.

73     De Geest 1994, p. 57, met verdere verwijzingen.
74          De Geest 1994, p. 57, die eveneens aangeeft wat de oorzaken zijn van het feit dat de meeste mensen

en bedrijven risicoavers zijn.
75      Nota van toelichting Adv. bl. 1991, p. 308.
76     Dat is de omstandigheid dat degenen met lage risico's moeten betalen voor bescherming van

degenenen met hoge risico's. Zie hoofdstuk 4 paragraaf 3.2.2.
77 Vergelijk Bohmer, Adv. bl. 1999, p. 75.
78   Daarbij kan de advocaat aangeven dat het bedrag waarvoor hij zich heeft verzekerd door

veranderingen op de verzekeringsmarkt kan wijzigen.
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een advocaat of notaris zijn client niet op deze wijze. Hij volstaat veelal met de

gebruikelijke zin op het briefpapier dat 'de aansprakelijkheid is beperkt tot het
bedrag waarop de betrokken beroepsaansprakelijkheidsverzekering aanspraak
geeft', wat de client weinig tot niks zal zeggen. Ook al zou de client de algemene
voorwaarden er nadrukkelijk op naslaan, dan nog wordt hij daar in veel gevallen
niks wijzer van en zal hij zelfuitdrukkelijk moeten vragennaarde bedragen waartoe

de beroepsbeoefenaar zijn aansprakelijkheid heeft beperkt. In dat opzicht merk
ik op dat een dergelijke wijze van exonereren naar Duits recht reeds in strijd zou
zijn met het in § 307 I BGB neergelegde duidelijkheidsgebod.79

Zoals ik hiervoor aangaf, is het mogelijk dat de schade die door een
beroepsbeoefenaar is veroorzaakt, niet door zijn verzekeraar wordt gedekt. In
Nederland hebben veel advocaten en notarissen hun aansprakelijkheid in dat geval
volledig uitgesloten, dan wel beperkt tot een bepaald vast bedrag ofhet in rekening
gebrachte honorarium. Een dergelijke wijze van exonereren is denk ik onredelijk
indien de beroepsaansprakelijkheidsverzekeraar niet uitkeert vanwege een
omstandigheid die aan de beroepsbeoefenaar is te wijten:' Het gaat dan
bijvoorbeeld om de omstandigheid dat de verzekeraar niet uitkeert, omdat de

beroepsbeoefenaar de schade te laat heeft gemeld of het jaarmaximum reeds is
bereikt. Vanuitpreventieoogpunt acht ikhet indat geval wenselijk de aansprakelijk-
heid te beperken tot het bedrag waarop de beroepsaansprakelijkheidsverzekering
aanspraak zou hebben gegeven. Voor watbetrefthet eerst gegeven voorbeeld geldt
dat indien een beroepsbeoefenaar schade heeft veroorzaakt, de benadeelde ervan

uit mag gaan dat de beroepsbeoefenaar die schade w61 op een behoorlijke wijze
afwikkelt: i Eentijdige aanmelding van die schade bij de beroepsaansprakelijkheids-
verzekeraar maakt daar deel vanuit, zo moge duidelijk zijn. Ten aanzien van het
tweede gegeven voorbeeld zou ik willen opmerken dat het voor een aanzienlijk
deel van de beroepsbeoefenaar zelf afhangt hoeveel schadegevallen zich in een
jaar zullen voordoen enhoeveel schadegevallen doordeberoepsaansprakelijkheids-
verzekering zullen worden gedekt. In dat opzicht lijkt het weinig wenselijk de
beroepsbeoefenaar de mogelijkheid te geven zijn aansprakelijkheid te beperken
tot een bedrag dat lager is dan dat waartoe de beroepsaansprakelijkheidsverzekering
uitkering zou hebben gegeven indien het jaarmaximum nog niet zou zijn bereikt.

79 Zie daarover hoofdstuk 2 paragraaf 4. Naar Duits recht zal moeten worden aangegeven tot welk
bedrag de aansprakelijkheid is beperkt. Daarnaast zal de beroepsbeoefenaar - zoals ik zojuist schreef
- volgens een aantal schrijvers moeten vermelden dat de client op eigen kosten een aanvullende
verzekering kan afsluiten. Zie Sieg, in: Zugehor (Hrsg.) 1999, G. Anhang 2 voor voorbeelden van
aansprakelijkheidsbeperkingsbedingen zoals die in Duitsland worden gehanteerd.

80 Ook Schutte & Hendriksen, Adv. bl. 1991, p. 633 zijn deze mening toegedaan. Zie ook de hiervoor
weergegeven overwegingen uit deNotanaaraanleiding van het verslag, Karnerstukken II 1995/1996,
23706, nr. 6, p. 44.

81           De beroepsbeoefenaar dient met andere woorden bij de schadeafwikkeling een zekere waakzaamheid
in acht te nemen.
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Hoe te denken over de risico's die niet verzekerbaar zijn? In hoeverre mag
de beroepsbeoefenaarzich ten aanzien van die risico's exonereren, nu afstemming
van de aansprakelijkheidsbeperking tot het bedrag dat redelijkerwijs kan worden
verzekerd in dat geval niet mogelijk is? Het gaat dan bijvoorbeeld om schade die

het gevolg is van een gebeurtenis buiten een EG-land. Een volledige uitsluiting
van de aansprakelijkheid, zoals een groot aantal kantoren doet, lijkt mij vanuit
preventieoogpunt te ver gaan. Een vergaande aansprakelijkheid is daarentegen
eveneens onwenselijk, omdathet ertoe kan lijden dat tarieven onverantwoord stijgen
dan wel sommige dienstennietlangermeerworden aangeboden. Watmijns inziens
wel redelijk is, is dat de client ten opzichte van wie de beroepsbeoefenaar
toerekenbaar is tekortgekomen in ieder geval een gedeelte van de schade krijgt
vergoed. Dat kan indien de beroepsbeoefenaar de aansprakelijkheid beperkt tot
een bepaald vast bedrag of afstemt op het in rekening gebrachte honorarium. 82

Een afstemming van een aansprakelijkheidsbeperking op het bedrag dat

redelijkerwijs verzekerbaar is zoals hiervoor is verdedigd, acht ik aantrekkelijker
dan de wijze van exonereren die in Duitsland op grond van de BRAO wordt
gehanteerd.  § 5 1 a I BRAO geeft weliswaar een duidelijke regel, maar brengt mee
dat clienten hun schade boven de EUR 1.000.000 niet krijgen vergoed.  Om te
voorkomen dat een client ten opzichte van wie het voor de beroepsbeoefenaar
voorzienbaaris dathij een schade kan lijden die boven dit bedraguitgaat, verdedigt
men in Duitsland wel dat de beroepsbeoefenaar zijn client op de mogelijkheid moet
wijzen om op kosten van de client een aanvullende aansprakelijkheidsverzekering
afte sluiten. Ofdit in de praktijk ook daadwerkelijk gebeurt, betwijfel ik. Zo heb
ik van Nederlandse verzekeraars begrepen dat het afsluiten van een extra

aansprakelijkheidsdekking zoals hiervoor omschreven, niet tot nauwelijks is te
realiseren. Een dergelijke regel is om die reden dus niet goed denkbaar. Daar komt

bij dat ik mij afvraag wat het voordeel is van zo'n benadering boven die waarbij
de aansprakelijkheidsbeperking is afgestemd op het redelijkerwijs te verzekeren

bedrag. Met andere woorden, is het voor partijen werkelijk een voordeel indien
de hogere risico's steeds afzonderlijk onderde aansprakelijkheidsverzekering van
de beroepsbeoefenaar worden gebracht? Is het voordeliger deze risico's apart te
beoordelen in plaats van deze mee te nemen in de beoordeling van de hoogte van
het verzekerd bedrag? Mij lijkt dat deze vragen ontkennend dienen te worden
beantwoord.

82      Zie in dat opzicht hoofdstuk 4 paragraaf 3.3 en paragraaf 4.6.
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5          De arts: exoneratie mogelijk?

Naar Nederlands recht kan de aansprakelijkheid van een hulpverlener of van een
ziekenhuis ex art. 7:463 BW niet worden beperkt ofuitgesloten. In de toelichting
wordt gewezen op de belangen van leven en gezondheid die bij de geneeskundige
behandeling zijn betrokken en de overwichtspositie die de medische beroepsbeoefe-
naar en het ziekenhuis als regel innemen. 83

Ook in Engeland hanteren artsen geen exoneratieclausules.84 Zouden ze dat
wel doen, dan zou exoneratie veelal in strijd zijn met s. 2 (1) UCTA. Dat artikel
bepaalt dat exoneratie ten aanzien van door 'negligence' veroorzaakte personen-
schade ongeoorloo fd is (zie hoo fdstuk 2 paragraa f 7).  Een fout van een arts hoeft
echter niet altijd personenschade tot gevolg te hebben. Denk maar aan het
beschadigd raken van kleding door het onzorgvuldig toebrengen van een bepaald
medicijn ofde situatie dat een patient op basis van een onjuiste diagnose van een
ernstige ziekte verlof neemt en vervolgens inkomensschade claimt.85 Literatuur
en rechtspraak laten zich tot op heden niet uit over de vraag hoe de redelijkheid
van een exoneratieclausule in een dergelijk geval zou moeten worden beoordeeld. 86

In Duitsland wordt exoneratie door de arts door de meeste schrijvers eveneens
ontoelaatbaar geacht.87 Ook in dit rechtsstelsel speelt de omstandigheid dat het

83 MvT, Kamerstukken iI 1989/1990,21 561, nr. 3, p. 45-46. Kritisch is Stolker 1988, p  165-166.
Hij is van mening dat een beperking van de aansprakelijkheid mogelijk moet zijn. Stolker geeft
het voorbeeld van een sterspeler van Ajax die zich aan een enkelblessure wil laten behandelen. Een
fout van de arts kan het einde van zijn carriare betekenen, wat een miljoenenschade tot gevolg zal
hebben. In een dergelijke situatie is een beperking van de aansprakelijkheid redelijk, aldus Stolker.
Kritisch zijn ook De Boer TvGR 1 997, p. 34 (geen aansprakelijkheid voor onverzekerbare risico's
zoals voor bijvoorbeeld besmet bloed), Kortmann,  De  NV  1995,  p. 17 (zonder onderbouwing),
Slagter, TVVS 1995, p. 177 (beperking in het geval megaclaims), Sluyters 1991, p. 99 (zonder
onderbouwing)en De Vries, AA 1 995,p. 189 e.v. Laatstgenoemde steltdatexoneratie in een beperkt
aantal gevallen mogelijk moet zijn. Genoemd wordt de situatie waarin een arts de behandeling niet
op de door hem gewenste wijze kan uitvoeren, omdat de patient hem dat niet toestaat, de situatie
dat een patient een bepaalde behandelingswijze afdwingt en tot slot wordt betoogd dat in sommige
gevallen exoneratie bij experimentele behandelingen mogelijk moet zijn. Naar mijn mening leidt
het voor redelijk houden van een exoneratieclausule in dit soort gevallen niet tot wenselijke
oplossingen. De omstandigheden die zich in voornoemde situaties voordoen kunnen daarentegen
beter een rol spelen bij de vestiging van de aansprakelijkheid. Bijvoorbeeld door middel van
toepassing van art. 6:101 BW.

84       Metdank aan M.A. Jones. In beginsel wordtde National Health Serviceaangesproken doordegene
aan wie de medische hulp wordt verleend. Een exoneratieclausule wordt door hen niet gehanteerd.
Zie Lewis 1998, p. 252 e.v.

85 Lewis 1998, p. 247.
86      Navraag bij M.A. Jones leert dat exoneratie volgens hem niet mogelijk is. Hij schrijft: 'I cannot

refer you to a case or statutory provision as authority for this. 1 would simply say that it follows
from general principles of how the English law of negligence is conceived, and the fact that there
are no cases (at least none of which I am aware) which have even suggested the contrary. I doubt
that defend lawyers would even try to run the argument, which may explain why there is no mention
of the point in a case.'

87      Hirte 1996, p. 110 met verdere verwijzingen.
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om personenschade gaat een doorslaggevende rol.88 In de literatuur wordt door
sommige schrijvers aangenomen dat een beperking van de aansprakelijkheid in
een enkel geval door middel van een individuele overeenkomst mogelijk moet
zijn.89 Een voorbeeld is de situatie waarin de patient zelf wil afwijken van de
normale (standaard) behandelingsmethode. In dat opzicht wordt wel op het
voorbeeld gewezen van een patient die niet naar een gespecialiseerd ziekenhuis
wenst te worden overgebracht, omdat hij er de voorkeur aan geeft in de hem
vertrouwde omgeving te blijven. 90

6 Exoneratie gewenst?

Voor wat betreft de personenschade die een patient kan lijden geldt dat die schade
en de schade die daar eventueel uit voortvloeit, veelal (gedeeltelijk) door zijn
ziektekostenverzekering ofhet sociale zekerheidsrecht zal worden gedekt. Zo betaalt

de ziektekostenverzekering van een patient het grootste deel van diens medische
kosten en vangt de sociale zekerheid - door middel van een uitkering op grond
van bijvoorbeeld de ziektewet of de WAO - een (aanzienlijk) deel van de
(eventueel) door de patient geleden inkomensschade op.9' Inkomensschade die
niet door de WAO wordt gedekt zal veelal door een verzekering worden
opgevangen. Zo hebben veel werkgevers ten behoeve van hun personeel voor het
WAO-gat92 een collectieve verzekering gesloten en kunnen werknemers het deel
van inkomen dat ligt boven de maximale grens van de WAO, dat EUR 34.034
bedraagt, door middel van een WAO-excedentenverzekering dekken. 93

Wat ik hier zou willen verdedigen, is dat de arts de mogelijkheid zou moeten

hebben zich vrij te tekenen van schade die daadwerkelijk door de sociale zekerheid

of de ziektekostenverzekering van de patient wordt gedekt. Personenschade die
niet door een dergelijke uitkering o fverzekering wordt gedekt is naar mijn mening
redelijkerwijs niet verzekerbaar, omdat een andere benadering voor wat betreft
deze schadesoort naarmijn mening uitbillijkheidsoverwegingen onwenselijk moet

88     Laufs 1993, Rdn. 92 en Wolf, in: Wolf, Horn & Lindacher 1999, § 9 AGBG, Rdn. K 29.
89 Zie daarover hoofdstuk 3 paragraaf 4.
90        Hirte 1996, p. 110, waarbij ik mij overigens afvraag waarom deze omstandigheid nict via het leerstuk

eigen schuld een rol kan spelen. Deutsch, NJW 1983, p. 1351 en 1353 acht een beperking van de
aansprakelijkheid mogelijk in het geval van cosmetische behandelingen. Op de vraag in hoeverre
het ziekenhuis aansprakelijk kan worden gesteld richt ik mij niet. Hiervoor verwijs ik naar Giesen
1995, Rdn. 18-20 en Spickhoff, VersR 1998, p. 1189 e.v.

91        Vranken, AcP 1991, p. 414 geeft aan dat in het geval van personenschade vijftig procent van die
schade door de sociale zekerheid wordt gedekt. Hoeveel procent van de personenschade door de
ziektekostenverzekeraar van de patient wordt gedekt heb ik niet kunnen achterhalen.

92          Dat is het inkomensverschil dat ontstaat bij de overgang van de WAO-loondervingsuitkering (zeventig
procent van het laatstverdiende ((gemaximeerde) loon) naar de WAO-vervolguitkering.

93 Zie http://www.verzekeraars.org.
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worden geacht. Anders dan ten aanzien van niet-personenschade, geldt dat ik de
exoneratiemogelijkheden van de prestant hier dus wit afstemmen op de daadwerke-

lijke aanwezigheid van een verzekering. Voor die optie is voorzover het niet-
personenschade betreft niet gekozen, omdat die benadering zou meebrengen dat
die afnemers die redelijkerwijs verzekerbare risico's ook daadwerkelijk hebben
verzekerd in dat geval zouden moeten betalen voor bescherming van degenen die
hun (hoge) risico's niet hebben verzekerd, alhoewel dat redelijkerwijs w61 mogelijk
zou zijn geweest. Een dergelijk resultaat lijkt mij gelet op de in hoofdstuk 4
weergegeven uitgangspunten onwenselijk.

Opgemerkt moet worden datde aanwezigheid van een uitkering ofverzekering
aan de kant van de patient - net als in het geval van niet-personenschade - dus
geen rol speelt bij de vestiging van aansprakelijkheid, maar slechts bij de vraag
o fde prestant zich van aansprakelijkheid ofvan de vordering tot schadevergoeding

mag vrijtekenen. Waarom ik het in dat kader wenselijk acht (onder meer) aan te
sluiten bij de aanwezigheid van een verzekering ofuitkering aan de zijde van de
patient zal ik in het onderstaande aangeven. Maar ook de enkele omstandigheid
dat het risico door een uitkering ofverzekering van de patient wordt gedekt brengt
nog niet mee dat de prestant dat risico om die reden steeds van vergoeding mag
uitsluiten. Zowel rechtsethische als preventiemotieven leiden er namelijk toe dat
ook hier weer geldt dat de prestant volledig aansprakelijk dient te zijn indien de
schade is veroorzaakt door (zijn) opzet of grove schuld.94

Exoneratie ten aanzien van personenschade die door een uitkering of
verzekering van de patient wordt gedekt is voor wat betreft effect gelijk te stellen
met een regresverbod voordeze instanties. Voordeel van het uitschakelen van het

aansprakelijkheidsrecht ten aanzien van schade die door een eigen vergoedingssys-
teem van de patient wordt gedekt, is dat het kosten bespaart:s Geschat wordt
namelijk dat de totale afwikkelingskosten van een regresdossier vandaag de dag
vijftien A vijfentwintig procent van de bruto-opbrengst bedragen.96 Deze aanzienlijke
kosten zullen niet worden gemaakt indien de arts een exoneratieclausule hanteert
zoals hiervoor omschreven.

Een ander belangrijk voordeel van exoneratie ten aanzien van schade die door

een uitkering of verzekering van de patient wordt gedragen,  is dat het de positie
van de medische aansprakelijkheidsverzekeraar verlicht. Aangezien dit punt nog
niet eerder aan de orde is geweest wil ik hier in het onderstaande wat uitgebreider
op ingaan.

94       Hoofdstuk 4 paragraaf 5.
95 Vergelijk hoofdstuk 4 paragraaf 3.2.3.
96      Faure 1996, p. 55-56. Deze kosten van het afdoen van regresrechten zouden wel omlaag kunnen.

Zie daarover Barendrecht & Weterings 2000, p. 15 e.v. Zieeveneens Hartlief& Van Maanen, SMA
1991, p. 302.
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'De medische aansprakelijkheid is ontspoord', zobeginnenHaazen en Spier
in   1996 hun preadvies  voor  de  NJV de paragraaf die betrekking heeft  op  de
medische aansprakelijkheid." Zij baseren hun stelling - terecht lijkt het - op het
feit dat verzekeraars zich van deze markt vrijwel hebben teruggetrokken. In 1983
was het aantal verzekeraars van medische aansprakelijkheid nog twintig,98 in 1995
waren het er nog vijf,99 66n jaar later drie'oo en vandaag de dag nog twee, zo heb
ik uit gesprekken met verzekeraars begrepen. Bolt en Spier formuleren in
voornoemd preadvies enkele mogelijke oplossingen."' Ik wil deze hier niet
behandelen, maar ga zoals ik hiervoor al aangafslechts in op de vraag in hoeverre

hantering van een exoneratieclausule een oplossing kan vormen voor voornoemd

probleem.
102

Voor wat betreft de medische aansprakelijkheid is het verzekeringsprobleem
niet zozeer gelegen in de (onverzekerbare) hoogte daarvan, zoals dat bij de hiervoor

besproken beroepsbeoefenaren het geval kan zijn. Navraag bij de betreffende
verzekeraar leert dat er geen zaken bekend zijn waarbij bedragen werden toegekend
die het verzekerde bedrag van EUR 2.500.000 per gebeurtenis met een maximum
van EUR 7.500.000 perjaarteboven gingen.103 De reden voordeze onverzekerbaar-
heid lijkt daarom vooral te moeten worden gevonden in de moeilijkheden die de
verzekeraar heeft de kans in te schatten dat de beroepsbeoefenaar aansprakelijk
zal worden gehouden:04 Die beperkingen kunnen het gevolg zijn van wijziging
van de aansprakelijkheidseisen, een veranderd claimgedrag van burgers en
toenemende regresacties van verzekeraars en sociale zekerheidinstanties. 105

Alhoewel het opnemen van een exoneratieclausule- voorzover die de aansprakelijk-

heid niet geheel uitsluit - voor dit risico-inschattingsprobleem geen oplossingen
biedt, zou het wellicht wel een bijdrage kunnen leveren aan de beperking van de
aansprakelijkheidslast.

De hiervoor omschreven benadering van exoneratie ten aanzien van schade

komt, zoals ik hiervoor schreef, neer op een regresverbod voor die instanties die
voornoemde verzekeringen c.q. uitkeringen verstrekken. Naast de hiervoor

97         Bolt & Spier  1996, p.  19.
98      Bolt & Spier 1996, p. 19 noot 39.
99        Kamp, De NV  1995, p. 24 (waarvan er twee onderlinge verzekeraars waren).
100    Bolt & Spier 1996, p. 19 noot 39.
101 Bolt  &  Spier   1996,  p. 394. Genoemd worden: beperking  van de aansprakelijkheid   in   de

vestigingsfase, beperking van de omvang van de aansprakelijkheid door limitering, matiging en
het niet vergoeden van bepaalde schadesoorten, fondsen, verplichte verzekeringen, first party
verzekeringen en bijdragen uit de algemene middelen

102 Vergelijk Arisz & Kamphuisen, A&V 1994, p. 149: -Waar onverzekerbaarheid dreigt, kan - of
dient - beperking van de aansprakelijkheid aan de orde te komen.'

103 Zoook: De Boer, TvGR 1997, p 32.
104      Faure, NJB  1995,  p. 1233 merkt terecht op dat 'een eventuele onverzekerbaarheid niet zozeer

voortvloeit uit de omvang van de schade, maar uit de beperking van de risico-inschatting.'
105 Faure, NJB 1995, p. 1233 noot 45.
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omschreven voordelen van een dergelijke wijze van exonereren noem ik in het
onderstaande de nadelen ervan en geefik aan in hoeverre deze aan hetgeen hiervoor
is gesteld afdoen.

Een regresverbod wordt wel bekritiseerd met de opmerking dat het niethebben
van een regresrecht het niet mogelijk maakt de lasten bij de veroorzaker neer te
leggen. Om twee redenen horen deze daar wel te liggen, zo wordt gezegd. Allereerst
zou een dergelijk verbod inbreuk maken op de preventieve werking van het
aansprakelijkheidsrecht.'06 Daarnaast beroept men zich op het argument van een
zuivere kostenallocatie. De kosten voor een bepaalde activiteit moeten zichtbaar
worden gemaakt en niet ten taste blijven van het collectief, zo is de redenering.
Het zichtbaar maken van die kosten zou moeten meebrengen dat de instantie die
de regresacties ondernemen hun premies verlagen en de verzekeraars van de
veroorzaker hun premies verhogen.

107

Hoe hierover te denken? In hoofdstuk 4 schreef ik dat het aannemelijk is dat
de preventieve werking van het aansprakelijkheidsrecht beperkt is indien de
aansprakelijkheid van de prestant - zoals in het geval van medische aansprakelijk-
heid - dooreen verzekering wordt gedekt.'08 De prikkels tot zorgvuldig handelen
komen dan niet zozeer voort uit het aansprakelijkheidsrecht, maar uit de
verzekeringspolis. Zo zal de medische aansprakelijkheidsverzekeraar een eigen
risico hanteren en de verzekeringsdekking aan een limietonderwerpen.'" Het lijkt
aannemelijk dat deze prikkels tot zorgvuldig handelen in het geval van een
regresverbod blijven behouden. De prestant, of beter gezegd de medische
aansprakelijkheidsverzekeraar, zal immers wel de schade dienen te vergoeden die
niet door de sociale zekerheidsverstrekker of verzekeraar van de patient wordt
vergoed, zoals bijvoorbeeld gemiste toekomstkansen en smartengeld. Ook ter
voorkoming van deze schade zal de verzekeraar voornoemde prikkels inbouwen,
zodat exoneratie zoals hiervoor uiteengezet aan de preventie geen afbreuk lijkt
te doen. Mochten deze prikkels tot zorgvuldig handelen onvoldoende worden
geacht, dan zouden in de exoneratieclausule extra prikkels kunnen worden
ingebouwd. Dat kan bijvoorbeeld door de aansprakelijkheid te beperken tot een
bedrag dat boven het eigen risico van de aansprakelijkheidsverzekering ligt en/of
exoneratie niet langer meer ofslechts tot een hogerbedrag toe te staan indien zich
een eventueel tweede schadegeval voordoet.

Daarnaast zal de arts ook van buiten de verzekeringspolis en het aansprakelijk-
heidsrecht pikkels tot zorgvuldig handelen ontvangen. Zo is het waarschijnlijk

106    Waarover Van Boom 20003, p.  109 e.v. Zie eveneens Hartlief & Tjittes 1999, p. 111.
107     Waarover Van Boom 2000a, p.  110 e.v. Vergelijk eveneens Hartlief & Van Maanen, NTBR 1994,

p. 75 en Hartlief & Tjittes 1999, p. 111.
108 Atiyah/Cane 1999, p. 368: 'There isnodoubtthat theprevalenceofliabilityinsurancegreatlyreduces

the deterrent potentiality of tort law.'
109    Faure 2001, p. 299.
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dat eigen ethische overwegingen een arts eveneens tot zorgvuldig handelen
aanzetten. Daarnaast geldt voor artsen dat ook tucht- en strafrechtelijke normen
preventiefkunnen werken: 10 Daarmee lijken er voor de arts voldoende prikkels
tot zorgvuldig handelen te zijn. Gelet op het voorgaande leidt het preventieargument
er naar mijn mening dan ook niet toe dat een exoneratieclausule die de schade die
door een uitkering of verzekering van de patient wordt gedekt van vergoeding
uitsluit om die reden voor onwenselijk moet worden gehouden.

Het tweede argument is denk ik evenmin overtuigend. De mensen die de

premies van voornoemde verzekeringen en uitkeringen betalen, lijken voor een
groot deel dezelfden te zijn als de mensen die ten gevolge van medisch handelen
schade kunnen lijden en aan wie de kosten die de medische aansprakelijkheid
meebrengt worden doorberekend.1 11 Het niet uitoefenen vanhet regresrecht zoals
hiervoor uiteen is gezet, heeft daardoor dus niet tot gevolg dat de kosten van
toerekenbaar onzorgvuldig medisch handelen voor rekening van het collectief
blijven. Wat ik in het voorgaande heb verdedigd is dat het voorbeide partijenjuist
aantrekkelijk is indien de arts zijn aansprakelijkheid voor schade die door een

uitkering en/ofverzekering van de benadeelde wordt gedekt van vergoeding kan
uitsluiten.' 12 Het bespaart immers kosten en verlicht de positie  van de medische

aansprakelijkheidsverzekeraar.

7           Exoneratie ten aanzien van personenschade in het algemeen?

Personenschade kan zich vanzelfsprekend eveneens buiten de sfeer van medisch
handelen voordoen. Zo kan personenschade ontstaan indien een monteur bij de
reparatie van een auto een ernstig gebrek over het hoofd ziet ten gevolge waarvan
de afnemer een ongeluk krijgt, er bij het uitvoeren van werkzaamheden van een
dakdekker brand wordt veroorzaakt of reparatie van een cv-installatie tot een

110    Atiyah/Cane 1999, p. 367 noot 20.
111 In dat opzicht wordt wei van een vestzak-broekzaksituatie gesproken. Zie hierover in zijn

algemeenheid Bloembergen, SMA 1970, p. 74-75.
1 12     Tot slot merk ik op dat in de literatuur een aantal nadelen wordt genoemd van een overstap van

aansprakelijkheid naar een directe verzekering. Frenk noemt de volgende: 'Ten eerste dreigt het
gevaar dat bij een dergelijke overstap de rechtsvorming uit handen wordt genomen van de wetgever
en rechter. Ten tweede is de positie van de benadeelde als verzekerde op vele fronten onzekerder
dan zijn positie in het aansprakelijkheidsrecht. En ten derde: indien men deze bezwaren met
wetgeving wil ondervangen, dan ontkomt men niet aan een omvangrijke wetgevingsoperatie waarbij
het dan o.m. de vraag is of verzekeraars bij een dwingend omschreven dekkingsomvang nog bereid
zijn deze dekking te verlenen. Ten vierde is het vermoedelijk strijdig met het rechtsgevoel van velen
om (ook) de schuldaansprakelijkheid op te heffen.' Zie Frenk, NJB 1999, p. 1554 en voor een
gedeeltelijke weerlegging ervan Faure & Hartlie f 2001, p.  92 e.v. Duidelijk moge echter zijn dat
deze bezwaren - voorzover ze al opgaan - niet ten aanzien van de hier uiteengezette benadering
gelden, nu ik exoneratie slechts geoorloofd acht ten aanzien van schade die daadwerkelijk door
een verzekering of uitkering van de patient is gedekt.

177



Hoofdstuk 7

ontplo ffing leidt.' 13 Vraag is o fhet aantrekkelijk is de hiervoor uiteengezette wijze
van exonereren ten aanzien van de vordering tot personenschade ook buiten het
kader van de medische aansprakelijkheid te laten gelden.

Voor het voordeel van exoneratie zoals hiervoor weergegeven - namelijk
kostenbesparing- kan ik zowel naar hoofdstuk 4 paragraaf3.2.3 als naarde vorige
paragraaf verwijzen. Hier richt ik mij op de vraag ofdeze benadering vanuit het
oogpunt van preventie en zuivere kostenallocatie wenselijk moet worden geacht.

Personenschade die door de prestant wordt veroorzaakt zal in beginsel door
diens aansprakelijkheidsverzekering worden gedekt. Zoals ik hiervoor aangaf
betekent dat dus dat er voor de prestant vanuit het aansprakelijkheidsrecht maar
weinig prikkels voortvloeien om de schade waar het hier om gaat te voorkomen.
Prikkels tot zorgvuldig handelen zullen eerder voortkomen uit de verzekeringspolis.
Zo kent de aansprakelijkheidsverzekering een eigen risico en is de dekking aan
een limiet onderworpen: 14 Zoals ik hiervoor opmerkte lijkt het aannemelijk  dat
deze prikkels in het geval van gedeeltelijke exoneratie ten aanzien van de vordering
tot personenschade in de verzekeringspolis behouden blijven. De prestant ofbeter
gezegd diens aansprakelijkheidsverzekeraar, dient immers nog steeds die
personenschade te vergoeden die niet door de ziektekostenverzekeraar en de sociale
zekerheidsverstrekker van de afnemer wordt gedekt. Exoneratie vermindert in dat
geval niet de prikkel tot zorgvuldig handelen, zodat het geen argument vormt tegen
de hiervoor uiteengezette wijze van exoneratie. 115

Het argument dat een regresverbod zuivere kostenallocatie onmogelijkmaakt,
is evenmin sterk indien - zoals  ik  in de vorige paragraaf schree f - de personen
die de premies voor voornoemde uitkeringen en verzekeringenbetalen, dezelfden
zijn als de personen die kunnen worden geconfronteerd met een toerekenbare
tekortkoming van de prestant ten gevolge waarvan personenschade ontstaat en
aan wie de kosten die aansprakelijkheid voor personenschade meebrengt worden
doorberekend. Voor veel transacties lijkt dat het geval te zijn, zodat ik in die
situaties een exoneratieclausule op grond waarvan de prestantzich vrijtekent voor
schade die wordt gedekt doorde sociale zekerheidofde verzekeraar van de afnemer
in beginsel geoorloofd acht.

113 Ruken 1983, p. 143.
114    Wel merk ik op dat deze limiet in het geval van personenschade vijwel steeds toereikend is. Zie

Van Boom 2000, p. 119.
115 Daarnaast kunnen - zoals ik hiervoor opmerkte  -  in de exoneratieclausule extra prikkels  tot

zorgvuldig handelen worden ingebouwd.
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8             Conclusie

In het voorgaande is naar voren gekomen dat in Nederland advocaten en notarissen

hun aansprakelijkheid in beginsel beperken tot het bedrag waarvoor de verzekering
uitbetaalt. Accountants beperken hun aansprakelijkheid daarentegen tot een
maximum van driemaal het bedrag van het honorarium. In de literatuur wordt wel

verdedigd dat een exoneratieclausule redelijk is indien zij is afgestemd op het
bedrag dat redelijkerwijs verzekerbaar moet worden geacht. Zelf heb ik mij bij
deze benadering aangesloten. Zolang de door de beroepsbeoefenaar te betalen

premie redelijk is, lijkt het aannemelijk dat de gemiddelde risicoaverse client voor
die redelijke premie wenst te betalen, zo heb ik verdedigd. Wel is het van belang
dat de beroepsbeoefenaar zijn client duidelijk informeert over het bedrag waartoe

hij zijn aansprakelijkheid heeft beperkt.
Voor wat betreft de arts geldt naar huidig Nederlands recht een exoneratiever-

bod. Wat ik naar voren heb gebracht is dat een uitsluiting van de aansprakelijkheid
voor die schade die door de sociale zekerheidsverstrekker ofziektekostenverzeke-

ring van de patient wordt gedekt, kostenbesparing als voordeel heeft. Argumenten
tegen deze benadering- zijnde inbreuk op de preventie en onzuivere kostenallocatie

- lijken mij weinig overtuigend. Tot slot is verdedigd dat ik deze wijze van
exoneratie ten aanzien van de vordering tot vergoeding van personenschade, onder
de aangegeven randvoorwaarden ook buiten de medische aansprakelijkheid mogelijk
acht.
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Koop

1           Inleiding

De laatste soort overeenkomst die ik bespreek betreft de koopovereenkomst. De
opbouw van dit hoofdstuk is vergelijkbaar met die van de vorige hoofdstukken.

Ik begin in paragraaf 2 met een korte weergave van het Nederlandse, Engelse en
Duitse kooprecht. Bekeken wordt wanneer de verkoper voor de levering van een
non-conforme zaak aansprakelijk is en wanneer een zaak als zodanig moet worden
beschouwd (paragraaf 2.1). Daarnaast geef ik aan onder welke omstandigheden
de koper de schade kan vorderen die is ontstaan door levering van een non-
conforme zaak (paragraaf2.2). In paragraaf 3 wordt bezien of de verkoper in de
verschillende rechtsstelsels zijn aansprakelijkheid kan uitsluiten en/ofbeperken.
Ik maak daarbij een onderscheid tussen de consumentenkoop, de koop van een
bestaande onroerende zaak en de handelskoop. Eenzelfde onderscheid maak ik
in paragraaf4, waar aan de orde komt hoe de redelijkheid van exoneratieclausules

in koopovereenkomsten naar mijn mening zou moeten worden beoordeeld. Ik
behandel de hiervoor genoemde koopovereenkomsten omdat deze het meest voor

lijken te komen en daarbovendien de meeste literatuur en rechtspraak over te vinden

is. Paragraaf 5 bevat de conclusie.

2          De koopovereenkomst

2.1 Conformiteit

Zowel in het Nederlandse, Engelse en Duitse recht geldt een conformiteitseis. Die
houdt in dat de afgeleverde zaak aan de overeenkomst moet beantwoorden, zowel
wat betreft kwaliteit, identiteit als kwantiteit: Ik volsta in deze paragraaf met een
korte uitwerking van het kwaliteitsvereiste, aangezien de vraag ofde afgeleverde
zaak over de overeengekomen kwaliteit beschikt, het meest moeilijk te beantwoor-
den is. Opgemerkt moet worden dat de richtlijn 'betreffende bepaalde aspecten

1 Art. 7:17 lid 2 en 3 BW, art. 13-15 SGA en § 434 BGB.

181



Hoofdstuk 8

van de verkoop van en de garanties voor consumentengoederen' in alle drie de
rechtsstelsels tot (enkele) aanpassingen van het conformiteitsbegrip heeft geleid:

Het kwaliteitsvereiste is in het Nederlands recht uitgewerkt in art. 7:17 lid
2 BW. Op grond van dat artikel - dat voor alle kooptypen geldt - kan een
tekortkoming worden aangenomen indien de zaak niet de eigenschappen bezit die
de koper op grond van de overeenkomst mocht verwachten. Welke verwachtingen
de koper mag hebben, hangt af van de omstandigheden van het geval. Naast de
aard van de zaak en de mededelingen die de verkoper over de zaak heeft gedaan,3
moet worden gekeken naar de hoogte van de prijs, het soort winkel waarin de zaak
is verkocht en de omstandigheden waaronder de koop plaatsvond.4 In dat opzicht
is het van belang op te merken dat wij vaak zien dat een producent door middel
van een zogenaamde garantie een bepaalde levensduur van een zaak garandeert.
Een dergelijke garantie is van invloed op de verwachtingen die de koper mocht
hebben. Doorslaggevend is zij niet.s

Art. 7:17 lid 2, tweede zin BW bepaalt dat de koper mag verwachten dat de
zaak die eigenschappenbezit die nodig zijn vooreen normaal gebruik6 en waarvan
hij de aanwezigheid nietbehoefde te betwij felen. In de Parlementaire Geschiedenis

is opgemerkt dat deze laatste zinsnede aangeeft dat op de koper soms een
onderzoeksplicht rust: Ofdie onderzoeksplicht ook daadwerkelijk moet worden
aangenomen, hangt eveneens af van de omstandigheden van het geval. Voor het
antwoord op de vraag welke dat zijn, kan ik verwijzen naar die welke hiervoor
zijn genoemd: Gaat het om een consumentenkoop,' dan brengt de hoedanigheid
van de betrokken partijen niet snel mee dat op de koper een onderzoeksplicht rust.

10

Dat is echter anders indien het om de koop van gebruikte zaken gaat."  Tot slot
merk ik op dat in het geval de koper de zaak voor een bijzonder gebruik wil
aanwenden (denk bijvoorbeeld aan het gebruik van een horloge voor diepzeedui-
ken),12 de zaak daarvooralleen geschikt dient te zijn voorzoverditbijzonder gebruik
bij de overeenkomst is voorzien. t3

2 Richtlijn 1999/44, PbEG 1999, L 171/12.
3       Art. 7:17 lid 2 BW (wijziging volgens wetsvoorstel 27 809).
4       PG Boek 7, p. 126.
5        PG Boek 7, p. 128-129: 'Wij wilien slechts betogen dat de inhoud van een 'garantie', ook indien

uitdrukkelijk aan de koper medegedeeld, niet beslissend behoeft te zijn voor de inhoud van de in
art. 7:17 neergelegde verplichting.'

6 Hijma merkt op dat het er per saldo veeleer om gaat welk gebruik naar algemene maatstaven van
de zaak behoort te kunnen worden gemaakt. Zie Asser/Hijma 5-1 (2001), nr. 345.

7       PG Boek 7, p. 125.
8             De mate van onderzoek die van de koper mag worden verwacht zal afhangen van zijn deskundigheid.

Zie Asser/Hijma 5-I (2001), nr. 337.
9       Zie art. 7:7 lid 5 BW.
10      Kamerstukken II, 2000-2001,27 809, nr. 3, p. 5
11      PG Boek 7, p. 125.
12      Voorbeeld is van Jongeneel/Klik 2002, p. 39.
13          Art.  7: 17  lid  2  BW.
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In het Engelse recht is de conformiteitseis neergelegd in de ss. 13-15 SGA.
Is er sprake van 'sale ofgoods by description', dan bepaalt s. 13 SGA dat de zaak
met de betreffende beschrijving dient overeen te komen. Deze bepaling geeft de
kopermaar weinigbescherming, vooral indien de beschrijving weinig gedetailleerd
is:4 Verkoopt een verkoper een zaak in de uitoefening van zijn bedrij f, dan dient
die zaak van een toereikende kwaliteit te zijn. 15 Uitgangspunt is wat een redelijke
koper als toereikend zou zien: 6 In dat opzicht zijn de omschrijving van de zaak,

de prijs en alle overige omstandigheden van belang." Is de koper een consument,
dan zijn ingevolge s.  14 (2E) SGA ook mededelingen van de producent of zijn
vertegenwoordiger relevant. 18 Heeft de verkoper de koper van een gebrek in de

zaak op de hoogte gebracht ofheeft de koper de zaak onderzocht en had hij daarbij
op gebreken moeten stuiten, dan geldt de in s. 14 (2) SGA geformuleerde
kwaliteitseis niet." Tot slot merk ik voor wat betreft de Sale ofGoods Act op dat
indien er sprake is van koop 'by sample', s. 15 (2) SGA vereist dat de 'bulk' voor
wat betreft de kwaliteit met de 'sample' dient overeen te komen. Dit is slechts
anders indien de koperhet gebrek bij voldoende onderzoekhad kunnen ontdekken. 20

Gaat het om de verkoop van land en huizen dan geldt in Engeland als
uitgangspunt caveatemptor, 'let the buyerbeware!'. Dat brengt mee dat de verkoper
ten aanzien van materiele gebreken geen mededelingsplicht heeft.2' De koper zal
zelf informatie moeten inwinnen.22 Die informatie verkrijgt hij door het stellen
van vragen aan de verkoper' 3 en bijvoorbeeld ook aan de lokale autoriteit. 24

14 Zie Atiyah/Adams & MacQueen 2001, p. 138: '(...) a car may be a car, potatoes may be potatoes,
a reaping machine maybe a reaping machine, butin all cases thegoods maybe seriouslydefective.'

15       S. 14(2) SGA formuleertdaartoeeen 'implied term',i. e. een bedingdatnietexplicietin hetcontract
is opgenomen, maar door een wet (in casu dus de SGA) is geformuleerd. Zie Treitel 1999, p. 188
e.v.

16      In dat opzicht moet worden gewezen op s. 14 (2B) SGA: *For the purpose of this Act, the quality
ofgoods includes theirstateand condition and the following(amongotherthings)are in appropriate
cases aspects of the quality of goods- (a) fitness for all the purposes for which goods of the kind
in question are commonly supplied, (b) appearance and finish, (c) freedom from minor defects,
(d) safety, and (e) durability.'

17      Zie voor de wijzigingen van de Sale of Goods Act: http://www.dti.gov.uk/cacp/ca/consulta.htm.
18      De koper handelt niet als consument indien het om de koop van tweedehandszaken dan wei om

veilingkoop gaat. Zie s. 14 (2E) SGA. Voor de situaties waarin mededelingen van de verkoper niet
van belang zijn, verwijs ik naar ss. 14 (2F) en (26) SGA.

19      S. 14 (2C) a en b. Zie nader Atiyah/Adams & MacQueen 2001, p. 155 e.v.
20     Zie s. 14 (2C) c SGA.
21 Silverman 1999, p. 27. Zieeveneenss. 3.1.5 van de'Standard ConditionsofSale': 'Thebuyeraccepts

the property in the physical state it is at the date of the contract, unless the seller is building or
converting it.'

22 Zie Thompson 1996, p. 178: 'Defects ofphysical quality are regarded aspatentdefects which prima
facie a vendor is not required to disclose. The responsibility for their discovery is placed by the
law on the purchaser. The immunity operates to protect the vendoreven in respect oflatent structural
defects of which he is aware.'

23          Geeft deze een onjuist antwoord dan kan hij op grond van dwaling ('misrepresentation') aansprakelijk
worden gehouden. Zie hierover Beatson 2002, p. 236 e.v. Zie eveneens Van Rossum 1991, p. 203
e.v.

24      Sarton 1993, p. 76 e.v.

183



Hoofdstuk 8

Daarnaast zal de koper de materiele staat waarin de onroerende zaak zich bevindt
dienen te inspecteren.25 In het grootste aantal gevallen valt de koper terug op het
taxatierapport dat op verzoek van de hypotheekgever wordt gemaakt. Een hypotheek
zal namelijk pas worden verstrekt indien na onderzoek blijkt dat de waarde van
de zaak daarvoor voldoende is. Verkrijgt de koper een hypotheek, dan neemt hij
veelal aan dat de materiele staat van de onroerende zaak (dus) in orde is.26 De kosten
van een dergelijk onderzoek zijn voor rekening van de koper.27 Tot slot moet
worden opgemerkt dat de verkoper wel aansprakelijk is voor de aanwezigheid van
materiele gebreken, indien hij actie heeft ondernomendeze gebreken te verhullen.
In dat geval wordt'fraud' aangenomen.28 Daarnaast is de verkoper aansprakelijk
voor materiele gebreken die het gevolg zijn van werkzaamheden die door hem
zijn verricht en dusdanig zijn uitgevoerd dat 'negligence' kan worden
aangenomen.

29

Net als in Nederland geldt ook in Duitsland dat de in het BOrgerliches
Gesetzbuch neergelegde conformiteitseis voor alle kooptypen opgaat. Ingevolge
§ 434 I BGB is een zaak conform (beter gezegd: vrij van 'Sachmangel') indien
hij na de risico-overgang aan de overeengekomen hoedanigheid voldoet. Is de
hoedanigheid niet overeengekomen, dan stelt § 434 I Nr. 1 BGB dat de zaak
conform is indien zij geschikt is voor het op grond van de overeenkomst
veronderstelde gebruik,3odan wel, zo bepaalt § 434 I Nr. 2 BGB, geschikt is voor
normaal gebruik en een hoedanigheid heeft die bij een vergelijkbare zaak
gebruikelijk is en die de koper op grond van de aard van de zaak en door de
verkoper en producent gedane mededelingen3' kon verwachten. 32

In Duitsland geldt dat de rechten die uit de aanwezigheid van een materieel
gebrek voortvloeien, de koper niet toekomen indien hij het gebrek kende. Is het
niet onderkennen van het gebrek een gevolg van grove nalatigheid aan de kant
van de koper,33 dan kan hij zich slechts op voornoemde rechten beroepen indien

25       Thompson 2001, p.  129-130.
26        Sarton  1993, p. 84-85. Zie voor de vraag in hoeverre de inspecteur een 'duty of care' ten opzichte

van de koper heeft (de in hoofdstuk 7 besproken zaak) Smith v. Eric S. Bush [1989] 2 All ER 514.
27       Sarton 1993, p. 85.
28        Thompson  1996, p.  179. Zie eveneens Ridge v. Crawley (1959) 173 EG 959 en Gordon v. Selico

Ltd [1986]  1  EGLR 7 1.
29 Zie Thompson 1996, p. 179 met verdere verwijzingen.
30      Het gaat dan om een 'subjektiv Fehlerbegriff. Zie Gsell, JZ 2001, p. 65.
31       Zie voor de precieze bewoordingen § 434 1 BGB.
32 Gesproken wordt van een 'objektiv Fehlerbegriff. Zie Dauner-Lieb (Hrsg.) 2002, p. 108.
33 Hieronderdienteen bijzonderemstigeniet-nakoming van de in het verkeer vereiste zorgvuldigheid.

Zie MunchKomm/Westermann, § 460 BGB, Rdn. 8. Malzer, in: Hoeren & Martinek (Hrsg.) 2002,
§ 442 BGB, Rdn. 18 merkt op: 'Je einfacher dem Kaufer die Kennmis des Mangels m6glich ist,
sei es, daB dieserleichts zu erkennen (...) istoder der Kitufer ihn besonders guterkennen kann (...),
umso hoher ist der SorgfaltsmaBstab im Einzelfall und umso eher wird grobe Fahr18ssigkeit zu
bejahen sein.'
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de verkoperhet gebrek arglistigheeft verzwegen34 ofde verkoperde kwaliteitheeft
gegarandeerd:s § 377 HGB omschrijft de onderzoeksplicht van de professionele

koper. De omvang van die plicht moet naar objectieve gezichtspunten worden
bepaald. Het gaat om dat wat in het algemeen van een koper in deze bedrijfstak
mag worden verwacht. Indien nodig moet de koper een expert inschakelen om
zijn gebrekkige kennis te compenseren. De onderzoeksplicht is zwaarder als de
koper rekening moet houden met omvangrijke gevolgschade, zoals wanneer hij
de zaken verwerkt in zijn eigen producten.

36

2.2 Vordering tot aanvulle,ide schadevergoeding

Voor zowel het Nederlandse, Engelse en Duitse recht geldt dat de koper in het
geval van niet-nakoming een aantal vorderingen heeft. Het gaat dan om vorderingen
als nakoming (bestaande uit herstel of vervanging), (gedeeltelijke) ontbinding,
prijsvermindering en (aanvullende en/ofvervangende) schadevergoeding. Gelet
op het onderwerp van dit onderzoek volsta ik hiermet een bespreking van de vraag
wanneer de koper in de verschillende rechtsstelsels recht heeft op aanvullende
schadevergoeding. Het gaat dan om schade anders dan die welke bestaat uit schade
aan de gebrekkige zaak zelf,37 zoals bijvoorbeeld gevolgschade.

Naar Nederlands recht heeft de koper een vordering tot schadevergoeding
voorzover de tekortkoming in de nakoming toerekenbaar is.38 Hier richt ik mij
op de vraag in hoeverre de verkoper een beroep op overmacht toekomt indien hij
een zaak heeft afgeleverd die niet aan de conformiteitseis voldoet.39 Dat een
verkoperzich niet op overmacht kan beroepen indien de non-conformiteit aan zijn
schuld is te wijten is duidelijk:' Maar wat brengen de verkeersopvattingen mee?
Voorhet antwoord op die vraag kan worden teruggevallen op het arrest Oerlemans
Agro BV/V.o.f. Firma Driessen.In dat arrest overwoog de Hoge Raad dat in een
geval waarin een verkoper de verkochte zaak zelf niet had geproduceerd en het

34 'Arglistiges Verschweigen' (442 1 BGB) is kort gezegd het opzettelijk schenden van een
mededelingsplicht. Zie hierover paragraaf 3.2 van dit hoofdstuk.

35     § 442 BGB. Zie hierover Malzer, in: Hoeren & Martinek (Hrsg.) 2002, § 442 BGB, Rdn. 1 e.v.
alsmede Graf von Westphalen, ZIP 2002, p. 545 e.v.

36      Rhhricht, § 377 HGB, Rdn. 67. Zie eveneens Baumbach/Hopt 2000, § 377 HGB, Rdn. 25.
37        Schade aan de gekochte zaak wordt transactieschade genoemd. Hijma definieert transactieschade

als schade die bestaat uit het nadelig verschil tussen de waarde van de zaak ten tijde van de
wanprestatie en de contractprijs. Zie Asser/Hijma 5-I (2001), nr. 478. Zie eveneens hoofdstuk 4
paragraaf 8.

38       Zie  voor het belang  van  de  eis van toerekenbaarheid  HR 9 januari   1998,  NJ   1998,  272
(Brok/Huberts).

39     Zie voor het beroep op overmacht ten aanzien van de verbintenis tot eigendomsoverdracht en
overmacht ten aanzien van de verbintenis tot aflevering Asser/Hijma 54 (2001), nr. 434 en 435.

40       Art. 6:75 BW bepaalt immers dat een tekortkoming de schuldenaar niet kan worden toegerekend,
indien zij niet te wijten is aan zijn schuld en noch krachtens wet, rechtshandeling of in het verkeer
geldende opvattingen voor zijn rekening komt.
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om een gebrek ging dat geheel buiten toedoen van de verkoper was ontstaan en
dat hij kende noch behoorde te kennen, de verkeersopvattingen meebrengen dat
de non-conformiteit in beginsel voor rekening van de verkoper komt. Het
voorgaande zal slechts anders zijn indien, doorde verkoperte bewijzen, bijzondere
omstandigheden kunnen worden aangenomen. Dat zal echter niet snel het geval
zijn, aldus de Hoge Raad.

41

Ook naar Engels recht kan een koper schadevergoeding vorderen indien de

verkoper zaken heeft afgeleverd die niet aan het kwaliteitsvereiste voldoen. S. 53
SGA geeft de koper dit recht.42 ,Negligence' is geen vereiste voor het kunnen
toekennen van de vordering tot aanvullende schadevergoeding.43

In Duitsland heeft de koper ingevolge § 280 I jo 437 Nr. 3 BGB recht op
aanvullende schadevergoeding indien - kort gezegd - de verkoper in zijn
verplichtingen toerekenbaar is tekortgeschoten.44 Anders dan in Engeland is de
verkopernaar Duits recht dus pas schadeplichtig als de tekortkoming45 toerekenbaar
is. Dat zal ingevolge § 276 BGB het geval zijn indien hij de schade opzettelijk
heeft veroorzaakt, dan wel 'fahrlassig' heeft gehandeld. 'Fahrlassig' handelt de
verkoper indien hij de in het verkeer vereiste zorgvuldigheid niet in acht heeft
genomen.46 Of 'Fahrlassigkeit' (schuld) kan worden aangenomen zal afhangen
van de omstandigheden van het geval.47 Van schuld zal echter geen sprake zijn

41     HR 27 april 2001, NJ 2002,213 nt. JH, r.0.3.6. Vergelijk eveneens Asser/Hijma 5-1 (2001), nr.
436-437. Zie voor de vraag wanneer er sprake zou kunnen zijn van 'bijzondere omstandigheden'
Hartlief, AA 2001, p 987-988.

42 Het artikel luidt als volgt: 'Where there is a breach of warranty by the seller, or where the buyer
elects (or is compelled) to treat any breach of a condition on the part of the seller as a breach of
warranty, the buyer is not by reason only of such breach of warranty entitled to reject the goods;

but he may: a) (...) b) maintain an action against the seller for damages for the breach of warranty.'
Zie voor een uitgebreide bespreking Atiyah/Adams & MacQueen 2001, p. 541 e.v. en Benjamin's
Sale of Goods, nr. 17-046 e.v.

43      Benjamin's Sale of Goods, nr. 17-068. De koper kan ex s. 51 SGA eveneens schadevergoeding
eisen wanneer de afgeleverde zaken niet voldoen aan de 'description' of 'standard' zoals die in
de overeenkomst is neergelegd en hij weigert de zaken in ontvangst te nemen. Grondslag voor de
vordering tot schadevergoeding is in dat geval dat de verkoper tekortgeschoten is in zijn verplichting
tot aflevering van de zaken. In de woorden van s. 51 SGA: 'Where the seller wrongfully neglects
or refuses to deliver the goods to the buyer, the buyer may maintain an action against the seller
for damages for non-delivery.'  Zie voor een uitgebreide bespreking Atiyah/Adams & MacQueen
2001, p  533 e.v. en Benjamin's Sale of Goods, nr. 17-001 e.v.

44      § 280 1 BGB luidt aldus: 'Verletzt der Schuldner eine Pflicht aus dem Schuidverhaitnis, so kann
der Glaubiger Ersatz des hierdurch entstehenden Schadens verlangen. Dies gilt nicht, wenn der
Schuldnerdie Pilichtverletzungnichtzu vertreten hat.' Wanneerde 'Pflichtverletzung' is 'vertreten'
wordt vastgesteld aan de hand van § 276 BGB. Zie hierna.

45 Een tekortkoming wordt in Duitslandaangeduid met de term 'Pflichtverletzung'. Daaronder verstaat
men 'jede Art der nicht vertragsgemaBen Leistung'. Zie Kittner 2002, Rdn. 709.

46        § 276 BGB luidt: ' I. Der Schuldnerhat Vorsatzund Fahrlassigkeitzu vertreten, wenn eine strengere
oder mildere Haftung weder bestimmt noch aus dem sonstigen inhalt der Schuldverhaltnisses,
insbesondere aus der Ubernahme einer Garantie oder eines Beschaffungsrisikos zu entnehmen ist.
(...) II. Fahrlassig handelt, wer die im Verkehr erforderliche Sorfalt auBer Acht lasst.'

47 Zie Wolff, in: Hoeren & Martinek (Hrsg.) 2002, § 437 BGB, Rdn. 37 die opmerktdathet antwoord
op de vraag of een verkoper zorgvuldig heeft gehandeld in het bijzonder afhangt van 'die Natur
des Kaufgegenstandes, besondere Kenntnisse des Verkaufers, die Art des Geschafts und daurauf
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als de verkoper het gebrek na nauwkeurig onderzoek niet had kunnen ontdekken.48

Net als inNederland zal de verkoperde niet-toerekenbaarheid moeten aantonen. 49

Voor wat betreft het Nederlandse recht moet worden opgemerkt dat in het
geval van een consumentenkoop de verkoper in beginsel van aansprakelijkheid
wordt ontheven indien het gaat om schadeso die de koper heeft geleden ten gevolge
van een gebrekkiges'  zaak die door een ander is geproduceerd. De consument zal
in dat geval ingevolge de artt. 6:185 e.v. BW de producent dienen aan te spreken
voor zowel de geleden personenschade als voor de schade die de gekochte zaak
aan andere zaken heeft veroorzaakt. Slechts in het geval de verkoper het gebrek
kende ofbehoorde te kennen, hij de afwezigheid van het gebrek heeft toegezegd,
dan wel de priv6-zaakschade onder de franchise van EUR 500 ligt, kan de koper
zijn contractpartij aanspreken.52 Een dergelijke regel is zowel naar Engels als Duits
recht onbekend. De verkoper wordt in die rechtsstelsels niet van aansprakelijkheid
ontheven indien de koper tengevolge van de levering van een gebrekkige zaak
personenschade en/of schade aan andere zaken lijdt. 53

3 Exoneratie mogelijk?

3.1 Consumentenkoop

Voor wat betreft de consumentenkoop kan ik kort zijn. De regels ten aanzien van

de conformiteit zijn in zowel Nederland, Engeland als Duitsland van dwingend
recht. Dat betekent dat afwijking van de conformiteit in het nadeel van de
consument - door exoneraties en/of zogenaamde garanties - ongeoorloofd is.

54

Zo werd in Nederland in een geval waarin het ging om de aankoop van een
motorfiets met een garantie van drie maanden, door het HofArnhem overwogen
dat de wettelijke rechten van een consument-koper wegens non-conformiteit niet

an, wie vergleichbare Verkaufe Oblicherweise abgewickelt werden.'
48     Dauner-Lieb (Hrsg.) 2002, p. 109.
49       Kitmer 2002, Rdn. 709. Zieook§ 280 INr. 2 BGB. Zie voorde 'Schadenersatz wegen Verzogerung

der Leistung' § 280 11 BGB en voor de 'Schadenersatz statt der Leistung wegen nicht oder nicht
wie geschuldet erbrachter Leistung' § 281  1 BGB. Ook op basis van deze artikelen kan de verkoper
aanvullende schadevergoeding vorderen. § 281 I BGB vereist in dat geval niet alleen dat aan de
eisen van § 280 I BGB is voldaan, maar eveneens dat de verkoper een 'angemessene Frist zur
Leistung'  niet is nagekomen.  Zie voor een uitgebreide bespreking Wolff, in: Hoeren & Martinek
(Hrsg.) 2002, § 437 BGB, Rdn. 32 e.v.

50 Zijnde privt-zaakschade boven de EUR 500 en personenschade. Zie hierna.
51 Zie daarover art. 6:186 BW. Nader: Dommering-van Rongen 2000, p. 43 e.v.
52       Art. 7:24 lid 2 BW.
53        Winfield & Jolowicz/Rogers 1998, p. 326. Zie daarnaast Godley v Perry [196011 WLR 9. Zie

voor Duitsland MonchKomm/Westermann, § 459 BGB, Rdn. 94.
54     Art. 7.6 BW, s. 6 UCTA en § 475 I BGB.
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ophoudenna het verstrijken van de garantietermijn.55 In een zaak voorde Stichting
Geschillencommissies voor Consumentenzaken betrof het een consument die
tweeeneenhalf jaar na aankoop van een auto schade leed aan de motor. De
Commissie meende dat de reparatiekosten voor tachtig procent voor rekening van
de verkoper kwamen, nu er geen aanwijzingen waren dat het gebrek aan de koper
was te wijten. Een beroep op de garantietermijn van een jaar werd niet
gehonoreerd.56 Tot slot merk ik op dat het kopen van een aanvullende of extra

garantie overbodig is, voorzover een dergelijke garantie de consument dezelfde
rechten geeft als die welke hij op grond van de regeling consumentenkoop heeft. 57

Exoneratie ten aanzien van de vordering tot aanvullende schadevergoeding
is in Nederland ex art. 7:6 BW eveneens ongeoorloofd.58 Om te voorkomen dat
de detaillist bekneld raakt tussen de beschermde consument-koper enerzijds en

zijn voorschakel anderzijds heeft de wetgever de verkoper in art. 7:25 lid 1 en 2
BW een dwingend regresrecht gegeven, op grond waarvan de verkoper een door
zijn voorschakel gehanteerd exoneratiebeding kan vernietigen. Art. 7:25 lid 5 BW
bepaalt dat het dwingend regresrecht ook van toepassing is op het regres van de
voorman op diens voorman. Het regresrecht is dwingend gemaakt, nu de praktijk
volgens de Minister heeft aangetoond, dat veel detaillisten - vooral indien zij in
een afhankelijke positie tot hun voorschakel staan - de redelijkheid van een
exoneratieclausule niet durven te betwisten.59 De Minister merkt op dat ook
consumenten met deze regeling gediend zijn, nu een niet-beknelde verkoper eerder

bereidwillig zal zijn de rechten van de koper wegens non-conformiteit te honoreren.

Het gevaar dat de verkoper juist te coulant is bestaat volgens de Minister niet, nu
de voorschakel in het geval op hem regres wordt genomen kan betwisten dat de
zaak niet aan de overeenkomst heeft beantwoord. Een te coulante houding blijft
daardoor voor rekening van de verkoper.

60

55 Hof Arnhem 29 april  1997, TvC  1997, p. 345 nt. Heuts (Gilles/Barten).
56       SGC 1999, p. 29. Voor vergelijkbare zaken verwijs ik naar SGC 1999, p. 64 en SGC 1999, p. 103-

104. Zie nader over garanties Jongeneel 1991 a, p. 113 e.v.
57       Een goed inzicht in depraktijk van de aanvullende garanties geefthetrapport van de OFT, 'Extended

Warranties on Electrical Goods', 1994.
58 Alhoewel exoneratie ten aanzien daarvan weI voorkomt. Zie bijvoorbeeld het beding: 'De Verkoper

is nietaansprakelijk voor enige schade van de Klant ofderden, dan hetgeen waartoe de Klantrecht
heeft op grond van de garantie. (...) In het bijzonder sluit de Verkoper aansprakelijkheid uit voor
gevolgschade, immateriele schade, bedrij fs- of milieuschade. '

59      Kamerstukken II 2000/2001,27 809, nr. 3, p. 25-26. Wei blijft er volgens de minister (zie p. 26)
een rol voorde redelijkheid en billijkheid: 'nietondenkbaarblijftoverigensdatonderomstandigheden
de verkoper ingevolge artikel 6:248 lid 2 BW geen regres kan nemen omdat dit naar maatstaven
van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn. Men denke aan het hiervoor gegeven
voorbeeld van de verkoop aan een detailhandelaar van een partij goederen van een incourant type
of onbekend merk tegen  een lage prijs.'

60       Kamerstukken 11 2000/2001,27 809, nr. 3, p. 26. Kritisch over het dwingend regresrecht zijn De
Koning & Meijer, NTBR 2002, p. 294 e.v. Aan hun kritiek kan (deels) worden tegemoetgekomen
door het regresrecht slechts dwingend te laten zijn indien de exoneratieclausule onderdeel is van
algemene voorwaarden. Art. 7:25 lid 2 BW dient individueel overeengekomen exoneratieclausules
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Tot slot moet worden opgemerkt dat exoneratie in de relatie koper - producent
eveneens ongeoorloofd is. De aansprakelijkheid van de producent voor de personen-
en/ofpriv6-zaakschade die een consument ten gevolge van een veiligheidsgebrek
kan lijden, is ex art. 6:192 BW niet-exonereerbaar.

Ook in Engeland zal de verkoper zijn aansprakelijkheid voor vergoeding van
de vordering tot aanvullende schadevergoeding ten opzichte van de consument-
koper niet kunnen beperken:' Eventuele vorderingen die de consument op de
producent heeft zijn evenmin exonereerbaar. 62

Anders dan in Nederland en Engeland wordt in Duitsland de vordering tot
aanvullende schadevergoeding door het aanvullende recht beheerst.63 Exoneratie
doormiddel van algemene voorwaarden is ten aanzien van deze schadesoort echter
maar in beperkte mate mogelijk, nu zowel de verplichting tot tijdige levering64

als de verplichting tot het leveren van een zaak die vrij is van materiele gebreken
een wezenlijke verplichting vormt.65 De omstandigheid dat een op een verkoper
rustende plicht wezenlijk is, brengt mee dat hij ingevolge de in § 307 BGB
neergelegde open norm zijn aansprakelijkheid voorschending van een dergelijke
plicht niet kan uitsluiten en de voorzienbare 'vertragstypische' (gevolg)schade
dient te vergoeden.

66

Gelet op het voorgaande kan worden gezegd dat exoneratie in de consumen-
tenkoop in alle drie de rechtsstelsels ongeoorloofd is. Dat geldt voor zowel
exoneratie ten aanzien van de conformiteit als voor exoneratie ten aanzien van
de aanvullende vordering tot schadevergoeding. Alleen in Duitsland kan de

naar mijn mening ongemoeid te laten. Zie hierover hoofdstuk 3 paragraaf 4.
61      Atiyah/Adams & MacQueen 2001, p. 241 met verwijzing naar s. 13 (1) b UCTA.
62     Atiyah/Adams & MacQueen 2001, p. 289-290.
63     § 475 BGB.
64 Zie Staudinger/Coester, § 9 AGBG, Rdn. 356: 'Die fristgerechte Lieferung is Hauptpflicht des

Verkiufers: Freizeichnung von Verzugsansprochen verstoBt deshalb auch im beruflichen Verkehr
gegen § 9 Abs. 2 Nr 2 (BGH NJW 1994, 1060, p. 1063). Gleiches gilt bei Freizeichnung von
Anspruchen  bei vom Verwender zu vertredender Unmoglichkeit  (...).'

65      Zie BGHNJW 2001,292, p. 302: '(...)die Verpflichtungzur Verschaffungeiner fehlerfreie Sache,
auf welche die vertragstypische Erwartung des Kaufers gerichtet ist und die daher zu den
kaufrechtlichen Kardinalpflichten gehort (...).' Zie daarnaast § 433 BGB waarin de plicht toi
'mangelfrcie Lieferung' uitdrukkelijkisneergelegd. Vergelijk eveneens Grafvon Westphalen 1999,
p. 122-126.

66      BGH NJW 1993,335. Zie voor een toepassing van die regel BGH NJW 2001,292, p. 302: 'Nach
der angegriffenen Bestimmung sollen Wertminderung des Kaufgegenstandes, entgangene Nutzung,
entgangener Gewinn, Abschleppkosten, Wageninhalt und Ladung nicht ersetzt werden. Die
aufgefuhrten Schadenspositionen geh6ren jedoch zu solchen Scha(len, mit denen typischerweise
als Folge von schuldhaften Verletzungen vertragswesentlicher P flichten des Verkhufers zu rechnen
ist. Beispielsweise kann die Verpflichtung zur Verschaffung einer fehlerfreien Sache, auf welche
die vertragstypische Erwartung des Kaufers gerichtet ist und die daher zu den kaufrechtlichen
Kardinalpflichten gehort (...), auch dadurch verletzt werden, daB der Verkaufer bei derNachbesserung
Schaden an Rechtsgutern des Kiufers, insbesondere Schaden an del Sache selbst, schuldhaft
verursacht (...). Fur die dabei auftretenden typischen und vorhersehbaren Folgeschaden, zu denen
auch die in der angegri ffenen Klausel aufgethrten Schadenspositionen gehoren, kann der Verkaufer
seine Haftung nicht formularmaBig ausschlieBen oder begrenzen (...).'
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verkoperzijn aansprakelijkheid voor door de consument geleden'vertragsuntypi-
sche' (gevolg)schade uitsluiten.

3.2 Koop van een bestaande onroerende zaak

De koop van een bestaande onroerende zaak wordt in alle drie de rechtsstelsels
niet dwingendrechtelijk geregeld. Dat geldt ook in het geval de koper consument
is.67 Vraag in deze paragraafis in hoeverre een verkoperzich vanzijn aansprakelijk-
heid voor de aanwezigheid van materiele gebreken in een bestaande onroerende
zaak naar geldend Nederlands, Engels en Duits recht kan vrijtekenen.68 Is het de

verkoper toegestaan het risico op de aan- ofafwezigheid van bepaalde eigenschap-
pen op de koper af te wentelen,  dan kan dat niet alleen meebrengen dat de koper
blijft zitten met een onroerende zaak die een lagere waarde heeft dan die welke
hij ervoor heeft betaald, maar ook dat eventuele gevolgschade voor zijn rekening
komt. Zo kan de koperbijvoorbeeld inhet geval vanbodemverontreiniging verplicht
zijn omvangrijke saneringskosten te maken, die hij vervolgens niet op de verkoper
kan verhalen. 69

Naar Nederlands recht zal voor het antwoord op de vraag o fde verkoper zijn
aansprakelijkheid kan uitsluiten of beperken allereerst moeten worden bekeken
ofeen (expliciete ofimpliciete) garantie kan worden aangenomen.70 De verkoper
staat in dat geval in voor de conformiteit van de afgeleverde zaak, waardoor een
beroep op overmacht niet mogeluk is." In het Steendijkpolder-arrest kwam naar
voren dat de verkoop van bouwgrond onder de verplichting voor de koper tot
woningbouw impliceert, dat de verkoper ervoor instaat dat de grond voor die
bebouwing geschikt is. De Hoge Raad overwoog dat deze'doorhet hofaangenomen
garantieverplichting een zo wezenlijke eigenschap betreft dat de redelijkheid zich
ertegen verzet aan het bedoelde beding, dat in algemene termen een instaan voor
verborgen gebreken uitsluit en naar zijn strekking als standaardbeding is te
beschouwen, de betekenis toe te kennen dat het die garantieverplichting uitschakelt
C - ).,72 De exoneratieclausule werd in deze zaak dus niet door middel van een

67      Zie art. 7:6 BW, § 475 BGB en s. 61 (1) SGA, waarover Benjamin's Sale of Goods, nr. 1-079.
68     Ik denk daarbij eveneens aan bodemverontreiniging.
69 Van Velten 1989, p. 53.
70      In dat opzicht moet worden opgemerkt dat het begrip garantie geen vaste betekenis heeft. De aard

en strekking die een garantie heeft, 'moet worden beantwoord door de uitleg ervan, waarbij het
aankomt op de zin dic 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.' Zie HR 4 februari 2000, NJ 2000,562 nt. JBMV (Mol/Meijer Beheer BV)
r.0.3.3. Zie eveneens HR 22 december 1995, NJ  1996, 300 (Hoog Catharijne), Asser/Hijma 54
(2001), nr. 438, Hammerstein 1997, p  389 c.v. en (uitgebreid) Raaijrnakers 2002, p. 93 e.v.

71 Asser/Hijma 5-1(2001), nr. 339.
72        HR 9 oktober 1992, NJ 1994,287 (Maassluis/Pakwoningen BV). Vergelijk eveneens HofArnhem

22 december 1999, NJ 1999, 568 (Gemeente IJselham/Louis) r.o. 4.9 en 4.11: 'Gezien de positie
van de gemeente als verantwoordelijk overheidslichaam moet worden aangenomen dat zij, het
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beroep op de redelijkheid en billijkheid, maarvia uitleg uitgeschakeld. Maar hoe
te denkenoverde situatie waarin de verkopergeen (expliciete ofimpliciete) garantie
heeft gegeven?

Uit rechtspraak van de Hoge Raad komt allereerst naar voren dat de verkoper
geen beroep op een exoneratieclausule toekomt in het geval hij de koper welbewust

misleidt. Dat blijkt uit het arrest Holvrieka Processing BV/Brunink Hardenberg
B F waar het om de koop van een bedrijfsterrein ging.73 De verkoper deelde de
koper mede dat van vervuiling van het terrein geen sprake was. Wat hij niet
vermeldde was dat hij a) op de hoogte was van een verhoogd risico van bodemver-
ontreiniging; b) een bodemonderzoek had laten uitvoeren waaruit bleek dat er van
verontreiniging sprake was; c) dat rapport wellicht reeds bij de totstandkoming
van de koop onder ogen had gehad en d) zich moest realiseren dat de informatie
aan de koper niet bekend kon zijn, maar voor hem wel van wezenlijk belang was.
De Hoge Raad overwoog vervolgens dat het oordeel van het Hof, dat de verkoper
zich in de gegeven omstandigheden - 'waarmede het Hofkennelijk het oog had
op de welbewuste misleiding waaraan Holvrieka zich schuldig had gemaakt' -
geen beroep kon doen op de exoneratieclausule, geen blijk geeft van een onjuiste
rechtsopvatting.

74

Daarnaast heeft de Hoge Raad geoordeeld dat de verkoper geen beroep op
een exoneratieclausule toekomt indien hij ofzijn leidinggevende ondergeschikte
het gebrek ten tijde van de koop kende,75 dan wel de verkoper ten aanzien van het
niet onderkennen van het gebrek een ernstig verwijt kan worden gemaakt.

76

schoolgebouw aan Louis verkopend, jegens hem stilzwijgend de afwezigheid van gebreken van
dit type heeftgegarandeerd. (...)deredelijkheid verzetzich ertegen aan het in artikel 4 (...) vervatte
beding, dat in algemene termen een instaan voor verborgen gebreken uitsluit en naar zijn strekking
als een standaardbeding is tebeschouwen, debetekenis toetekennen dathetde in rov. 4.9 hierboven
vermelde garantieverplichting uitschakelt.'

73     HR 14 november 1997, NJ 1998,657 nt. WMK.
74       De exoneratieclausule hield in -dat de verkoper tot geen vrijwaring is gehouden voorzover betreft

verborgen gebreken, dat de verkoop voetstoots geschiedt en dat ontbinding deze overeenkomst
op grond van het bepaalde in de artikelen  1302 en  1303 van het Burgerlijk Wetboek nimmer zal
kunnen worden gevorderd.' Zie r.0.3.1 van het arrest. Opgemerkt moet nog worden dat op grond
van dit arrest niet kan worden geconcludeerd dat een verkoper die op de hoogte behoorde te zijn
van bodemverontreiniging zich niet achter een exoneratie kan verschuilen. Daar is - zo blijkt uit
het arrest - meer voor nodig, namelijk welbewuste misleiding Anders: Van Dunnt, AA 2000, p
465.

75      HR 20 februari 1976, NJ 1976, 486 (Pseudo-vogelpest).
76       HR 7 mei 1982, NJ 1983, 509 nt. CJHB (Van Dijk/Bedaux). Brunnermerkt in zijn noothet volgende

op: 'De enkele omstandigheid dat de verkoper een ernstig verwijt treft van zijn onwetendheid, is
voldoende voor het oordeel dathij op het beding geen beroep kan doen. In de formule van het pseudo-
vogelpestarrest werd de toetsing aan de goede trouw mede afhankelijk gesteld van de ornstandigheden
van het geval en daarmee aan de feitelijke rechterovergelaten.' Zie verder Hof Den Haag 11  december
1985, BR 1986, p. 349 (Den Haag/Bensal en Bohemen) en HR 9 oktober 1992, NJ 1994, 289 nt.
CJHB (Pakwoningen BV/Van Helden), r.0.3.3 waarin hetoordeel van het Hofdat 'nu Pakwoningen
ter zake van haar eventuele onkunde omtrent de aanwezigheid van de onderhavige vervuiling een
ernstig verwijt treft, dat beroep aan Pakwoningen in redelijkheid niet toekomt (...)' door de Hoge
Raad in stand wordt gelaten. Kan de leidinggevende ondergeschikte van de verkoper een verwijt
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Hoe te denken over de situatie waarin de verkoper het gebrek niet kende,
maar wel behoorde te kennen, zonder dat hem ten aanzien van dit niet onderkennen

eenernstig verwijtkan worden gemaakt? Metandere woorden, komteen verkoper
eenberoep op een exoneratieclausule toe in hetgeval op hem een mededelingsplicht
rust? Voordat ik nader op deze vraag inga, wil ik kort aangeven wanneer een

mededelingsplicht kan worden aangenomen.
Hijma geeft aan dat de vraag ofop een verkoper een mededelingsplicht rust,

niet in algemene termen kan worden beantwoord. Wel formuleert hij een aantal
basisvoorwaarden waaraan moet zijn voldaan, wil een mededelingsplicht worden

aangenomen. Ik noem hier de belangrijkste, namelijk dat de verkoper de juiste
stand van zaken kent, althans behoorde te kennen.77 Vraag is dan wat dat'behoren
te kennen' inhoudt. 78 In de literatuur wordt wel verdedigd dat ditbegrip ruimmoet
worden ingevuld en dat de verkoper onder omstandigheden verplicht is de zaak
nader te onderzoeken:9 Juist acht ik echter het standpunt van Hijma, die een
dergelijke ruime invulling onwenselijk acht.80 Hij stelt dat een mededelingsplicht
slechts kan worden aangenomen indien de verkoper het gebrekkent dan wel geacht
mag worden het gebrek te kennen. In een dergelijke formulering komt, zo merkt

Hijma terecht op, duidelijker naar voren dat voor het aannemen van een medede-

lingsplicht beslissend behoort te zijn wat de verkoper (op grond van zijn kennis)
had behorente melden en dus niet zozeer wat hij ter voorbereiding van een

eventuele melding wellicht had moeten doen, namelijk onderzoeken. 81

In de literatuur wordt wel verdedigd dat op grond van het arrest Sijpestegn/De
Marenz Oyens moet worden aangenomen dat een verkoper geen beroep op een
exoneratieclausule toekomt indien op hem een mededelingsplicht rust.82 Mijns
inziens kan deze conclusie niet op grond van voornoemd arrest worden getrokken.

worden gemaakt dan lijkt (een beroep op) een exoneratieclausule eveneens ongeoorloofd. Zie HR
12  december  1997, NJ  1998, 208 (Gemeente Stein/Steiner Zand- en Grindhandel Driessen  BV),
waarover hoofdstuk 2 paragraaf 6.4.

77 Daarnaast wordt genoemd: *2. de wederpartij  weet of moet weten dat het bewuste punt voor de
ander van gewicht is (kenbaarheid van het causale karakter van dat punt); 3. de wederpartij moet
rekening houden met de mogelijkheid dat de ander dwaait. (...) 4. de wederpartij behoort in de
gegeven omstandigheden naar verkeersopvattingen de ander uit de droomte helpen. ' Zie Asser/Hijma
5-I (2001), nr. 233.

78   Zie MvA II, PG Boek 6, p. 909: 'Denkbaar is immers dat de wederpartij weliswaar deze

omstandigheden nietkende, maar zelf met het oogop de belangen van degegadigdeeen onderzoek
had dienen in te stellen. '

79 Van Rossum 1991, p. 35, 89, 144, 162-163.
80     Ik ga hier in paragraaf 4.2 van dit hoofdstuk nader op in.
81       Asser/Hijma 5-1 (2001), nr. 234. Vergelijk eveneens Barendrecht, RM Themis 1995, p. 361 die

zich afvraagt waarom een wederpartij niet zou mogen volstaan met mededeling te doen dathij geen
wetenschap bezit over het bewuste onderwerp.

82       HR 22 november 1996, NJ 1997,527. Zie Borrius, Contracteren 2001, p. 89, Castermans, NbBW
1997, p. 48, Dammingh, WPNR 1998,p 570 (zieechterook Damming, Adv. bl. 2000, p. 893 noot
15 en Dammingh 2002, p. 231 waarin hij het bestaan van een dergelijke regel juist ontkent),
Hartkamp in zijn conclusie voor HR 11 februari 2000, NJ 2000, 294 (Dijkstra/Batstra-Boven) onder
5 en Van Rossum, WPNR 1998, p. 670.
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In Sijpesteijn/De Marenz Oyens wordt in het cassatiemiddel aangevoerd dat het
Hof heeft miskend dat een verkoper de koper over het bestaan van een olietank
behoort te informeren wil hij zich op een exoneratieclausule kunnen beroepen,

waarbij het niet van belang is ofde verkoperbekend is (c.q. behoorde te zijn) met
mogelijke verontreinigingten gevolge van die tank. Hetmiddel faalt, aldus de Hoge
Raad, nu '(...) niet kan worden aangenomen dat ten tijde van het sluiten van de
onderhavige koopovereenkomst de maatschappelijk opvattingen meebrachten dat

de verkoper van een perceel grond waarop zich een ingegraven huisbrandolietank
bevond, ongevraagd, en ongeacht of hij  al dan niet bekend was of had behoren
te zijn met een mogelijke verontreiniging van bodem en water tengevolge van de

aanwezigheid van die tank, mededeling behoorde te doen met als gevolg dat bij
het uitblijven van een zodanige mededeling naar maatstaven van redelijkheid en
billijkheid onaanvaardbaar zou worden om een beding als het onderhavige in te
roepen.' De Hoge Raad verwerpt hier slechts de opvatting dat een verkoper - op
straffe van geen beroep kunnen doen op een exoneratie - altijd mededeling moet
doen van de aanwezigheid van een tank, ook al weet hij niks over mogelijke
verontreiniging.83 Dat een beroep op een exoneratieclausule niet geoorloofd is
in het geval op de verkoper een mededelingsplicht nist kan uit dit arrest niet - en
naar mijnmening ook niet uitandere arresten- worden opgemaakt.84 Inparagraaf
4.2 richt ik mij  op de vraag of een dergelijke regel wenselijk is.

In het geval van koop van reeds bestaande woningen wordt veelal gebruik
gemaakt van de NVM-koopakte.85 Vraag is in hoeverre de verkoper zich in deze
akte van aansprakelijkheid vrijtekent. De relevante bepalingen in de NVM-koopakte
zijn de artikelen 5.1,5.3 en 5.4. Op grond van art. 5.1 verklaart de verkoper dat
de onroerende zaak wordt overgedragen in de staat waarin hij zich op het moment
van koop bevindt. Met dit artikel wordt dus afgeweken van art. 7:17 lid 2 BW,

83 Zie Kleijn in zijn noot onder het arrest: 'het was (toen) niet onaanvaardbaar naar redelijkheid en
billijkheid dat een verkoper een beroep deed op een exoneratiebeding, zonder mededeling te doen
omtrent de aanwezigheid van een olietank indien daaromtrent niets was gevraagd en ongeacht of
hij al dan niet bekend was ofbehoorde te zijn met de mogelijke bodem- en ofwaterverontreiniging
tengevolge  van de aanwezige olietank.'

84 Vergelijk Dammingh, Adv. bl. 2000a. p.  893  noot  15:  'In zijn conclusie voor het arrest Dijk-
stra/Bastra stelt A-G Hartkamp dat de verkoper zich in die situatie (waarin de verkoper een
mededelingsplicht schendt doordat hij het gebrek ten tijde van de koop weliswaar niet kende, naar
wei had behoren te onderkennen, JHD)nietmetsuccesopde clausule kan beroepen. Bij mijn weten
bestaat hierover (nog) geen jurisprudentie van de Hoge Raad.' Zie wel Hof Leeuwarden, te kennen
uit HR 11 februari 2000, NJ 2000,294 (Dijkstra/Batstra-Boven) waarin de Hoge Raad in r.0.3.3
vaststelt dat 'het Hof (...) van oordeel is dat niet-nakoming van een mededelingsplicht een beroep
op een exoneratieclausule uitsluit Zieook HofArnhem 21 november 2000, n.g.,rolnummer 1999/186
(te raadplegen via http://www.rechtspraak.nl) waar het Hofoverwoog dat een verkoper in beginsel
geen beroep op een exoneratieclausule toekomt indien hij zwijgt waar hij had dienen te spreken.

85      Vastgesteld door de NVM, de Consumentenbond en de Vereniging eigen huis.
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nu op grond van art. 5.1 ieder gebrek voor rekening van de koper komt.86 In art.
5.3 wordt aan art. 5.1 echter voor een groot deel afbreuk gedaan. De verkoper
garandeert hier namelijk dat de zaak de feitelijke eigenschappen bezit die voor
een normaal gebruik nodig zijn,87 tenzij het om gebreken gaat die de koper op het
moment van koop kenbaar zijn.88 Duidelijk is dat hoe ruimer het begrip 'normaal
gebruik' wordt uitgelegd, des te minder waarde toekomt aan de in art. 5.1
geformuleerde exoneratieclausule.89 Voor andere eigenschappen dan die welke
voor normaal gebruik nodig zijn, staat de verkoper niet in. Tot slot moet worden
opgemerkt dat art. 5.4 bepaalt dat de verkoper verklaart niet bekend te zijn met
enige verontreiniging die het normale gebruik van het gekochte zou beperken.
Deze verklaring doet niet afaan de in art. 5.3 neergelegde garantie metbetrekking
tot normaal gebruik:0

Inplaats van deNVM-akte kan de koopakte van de KNB van toepassing zijn.
Dat is bijvoorbeeld het geval indien de koopovereenkomst zonder tussenkomst
van een (NVM-)makelaar tot stand komt. Op grond van de KNB-akte kunnen
partijen met betrekking tot het risico op bodemverontreiniging een keuze maken

86 Volgens Dammingh, Adv. bl. 2000, p. 28 en Van Rossum BR 2001, p. 843 dient deze bepaling
dan ook als een exoneratieclausule te worden bezien. Zie eveneens Rb Groningen 20 januari 1995,
NJ 1996,64 (Groefsema/Suthoff).

87 Van Rossum, WPNR 1998, p. 670 merkt ten aanzien van de betekenis van de woorden 'normaal
gebruik' het volgende op: 'Voor wat betreft de beantwoording van de vraag wat men onder een
normaal gebruik moet verstaan zal in het algemeen naast factoren als de hoogte van de prijs, al
dan niet deskundigheid van koper en verkoper, de omstandigheden waaronder de verkoop plaats
vond (veiling koop, uitverkoop), de mededelingen van de verkoper, het verwachtingspatroon van
de koper, veel afhangen van de maatschappelijke opvattingen ten tijde van het sluiten van de
koopovereenkomst ten aanzien van het gestelde gebrek.' Op grond van art. 5.3 zal de koper overigens

uitdrukkelijk aan dienen te geven voorwelk doel hij deonroerende zaak voornemens is te gebruiken.
Zie over het begrip 'normaal gebruik' in het kader van bodemverontreiniging Van Acht & Bauw
1996, p. 182 e.v. met verdere verwijzingen.

88      Wanders, Adv. bl. 2000, p. 32 wijst op het belang van deze inperking.
89 Van Rossum, WPNR 1998, p  670.
90      HR 28 januari 2000, NJ 2000,575 (Christiaanse/Van Dijk) waarin de Hoge Raad oordeelde dat

de opvatting van het Hof dat art. 5.4.1 op geen enkele wijze afbreuk doet aan de in art. 5.3 vervatte
garantie niet onbegrijpelijk is. Zie over de in art. 5.4 neergelegde onbekendheidsclausule Borrius,
Contracteren 2001, p. 89 e.v., VIaanderen, WPNR 2000, p. 514 (met reacties van Bierboom, WPNR
2000, p. 887 en Van Dunnt, WPNR 2000, p. 887 e.v. en naschrift van VIaanderen, WPNR 2000,
p. 890 e.v.). Vergelijk tot slot eveneens de toelichting op de NVM-koopakte bij art. 5: 'Is echter
zowel aan verkoper als aan koper volledig onbekend ofer gebreken zijn en ofbodemverontreiniging
aanwezig is, dan zal wanneer het normale gebruik van zijn onroerende zaak in het geding is, het
risico in beginsel op verkoper rusten.' Van Rossum geeft aan dat de in de NVM-koopakte neergelegde
risicoverdeling onduidelijk is. Zie Van Rossum, BR 2001, p. 841 e.v. met verdere verwijzingen.
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92tussen een exoneratieclausule," een garantie ofeen regeling van het restrisico.
Of een beroep op de in de KNB-akte neergelegde exoneratieclausule geoorloofd
is, zal aan de hand van het voorgaande moeten worden beoordeeld.

Naar Engels recht is de verkoper van een onroerende zaak, zoals ik hiervoor
schreef, niet aansprakelijk voor de eventuele aanwezigheid van gebreken in die
zaak. Dat betekent dat exoneratie weinig noodzakelijk is. Wel is de verkoper
aansprakelijk voormateriele gebreken in de onroerende zaak indien hij geprobeerd
heeft het gebrek te verhullen. Er is dan sprake van 'fraud'. Aangenomen wordt
dat exoneratie in dat geval niet mogelijk is.93 Daarnaast is de verkoper aansprakelijk
voormateriele gebreken die het gevolg zijn van doorhemuitgevoerde werkzaamhe-

den, die zodanigzijn verricht dat'negligence' kan worden aangenomen. In literatuur
en rechtspraak wordt voorzover ik heb kunnen nagaan geen antwoord gegeven
op de vraag of de verkoper zijn aansprakelijkheid in dat geval kan uitsluiten. 94

In Duitsland mag de verkoper zich niet op een exoneratieclausule beroepen
indien hij het gebrek ingevolge § 442 I BGB arglistig heeft verzwegen ('arglistiges
Verschweigen'). Van zwijgen is sprake indien de verkoper een mededelingsplicht
('Aufklarungspflicht') schendt. De verkoperdientnaarDuits rechtdie mededelingen
te doen die de koper op grond van de in het verkeer geldende opvattingen mag
verwachten en die voor zijn beslissing tot het al dan niet aangaan van de
koopovereenkomst van wezenlijk belang zijn:5 De verkoper moet de koper niet
alleen informeren over gebreken die hem bekend zijn, maar ook over zijn
vermoeden en/of twijfel ten aanzien van de mogelijke aanwezigheid van een

91   'Verkoper kan niet wegens toerekenbare tekortkoming en/of onrechtmatige daad worden
aangesproken tot sanering of vervanging of het nemen van maatregelen ten aanzien van het
registergoed of naburige percelen, dan weI tot vergoeding van enige schade. Koper kan deze
overeenkomst niet ontbinden of wegens dwaling vernietigen of doen wijzigen, indien blijkt van
verontreiniging van het registergoed en deze verontreiniging niet aan de verkoper bekend is bij

het totstandkomen van deze overeenkomst en niet op dat moment op grond van hem bekende feiten

bekend had behoeven  te zijn.'
92 'Het risico dat achteraf blijkt dat ten tijde van de overdracht nog niet in het rapport gesignaleerde

verontreiniging in het registergoed aanwezig is, is voor rekening van (...) (in te vullen doorpartijen)
(verkoper/koper/koper voor (...)  (in te vullen door partijen) gedeelte en verkoper voor  (...)  (in  te
vullen door partijen) gedeelte.'

93        Lawson 2000, p. 78-79 die crechter op wijstdaterook zaken zijn die in een andererichting wijzen.
Het is overigens maar de vraag in hoeverre het antwoord op de vraag of de verkoper zich in  het
geval van 'fraud' bij verkoop van onroerend  goed kan exonereren praktische betekenis heeft, nu
in de hien'oor genoemde 'Standard Conditions of Sale' op basis waarvan partijen in beginsel
contracteren, de verkoper  zich  niet van aansprakelijkheid vrijtekent indien 'fraud' kan worden
aangenomen. Ook moet worden opgemerkt dat partijen zich in Engeland bij de koop van onroerend
goed laten bijstaan door een advocaat. In dat opzicht lijkt het weinig aannemelijk dat, indien
afgeweken wordt van  de ' Standard Conditions of Sale', de koper zal worden geconfronteerd met
een beding op grond waarvan de verkoper zich in het geval van 'fraud' niet aansprakelijk acht.

94       Wellichtis de reden daarvoor dat die discussie weinig praktische betekenis heeft, nu s. 12 (3) van
de 'Standard Conditions of Sale' bepaalt dat de 'purchaser shall be deemed to buy with full notice
in all aspects of the actual state and, save where it is to be constructed or converted by the vendor
(curs. van mij, JHD), shall take the property as it is.'

95        MonchKomm/Westermann, § 463 BGB, Rdn. 6. Zie eveneens BGH NJW 1979, 2243.

195



Hoofdstuk 8

gebrek:6 Houdt de verkoper desondanks toch opzettelijk zijn mond, dan is het
zwijgen arglistig. In dat opzicht wordt wel vereist dat de verkoper aanneemt dat

de koper de overeenkomst niet (of in ieder geval niet voor dezelfde prijs) zou
hebben gesloten indien de koperhet gebrek zou hebben gekend. Arglistig zwijgen
kan eveneens worden aangenomen indien de verkoper vragen onjuist beantwoordt.
Dat zal het geval zijn indien de verkoper 'ins Blaue hinein' mededelingen doet
die niet op feiten zijn gebaseerd.

97

In het voorgaande is duidelijk geworden dat de verkoper van een onroerende
zaaknaarNederlands recht geenberoep op een exoneratieclausule toekomt indien
hij de koper welbewust heeft misleid, hij het gebrek kende, dan wel hem ten aanzien
van het niet onderkennen van het gebrek een ernstig verwijt kan worden gemaakt.
Is dat niet het geval, dan lijkt exoneratie in beginsel geoorloofd. Opgemerkt moet
worden dat in het geval de NVM-voorwaarden van toepassing zijn, de verkoper
'normaal gebruik' garandeert. In het Engelse recht geldt caveat emptor. Dat brengt
mee dat exoneratie ten aanzien van de aanwezigheid van materiele gebreken in
de onroerende zaak weinig noodzakelijk is. In Duitsland is exoneratie ongeoorloofd
in het geval de verkoper het gebrek arglistig verzwijgt.

3.3 Handelskoop

In deze paragraafbespreek ik de exoneratiemogelijkheden in het geval van koop
van roerende zaken in het handelsverkeer. De wat meer vaste regels die in het
Nederlandse recht gelden (kort gezegd: geen exoneratie indien de verkoper een
garantie heeft gegeven, hij de koper welbewust heeft misleid, hij het gebrek kende,
dan wel hem ten aanzien van het niet onderkennen van het gebrek een ernstig
verwijt kan worden gemaakt) besprak ikreeds hiervooren/ofin hoofdstuk 2, zodat
ik daarnaar kan verwijzen. Zijn deze regels niet van toepassing, dan hangt de
redelijkheid van een (beroep op een) exoneratieclausule afvan alle omstandigheden
van het betreffende geval. Daarom bespreek ik in deze paragraafenkele uitspraken
die illustreren hoe de rechter deze omstandigheden en gezichtspunten bij de
handelskoop invult. De uitspraken Pseudo-vogelpest'8 en Van KleefMonster"
bespreek ik hier niet, nu zij reeds in hoofdstuk 2 aan de orde zijn gekomen. Ten
aanzien van het eerstgenoemde arrest bracht ik in dat hoofdstuk naar voren dat
een exoneratieclausule aan kracht wint, indien hetbedrag waartoe de aansprakelijk-
heid is beperkt in enige verhouding staat tot de omvang van de voorzienbare schade.

96 Een mededelingsplicht wordt niet aangenomen voor gebreken die zonder meer kenbaar  zijn.
Mededeling is dan niet nodig nu de koper ze zelf kan waarnemen indien hij de daartoe benodigde
zorgvuldigheid in acht neemt, zo is de redenering. Zie BGH NJW 2001,64.

97      MochKomm/Westermann, § 463 BGB, Rdn. 1 1.
98     HR 20 februari 1976, NJ 1976,486 nt. GJS.
99     HR 18 december 1981, NJ 1982,71.
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In laatstgenoemd arrest overwoog de Hoge Raad, dat er een omstandigheid is die
in tegengestelde zin een rol kan spelen bij de beantwoording van de vraag of in
het gegeven geval een beroep op een exoneratiebeding naar de maatstaven van

redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar is. Die omstandigheid doet zich voor,
indien een artikel met (relatief) lage prijs in geval van ondeugdelijkheid grote
schade teweeg brengt, die in geen verhouding staat tot de waarde van dat artikel.
Er is dan sprake van een wanverhouding tussen prijs en risico.

Het arrest dat ik hier wel behandel is het Staalgrit-arrest. 'oo De casus was
als volgt. Van der Ende kocht voor een bedrag van NLG 29.185,70 grit van De
Kleijn. Het afgeleverde grit bleek echter ondeugdelijk te zijn en Van der Ende
beriep zich op wanprestatie. Daarnaast voerde hij aan dat hij tengevolge van deze
wanprestatie een schade had geleden van NLG 15.370.'" Die schade was door

De Kleijn in haar leveringsvoorwaarden van vergoeding uitgesloten. Het Hof
oordeelde dat de verkoper zich niet te goeder trouw op de exoneratieclausule kon
beroepen en toetste daarbij aan de omstandigheden van het geval. Gesteld werd
dat het hier om een dermate verwijtbare vorm van wanprestatie ging, dat hetberoep
- mede gelet op de overige omstandigheden - onaanvaardbaar was. Die overige
omstandigheden waren: de wijze waarop het beding tot stand was gekomen (via
leveringsvoorwaarden), de wanverhouding tussen de contractuele uitsluiting en
de te lijden schade en het feit dat De Kleijn, in tegenstelling tot Van der Ende,
een deskundige op het gebied van staalgrit was. De middelen die in cassatie werden

aangevoerd en die zich keerden tegen de wijze waarop het Hofdeze omstandighe-
den in concreto had gewaardeerd faalden. De Hoge Raad zei in dit arrest dus verder

weinig hoe de redelijkheid van een (beroep op een) exoneratieclausule in de
handelskoop moet worden beoordeeld.

Daarnaast wijs ik op een uitspraak vande Rechtbank Zutphen.'02 Indeze zaak

ging het omde koop vaneen landbouwmachine vooreenbedrag vanNLG 342.910.
Deze  functioneerde door een ontwerpfout reeds vanaf de aanvang ondeugdelijk
en vertoonde gebreken. De verkoper verhielp deze slechts gedeeltelijk. Opgemerkt
moet worden dat de verkoper de ontwerpfout had kunnen voorzien. De overeen-
komst werd op grond van deze tekortkoming ontbonden waardoor de koper de
koopprijs terugkreeg. Daarnaast vorderde de koper bedrijfsschade inclusief
vergoeding voorhet gederfdebedrij fsdebiet.'03 De verkoperberiep zich vervolgens

op zijn exoneratieclausule op grond waarvan hij zich niet aansprakelijk achtte voor
schade die het gevolg was van gebreken aan het geleverde. Voor de beoordeling
van de redelijkheid van het beding bekeek de rechter slechts of de verkoper ten

100 HR  8 maart  1991, NJ  1991,  396.

101 Dat betrof kosten  voor het schoonmaken, opnieuw stralen en aanbrengen van een zinkepoxylaag.
102 Rb Zutphen 4 februari  1999, NJ  1999, 746 (NV Interpolis Schade/Veenhuis Machines BV).
103     Uit de gepubliceerde gegevens wordt niet duidelijk hoe hoog die schade is.
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aanzien van het gebrek een ernstig verwijt kon worden gemaakt. 104 Daarvan was
in  casu geen sprake, meende de Rechtbank.'05 Het beroep  op de volgens  de
Rechtbank gebruikelijke exoneratieclausule werd daarmee voorredelijk gehouden.

Ook in Navios Corporation/Bridge Marine Fuels BV stelde de Rechtbank
zich bij de toetsing van de redelijkheid van een beroep op een exoneratieclausule
terughoudend op. Het ging hier om de levering van olie dat schade aan een schip
toebracht. Ter afwering van de vordering tot schadevergoeding deed de verkoper
een beroep op een beding op grond waarvan hij zijn aansprakelijkheid voor
gevolgschade had uitgesloten.106 De Rechtbank overwoog dat hier ging om een
exoneratie in een overeenkomst tussen twee bedrijven, diebehoren totbedrij fstak-
ken die regelmatig met elkaar van doen hebben en waarin standaardisering van
overeenkomsten door algemene voorwaarden met exoneraties een alledaags
verschijnsel is. Hetberoep op de exoneratieclausule werd vervolgens niet in strijd
met de redelijkheid en billijkheid geacht. In dat opzicht achtte de Rechtbank van
belang dat de verkoper geen producent van de geleverde olie was, maar slechts
een handelaar, die haar producten van anderen koopt en deze vervolgens
doorverkoopt. Daarbij werd opgemerkt dat de olie volgens de aanvankelijke
analyseresultaten aan de specificaties voldeed.'07

Ineen arrest van het HofDen Bosch inzake Martens/FTIHorstBFwerdbij
de beoordeling van de redelijkheid van een beroep op een exoneratieclausule
eveneens terughoudendheid betracht. De koper (Martens) leed ten gevolge van
het disfunctioneren van een door VTI geleverde warmteopslagtank en een
expansieautomaat voor de prijs van NLG 90.250 een bedrijfsschade van NLG
262.960. De Rechtbank kwam tot het oordeel dat het beroep van de verkoper op
zijn in algemene voorwaarden opgenomen exoneratieclausule niet onredelijk
bezwarend was. De door Martens ge formuleerde grieven faalden volgens het Hof.
Daarbij namzij in aanmerking dat a) VTI geen ernstig verwijtkon worden gemaakt.
b) Martens niet heeft gesteld, dat hij van VTI op het gebied van installatietechniek
meer deskundigheid mocht verwachten dan hijzelf bezat. c) De betreffende
voorwaarden in de branche volstrekt gebruikelijk en algemeen aanvaard zijn. d)
Martens van de toepassing van de voorwaarden op de hoogte was, zodat hij er
kennis van had kunnen nemen. VTI had hem om die reden niet expliciet op de
exoneratieclausule hoeven te wijzen. e) Zich hier geen wanverhouding voordeed
tussen de uitsluiting van de aansprakelijkheid voorbedrij fsschade en de mogelijke

104     Vergelijk HR 7 mei  1982, NJ  1983,509 nt. CJHB (Van Dijk/Bedaux).
105     In casu deed zich immers'slechts' desituatie voordatde verkoperdeontwerpfoutniethad voorzien.
106 Deze luidde aldus: *BMF (de verkoper, JHD) and ... are only liable for claims as to quality ... of

the delivered oil (...). BMF and ... are only liable to make a substitute .   or a supplement delivery
or to grand reasonable price discount.      BMF and ... are not liable for any consequential damage
either.'

107 Rb Rotterdam 9 oktober 1997, S&S 1998,60 (Navios Corporation/Bridge Marine Fuels BV).
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omvang van de schade van Martens. f) Het enkele feit dat Martens geen partij was
geweest bij de totstandkoming van de voorwaarden tegenover hetgeen hiervoor
is gesteld, onvoldoende gewicht in de schaal legt.

108

Tot slot wijs ik op Jaczon Holland BV/Petroned BV%  waar het de levering
van gebrekkigebrandstofbetrof. De schade aan de motorbedroegNLG 353.505,45,
terwijl de bedrijfsschade neerkwam op een bedrag van NLG 232.613,65. De
verkoper (Petroned) beriep zich op de in algemene voorwaarden neergelegde
exoneratieclausule op grond waarvan hij zich slechts aansprakelijk achtte voor
'personal gross negligence'. De koper verweet dat Petronad een controle van de

olie achterwege had gelaten en had vertrouwd op de goede reputatie van de
producent. De Rechtbank oordeelde dat dit verwijt niet zodanig ernstig is dat een
beroep op de exoneratieclausule ongeoorloofd moet worden geacht, nu het niet
controleren door tussenhandelaren als Petronad gebruikelijk is en een controle
door Petronad vanwege de hoge kosten en het geringe risico achterwege was
gelaten. Evenmin kon worden gesproken van persoonlijke grove schuld-bestaande
uit bewust roekeloos of vergaand onverschillig handelen - van Petroned, aldus
de Rechtbank.

Ook ten aanzien van het Engelse recht wil ik enkele zaken bespreken waar
de beoordeling van de redelijkheid van een exoneratieclausule aan bod kwam.

Opgemerkt moet worden dat het House ofLords tot nu toe slechts in 66n zaak over

de redelijkheid van een exoneratieclausule in een koopovereenkomst heeft

geoordeeld. Dat betrofde zaak George Mitchell (Chesterhall)  Ltd v. Finney Lock
Seeds Ltd waar het ging om de koop van koolzaad voor een bedrag van GBP
201,60."0 Het zaaigoed dat werd afgeleverd was echter van een andere soort en

daarnaast ook nog eens van een inferieure kwaliteit. De koper leed een schade
van GBP 61.513,78.111 Finney Lock Seeds deed eenberoep op de exoneratieclausule
waarin de aansprakelijkheid was beperkt tot het bedrag van de koopsom. Het House
of Lords stond voor de vraag of dit beroep redelijk was. Deze vraag werd
beantwoord aan de hand van een toetsing aan alle omstandigheden van het geval.
Voor exoneratie pleitte dat de koper van de aanwezigheid van het (in begrijpelijke
taal geformuleerde) beding op de hoogte was en de geleden schade niet in
verhouding stond tot de voor het zaaigoed betaalde prijs.liz Een tegenargument
kon allereerst worden gevonden in de omstandigheid dat de verkoper zijn

108     Hof Den Bosch 10 februari  1999, NJ 2000, 368 (Martens/V.T.I. Horst BV).
109 Rb Rotterdam  11  oktober 1991, 18 december  1992 en  11  november 1994, S&S  1995,76.

110    [1983] 2 All ER 737.
111 'The figure includes (...)all the costs incurred by the respondents in the cultivation ofthe worthless

crop as wel as the profit they would have expected to make from a successful crop if the proper
seeds has been supplied.' Zie [1983] 2 All ER, p. 740 (per Lord Bridge of Harwich).

112     [1983] 2 All ER, p. 744 (per Lord Bridge of Harwich). Het bedrag waartoe de aansprakelijkheid
was beperkt vormde 0,33% van de door de koper geleden schade.
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aansprakelijkheid kon verzekeren: 13 Doorberekening van het verzekerde risico
in de prijs verhoogt de prijs van het zaaigoed volgens het House of Lords maar
marginaal. Een tweede omstandigheid die tegen exoneratie pleitte was het feit dat
de levering van het verkeerde zaaigoed aan 'negligence' van (het zusterbedrijf
van) de verkoper was te wijten. Tot slot - en dit werd als doorslaggevend gezien
- was vanbelang dat de verkopers in het verledenbij vergelijkbare claims daarover
wel degelijk in onderhandeling gingen en de schade ook (gedeeltelijk) vergoedden.
Vereist in dat opzicht was wel dat de verkoper de claim 'genuine and justified'
achtte. Ook in deze zaak had de verkoper geprobeerd tot een vergelijk te komen.
Volgens het House of Lords wees een dergelijke praktijk erop dat de verkoper
het zelf eveneens onredelijk vond om op de exoneratieclausule te vertrouwen. 114

Een anderresultaat werd bereikt in R. W. Green Ltd v. Cade Bros Farm, waar
het eveneens de koop van zaaigoed betrof en de verkoper een vergelijkbare
exoneratieclausule hanteerde. ' 15 De koper vorderde schadevergoeding toen bleek
dat het zaaigoed met een virus was besmet dat door zowel de koper als verkoper
(op het moment van koop) niet had kunnen worden ontdekt.1 16 De rechter achtte
het beroep op de exoneratieclausule redelijk. Van belang was dat partijen over
een gelijke onderhandelingspositie beschikten en het beding in de desbetreffende
branche gebruikelijk was. De rechterhechtte eveneens waarde aan de omstandigheid
dat de koper- anders dan in de George Mitchell-zaak - een keuze had tussen twee
soorten zaaigoed. Goedkoop zaaigoed, dat niet gecertificeerd was - en waar de
koper voor koos - en een wat duurdere variant, dat wel getest was op de
aanwezigheid van virussen en om die reden wel was gecertificeerd."7

Daarnaast wijs ik op Rees-Hough Ltd v. Redland Reinforced Plastics Ltd.
118

Het ging hier om de koop vanpijpleidingen door Rees Hough teneinde werkzaam-
hedenbij Thames Water Authority te kunnen uitvoeren. Tijdens de uitvoering van
die werkzaamheden braken de pijpleidingen. Door de rechter werd een 'breach
ofcontract' aangenomen. Rees-Hough werd vervolgens geconfronteerd met een
claim van TWA van zo'n GBP 750.000 enprobeerde deze op Redland te verhalen.
Die beriep zich echter op een exoneratieclausule waarin aansprakelijkheid voor
schade ten gevolge van de levering van een gebrekkige zaak werd afgewezen. Een
redelijke exoneratieclausule? De rechter begon met een opsomming van

113      Waarbij ik me afvraag of dat werkelijk het geval is. Ook in Engeland wordt in de AVB immers
een vervangingskostenclausule (zie hoofdstuk 4 paragraaf 8) opgenomen, op grond waarvan het
aansprakelijkheidsrisico dat voortvloeit uit de schending van het zuivere contractbelang van de
wederpartij van dekking wordt uitgesloten.. Zie Wansink 1994, p. 159 e.v.

114     [ 1983] 2 All ER, p. 744 (per Lord Bridge of Harwich). Zie echter ook Schenkers v. Overland Shoes
[1998] 1 Lloyd's Rep 498.

1 1 5       [1978]  1   Lloyd's  Rep 602.  Deze  zaak  werd  voor de George Mitchell-zaak gewezen. Het House
of Lords besteedde aan deze zaak echter geen aandacht.

116 Van 'negligence' was dus geen sprake. Zie 1 Lloyd's Rep, p. 608 (per Lord Griffiths).
117    1 Lloyd's Rep, p. 606-608 (per Lord Griffiths).
118 2 Con L R 1985,109

200



Koop

omstandigheden die op de redelijkheid van het beding wezen: het ging hier om
een handelstransactie, het gebruik van standaardvoorwaarden was in de desbetref-
fende branche gebruikelijk, Rees-Hough was op de hoogte van het feit dat ook
Redland standaardvoorwaarden gebruikte, de voorwaarden waren begrijpelijk
geformuleerd en - tot slot - Rees-Hough had nooit een poging gedaan over de
voorwaarden te onderhandelen. Vervolgens werd overgegaan tot het aanvoeren
van argumenten tegen exoneratie. Allereerst was van belang dat Rees-Hough in
het verleden wel vaker zaken had gedaan met Redland. Indien een pijpleiding
vervolgens gebrekkig bleek te zijn, ging Redland overtot vergoeding van de schade

en  deed  zij geen beroep  op de exoneratieclausule."9 Tegen exoneratie pleitte
eveneens dat Redland gedurende de onderhandelingen niet op de aanwezigheid
van het beding had gewezen, de prijs die voor de pijpleidingen moest worden
betaald aanzienlijk was, het hier om de ontwikkeling van een nieuw soort

pijpleiding ging en - indien bleek dat deze ontwikkeling succesvol was - Redland
daarvan kon profiteren, de vorderingen die de koper op grond van de algemene
voorwaarden had - zijnde herstel en vervanging - in het onderhavige geval
ongeschikt waren en de voorwaarden niet het onderwerp van onderhandelingen
tussen brancheorganisaties waren geweest. Tot slot was van belang dat Redland
het risico door middel van eenproductenaansprakelijkheidsverzekeringhad kunnen
verzekeren. De omstandigheden tegen exoneratie wogen volgens de rechter
uiteindelijk zwaarder zodat de exoneratieclausule de redelijkheidstoets niet
doorstond. 120

Voor de beoordeling van de redelijkheid van een exoneratieclausule zijn
eveneens dezeken St Albans City and District Councilv. International Computers
Ltd,12, Salvage Asociation v. CAP Financial Services,'22 en Watford Electronics
Ltd v. Sanderson CFL Lt&23 van belang. Het ging in die zaken om de koop van
software. In de eerste twee uitspraken schonk de rechter bij de beoordeling van

de redelijkheid van de exoneratieclausule voornamelijk aandacht aan de verzeke-

ringsmogelijkheden van de verkoper. Zo werd in St Albans City and District
Council v. International Computers Ltdeenin algemene voorwaarden neergelegde
aansprakelijkheidsbeperking van een multinational (ICL) ten opzichte van een
'local authority' tot een bedrag van GBP 100.000 voor onredelijk gehouden. Van

119       Vergelijk in dat opzicht George Mitchell (ChesterhalO Ltd v. Finney Lock Seeds Ltd [1983] 2 All
ER 737.

120    2 Con L R 1985, p. 132. Daarbij moet worden opgemerkt dat de ene omstandigheid volgens de
rechter zwaarder  woog  dan de ander:   ' for example  that  RH  did  not lack ability  to look after
themselves is probably the weightiest in favour of upholding the terms; and, for example, that
Redland have never in the past sought to rely upon the terms in its dealings with RH may well be
the weightiest against.'

121 [1995] QBD 686.

122    [1995] FSR 654.
123    [2001] 1 Ali ER (Comm) 696.
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belang daarbij waren de omstandigheden dat a) partijen niet over een gelijke
onderhandelingspositie beschikten. b) De verkoper geen rechtvaardiging had
gegeven voor de hoogte van de aansprakelijkheidsbeperking die vergeleken met
zowel de mogelijke schade als de daadwerkelijke schade laag was. c) De verkoper
zijn aansprakelijkheid tot een bedrag van GBP 50.000.000 had verzekerd. d) De
gevolgen van het voor geoorloofd houden van het beding ongewenst zouden zijn.
Met dat laatste punt doelde de rechter op het feit dat de schade beter door ICL dan
door de 'local authority' kon worden gedragen.124 In Salvage Asociation v.  CAP
Financial Sen,ices125 beschikten koper en verkoper over een evenwichtige
onderhandelingspositie. Partijen hadden over de voorwaarden onderhandeld en

de koper had daarbij advies gevraagd van advocaten, verzekeraars en accountants.
Daarnaast bleek dat andere verkopers met CAP concurreerden, met wie SA
eveneens had kunnen contracteren. Vervolgens ging de rechter in op omstandighe-
den die op de onredelijkheid van het beding wezen. Allereerst werd de aansprake-
lijkheidsbeperking tot een bedrag van GBP 25.000 voor volstrekt willekeurig
gehouden. Het feit dat de exonerant zich in tegenstelling tot zijn wederpartij kon
verzekeren (en zichook daadwerkelijk voor een bedrag van GBP 5.000.000 had
verzekerd)126 was eenbelangrijk element in de beslissingomde exoneratieclausule
voor onredelijk te houden. Daarnaast speelde de omstandigheid een rol dat het
management van CAP de aansprakelijkheidsbeperking eveneens te laag vond en
deze wilde verhogen tot een bedrag van GBP 1.000.000. Deze omstandigheden
- waarvan SA niet op de hoogte was - leidden er uiteindelijk toe dat de koper zijn
schade van GBP 662.962 kreeg vergoed. Indelaatstgenoemde (enrecentere) zaak
Watford Electronics Ltdv. Sanderson CFL Ltd leed de koper een schade van GBP
5.500.000. Het Court ofAppeal achtte de aansprakelijkheidsbeperkingtot de hoogte
van de koopprijs geoorloofd, nu partijen hierover de risicoverdeling ende koopprijs
hadden onderhandeld. In dat geval is er weinig ruimte om in te grijpen, zo meende
het Court ofAppeal. Dat zou slechts anders zijn indien de verkopereen onevenredig
voordeel zou hebben genoten, dan wel de koper zich niet in voldoende mate van
het beding bewust was. 127

124 St. Albans City & D.C. v. International Computers Ltd <1 995]QBD 686, p. 711: 'Onwhomis
it better that a loss of this size should fall, a local authority oran international computer company?
The latter is well able to insure (and in this case was insured) and pass on the premium cost to the
customers. If the loss is to fall the other way it will ultimately be borne by the local population (...)
ldo not think that it is unreasonable that he who stands to make the profit (ICL) should carry the
risk. Therefore, in my view, the practical consequences count in favourof theplaintiffs.' Voor het
Court ofAppeal hield deze beslissing stand. Zie [1996] 4 All ER 481. Wel werd in plaats van GBP
1.300.000 GBP 484.000 aan schadevergoeding toegekend.

125    [1995] FSR 654.
126 Het eigen risico was echter GBP 500.000.
127       [2001] All ER, 696, p. 716 (per Lord Justice Chadwick):  'ln the present case the parties did negotiate

as to the price. Mr Jessa, on behalf of Watford (de koper, JHD), secured substantial concessions
on price from Mr Broderick (de verkoper, JHD). The parties negotiated, also, as to which of them
should bear the risk (or the cost of insurance against the risk) of making good the loss of profits,
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In Rasbora Ltd v. JCL Marine ten slotte, had de verkoper zich volledig
vrijgetekend van aansprakelijkheid voor levering van een non-conforme zaak
waardoor hij zich niet verplicht achtte tot vervangende schadevergoeding. Het
gingindeze zaak omdekoop van eenboot vooreenprijs van GBP 22.000.128 Door

technische gebreken vatte de boot vlam en zonk hij tijdens zijn eerste vaart. De
rechter oordeelde dat, nu het hier om een consumentenkoop ging, de exoneratieclau-
sule voor onredelijk moest worden gehouden aangezien de verkoper ten aanzien
van de 'implied term ofmerchantability' had geexonereerd, wat in strijd was met
s.  55  van  de  SGA  uit  1893. Van belang is echter hier dat de rechter eveneens

opmerkte dat het beding ook in een niet-consumentenkoop ongeoorloofd zou zijn
geweest, nu het naar zijn mening de redelijkheidstoets niet zouhebben doorstaan.
De reden daarvoor was dat een andere benadering zou meebrengen dat de koper
geen enkele vordering meerzou hebben indien de verkoperzijn aansprakelijkheid
voor het leveren van een boot met een defect zou kunnen uitsluiten.

Voor wat betreft het Duitse recht kan ik kort zijn. De verplichting tot het
leveren van een zaak die vrij is van materiele gebreken,29 wordt-net als een tijdige
levering'30 - als een wezenlijke verplichting gezien. Gevolg van het feit dat op
de verkopereen wezenlijke verplichtingrust, is dat hij zijn aansprakelijkheid voor
schending vaneen dergelijke verplichting ingevolge de in § 307 BGB neergelegde
open norm niet via algemene voorwaarden kan uitsluiten en de voorzienbare

'vertragstypische' schade dient te vergoeden.
131

De conclusie van deze paragraafis dat voor zowel hetNederlandse als Engelse
recht geldt dat de redelijkheid van een exoneratieclausule in de handelskoop afhangt
van de individuele omstandigheden van het betre ffende geval. Hoe die omstandighe-
dencatalogus in de rechtspraak wordt ingevuld heb ik aan de hand van enkele

uitspraken proberen te illustreren. Daaruit kwam naar voren dat de redelijkheid
van een beroep op een exoneratieclausule in het handelsverkeer op voorhand

and other indirect or consequential loss, which Watford might suffer ifthe product failed to perform
as intended. Mr Jessa was less successful in obtaining from Mr Broderick the concession which
he wanted. The most that he could get was an undertaking that Sanderson would use its best
endeavours to allocate appropriate resources to ensuring that the product performed according to
specification. But, for the reasons which I have sought to explain, that was worth something to
Watford; and Mr Jessa decided that he would be content with what he could get. In my view it is
impossible to hold, in the circumstances of the present case, that Sanderson took un fair advantage
of Watford; or that Watford, through Mr Jessa, did not properly understand and consider the effect
ofthe term excluding indirect loss.' Zie eveneens hoofdstuk 2 paragraaf6.2 waarnaar voren kwam
dat de rechter naar Engels recht niet ingrijpt indien een - zoals ik het noem - een individuele
overeenkomst kan worden aangenomen.

128   [1977] 1 Lloyd's Rep 645.
129     ZieBGHNJW 2001,292, p. 302:'(...)die Verpflichtungzur Verschaffungeiner fehlerfreie Sache,

auf welche die vertragstypische Erwartung des Kaufers gerichtet ist und die daher zu den
kaufrechtlichen Kardinalpflichten gehort (...).'

130   Staudinger/Coester, § 9 AGBG, Rdn. 356.
131 BGH NJW 1993, 335.
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moeilijk is te voorspellen. Voor watbetreft hetNederlandse recht geldt dat slechts
in het Staalgrit-arrest een beroep op de exoneratieclausule ongeoorloofd werd
geacht. In de overige uitspraken doorstond de exoneratie de redelijkheidstoets wel.
Daarbij leek doorslaggevend te zijn dat de verkoper geen ernstig verwijt kon worden
gemaakt. Voor wat betreft Engeland valt op dat de rechter in vergelijking met
Nederland uitvoerig aan de omstandigheden van het geval toetst. Wat eveneens
opvalt is dat de Engelse rechter in bijna alle besproken zaken vaststelt ofpartijen
over een gelijke onderhandelingspositie beschikken en in hoeverre het risico dat
door de exoneratieclausule van vergoeding is uitgesloten door een verzekering
kan worden gedekt. Het Duitse recht kent tot slot een geheel andere benadering,
nu het wederom aansluit bij het leerstuk van de wezenlijke verplichting. Op grond
daarvan zal de verkoper in het geval van aansprakelijkheid slechts de'vertragsuntypi-
sche exzessive' schade van vergoeding kunnen uitsluiten.

4 Exoneratie gewenst?

4.1 Inleiding

In deze paragraafga ik in op de vraag hoe de redelijkheid van een exoneratieclausu-
le in de koopovereenkomst naar mijn mening moet worden beoordeeld. Daarbij
val ik terug op de in hoofdstuk 4 uiteengezette benadering. In dat hoofdstuk heb
ik verdedigd dat een exoneratieclausule redelijk is indien de gemiddelde afnemer
niet wenst te betalen voor het dragen van het risico door de prestant. Dat zal het
geval zijn indien de gemiddelde afnemer het risico dat aan de transactie is
verbonden zelfredelijkerwijs kan verzekeren. De prestantmag zijn exoneratiemoge-
lijkheid vervolgens op die redelijke verzekeringsmogelijkheden afstemmen, zo
heb ik verdedigd.

Voordeel van die benadering is dat de afnemer uiteindelijk beter af is nu
dekking van een risico door middel van een schadeverzekering veelal goedkoper
is dan dekking via het aansprakelijkheidsrecht. Daarnaast zijn in het geval van
een schadeverzekering premie en risico beter op elkaar afgestemd, waardoor wordt
voorkomen dat degenen met lage risico's dienen te betalen voor de bescherming
van degenen met hoge risico's. Bovendien moet worden opgemerkt dat indien een
exoneratieclausule bepaalde schadesoorten volledig uitschakelt en de afnemer zijn
schade enkel via zijn schadeverzekering krijgt vergoed, dit kostenbesparend werkt,
nu onderhandelingen en procedures ten aanzien van de aansprakelijkheidsvraag
en de vergoeding van die schade worden voorkomen. De afnemer hoeft in beginsel
slechts zijn schade aan te tonen en hoeft zich bijvoorbeeld niet bezig te houden
met de vraag of er schuld is aan de zijde van de prestant en of er causaal verband
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bestaat tussen de schending van de zorgplicht en de ontstane schade. Tot slot heeft

een afstemming van de exoneratiemogelijkheden van de prestant op redelijkerwijs
verzekerbare risico's als voordeel dat de beschermingtegen een risico dat aan een
transactie is verbonden, niet via het (duurdere) aansprakelijkheidsrecht aan de
afnemer wordt opgedrongen. De afnemer heeft daarentegen de keuze of hij  het
risico zelf door een schadeverzekering wit ondervangen met als consequentie dat
hij voor die schadeverzekering dient te betalen. 132

In dithoofdstuk wil ik de exoneratiemogelijkheden van de verkoperbekijken
aan de hand van enkele verschillende soorten koopovereenkomsten. Allereerst
ga ik in paragraaf4.2 in op de consumentenkoop. Vervolgens komt in paragraaf
4.3 de koop van onroerende zaken aan de orde waarna ik in paragraaf 4.4 de
handelskoop bespreek. Voor ieder van die overeenkomst wordt aangegeven of
redelijke verzekeringsmogelijkheden van de koper aanwezig zijn.

Ik richt mij in het onderstaande steeds op de redelijkheid van de exoneratie
zelf.  Voor het antwoord op de vraag of het de verkoper is toegestaan zich op  de
exoneratieclausule te beroepen verwijs ik naar hoofdstuk 4 paragraaf 4.  In dat
hoofdstuk is gesteld dat vanuit rechtsethische en preventieoverwegingen een beroep
op een redelijke exoneratieclausule ongeoorloofd is indien de schade is veroorzaakt

door opzet ofgrove schuld van de prestant zelfofdiens leidinggevende onderge-
schikte. Daarnaast merk ik hier in zijn algemeenheid op dat voor iedere overeen-
komst geldt dat ik vanuit preventieoogpunt bij schuld van de verkoper zelfofdiens
leidinggevende ondergeschikte alleen een beperking van de aansprakelijkheid
wenselijk zou achten. Voor een uitwerking van die stelling verwijs ik naar
hoofdstuk 4 paragraaf 3.3 waar is aangeven dat de prestant de aansprakelijkheid
in dat geval dient te beperken tot een bedrag waaruit voldoende financiele prikkels
tot zorgvuldig handelen voortvloeien.

4.2 Consumentenkoop

Hiervoor hebben wij gezien dat een zaak naar Nederlands recht non-conform is,
indien zij niet de eigenschappen bezit die de koper op grond van de overeenkomst
mocht verwachten. Aangegeven is dat voor wat betreft de consumentenkoop geldt
dat afwijking van de conformiteit in alle drie de rechtsstelsels ongeoorloofd is.
De verkoper dient in het geval van non-conformiteit de door de koper geleden
transactieschade te vergoeden:33 In deze paragraaf wil ik de wenselijkheid van
die regel bespreken.

132 Zie uitgebreider hoofdstuk 4 paragraaf 3.2.3.
133     Zoals ik hiervoor opmerkte is dat de schade die bestaat uit het nadelig verschil tussen de waarde

van de zaak ten tijde van de wanprestatie en de contractprijs Zie Asser/Hijma 5-1 (2001), nr. 478.
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In hoofdstuk 4 schreef ik kort gezegd dat het een prestant dient te zijn
toegestaan zijn exoneratieclausule afte stemmen op de redelijke verzekeringsmoge-
lijkheden van de koper.134 Een consument heeft echter voorzover ik weet in beginsel

geen mogelijkheid om het risico op transactieschade zelfte verzekeren. Daarom
moet voor de beantwoording van de vraag ofde gemiddelde koper exoneratie ten
aanzien van deze schadesoort wenselijk acht, worden teruggevallen op hetbetoog
zoals dat in hoofdstuk 4 paragraaf4.3 uiteen is gezet. Daar schreef ik dat indien
een verkopereen non-conforme zaak levert, de kopernaarNederlands recht, recht
heeft op vervanging ofherstel, waarbij de keuze tussen deze twee acties in beginsel
aan de koper is. De koper heeft recht op ontbinding ofprijsvermindering indien
herstel ofvervanging onmogelijk is, het van de verkoperniet kan worden gevergd,
dan wel de verkoper niet binnen een redelijke termijn ofzonder ernstige overlast
tot herstel ofvervanging is overgegaan. 13S Voor wat betreft de consumentenkoop
is deze regeling dwingendrechtelijk. 136

Zou de verkoperzich van zijn aansprakelijkheid voorschade aan de gekochte
gebrekkige zaak kunnen vrijtekenen, dan zou dat tot gevolg hebben dat de koper
in het geval van non-conformiteit, zelf zorg zou moeten dragen voor herstel,
vervanging ofaankoop van een nieuwe zaak. 137 Slechts in de situatie dat de koper
daarmee goedkoper uit is dan de verkoper, zal de koper exoneratie ten aanzien
van de vordering tot vergoeding van transactieschade wenselijk achten. 138 Is dat

het geval?
In hoofdstuk 4 schreef ik dat het zeer aannemelijk is dat deze vraag

ontkennend moet worden beantwoord. Herstel door de verkoper zal immers veelal
goedkoper zijn dan herstel door de koper. Zo zal de verkoper indien hij voor
reparatie van de door hem verkochte zaak moet zorg dragen, investeren in zowel
materiaal als mensen om deze reparaties te kunnen uitvoeren:39 De koper heeft
dit schaalvoordeel daarentegen niet waardoorhet voorhem veelal weinig interessant
zal zijn deze investering te doen. Ook vervanging door de verkoper is veelal
goedkoper dan vervanging door de koper zelf. In dat laatste geval zal de koper
immers met de non-conforme zaak blijven zitten en zal hij bovendien een nieuwe,

134 Zie voorde inhoudelijke argumenten die aan die stelling ten grondslag liggen hoofdstuk 4 paragraaf
3.2.3.

135   Art. 7:21 jo 7:22 BW volgens wetsvoorstel 27 809.
136    Art. 7:6 BW. Zie eveneens paragraaf 2 van dit hoofdstuk.
137      Op de vraag welke acties de koper dient te hebben en in hoeverre dat stelsel van acties getrapt dient

tezijn richt ik mij niet. Datzel fde geldtoverigens voordedienstverleningsovereenkomst. Wel merk
ik daarbij op dat het in zijn algemeenheid wenselijk is dat de afnemerdie actie instelt die de minste
kosten meebrengt.

138     Zou de koper immers even duur uit zijn, dan kiest hij niet voor een exoneratieclausule. De meeste
consumenten zijn immers (licht) risicoavers, zo merkte ik reeds in hoofdstuk 4 op.

139      In dat opzicht merk ik op dat de reparatie en herstel veelal door de producent van de gekochte zaak
plaats zal vinden, nu deze daartoe meestal een zogenaamde garantie biedt. Vergelijk Jongeneel
2002, p. 125 e.v. en Paquay 1992 , p. 160-164.
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wel geschikte zaak dienen aan te schaffen. 140 Is zowel herstel als vervanging door
de verkoper (redelijkerwijs) niet mogelijk, dan dient hij de koper (gedeeltelijk)
geld terug te geven. Het is wenselijk dat deze actie voor de koper blijft behouden
omdat dit de verkoper een prikkel geeft om de gekochte zaak op de juiste manier
te herstellen en/of te vervangen.

Daarnaast merkte ik in hoofdstuk 4 op dat voorzover de transactieschade de

verkoper op grond van schuld van hemzelfofvan zijn leidinggevende ondergeschik-
te kan worden toegerekend, het voor geoorloofd houden van exoneratie ten aanzien
van de transactieschade zou betekenen dat daarmee voor de verkoper een

belangrijke financiele prikkel tot zorgvuldig handelen verdwijnt, aangezien levering
van een non-conforme zaak in dat geval niet door het aansprakelijkheidsrecht wordt

gesanctioneerd. Gevolg is dan dat de kans op schade toeneemt. Een uitsluiting
van de aansprakelijkheid voor transactieschade zal door de gemiddelde koper voor
de situatie waarin de non-conformiteit is te wijten aan schuld van de verkoper of
zijn leidinggevende ondergeschikte, ook om die reden voor onwenselijk worden

gehouden.
141

De conclusie van hoofdstuk 4 paragraaf4.3 was dan ook dat exoneratie ten
aanzien van de vordering tot vergoeding van transactieschade ongeoorloofd is.

142

Dat brengt mee dat een koper nakoming (bestaande uit herstel of vervanging),
(gedeeltelijke) ontbinding, prijsvermindering of(vervangende) schadevergoeding
moet kunnen eisen.

Naast de transactieschade, bespreek ik de exoneratiemogelijkheden van de
verkoper ten aanzien van de vordering tot aanvullende schadevergoedingbestaande
uit door aftevering van een non-conforme zaak veroorzaakte schade aan andere
zaken van de consument. 143 Dergelijke schade zal veelal het gevolg zijn van een

veiligheidsgebrek waarvoor naar Nederlands recht in het algemeen de producent
aansprakelijk is. Zoals ik hiervoor al schreef kan de consument de verkoper ex
art. 7:24 lid 2 BW slechts aanspreken in het geval deze het gebrek kende of
behoorde te kennen, hij de afwezigheid van het gebrek heeft toegezegd, dan wel
de priv6-zaakschade onder de franchise ligt. Vraag is vervolgens of exoneratie

140 Schwartz& Scott 1991, p. 204-205. Zij merken terechtop: 'Sellers ordinarily can repairorreplace
defectivepartsmore cheaply than theirbuyers, whetherthosebuyers are consumers orbusinesses.'

141 Zie hoofdstuk 4 paragraaf 3.3.

142 Vergelijk Collins 1999, p. 259: 'In a sale of a car to a consumer (...) the standard form contract
might include a term that excludes the liability oftheretailer in the eventofthe carprovingdefective,
poorquality, ordangerous. In such acontract, the consumer has bought the physical item, butthere
is no warranty that the car will be functional, satisfactory or safe. The consumer has to bear those
risks. As a result, it can be argued that the consumer has entered an unfair contract, because in
return for the price the consumer has only received a promise to supply a heap of metal and plastic,
not a car that works and will serve its normal functions as a vehicle.'

143 Ik bespreek deze vordering tot aanvullende schadevergoeding, nu zij de meest voorkomende lijkt
te zijn. De geoorloofdheid van exoneratie ten aanzien van de vordering tot vergoeding van

personenschade heb ik reeds in paragraaf 7 van het vorige hoofdstuk besproken.
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door de verkoper voor zijn aansprakelijkheid voor schade aan andere zaken
geoorloofd is.

Allereerst merk ik op dat exoneratie vanuit zowel rechtsethische als
preventieoverwegingen niet is geoorloofd indien de verkoper het gebrek kende,
dan wel hem ten aanzien van het niet onderkennen van het gebrek een ernstig
verwijt kan worden gemaakt. Ook in het geval de verkoper de afwezigheid van
het gebrek heeft toegezegd behoort exoneratie mijns inziens ongeoorloofd te zijn,

144

omdat een andere benadering zou meebrengen dat een dergelijke toezegging van
de verkoper inhoudsloos is. Vraag is dus in de eerste plaats of exoneratie ten
aanzien van schade veroorzaakt door een gebrek dat de verkoper behoorde te
kennen, zonder dat hem van dat niet onderkennen een ernstig verwijt kan worden
gemaakt 145 en in de tweede plaats ofexoneratie ten aanzien van deprivt-zaakschade
die onder de franchise ligt geoorloofd is. Om die vragen te kunnen beantwoorden
moet worden bezien ofde koper deze schadesoort redelijkerwijs kan verzekeren,
nu de verkoperzijn exoneratieclausule opdie redelijke verzekeringsmogelijkheden
moet kunnen afstemmen. 146

Voor wat betreft het eerste gevaltype merk ik op dat voor de beantwoording
van de vraag welke zaken als redelijkerwijs verzekerbaar moeten worden
beschouwd, kan worden teruggevallen op de vaststelling zoals die in de vorige
hoofdstukken is gemaakt. Zo schreef ik in hoofdstuk 6 dat een opstal en een
inboedel van een consument - voorzover die een zekere waarde heeft - redelijker-
wijs verzekerbaaris. Hetzelfde geldt voorkostbaarheden als een exclusiefhorloge
ofeen zeer waardevol juweel. 147 De verkoper mag zijn exoneratiemogelijkheden
vervolgens op die redelijke verzekeringsmogelijkheden afstemmen, zo is in
hoofdstuk 4 verdedigd. Omdat wij het hier hebben over de situatie waarin de
verkoper het gebrek behoorde te kennen, acht ik op grond van hetgeen ik in
hoofdstuk4paragraaf3.3 heb gesteld alleen eenbeperking van de aansprakelijkheid
geoorloofd. De verkoper dient om die reden een aansprakelijkheidsbeperking te
formuleren op grond waarvan hij vanuit het aansprakelijkheidsrecht voldoende
financiele prikkels tot zorgvuldig handelen ontvangt. 148

Voor de exoneratiemogelijkheden van de verkoper voor die gevallen waarin
de kopergeen redelijke verzekeringsmogelijkheden heeft verwijs iknaarhoofdstuk
4 paragraaf 4.4. Daar kwam naar voren dat de verkoper in dat geval alleen
excessieve risico's, zijnde risico's die ver boven het gemiddelde liggen, van
vergoeding kan uitsluiten.

144    Vergelijk HR 9 oktober 1992, NJ 1994, 287 (Maassluis/Pakwoningen BV).
145      In dat geval zou exoneratie immers zoals ik hiervoor schreef ongeoorloofd zijn.
146     Zie voor de voordelen die dat meebrengt hoofdstuk 4 paragraaf 3.2.3.
147       Hoofdstuk 6 paragraaf 4.3.
148 Zie hoofdstuk 4 paragraaf 3.3.
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Ten aanzien van het tweede gevaltype geldt dat voor wat betreft de privt-
zaakschade die onder de franchise ligt, redelijke verzekeringsmogelijkheden mijns
inziens niet kunnen worden aangenomen. Dat heeft te maken met de hoogte van
de franchise, die EUR 500 bedraagt. Zoals wij hiervoor en ook in de voorgaande
hoo fstukken hebben gezien, zou ik voor wat betreft dergelijke lage bedragen geen
redelijke verzekeringsmogelijkheden willen aannemen. Redelijke verzekeringsmo-
gelijkheden zijn immers, zoals ik in hoofdstuk 4 paragraaf 3.2.3 schreef, pas
aanwezig indien het gaat het om risico's die dusdanig zijn dat van de koper mag
worden verwacht dat hij tot verzekering overgaat. Het gaat dan zoals gezegd
bijvoorbeeld om opstallen, inboedels en kostbaarheden; om zaken dus waarvan
de waarde hoger is dan EUR 500.

Aangezien redelijke verzekeringsmogelijkheden gelet op het voorgaande niet
zijn aan te nemen, is het de vraag o f de gemiddelde afnemer wil betalen voor het

dragen van het risico, zijnde schade aan andere zaken tot een bedrag van EUR
500, door de verkoper. In hoofdstuk 4 paragraaf 4.4 heb ik aangegeven dat het
aannemelijk is dat deze vraag bevestigend moet worden beantwoord. De verkoper
kan de schade immers in het algemeen verzekeren via zijn AVB en de premie die
hij daarvoor moet betalen in de prijs doorberekenen. Naar voren is gebracht dat
een risicoaverse koper daarvoor wenst te betalen, zodat exoneratie om die reden

ongeoorloofd is. Slechts excessieve risico's kunnen van vergoeding worden
uitgesloten.'49 Wel moet met betrekking tot deze regel worden opgemerkt dat de
kosten van het afwikkelen van deze schade in verhouding met de omvang ervan

hoog is.

4.3 Koop van een onroerende zaak

Levert de verkoper een non-conforme onroerende zaak, dan zal deze non-
conformiteit zoals ik in paragraaf 2.2 schreef naar Nederlands recht in beginsel
voorrekening van de verkoperkomen: 50 Indezeparagraafricht ikmij opde vraag
in hoeverre deze benadering wenselijk moet worden geacht. Ook voor wat betreft
deze schadesoort geldt wederom dat de koper gebreken aan de gekochte onroerende
zaak zelfniet door middel van een verzekering kan opvangen, zodat een verkoper
zijn exoneratieclausule nietkan afstemmen op de redelijke verzekeringsmogelijkhe-
den van de koper. Wel heeft de koper de mogelijkheid tot het afsluiten van een
garantieverzekering, waar ik in het onderstaande nader op zal ingaan.

149 Zie uitgebreider hoofdstuk 4 paragaaf 4.4.
150      HR 27 april 2001, NJ 2002,213 nt. JH (Oerlemans Agro BVN.o.f. Firma Driessen)en Asser/Hijma

5-1  (2001), nr. 436-437. Zie eveneens Rb Amhem  1  oktober 1998, NJkort  1998, 87 (Duine-
veld/Gemeente Druten).
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Afwijking van het aanvullende recht is in beginsel mogelijk. Hiervoor hebben

wij gezien hoever die afwijking mag gaan. Voor watbetrefthet Nederlandse recht
is aangegeven dat uit rechtspraak van de Hoge Raad blijkt dat exoneratie
ongeoorloofd is indien de verkoper de koper welbewust heeft misleid, de verkoper
het gebrek kende, dan wel de verkoper ten aanzien van het niet onderkennen van
het gebrek een ernstig verwijt kan worden gemaakt. Deze rechtspraak acht ik
wenselijk, nu in de hier genoemde gevaltypen opzet ofgrove schuld aan de zijde
van de verkoper kan worden aangenomen. Exoneratie is in dat geval vanuit zowel
rechtethische als preventieoverwegingen ongeoorloofd, zo heb ik in hoofdstuk
4 paragraaf 5 verdedigd. Maar hoe te denken over de exoneratiemogelijkheden
van de verkoper voor die gevaltypen die niet door de hiervoor genoemde rechtspraak
van de Hoge Raad worden bestreken?

Het gaat dan allereerst om het gevaltype waarin de verkoper weet heeft van
mogelijke gebreken en hij de koper van die informatie niet op de hoogte stelt.

151

In dat opzicht kan worden gedacht aan het geval dat de verkoper weet (of geacht
mag worden te weten) dat zich op het te verkopen terrein een olietank bevindt of
vroeger een industrieterrein gevestigd is geweest en hij bovendien weet ofgeacht
mag worden te weten dat het te verkopen terrein daardoor mogelijk vervuild is
geraakt. Komt de verkoper indien hij de koper van deze kennis niet op de hoogte
stelt een beroep op zijn exoneratieclausule toe?

Ik zou willen verdedigen dat deze vraag ontkennendmoet wordenbeantwoord.
In dat opzicht is het van belang op te merken dat de informatie waar het hier om
gaat bij de verkoper (op het moment van verkoop) bekend is. De koper zou
daarentegen kosten moeten maken om deze (reeds bij de verkoper bekende)
informatie te verkrijgen. De verkoper is dus met andere woorden de 'better
information-gatherer'.152 Daarnaast is de kennis die de verkoper ten aanzien van
de mogelijke gebreken heeft, voor de koper van belang.

153 Die informatie is immers
nodig om hetrisico dat aan de transactie is verbonden (dat is in de hiervoorgegeven
voorbeelden het risico op bodemverontreiniging) te kunnen inschatten. 154 Heeft
de verkoper de koper over het mogelijke gebrek geYnformeerd, dan kan de koper
vervolgens zelf beslissen of hij met betrekking tot dit mogelijke gebrek nader
onderzoek wil doen, met andere woorden, ofhij wil onderzoeken ofhet mogelijke

151 Daarbij ga ik ervan uit dat de verkoper de koper niet welbewust heeft misleid. Zou dat wel het geval
zijn, dan zou exoneratie immers ongeoorloofd zijn. Zie HR 14 november  1997, NJ  1998,657 nt.
WMK (Holvrieka Processing BV/Brunink Hardenberg BV).

152      Kronman, JLS 1978, p. 1 e.v. Hieronder wordt verstaan dat de verkoper de informatie het goedkoopst
kan verwerven.

153    Vergelijk Kotz, EJLE 2000, p. 15.
154    Zie De Geest 1994, p. 187-188.
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gebrek ook daadwerkelijk aanwezigis:ss Zoudenwij hiereen andere benadering

hanteren en de verkoper de mogelijkheid geven zich van aansprakelijkheid vrij
te tekenen voor die gevallen waarin hij de koper geen mededeling doet over de
informatie die hij heeft ten aanzien van mogelijke gebreken, dan leidt dat tot

onnodige kostenverspilling. De koper zou dan immers kosten moeten maken tot

het verkrijgen van informatie waarover de verkoper reeds beschikt. 156

Een tweede gevaltype is die waarin de verkoper het (mogelijke) gebrek pas
na het doen van onderzoek had kunnen ontdekken. Vraag is dan of de verkoper
een beroep op zijn exoneratieclausule toekomt indien hij dit onderzoek niet heeft

(laten) verricht(en). Opgemerkt moet worden dat onderzoek naar mogelijke
gebreken kosten meebrengt. Zijn de kosten van dergelijk onderzoek voor zowel
verkoper als koper gelijk,157 dan is het wenselijk de koper zelf de keuze te geven

of hij dit onderzoek naar (mogelijke) gebreken wil laten doen en ofhij daar dus
voor wenst te betalen. 158 Die keuze kan de koper worden gegeven door exoneratie
in de situatie als hier omschreven geoorloofd te achten. Zouden wij dat niet doen
dan krijgt de koper kostbare bescherming (onnodig) opgedrongen. Tot slot merk
ik op dat in het geval de koper ook daadwerkelijk een onderzoek laat uitvoeren
en het een onderzoek betreft naar (mogelijke) gebreken in bouwkundige onderdelen,
er voorde koper vervolgens de mogelijkheid bestaateen zogenaamde garantieverze-

kering afte sluiten voor die gebreken die bij het onderzoek niet zijn opgemerkt.
159

De  looptijd  van deze verzekering varieert  van 66n  tot  vij f jaar na de notariele

eigendomsoverdracht.
160

155     Vergelijk Hof Den Bosch 20 mei 1992, NJ 1992,89 (Van der Sprong/Ringers), r.0.4.6: 'Appellant
had zich dan ook in zijn relatie tot geintimeerden niet op het standpunt mogen stellen, welk standpunt
hij niet ten opzichte van geintimeerden heeft verwoord, dat - zoals hij zegt - het olieprobleem geheel
was opgelost, zonder dienaangaande een nader onderzoek te hebben doen instellen. Bij gebreke
van dien rustte op hem de verplichting ge'intimeerden tijdig en deugdelijk op de hoogte te stellen
van alle hiervoor gerelateerde feiten en tenminste van het feit dat zich in de tuin een buiten werking

gestelde olietank bevond, zodat geyntimeerden desgewenst zel feen onderzoek hadden kunnen doen
verrichten en in ieder geval van het risico van bodemverontreiniging op de hoogte waren geweest.'

156 De Geest 1994, p. 188.

157       Zoals dat bijvoorbeeld het geval is indien onderzoek wordt gedaan naar het risico op bodemverontrei-

niging of een onderzoek naar mogelijke gebreken in bouwkundige onderdelen.
158      Barendrecht, RM Themis  1995, p. 361. Vergelijk eveneens Kotz, EJLE 2000, p.  15 en Waddams

1991,p. 251-252.
159 De kosten van een bouwtechnokeuring en een garantieverzekering bedragen ongeveer EUR 500.

Het afsluiten van een dergelijke verzekering lijkt mee te brengen dat de koper de bouwkundige
niet aansprakelijk hoeft te stellen indien de verzekering kort gezegd eveneens uitkeert in het geval
de bouwkundige een materieel gebrek niet heeft ontdekt, terwijl hij het gebrek bij zorgvuldig
onderzoek wei had kunnen ontdekken.

160 Daamaastishet mogelijk een garantie-plusverzekering af te sluiten op grond waarvan de dekking
op een aantal punten wordt uitgebreid. De koper is in dat geval tevens verzekerd tegen schade door

gebreken aan de installaties in de woning en aan niet-constructieve bouwkundige onderdelen, zoals

bijvoorbeeld binnenwanden en de afwerking van het huis.
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4.4 Handelskoop

Net als voor de consumentenkoop kijk ik ook ten aanzien van de handelskoop
allereerst of de koper in het geval de verkoper aansprakelijk is voor levering van
een non-conforme zaak, vergoeding van de geleden transactieschade wenselijk
vindt. Vervolgens richt ik mij op de vraag in hoeverre exoneratie ten aanzien van
de vordering tot vergoeding van aanvullende schadevergoeding geoorloofd moet
worden geacht.

Op grond van de in hoofdstuk 4 uiteengezette benadering zal een koper niet
voor het dragen van het risico door de verkoper wensen te betalen indien hij het
risico zelf redelijkerwijs door middel  van een verzekering kan opvangen.  In dat
geval dient het de verkoper te zijn toegestaan, zijn exoneratieclausule afte stemInen
op de redelijke verzekeringsmogelijkheden van de koper. 161 Opgemerktmoet hier
worden dat de koper in sommige gevallen de mogelijkheid heeft de materiele
beschadigingen die uit een eigen gebrek voortvloeien zelf door middel van een
'all risks'-verzekering op te vangen.162 Een dergelijke verzekering wordt wel
afgesloten voorzakenmet een aanzienlijke waarde, zoals bijvoorbeeld machines.

Wat ik hier echter naar voren wil brengen is dat de in hoofdstuk 4 paragraaf
3.2.3 besproken voordelen van het feit dat de gemiddelde afnemer de geleden
schade niet via het aansprakelijkheidsrecht, maar door middel van een eigen
schadeverzekering krijgt vergoed, in het geval van transactieschade niet opgaan.

In hoofdstuk 4 is als eerste voordeel genoemd dat dekking van een risico door
middel van een schadeverzekering voor de grootste groep van afnemers over het
algemeen goedkoper is dan dekking van een risico door middel van een aansprake-
lijkheidsverzekering (ofdoor middel van het aansprakelijkheidsrecht). Dat heeft
te maken met het feit dat een verzekeraar bij een schadeverzekering in beginsel
meer kennis heeft ten aanzien van het te verzekeren risico dan in het geval van

een aansprakelijkheidsverzekering. Dit argument gaat voor wat betreft deze
schadesoort echter niet op, omdat de verzekeraar van de koper zowel ten aanzien
van de kans op het intreden van de schade als ten aanzien van de omvang van de
transactieschade niet over meer informatie zal beschikken dan de verkoper.
Daarnaast geldt ook dat het aan het gebruik van een schadeverzekering verbonden
voordeel van een betere afstemmingtussen prijs en risico indien het de verzekering
van transactieschade betreft niet opgaat. Dat heeft te maken met het feit dat de
omvang van de transactieschade bij iedere koper gelijk is. Die schade bedraagt
namelijk steeds de waarde van de gekochte zaak. In hoofdstuk 4 schreefik eveneens
dat indien een exoneratieclausule een bepaalde schadesoort (in casu de transactie-

161 Zie voorde inhoudelijke argumenten die aan die stelling ten grondslag liggen hoofdstuk 4 paragraaf
3.2.3.

162    Handboek over risico's en verzekeringen, § 3510-14.
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schade) volledig uitschakelt en de afnemerzijn schade enkel via zijn schadeverzeke-

ring krijgt vergoed, ditkostenbesparend werkt, nu onderhandelingenenprocedures
ten aanzien van de aansprakelijkheidsvraag en de vergoeding van die schade worden
voorkomen. De afnemer hoeft in beginselimmers slechts zijn schade aan te tonen,
om deze van zijn verzekeraar vergoed te krijgen. Ik vraag mij af in hoeverre dat
anders zal zijn indien de koper de geleden transactieschade niet van zijn
schadeverzekering, maar van de verkoper vergoed dient te krijgen. Ook in dat geval
zal de koper op basis van het geldende Nederlandse recht veelal kunnen volstaan
met het aantonen van de schade.163 Het afwikkelen van de schade op basis van
een schadeverzekering lijkt daarmee niet goedkoper dan afwikkeling via het
aansprakelijkheidsrecht.

Net als voor de consumentenkoop moet, gelet op het voorgaande, ook voor
de handelskoop worden opgemerkt dat de koperten aanzien vande transactieschade

geen redelijke verzekeringsmogelijkheden heeft. Vervolgens is het de vraag of
de gemiddelde koper exoneratie ten aanzien van deze schadesoort wenselijk acht.
Daarom moet voor de beantwoording van de vraag of de gemiddelde koper
exoneratie ten aanzien van deze schadesoort wenselijk acht, worden teruggevallen
op het betoog zoals dat in hoofdstuk 4 paragraaf 4.3 uiteen is gezet. Conclusie
van dat betoog was dat exoneratie ten aanzien van de vordering tot vergoeding
van transactieschade ongeoorloofd is. Dat brengt mee dat een koper nakoming
(bestaande uit herstel ofvervanging), (gedeeltelijke) ontbinding, prijsvermindering
of(vervangende) schadevergoeding moet kunnen eisen.

Hoe te denken over de redelijkheid van een beding waarbij de verkoper zich
vrijtekent van aansprakelijkheid voor vergoeding van de vordering tot aanvullende

schadevergoeding? Ook hier geldt weer dat de gemiddelde koper voor het dragen
van het risico door de verkoperniet wil betalen indien hij het risico zelfredelijker-
wijs kan verzekeren. 164

De aanvullende vordering tot schadevergoeding die bestaat uit schade die
de koper lijdt doordat de afgeleverde en ondeugdelijke zaak schade aan een of
meer van zijn andere zaken veroorzaakt, is doorde koper veelal wel verzekerbaar. 165

Voor het antwoord op de vraag of verzekeren redelijkerwijs mogelijk is zal
wederom moeten worden aangesloten bij de waarde van die zaak. Net als dat ik
dat in de hoofdstukken 5 en 6 deed, merk ik ook hier op dat men van een
ondernemermag verwachten dat hij voor wat betreft zijn opstal(len) en inventaris
een (brand)verzekering afsluit.166 Dat betekent dat (gedeeltelijke) exoneratie

163 Zie paragraaf 2 van dit hoofdstuk.
164       Zie voor de inhoudelijke argumenten die aan die stelling ten grondslag liggen hoofdstuk 4 paragraaf

3.2.3.

165       Voor de exoneratiemogelijkheid ten aanzien van de vergoeding van personenschade verwijs ik naar
hoofdstuk 7 paragraaf 7.

166       Hoofdstuk 4 paragraaf 8, hoofdstuk 5 paragraaf 7 crt hoofdstuk 6 paragraaf 4.4.
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geoorloofd is indien levering van een non-conforme zaak tot beschadiging van

een gebouw van een ondernemer leidt. Die schade kan bijvoorbeeld worden
veroorzaakt door een defect in een machine waarvoor de verkoper aansprakelijk
is ten gevolge waarvan kortsluiting ontstaat zodat het gebouw en de inventaris
door brand (gedeeltelijk) wordt vernietigd. In hoofdstuk 6 heb ik eveneens

aangegeven dat van een ondernemer ook mag worden verwacht dat hij schade aan

zijnmachines en informatietechnologie doormiddel van een'all risks'-verzekering
ondervangt. Dat betekent wederom dat de verkoper zich kan exonereren voor de
schade die aan deze zaken ontstaat. 167

Duidelijk moge inmiddels zijn dat afstemming van de exoneratiemogelijkheden
van de verkoper op de (redelijke) verzekeringsmogelijkheden van de koper kort
gezegd als voordeel heeft dat de gemiddelde koper goedkoper uit is en een premie
betaalt die nauwkeuriger is afgestemd op het risico dat hij vormt, dan in het geval
het aanvullende recht zou worden gevolgd. Kruissubsidiering wordt daarmee
voorkomen. Bovendien brengt het afdoen van een vordering tot schadevergoeding
via een schadeverzekering mee dat kostbare onderhandelingen en procedures met                       I

betrekking tot de aansprakelijkheidsvraag worden voorkomen. Tot slot heeft een

afstemming van de exoneratiemogelijkheden van de prestant op redelijkerwijs
verzekerbare risico's als voordeel dat de bescherming tegen eenrisico dat aan een
transactie is verbonden, niet via het (duurdere) aansprakelijkheidsrecht aan de
afnemer wordt opgedrongen. De afnemer heeft daarentegen de keuze of hij het
risico zelf door een schadeverzekering wil ondervangen met als consequentie dat
hij voor die schadeverzekering dient te betalen. 168

Uit preventieoverwegingen zou ik in het geval van schuld van de verkoper
zelfofdiens leidinggevende ondergeschikte een uitsluiting van de aansprakelijkheid
voor schade aan andere zaken onwenselijk achten. De verkoper dient met andere
woorden een aansprakelijkheidsbeperking te formuleren waaruit voor de verkoper
voldoende prikkels tot zorgvuldig handelen voortvloeien. /69

Voor wat betreft de vertragingsschade en de schade die uit de transactieschade
en de schade aan andere zaken voortvloeit geldt, zoals wij in hoofdstuk 4 paragraa f
4.5 en 4.6 hebben gezien, dat voorzover deze schade uit geleden verlies bestaat
deze kan worden beperkt, terwijl winstderving volledig van vergoedingkan worden
uitgesloten. Wil de koper ook deze schade vergoed zien, dan zal hij met de verkoper
een individuele overeenkomst dienen te sluiten, dan wel deze schade - voorzover

167 De koper zal ten aanzien van deze schadesoort eveneens de producent van de gebrekkige zaak aan
kunnen spreken. Zie voor de vraag in hoeverre een ondernemer aansprakelijk is voor het in het
verkeer brengen van een gebrekkig product, de vraag welke schade voor vergoeding in aanmerking
komt en de exoneratiemogelijkheden van de ondernemer Barendrecht & Duyvensz, WPNR 2000,
p. 117 e.v.

168 Zie hoofdstuk 4 paragraaf 3.2.3.
169 Zie hoofdstuk 4 paragraaf 3.3.
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dat mogelijk is - door middel van een bedrijfsschadeverzekering dienen te

ondervangen.
170

5             Conclusie

In dit hoofdstuk heb ik drie typen koopovereenkomsten bekeken. Aandacht is

geschonken aan de consumentenkoop, de koop van een onroerende zaak en de

handelskoop. Voor wat betreft de consumentenkoop is duidelijk geworden dat
exoneratie in alle drie de rechtsstelsels ongeoorloofd is. Verdedigd is dat een
dergelijke benadering ook wenselijk moet worden geacht.

Ten aanzien van de koop van een onroerende zaak geldt in Nederland dat
de verkoper geen beroep op een exoneratieclausule toekomt in het geval hij de

koper welbewust heeft misleid, hij het gebrek kende, dan wel hem ten aanzien
van het niet onderkennen van het gebrek een ernstig verwijt kan worden gemaakt.
Een beroep op een exoneratie is naar mijn mening eveneens ongeoorloofd indien

de verkoper weet heeft van mogelijke gebreken en hij de koper daarover niet
informeert.

Het antwoord op de vraag in hoeverre vrijtekening van aansprakelijkheid
in het geval van een handelskoop geoorloofd is valt naarNederlands recht moeilijk
te geven. Uit de rechtspraak komt naar voren dat veel zal afhangen van de
omstandigheden van het geval. Op grond van de door mij voorgestane benadering
dient de verkoper de door de koper geleden transactieschade te vergoeden. Wil

de verkoper zijn aansprakelijkheid voor schade aan andere zaken uitsluiten of
beperken, dan hangt de geoorloofdheid van een dergelijk beding afvan de vraag
of die schade redelijkerwijs verzekerbaar is. Om die reden zou ik een beperking
van de aansprakelijkheid als in Navios Corporation/Bridge Marine Fuels BI/i 71

en Jaczon Holland B F/Petroned B 1/172 voor geoorloo fd hebben gehouden nu  de

verkoper zich in die zaken had vrijgetekend voor redelijkerwijs verzekerbare schade

aan een schip173 en redelijkerwijs verzekerbare schade aan een motor.174 Voor de

vordering tot aanvullende schadevergoeding die betrekking heeft op vertragings-
schade, schade die uit de transactieschade voortvloeit en de schade het gevolg is
van schade aan andere zaken hoort naar mijn mening te gelden dat deze schade

170      Zie voor de inhoudelijke argumenten die hieraan te grondslag liggen hoofdstuk paragraaf 4.5 en
paragraaf 4.6.

171 Rb Rotterdam 9 oktober 1997, S&S 1998,60.

172 Rb Rotterdam  11  oktober  1991, 18 december  1992 en  11  november  1994, S&S  1995,76.
173 Rb Rotterdam 9 oktober  1997, S&S 1998,60 (Navios Corporation/Bridge Marine Fuels BV).
174 Rb Rotterdam  1 l  oktober 1991, 18 december 1992 en  11  november 1994, S&S 1995,76 (Jaczon

Holland BV/Petroned BV).

215



Hoofdstuk 8

voorzover zij uit geleden verlies bestaat kan worden beperkt. Winstderving kan
daarentegen volledig van vergoeding worden uitgesloten.
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HOOFDSTUK 9

Slotoverwegingen

1           Inleiding

Wanneer is een (beroep op een) exoneratieclausule redelijk? Dat is de vraag waarop
ik mij in dit onderzoek heb gericht. Wat ik heb geprobeerd, is een wijze van toetsen
te  creeren  die een alternatief biedt voor die welke  in het geldende Nederlandse
recht wordt gebruikt. Wat ik in dit slothoofdstuk wil doen, is deze twee verschillen-
de wijzen van toetsen naast elkaar leggen. Dat doe ik door mij in paragraaf 2

allereerst op het verschil in benadering te richten. In dat opzicht wordt aangegeven
in hoeverre de mSaladin/HBUen latere rechtspraak ontwikkelde omstandigheden-
catalogus inmijn wijze van toetsen een rol speelt: Daarnaastbekijk ik in paragraaf
3 in welke mate de uitkomsten zoals die op basis van toepassing van het geldende
Nederlandse recht luiden, overeenstemmen met die welke uit mijn benadering
voortvloeien.

2          Het verschil in benadering

2.1 Inleiding

In de voorgaande hoofdstukken heb ik verdedigd dat een toetsing aan alle
omstandigheden van het geval vanuit het oogpunt van rechtszekerheid onwenselijk
is, indien - zoals in het Nederlandse en Engelse recht - onduidelijk is hoe de
verschillende soorten omstandigheden en gezichtspunten concreet moeten worden
ingevuld en hoe zij zich ten opzichte van elkaar verhouden. Om die reden heb ik
geprobeerd een wijze van toetsen te creeren op basis waarvan de geoorloofdheid
van een exoneratieclausule op voorhand met meer zekerheid kan worden beoordeeld
en die tot redelijke uitkomsten leidt. In deze paragraaf stel ik mij de vraag in
hoeverre de in het Nederlandse recht ontwikkelde omstandighedencatalogus in
de door mij voorgestane wijze van toetsen een rol speelt. In dat opzicht wordt
eveneens aandacht besteed aan de gegevens die uit de rechtsvergelijking zijn
verkregen.

1       HR 19 mei 1967, NJ 1967, 261 nt. GJS (Saladin/HBU)
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2.2 Omstandigheden met betrekking tot het sluiten van de overeenkomst

Allereerst hebben wij gezien dat de redelijkheid van een (beroep op een)
exoneratieclausule moet worden getoetst aan een categorie omstandigheden die
betrekking heeft op het sluiten van de overeenkomst. Het gaat dan om omstandighe-
den als de wijze waarop het beding tot stand is gekomen, de mate waarin de
wederpartij zich van de strekking van het beding bewust is geweest en de
maatschappelijke positie en onderlinge verhouding van partijen. Op grond van
die omstandighedenen gezichtspunten dient de rechterde mate van contractvrijheid
vast te stellen. Hoe reeler de contractvrijheid, des te eerder doorstaat een
exoneratieclausule de redelijkheidstoets, zo is de redenering.

In hoofdstuk 3 heb ik echter verdedigd dat eerst moet worden bezien of er
een rechtvaardiging voor toepassing van een inhoudscontrole aanwezig is. Die
rechtvaardiging zal aanwezig zijn indien partijen op basis van algemene
voorwaarden hebben gecontracteerd en de risicoverdeling niet individueel is
overeengekomen. Achterliggend probleem is dan immers dat de afnemer - gelet
op het informatietekort en/ofde aanwezigheid van een machtspositie aan de zijde
van de prestant - niet daadwerkelijk met de aanwezigheid en inhoud van de
contractuele risicoverdeling heeft ingestemd, zodat aan het beginsel van
contractvrijheid weinig reele betekenis toekomt. De risicoverdeling is met andere
woorden niet in vrijheid tot stand gekomen.

Vervolgens heb ik aangegeven dat het vaststellen van de mate van contractvrij-
heid bij toepassing van de inhoudscontrole weinig aantrekkelijk is. Beargumenteerd
is dat de Duitse benadering de voorkeur verdient. In dat rechtsstelsel hangt de
redelijkheid van een in algemene voorwaarden opgenomen exoneratieclausule
niet af van het antwoord op de vraag in hoeverre de contractvrijheid in het
individuele geval reeel is. Met andere woorden, de inhoudstoets wordt niet versterkt
dan wel verzwakt toegepast afhankelijk van de mate van contractvrijheid. Gekeken
wordt of een exoneratieclausule onderdeel is van algemene voorwaarden.  Is dat

het geval en zijn partijen de exoneratieclausule niet individueel overeengekomen,
dan is een inhoudscontrole in beginsel gerechtvaardigd.

Deze benadering verdient mijns inziens de voorkeur, omdat zij als voordeel
heeft dat zo de 'Einzelklauselgerechtigkeit' inplaats van de'Einzelfallgerechtigkeit'
kan worden vastgesteld. Dat brengt mee dat de redelijkheid van het beding zelf
wordt getoetst en dus op voorhand kin worden voorspeld. De omstandigheden
die betrekking hebben op het beoordelen van de mate van contractvrijheid in het
individuele geval kunnen immers - zoals in het Nederlandse en Engelse recht -
aan die vaststelling geen afbreuk doen. Een tweede voordeel van deze benadering
is dat de rechter zich niet hoeft te richten op de vraag hoe de hiervoor genoemde

categorie omstandigheden die in Nederland en Engeland van belang zijn, zich
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verhoudt tot de categorie omstandigheden die betrekking heeft op de redelijkheid
van het beding zelf en de categorie omstandigheden die vanuit rechtsethische (of
billijkheids)overwegingen van belang is. Daarnaast heb ik verdedigd dat de Duitse

benadering de voorkeur verdient omdat de mate van contractvrijheid weinig zegt
over de redelijkheid van een exoneratieclausule. Zo zegt de omstandigheid dat
de afnemer zich van het beding bewust was dan wel juridisch is geschoold, op
zichzelf niets over de redelijkheid van dat beding. Slechts in het geval de
contractvrijheid w61 reele betekenis heeft en partijen de exoneratieclausule
individueel zijn overeengekomen, dient de rechter zich mijns inziens terughoudend
op te stellen. Tot slot heb ik aangegeven dat de ervaringen in Duitsland leren dat
een algemeen abstracte toets volstaat om in het individuele geval tot redelijke

oplossingen te komen. In Duitsland worden exoneratieclausules die onderdeel zijn
van algemene voorwaarden in consumentenovereenkomsten namelijk allereerst
algemeen abstract en vervolgens individueel concreet getoetst. Die laatste toets
wordt voorzover ik heb kunnen achterhalen in beginsel niet toegepast, omdat een

onredelijk beding ook met de algemeen abstracte toets kan worden bestreden.

2.3 Omstandigheden met betrekking tot de redelijkheid van het beding zelf

Een tweede categorie omstandigheden op grond waarvan de redelijkheid van een
(beroep op een) exoneratieclausule wordt beoordeeld, heeft betrekking op de
redelijkheid van het beding zelf. Dat zijn omstandigheden en gezichtspunten als
de aard en de verdere inhoud van de overeenkomst, de aard van de schade, de vraag
of de exoneratie in enige verhouding staat tot de omvang van de voorzienbare
schade, de vraag ofde schade in verhouding staat tot de prijs die voor het product
of de dienst is betaald en de verzekeringsmogelijkheden van partijen.

Het bekende probleem is allereerst dat moeilijk te zeggen is hoe deze
omstandigheden en gezichtspunten concreet moeten worden ingevuld. Zo is het
bijvoorbeeld naarNederlands recht onduidelijk watbijvoorbeeld de verzekerings-
mogelijkheden van partijen over de redelijkheid van een exoneratieclausule zeggen.
Moet op grond van dat gezichtspunt worden gekeken welke partij de beste

verzekeringsmogelijkheden heeft? En zo ja, hoe stelt het Nederlandse recht dat
dan vast? Ook de invulling van hetgezichtspunt dat de aansprakelijkheidsbeperking
in enige verhouding dient te staan tot de omvang van de voorzienbare schade roept
vragen op. Zo zijn richtlijnen ter beantwoording van de vraag wat onder 'enige
verhouding' dient te worden verstaan in de jurisprudentie niet te vinden.

Daarnaast bestaat het probleem dat onduidelijk is hoe de verschillende
omstandigheden zich ten opzichte van elkaar verhouden. Wat bijvoorbeeld indien
de aard van de overeenkomst tegen exoneratie pleit, maar de schade niet in
verhouding staat tot de waarde van de dienst die de schade heeft veroorzaakt? En
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is een aansprakelijkheidsbeperking redelijk indien zij niet in verhouding staat tot
de voorzienbare schade, maarde afnemer in tegenstelling totde prestant w61 goede
verzekeringsmogelijkheden heeft en de afnemer tot een categorie van afnemers
behoort die de schade ten aanzien waarvan is geexonereerd in het overgrote deel
van de gevallen ook daadwerkelijk heeft verzekerd? Ook op deze vragen zal men
in de Nederlandse jurisprudentie geen antwoord vinden.

Voor wat betreft het Engelse recht geldt eveneens dat de redelijkheid van
een exoneratieclausule afhangt van de omstandigheden van het geval. Wat is
opgevallen, is dat de Engelse rechter in vergelijking met de rechter in Nederland
in veel uitspraken uitvoerig aan de omstandigheden van het geval toetst. Daarnaast

is opgevallen dat in het Engelse recht aan sommige omstandigheden meer en aan
anderejuist minder aandacht wordt besteed. Zo hebben wij gezien dat de Engelse
rechter, anders dan in Nederland, in veel van de besproken zaken vaststelt of
partijen over een gelijke onderhandelingspositie beschikken en in hoeverre het
risico dat door de exoneratieclausule van vergoeding is uitgesloten door een
verzekering kan worden gedekt. Alhoewel de accenten bij toepassing van de
omstandighedencatalogus in Engeland wat anders liggen, doet dit niet af aan het
feit dat ook naar Engels recht de redelijkheid van een exoneratieclausule - zowel
vanuit een ex ante als vanuit een ex post positie bezien - moeilijk kan worden
voorspeld. Rechtsonzekerheid bestaat daarmee ook in dat rechtsstelsel, zo is
opgemerkt. 2

Dit rechtszekerheidprobleem, dat is verbonden aan de wijze waarop
exoneratieclausules naar Nederlands en Engels recht worden beoordeeld, kan
worden ondervangen indien het in hoofdstuk 4 uiteengezette redelijkheidscriterium
wordt toegepast. In dat hoo fdstuk is naar voren gebracht dat (volledige) compensatie
door de prestant niet steeds wenselijk is. Die gedachte is gebaseerd op het feit dat
compensatie van de benadeelde kosten meebrengt. Uiteindelijk zullen deze kosten
(in een competitieve economie) in de prijs worden doorberekend. In dat opzicht
heb ik mij de vraag gesteld of de gemiddelde afnemer (i. e. de grootste groep van
afnemers) - indien hij inzicht zou hebben in de kosten van bescherming - in het
algemeen bereid zou zijn voor die bescherming te betalen. Wellicht geeft de

gemiddelde afnemer er uit kosten-batenoverwegingen de voorkeur aan het risico
(gedeeltelijk) zel f te dragen en wenst hij  dus geen (volledige) compensatie  door
de prestant. Is dat het geval, dan is exoneratie geoorloofd, zo heb ik verdedigd.

2          Law Commission  1996, nr.  5.19: 'It seems to us that the main criticism of the operation of the
reasonableness test in this area is that no general principles can be drawn from the courts' approach.'

Zieeveneens Jacobs 1990, p. 145 en 167-168 en Macdonald 1999, p.  147. Vergelijkook George
Mitchell (Chesterhall) Ltd v. Finney Lock Seeds Lid t198312 Ali ER 737, p. 743 (per Lord Bridge
of Harwich). '(...) the court must entertain a whole range of considerations, put them in the scales
on one side or the other and decide at the end of the day on which side the balance comes down.'
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Maar waarom deze benadering? Waarom kies ik niet voor de Duitse variant
waarin meerrechtszekerheid is, omdat de rechter in datrechtsstelsel inveelgevallen
oordeelt dat de prestant met zijn exoneratie een wezenlijke verplichting schendt?
Dat ik voor de in dit onderzoek uiteengezette benadering kies heeft eenvoudigweg
te maken dat met het feit dat bij de beoordeling van de redelijkheid van een
exoneratieclausule vaak geen rekening wordt gehouden met de omstandigheid
dat bescherming geld kost en dat die kosten uiteindelijk bij de afnemer terecht
komen. Zo kijkt de Duitse rechter in veel gevallen slechts o f door het gebruik van
een exoneratie het doel van de overeenkomst in gevaar komt. Gevolg is dan dat
onvoldoende aandacht wordt geschonken aan de vraag wanneer een andere

verdeling van risico's dan die welke uithet aanvullende recht voortvloeit, wenselijk
moet worden geacht. Niet bekeken wordt immers welke redenen een afnemer kan
hebben om (van de prestant) geen (volledige) compensatie te wensen en dus met
een exoneratieclausule in te stemmen. Die benadering kan meebrengen dat de
afnemer onnodige en kostbare bescherming - bestaande uit het dragen van het
risico doorde prestant-overeenkomstig het aanvullende recht krijgt opgedrongen.
Van een redelijke uitkomst is naar mijn mening in dat geval geen sprake. Maar
voor welke situaties geldt dat een gemiddelde afnemer niet via een hogere prijs
voor bescherming door de prestant wil betalen en dus (volledige) compensatie
van de prestant niet wenselijk acht?

Ik heb allereerst betoogd dat het aannemelijk is dat een afnemer (blijkbaar)
niet voor bescherming door de prestant wenst te betalen indien de prestant een
prijskeuzesysteem hanteert en de afnemer zelf kiest voor de lagere prijs met
exoneratie. Daarnaast zal de gemiddelde afnemerniet willenbetalen voor het dragen
van het risico door de prestant indien hij het risico dat aan een transactie is
verbonden zelf redelijkerwijs kan verzekeren. Voor het aannemen van redelijke
verzekeringsmogelijkheden is niet alleen vereist dat een verzekeringsdekking
beschikbaar is, maar ook dat het risico zodanig is dat van de afnemer kan worden
verwacht dat hij het doormiddel van een schadeverzekering opvangt. In dat opzicht
kan worden gedacht aan opstallen, inventarissen, inboedels, informatietechnologie
en machines, zo is aangegeven. Wat ik wenselijk acht, is dat een exoneratieclausule
de verschillende vergoedingssystemen, zijnde het aansprakelijkheidsrecht en de
verzekeringsmogelijkheden van de afnemer, op elkaarafstemt doorredelijkerwijs
verzekerbare risico van (volledige) vergoeding door de prestant uit te sluiten.
Voordeel van die benadering is uiteindelijk allereerst dat de gemiddelde afnemer
goedkoper uit is, nu dekking via een schadeverzekering voor de grootste groep
van afnemers in het algemeen goedkoperis dan dekking viahet aansprakelijkheids-
recht. Oorzaak daarvan is, zo is aangegeven, dat een schadeverzekeraarhet risico
van zijn eigen verzekerde dekt zodat hij over het te verzekeren risico meer
informatie heeft dan een aansprakelijkheidsverzekeraar. Een ander voordeel is
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dat de afnemer een premie betaalt die nauwkeuriger overeenstemt met het risico
dat hij vormt, dan in het geval het aanvullende recht zou worden gevolgd. Hoe
hoger het risico, hoe hoger de premie. Daarmee wordt voorkomen dat degenen
met lage risico's dienen te betalen voorbescherming van degenenmethoge risico's.
Bovendien brengt het afdoen van een vordering tot schadevergoeding via een

schadeverzekering mee dat kostbare onderhandelingen en procedures met
betrekking tot het afdoen van die vordering via het aansprakelijkheidsrecht veelal
worden vermeden. De afnemer hoeft in beginsel slechts zijn schade aan te tonen
en hoeft zich bijvoorbeeld niet bezig te houden met de vraag of er schuld is aan
de zijde van de prestant en of er causaal verband bestaat tussen de schending van
de zorgplicht en de ontstane schade. Ook het kostbare regres wordt onmogelijk
gemaakt, nu de verzekeraar ex art. 284 K eveneens met de (redelijke) exoneratie-
clausule wordt geconfronteerd. Tot slot moet worden opgemerkt dat een laatste
voordeel van exoneratie ten aanzien van redelijkerwijs verzekerbare risico's is
dat wordt voorkomen dat een afnemer via het aanvullende recht (onnodige en
kostbare) bescherming krijgt opgedrongen. De afnemer heeft daarentegen de keuze

of hij het risico zelf door een schadeverzekering wil ondervangen met als
consequentie dat hij voor die schadeverzekering dient te betalen:

Vervolgens heb ik per schadesoort aangegeven ofhet aannemelijk is dat de
gemiddelde afnemer voor bescherming wenst te betalen en of exoneratie dus
ongeoorloofd moet worden geacht. Voor die gevallen waarin de transactieschade,
schade aan een zaak die onderwerp is van een dienst en schade aan andere zaken,
door de afnemer redelijkerwijs niet verzekerbaar is, heb ik verdedigd dat deze (in
beginsel) door de prestant dienen te worden vergoed. Ten aanzien van de laatste
twee schadeposten geldtdat slechts excessieverisico's, zijnderisico's die verboven
het risico liggen dat de gemiddelde afnemer loopt, van vergoeding kunnen worden
uitgesloten. Reden daarvoor is dat een andere benadering veelal zou meebrengen
dat degenen met lage risico's zouden moeten meebetalen voor de bescherming
van de degenen met hoge risico's. De aansprakelijkheid van de prestant voor het
verlies dat uit de hiervoor genoemde schadeposten voortvloeit en de vertragings-
schade die een afnemer door niet(-tijdige) levering kan lijden, zouden in mijn
benadering kunnen worden beperkt. Daarnaast heb ik verdedigd dat uitsluiting
van de aansprakelijkheid voor gederfde winst geoorloofd moet worden geacht. 4

Wil de afnemer meer, dan zal hij daartoe met de prestant in onderhandeling moeten
treden.

Bij de hiervoor gehanteerde invulling van hetredelijkheidsbegrip hoeft maar
in beperkte mate een beroep te worden gedaan op de omstandigheden die naar

3          Zie nader hoofdstuk 4 paragraaf 3.2.3.
4        Voor de inhoudelijke argumenten die aan de hier gepresenteerde resultaten ten grondslag liggen

verwijs ik naar hoofdstuk 4 paragraaf 4.2 tot en met 4.6.
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huidig Nederlands recht van belang zijn voor de beoordeling van de redelijkheid
van een (beroep op een) exoneratieclausule. Zo speelt de aard en inhoud van de
overeenkomst slechts een rol bij de beantwoording van de vraag ofhet aannemelijk
is dat de gemiddelde afnemer voor bescherming wenst te betalen.  0 f de prestant
een hoofdverplichting schendt, is in dat opzicht niet relevant, zo heb ik betoogd.
Hetzelfde geldt voor de omstandigheden op grond waarvan vastgesteld dient te
worden of de exoneratie in verhouding staat tot de omvang van de voorzienbare
schade, dan wel of er tussen prijs en risico een wanverhouding aanwezig is.
Duidelijk is dat de verzekeringsmogelijkheden van partijen voor wat betreft de
in dit onderzoek verdedigde invulling van het redelijkheidsbegrip w61 van belang
ZlJn.

2.4 Omstandigheden met betrekking tot rechtsethische (of billijkheids-)

overwegingen

Uit rechtsethische overwegingen dient in de huidige rechtspraak de zwaarte van
schuld, mede in verband met de aard en de ernst van de bij enige gedraging
betrokken belangen, te worden vastgesteld. In dat opzicht is het van belang of de
schade is veroorzaakt door de prestant zelf, een leidinggevende dan wel een niet-
leidinggevende ondergeschikte. Deze categorie omstandigheden is in mijn
benadering in zoverre relevant dat ik een beroep op een exoneratieclausule
ongeoorloo fd acht indien de schade is veroorzaakt door opzet ofgrove schuld van
de prestant zelfofvan diens leidinggevende ondergeschikte. Een andere benadering
zou ik niet alleen vanuit rechtsethische overwegingen, maar vooral ook vanuit
preventieoogpunt onwenselijk vinden. Aangegeven is dat die redenering mijns
inziens niet opgaat voor de situatie waarin de schade is te wijten aan opzet ofgrove
schuld van een niet-leidinggevende ondergeschikte. Een beroep op een redelijke
exoneratieclausule is dan w61 toegestaan. Daarnaast geldt vanuit preventieoogpunt
dat een volledige uitsluiting van de aansprakelijkheid onwenselijk is indien de
schade is veroorzaakt door schuld van de prestant zelf of diens leidinggevende
ondergeschikte. De prestantdient anders gezegd een aansprakelijkheidsbeperking
te for:muleren waaruit voor hem voldoende financiele prikkels tot zorgvuldig
handelen voortvloeien. Wordt de schade de prestant toegerekend op grond van
de wet ofverkeersopvattingen, dan geldt dat een uitsluiting van de aansprakelijkheid
vanuit preventieoogpunt niet onaanvaardbaar is.

2.5 Conclusie

Uit het voorgaande blijkt dat veel van de omstandigheden zoals die in het
Nederlandse recht bij de beoordeling van de redelijkheid van een (beroep op een)
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exoneratieclausule een rol spelen, in mijn benadering niet van belang zijn. De
omstandigheden die ik nog wel relevant acht, heb ik geprobeerd te concretiseren
en te categoriseren. Verdedigd is dat voor het beoordelen van de redelijkheid van
een (beroep op een) exoneratieclausule allereerst dient te worden vastgesteld of
een rechtvaardiging voor een inhoudscontrole aanwezig is. Dat zal - gelet op het
informatietekort en/of de aanwezigheid van een machtspositie aan de zijde van
de prestant-het geval zijn indien de exoneratieclausule onderdeel is van algemene
voorwaarden en partijen de exoneratieclausule niet individueel zijn overeengeko-
men. Voordie gevallen waarin een inhoudscontrole wenselijk is, heb ik vervolgens
aangegeven hoe het redelijkheidsbegrip waaraan de exoneratieclausule dient te
worden getoetst, moet worden ingevuld. Kort gezegd is verdedigd dat een
exoneratieclausule geoorloofd is indien de gemiddelde afnemerniet wenstte betalen
voor het dragen van het risico door de prestant. Tot slot is gesteld dat vanuit zowel
rechtsethisch als vanuit preventieoogpunt, geen beroep kan worden gedaan op een
(redelijke) exoneratieclausule, indien de schade is veroorzaakt door opzetofgrove
schuld van de prestant zelfof diens leidinggevende ondergeschikte. Is de schade
veroorzaakt door opzet ofgrove schuld van een niet-leidinggevende ondergeschikte,
dan is een beroep op een (redelijke) exoneratieclausule w61 geoorloofd.

3           Het verschil in uitkomst

3.1 Inleiding

In deze paragraafwil ikbekijken in hoeverre de Saladin/HBU-toets voor watbetreft
de uitkomsten verschilt met die welke worden bereikt op basis van de toetsing
zoals ik die in dit onderzoek heb verdedigd. Dat doe ik aan de hand van een
bespreking van de uit de hoofdstukken 5 tot en met 8 verkregen resultaten. Duidelijk
moge zijn dat de moeilijkheid in dat opzicht is, dat voor wat betreft het huidige
Nederlandse recht voor veel soorten overeenkomsten geldt dat niet een 66nduidige
uitkomst kon worden gepresenteerd. Veel hangt afvan de individuele omstandighe-
den van het desbetreffende geval.

In zijn algemeenheid wil ik hier nogmaals opmerken dat voor iedere
overeenkomst geldt dat ik vanuit preventieoverwegingen bij schuld van de prestant
zelf of diens leidinggevende ondergeschikte alleen een beperking van de
aansprakelijkheid wenselijk zou achten. Is er sprake van opzet of grove schuld
van de prestant zelf of diens leidinggevende ondergeschikte, dan geldt dat een
beroep op een redelijke exoneratieclausule ongeoorloofd is.
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3.2 Overeenkomst tot bescherming van zaken

In hoofdstuk 5 werd bezien in hoeverre exoneratie geoorloofd is in de overeenkomst

waarbij zaken aan de prestant worden afgegeven en aldaar worden beschermd.
Daarnaast heb ik aandacht geschonken aan de overeenkomst waarbij zaken ter

plaatse worden beschermd: de bewakingsovereenkomst.
Exoneratie in een met een consument gesloten overeenkomst tot bescherming

van afgegeven zaken, wordt in de (lagere) rechtspraak veelal ongeoorloofd geacht.
Van vaste rechtspraak kan echter niet worden gesproken, nu er ook uitspraken
zijn die in een andere richting wijzen. Zelf heb ik betoogd dat schade aan een zaak

die onderwerp is van een dienst, in beginsel voor vergoeding in aanmerking dient
te komen.5 Dit is slechts anders indien het gaat om zaken die redelijkerwijs

verzekerbaar zijn, dan wel een excessieve waarde hebben. Dat betekent dat ook
ik exoneratie geoorloofd acht in die situaties waarin een (dure) bontjas uit een
garderobe verdwijnt6 ofkunstvoorwerpen gedurende de bewaarneming beschadigd

raken,7 nu deze zaken mijns inziens redelijkerwijs verzekerbaar zijn.
Voor wat betreft de bewaarneming in het handelsverkeer hebben wij gezien

dat in de meeste in algemene voorwaarden opgenomen exoneratieclausules die
in het geval van opslag van toepassing zijn, de bewaarnemer zijn aansprakelijkheid
heeft uitgesloten, tenzij er sprake is van opzet ofgrove schuld van hemzelfofvan
zijn (niet-)leidinggevende ondergeschikte. De (lagere) rechtspraak lijkt een
dergelijke exoneratieclausule in het handelsverkeer geoorloofd te vinden en acht
deze veelal toepasselijk. Zelf meen ik dat het aannemelijk is dat de schade aan
de in bewaring gegeven zaken veelal redelijkerwijs door middel van een (brand-
of transport)verzekering kan worden ondervangen. Is dat het geval, dan is het de
bewaarnemer mijns inziens toegestaan het aansprakelijkheidsrecht op die
verzekeringsmogelijkheden af te stemmen. Is verzekering redelijkerwijs niet
mogelijk, dan leidt invoering van een prijskeuzesysteem tot de meest wenselijke
oplossingen, zo is verdedigd.

Voor wat betreft de bewakingsovereenkomst geldt dat het naar geldend
Nederlands recht onduidelijk is in hoeverre een uitsluiting of beperking van de
aansprakelijkheid redelijk is. Ik heb verdedigd dat exoneratie geoorloofd is, nu

5          Vergelijk in dat opzicht Rb Den Bosch 15 januari 1943, NJ 1943,408 (Opstraat/Van Rormalen),
Ktg Den Haag 27 december 1943, NJ  1944, 509 (Sickinghe/Van Dongen), Rb Den Haag 28 april
1975, Prg 1975,1038 nt. E.H. Hondius (Kuyt/Gemeente Den Haag), Ktg Eindhoven 15 september
1977, Prg 1977,1221 (Peeters/Nightclub Femina), Ktg Rotterdam 6 december 1996 en 4 april 1997,
Prg 1997,4776 en TvC 1997, 343 nt. G.J. Rijken (Drenthen/Tropicana BV), Ktg Amsterdam 3
november 1999, Prg 2000, 5412 nt. P. Abas (Speelman/Bo Business BV) en Ktg Groningen 8
november 2000, TvC 2001,49 (Selen/Rijwielshop Kruis) en Hof Den Bosch 10 oktober 2000, VR
2001,189 (V.o.f. recreatiepark Herperduin/B.).

6         Hof Den Bosch 12 november 1990, TvC 1991 nt. G.J. Rijken (Hubertushuis).
7          Hof Amsterdam 20 juli 2000, Prg 2000,5558 nt. JGK (Braitman/V.o. f. F.A. Hillebrand).

225



Hoofdstuk 9

van de afnemer redelijkerwijs mag worden verwacht dat hij zijn opstal en inventaris
tegen risico's als brand en diefstal verzekert.

3.3 Overeenkomst tot behandeling van zaken

De overeenkomst tot behandeling van zaken is in hoofdstuk 6 aan de orde gekomen.
In een dergelijke overeenkomst dient de prestant de toestand van een zaak te
verbeteren, om zo een verandering in die zaak te voorkomen, dan wel deze juist
te bewerkstelligen. Ofnaar Nederlands recht exoneratie in een overeenkomst als
deze ten aanzien van consumenten geoorloofd moet worden geacht, is moeilijk
aan te geven. Veel zal afhangen van de omstandigheden van het geval. Zelf ben
ik van mening dat in het geval van het ontwikkelen van foto's en het reinigen van
kleding, invoering van een prijskeuzesysteem, zoals dat bij deze overeenkomsten
wel in Engeland en Duitsland gebeurt, wenselijk kan zijn. Daarnaast is exoneratie
geoorloofd indien de consument de tijdens de behandeling van zaken ontstane
schade zelfredelijkerwijs kan verzekeren. Die redelijke verzekeringsmogelijkheden
kunnen naarmijn mening worden aangenomen indienhet gaat om schade aan zaken
als opstallen, inboedels en kostbaarheden. Is verzekering (redelijkerwijs) niet
mogelijk, dan geldt dat de prestant zijn aansprakelijkheid voor zowel schade aan
de zaak die wordt behandeld als schade aan andere zaken, slechts ten aanzien van
het excessieve gedeelte mag uitsluiten.

Voor wat betreft het handelsverkeer geldt dat veel ondernemers in hun
algemene voorwaarden exoneratieclausules hanteren op grond waarvan zij zich
slechts aansprakelijk achten voor schade die is veroorzaakt door opzet of grove
schuld hemzelf of van zijn (niet-)leidinggevende ondergeschikte. Dergelijke
exoneratieclausules worden door derechter-zondertoetsing aan de omstandighe-
den van het geval - veelal toepasselijk geoordeeld. Ik zou in die zaken tot een
vergelijkbare uitkomst zijn gekomen nu het daar door de afnemer redelijkerwijs
verzekerbare schade aan een schip,8 respectievelijk redelijkerwijs verzekerbare
schade aan een opstal betrof.9

In Nautica Tours & Landvast/Markerink & Sempress:' Delta Lloyd
Schadeverzekering NV/De Groot & Van 1/liet Scheepswerfen MachinefabriekBI/"1

8           Hof Den  Haag  27  mei  1988,  S&S  1989, 78 (Waterrama-Schouwen BV/Zwolsche Algemeene
Schadeverzekeringen NV), Hof Den Haag 20 december 1994, SkS 1995,75 (Scheeps- en Jachtwerf
H.F. Bocxe en Zonen/F. Goudriaan's Graan- en Meelhandel BV), Hof Amsterdam 30 maart 1995,
S&S 1996,38 (Kuiper Verzekeringen BV/Handel- en Exploitatiemaatschappij Kreugerlaan BV),
Rb Amsterdam 28 juni  1995, S&S  1996, 97 (Shipdock Amsterdam BV/Aggeliki Pistis Corp.) en
Rb Rotterdam 19 februari  1998, S&S 1998,83 (France Pelagrique SARL/OranjewerfScheepsrepara-
tie BV).

9        Rb Den Haag 4 augustus 1993, A&V 1994, p. 51 (Hagelunie/Inevka Naaldwijk BV).
10      Rb Arnhem 4 november 1993, A&V 1994, p. 80 nt. L.D.v.R.
11     Rb Rotterdam 31 juli 1992, SkS 1993,50.
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en Hofinan/CFAB,2 toetste de rechter wel aan de omstandigheden van het geval
en werd een beroep op een exoneratieclausule eveneens geoorloofd geacht. Ook
ik zou in die gevallen exoneratie voor wenselijk hebben gehouden, nu de afnemer
in deze zaken de schade zelfredelijkerwijs kon verzekeren. De schadeposten waar
het namelijk om ging waren respectievelijk schade die door een schip van de
afnemer aan derden was toegebracht,13 waterschade aan een schip,4 en schade aan

15
vee.

3.4 Beroepsaansprakelijkheid

De exoneratiemogelijkheden van de beroepsbeoefenaar zijn in hoofdstuk 7 naar
voren gekomen. Voor het antwoord op de vraag hoever een exoneratie mag gaan,
kan slechts worden teruggevallen op een vonnis van de Rechtbank Rotterdam,
waarin wordt aangegeven dat de omstandigheden van het geval beslissend zijn. 16

In de literatuur wordt door een aantal schrijvers verdedigd dat een exoneratieclausu-

le geoorloofd is indien de aansprakelijkheidsbeperking overeenkomt methetbedrag
waarvoorde beroepsbeoe fenaar zich redelijkerwijs kan verzekeren. Aangegeven
is dat die benadering wenselijk moet worden geacht, nu het aannemelijk is dat
de gemiddelde client voor die (in de prijs doorberekende) redelijke premie wil
betalen. Voor artsen geldt naar huidig Nederlands recht ingevolge art. 7:463 BW
dat zij hun aansprakelijkheid niet mogen uitsluiten of beperken. Zelf heb ik
daarentegen geopperd dat exoneratie ten aanzien van de personenschade waarvoor
de patient zelf is verzekerd, toelaatbaar zou kunnen worden geacht.

3.5 Koop

De koopovereenkomst vormde in hoofdstuk 8 de laatste overeenkomst die ik heb
besproken. Exoneratie in de consumentenkoop bleek, anders dus dan in het geval
de consument een dienstverleningsovereenkomst aangaat, naar geldend recht
ongeoorloofd te zijn. Ook in mijn benadering wordt - voorzover de exoneratie
onderdeel uitmaakt van algemene voorwaarden - dat resultaat bereikt.

Voor wat betreft de koop van een onroerende zaak komen de uitkomsten voor

een groot deel overeen. Uit jurisprudentie van de Hoge Raad blijkt dat exoneratie

12 Ktg Zutphen 25 april 2000, Prg 2000,5497 nt. P. Abas.
13        Rb Arnhem 4 november 1993, A&V 1994,p. 80nt. L.D.v.R(Nautica Tours & Landvast/Markerink

& Sempress).
14         Rb Rotterdam 31 juli  1992, S&S 1993,50 (Delta Lloyd Schadeverzekering NV/De Groot & Van

Vliet Scheepswerf en Machinefabriek BV).
15 Ktg Zutphen 25 april 2000, Prg 2000,5497 nt. P. Abas (Hofman/CVAB).
16         Rb Rotterdam  11  april  1986, NJ  1988, 486 (Coen Hendriks Vastgoed BV/Mr. X.).
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ongeoorloofd is indien de verkoper de koper welbewust heeft misleid," hij het
gebrek kende,ts dan welhemten aanzien van hetniet onderkennen van het gebrek
een ernstig verwijt kan worden gemaakt.19 Naar mijn mening zou exoneratie
eveneens ongeoorloofd dienen te zijn indien de verkoper heeft nagelaten te
waarschuwen voor mogelijke gebreken.

Ten aanzien van de handelskoop geldt het volgende. In die zaken waarin de
verkoper zich had vrijgetekend voor schade aan een schip20 en schade aan een
motori' werd exoneratie door de rechter geoorloofd geacht. Die uitkomsten acht
ik juist nu de afnemer deze schade redelijkerwijs zelfkan verzekeren. In die zaken
waarin de verkoper zich had geexonereerd voor schade voortvloeiend uit de schade
aan de zaak zelf, werd een beroep op de exoneratieclausule in het Smalgrit-arresti
voor onaanvaardbaar gehouden, terwijl een beroep op een dergelijk beding in NF
Interpolis  Schade/Veenhuis  Machines  BV   Martens  VTI/Horst Bl/14  en Jaczon
Holland BV/Petroned BPS wel de redelijkheidstoets  doorstond.  Zelf zou ik een
beperking van de aansprakelijkheid voor deze schadesoort - voorzover die uit
geleden verlies bestaat - wenselijk vinden, tel-wij 1 winstderving in haar geheel

van vergoeding zou kunnen worden uitgesloten.

3.6 Conclusie

Uit het voorgaande blijkt dat toepassing van mijn benadering de afnemer overhet
algemeenniet minderbescherming geeft, dan toetsing aanhet geldendeNederlandse
recht. Anders gezegd, hantering van een kosten-batenafweging snijdt aanzienlijk
in de exoneratiemogelijkheden van de prestant en leidt niet tot een verzwakking
van de positie van de afnemer.

4           Tot slot

In het voorgaande is een wijze van toetsen uiteengezet op basis waarvan de
geoorloofdheid van een exoneratieclausule op voorhand met meer zekerheid kan
worden beoordeeld en die tot redelijke uitkomsten leidt. Rechtszekerheid en

17       HR 14 november 1997, NJ 1998,657, nt. WMK (Holvrieka Processing BV/Brunink Hardenberg
BV).

18       HR 20 februari  1976, NJ 1976,486 (Pseudo-vogelpest).
19     HR 7 mei 1982, NJ 1983,509 nt. CJHB (Van Dijk/Bedaux).
20        Rb Rotterdam 9 oktober  1997, S&S 1998,60 (Navios Corporation/Bridge Marine Fuels BV).
21         Rb Rotterdam  11  oktober  1991,  1 8 december 1992 en  11  november 1994, S&S 1995,76 (Jaczon

Holland BV/Petroned BV).
22     HR 8 maart 1991, NJ 1991, 396.
23       Rb Zutphen 4 februari  1999, NJ  1999, 746.
24       Hof Den Bosch 10 februari  1999, NJ 2000, 368 (Martens/V.T.I. Horst BV).
25     Rb Rotterdamll oktober 1991, 18 december 1992 en 11 november 1994, S&S 1995,76.
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redelijkheid en billijkheid zijn niet onverenigbaar, zo heb ik proberen aan te tonen.
Ik werk deze punten in het onderstaande (nogmaals) kort uit.

Meer rechtszekerheid is allereerst vanuit een ex ante perspectief bezien
belangrijk omdat alleen zo degelijk risicomanagementmogelijk is. Een partij weet
dan bijvoorbeeld of hij er verstandig aan doet een risico te verzekeren dan wel

er bij zijn prijsvaststelling rekening mee te houden dat hij het risico dat aan de
transactie is verbonden draagt.26 Daarnaast is rechtszekerheid ook vanuit een ex

post perspectie fvan belang. Het overgrote deel van de contracten wordt gesloten
op basis van algemene voorwaarden waarvan een exoneratieclausule veelal deel
uitmaakt, zo hebben wij gezien. Is het duidelijk(er) of een exoneratieclausule de

redelijkheidstoets doorstaat, dan zal dat in vergelijking met de huidige situatie
een kostenbesparing opleveren. Kostbare onderhandelingen en procedures die
betrekking hebben op de vraag o feen (beroep op een) exoneratie in het betreffende

geval geoorloofd is, kunnen op die manier immers voor een groot deel worden
voorkomen, dan wel sneller worden afgehandeld.

Daarnaast heb ik willen laten zien dat de benadering zoals die in dit onderzoek
uiteen is gezet, eveneens tot redelijke oplossingen leidt. Ik heb geprobeerd de

redelijkheid van een exoneratieclausule aan de hand van inhoudelijke argumenten
te beoordelen, zonder dat daarbij is geredeneerd vanuit de gedachte dat de positie
van de afnemer dan wel juist die van de prestant versterking behoeft.

Eveneens merk ik op dat ik het in dit onderzoek uiteengezette redelijkheidsbe-
grip aan enkele verschillende soorten overeenkomsten heb getoetst. Daarbij is
gekozen voorovereenkomsten die veel voorkomen en daarnaast ook dusdanig van
elkaar verschillen dat voor ieder van die overeenkomsten geldt dat bij de
beoordeling van de redelijkheid van een exoneratieclausule eigen afwegingen
konden worden gemaakt. Overeenkomsten zoals bijvoorbeeld de huur- of
vervoersovereenkomst zijn echter niet aan de orde gekomen. Dat de uiteengezette
theorie eveneens op die overeenkomsten kan worden toegepast hoop ik in dit
onderzoek duidelijk te hebben gemaakt. Zo geldt ook in de huurovereenkomst dat
indien het gehuurde schade aan zaken van de huurder veroorzaakt, de huurder die
schade soms zelfdoor middel van een schadeverzekering kan opvangen en merk
ik voor watbetreft de vervoersovereenkomst op dat daar eveneens demogelijkheid
bestaat om het risico op schade aan het vervoerde, zelf via een (transport)-
verzekering te dekken. Zijn die verzekeringsmogelijkheden redelijk, dan geldt
ook voordeze overeenkomsten dat de verhuurderofvervoerderzijn exoneratieclau-
sule daarop mag afstemmen.27 Voorzover redelijke verzekeringsmogelijkheden

niet zijn aan te nemen, moet worden opgemerkt dat in beginsel kan worden

26      Vergelijk van den Brink 2002, p. 62 en Tjittes, Contracteren 2001, p. 32.
27          De exoneratiemogelijkhedenvan de vervoerder zijn veelal wettelijk geregeld. Zie vooreen overzicht

Cleton  1994, p.  191 e.v.
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teruggevallen op hetgeen in hoofdstuk 4 uiteen is gezet. In dat hoofdstuk heb ik
immers per schadesoort aangegeven hoe de redelijkheid van een exoneratie in dat
geval dient te worden beoordeeld.

De in dit onderzoek gehanteerde methode op basis waarvan de redelijkheid
van een exoneratieclausule kort gezegd is beoordeeld aan de hand van de vraag
of de gemiddelde afnemer bereid is voor zijn bescherming te betalen, heeft denk
ik ook een bredere toepassing. Zo kan de wenselijkheid van dwingendrechtelijke
consumentenbescherming, het opleggen van informatieplichten, waarschuwings-
plichten, vormvoorschriften en bedenktijd mijns inziens eveneens aan de hand
van dit criterium worden getoetst.28 Schrijvers als Hartlief en Kotz hebben
bijvoorbeeld, zich daarbij baserend het werk zoals dat door rechtseconomen is
verricht,29 op grond van een kosten-batenanalyse geconcludeerd dat maatregelen
die de afnemer dienen te beschermen niet alleen voordelen hebben.w Zij maken
duidelijk datbeschermende maatregelen ophet eerste gezicht wellicht sympathiek
lijken, maar uiteindelijk niet altijd in het belang zijn van degenen op wie die
beschermende maatregelen zijn gericht. Terecht wordt opgemerkt dat die
maatregelenhun prijs hebben enongewenste herverdeling van inkomen31 tot gevolg
kan hebben.32

28 Hartlief 19994 p. 37-38. Vergelijk eveneens KOtz 1997, p. 129 e.v.
29        Zie voor wat betreft de Nederlandstalige literatuur met name Van den Bergh, AA 1990, p.  186 e.v.

Zie eveneens De Geest 1994, p. 284 e.v.
30      Hartlief 1999b, p.72 en Kdtz 1997, p. 129 e.v.
31         Of kruissubsidiering zoals ik het heb genoemd.
32         Hartlief 1999£, p.  72 en Kdtz  1997, p.  129 e.v.
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Summary

How can the reasonableness ofan exemption clause be assessed? That is the central
issue of this book as  introduced in Chapter 1.1 defined an exemption clause as
a clause that excludes or restricts liability. The problem with exemption clauses
is that, according to Dutch law, the reasonableness of such a clause is hard to
predict, both from an ex ante and an ex post perspective. The reason for this is
that the question of whether a seller can rely on an exemption clause depends on
the individual circumstances as applied to the particular parties involved. The
difficulty is to determine the weight attached by the court to these circumstances.
Therefore, I considered the question ofwhether the law could provide more definite
guidance in assessing the reasonableness of an exemption clause. To this end, I
also reviewed German and English law.

Chapter2 provides amajor discussion ofcurrent Dutch, English, and German
law related to exemption clauses. According to the law of these countries, an
exemption clause can first of all be checked by construction. The words of the
exemption clause must be clear and the courts will, on the basis of the contra

preferentem rule, interpret the clause more forcibly against the party putting it
forward. In the second place, exemption clauses can be checked by applying a
reasonableness test. According to Dutch and English law, it should be fair and
reasonable to allow reliance on the exemption clause, having regard to all the
individual circumstance as applied to the particularparties involved. In Germany,
an exemption clause that is part of a standard contract form and which is not
individually negotiated will be invalid if the seller has breached a material
contractual duty ('Kardinalpfilicht' or 'wesentliche Vertragspflicht'). This will
be the case if the clause limits essential rights or duties arising from the nature
of the contract as to impair the achievement of its purpose.

In Chapter 3, I argued that an exemption clause that is part of a standard
contract form should, in general, be checked by a reasonableness test. The reason
for this proposition is that it is likely that, when parties contract on the basis of
a standard contract form, the buyer usually does not actually accept the exemption
clause because he is unaware of its presence or content and/or because the seller

has a position of power. As a consequence, the buyer did not contract on a free
and informed basis, so that the principle of freedom ofcontract loses much ofits
meaning. Only ifthe sellerproves that the exemption clause ispart ofan individual
agreement should the court refrain from interfering.
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In Dutch and English law, the reasonableness ofan exemption clause depends
partly on the circumstances under which the contract was made. For example,
awareness ofthe exemption clause on the part ofthe party against whom the clause
is used could indicate that the clause is reasonable. The more informed the buyer
is and the more equal the bargaining position ofthe parties involved, the less likely
it is that the exemption clause will be held unreasonable. According to German
law, these circumstances are not relevant when applying the reasonableness test.
A reasonableness test is simply justified when parties contracted on the basis of
a standard contract form, unless the seller proves that the contract is an individual
agreement. The extent to which the buyer is in formed and the bargaining position
of the parties is equal are not relevant in German law when applying the
reasonableness test.

The advantage of the German approach is that the courts can judge the
'Einzelklauselgerechtigkeit' (i. e., the reasonableness ofthe clause itself) instead
of the 'Einzelfallgerechtigkeit' (ie., the reasonableness ofthe clause with regard
to the individual circumstances under which the contract was made). The result
is that it is possible to predict the reasonableness of an exemption clause: the
reasonableness  of the clause itsel f is assessed  and not the reasonableness  of the
clause with regard to the individual circumstances under which the contract was
made. A second advantage of assessing the 'Einzelklauselgerechtigkeit'  is that
the court does nothave to considerhow the circumstances under which the contract
was made are related to the other circumstances that have to be assessed in applying
the reasonableness test, for example, the circumstance of whether the buyer or
the sellercould more easily have insured the risk excludedbythe exemption clause.
Furthermore, I argued that the extent to which the buyer is informed and the
bargaining position of the parties is equal does not say anything about the
reasonableness ofaclause. The circumstance, for example, thatthe buyerhas read
the clause does not, in itself, say anything about the reasonableness ofthe clause.
Only if parties contracted on a free and informed basis and made an individual
agreement should the court refrain from interfering.

In Chapter 4, I introduced the reasonableness test which I would like to use
in checking exemption clauses and which, in my opinion, offers more guidance
in assessing the reasonableness ofan exemption clause. I indicated that compensa-
tion of a buyer by the seller costs money. The seller will take these costs into
account in the price of his product or service. In this perspective, I explored the
question of whether the average buyer, if he had known the costs ofthe circum-
stance that the risk is carried by the seller, would in general have been willing to
pay for it. Maybe, the average buyer would, from a cost-benefit perspective, have
preferred to bear the risk himself. In this situation, the buyer will not want (full)
compensation from the seller. I argued that an exemption clause should be
reasonable in such a case.
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In the first place, I put forward that it may be assumed that a buyer (apparently)
does not want to pay for compensation by the seller when the seller offers a two-tier
system envisaging the buyer being offered the choice of either a low price and

very limited liability or a higher price with the seller accepting greater liability
and the buyer chooses on a free and informed basis for the lower price. In this
respect, it is required that the higher price reflects the greater liability.

In the second place, I indicated that the average buyer will not want to pay
for compensation by the seller if the buyer has a reasonable opportunity to insure
the risk himself. In my opinion, a risk is considered reasonably insurable when
it is so extensive that a buyer might be expected to have covered the risk himself
by first-party insurance. Examples in this context are the risk of damage to
buildings, inventories, household goods, machines, and computers. In Chapters
5 to 8, I discussed in more detail when a risk is considered reasonably insurable.

The advantage of exempting for risks that are reasonably insurable by the
buyer is that getting compensation from a first-party insurance will in general be
cheaper for the buyer than getting compensation from the seller by liability law.
The reason is that it is generally more economical for the person by whom the loss
will be directly sustained to insure rather than it should be covered by the other
party (by liability insurance). Insurance on a first-party basis is cheaper because
the first-party insurer generally has more information about the risk to be insured
than a third-party insurer. Because of the fact that the first-party insurer is better
informed, the premium of its first-party insurance, to be paid by the buyer,
corresponds better to the risk he forms, than if the buyer had to pay for his
protection (i. e., the circumstance that the risk is carried by the seller) by paying
a higher price. Then every buyer would generally have to pay the same price for
his protection, regardless ofthe risk he forms. As a consequence, those with a low
risk would have to pay for those with a high risk, which would cause cross-
subsidization. Moreover, the settlement ofdamages by first-party insurance instead

of by liability law has the advantage that it avoids expensive legal proceedings
and negotiations. In general, under a first-party insurance, the buyer only has to
show his damages and does not have to prove negligence or a causal relationship
between the violation of a duty ofcare and the damages sustained. A final advantage
of the approach as  set out in this thesis  is  that the buyer has a choice in whether
to cover his risk and, as a consequence, to pay for it. He is not forced to pay for
his protection by paying a higher price for the product or service he wants to buy.

Subsequently, on the basis ofdifferent kinds ofdamages, I indicated whether
it is plausible that the average buyer would like to pay for compensation by the
seller if he does not have reasonable possibilities to insure a risk. I argued that
damage to a product which has been bought, material damage to a product which
is subject to a contract, and damage caused to other products by a faulty product
or service should be compensated by the seller. With regard to the last two kinds
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ofdamage, I defended that exemption is only possible for an excessive risk, ie.,
a risk which amply exceeds an average risk. The reason for this proposition is that
another approach would cause unwanted cross-subsidization. The liability ofthe
seller for consequential damages could, in my approach, be limited to a certain
amount while, for the lost profit, I argued that an exclusion of liability would be
reasonable.  If a buyer wants to have compensation for this kind of damage, he
should conclude an individual agreement with his seller.

In Chapters 5 to 8, I applied the reasonableness test, as set out in Chapter
4, to different types ofcontracts. In particular, I indicated when a risk is reasonably
insurable by the buyer. As I argued, the seller must have the possibility to exclude
or restrict these kinds of risks.

The first type ofcontract which I discussed in Chapter 5 is the contract where
goods are delivered to the seller to be taken care of by him.  As far as the buyer
is a consumer, exemption has been held unreasonable by the Dutch courts in a
large number ofjudgements. However, there are also judgements in which the
courts allowed an appeal to an exemption clause. In England, the Office of Fair
Trading has a very important role in opposing unfair exemption clauses. According
to the OFT, there is not much space for a seller to use an exemption clause in a
contract made with a consumer. In Germany, exemption will, in this kind of
contract, be unreasonable, because anotherapproach would violate essential rights
or duties arising from the nature of the contract as to impair the achievement of
its purpose. Therefore, the seller can only exclude or restrict liability for damages
which are unforeseeable and 'vertragsuntypisch'.

In myapproach, a seller will have the possibility to tune his exemption clause
to the reasonable insurance possibilities of the buyer, which are, for example,
available in the case of storing household goods. Ifinsurance is not (reasonably)
possible, which will, forexample, be the case forbikes ormotorscooters, I argued
that the seller can only exclude liability for excessive risks, because another
approach would cause unwanted cross-subsidization.

As faras the buyer is dealing in the course ofabusiness, exemption is inmost
cases reasonable according to the law of the Netherlands and England. In the
Netherlands, the courts indicate that exemption is unreasonable if the damage is
caused by willful misconduct or is caused by an act, consciously committed with
a reckless disregard for the consequences, on the part of the seller or any person
in charge ofthe management, whereas, in England, the House ofLords deliberated
in Photo Production Ltd v. Securicor Transport Ltd that in 'commercial matters
generally, when the parties are not of unequal bargaining power, and when risks
are normally borne by insurance, not only is the case for judicial intervention
undemonstrated, but there is everything to be said for leaving the parties free to
apportion the risks as they think fit and respecting their decisions.' However, in
Germany, exclusion or restriction of liability for foreseeable damage will be
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impossible in as far as the clause is part of a standard contract form. Another

approach would violate essential rights or duties arising from the nature of the
contract.

I argued that, in as far as the goods which are stored are of a certain value,
the buyer should use his possibility to insure. The seller can subsequently tune
his exemption clause to the reasonable insurance possibilities of the buyer.

In Chapter 6, I discussed the contract in which the seller has the duty to
improve the condition of a product in order to prevent a change in that product,
or realise such a change. Examples in this context are industrial services like

reparation, maintenance, and cleaning. In Dutch law, the reasonableness of an

exemption clause towards consumers is hard to predict. The reasonableness will

depend onthe individual circumstances as appliedto the particularparties involved.

In England, the OFT, again, plays a very important role. In this perspective, I refer
to the previous section. In Germany, exemption will be in conflict with a material

contractual duty if the seller does not compensate foreseeable 'vertragstypische'
damage.

In my opinion, using a two-tier system, like in England and Germany, might
leadto reasonable outcomes in the case offilmprocessing and dry-cleaning. Insofar
as a two-tier system is not possible, the seller can tune his exemption clause to
the reasonable insurance possibilities of the buyer. I indicated when these

possibilities are available.
If the seller is dealing in the course of a business, exemption will,  in most

cases be allowed under Dutch law, except when the damage has been caused by
willful misconduct or is caused by an act, consciously committed with a reckless

disregard for the consequences, on the part of the seller or any person in charge
ofthe management. In England, exemption will generally be reasonable when the

parties are not of unequal bargaining power and when risks are normally borne

by insurance. According to German law, exemption which excludes foreseeable

'vertragstypische' damage from compensation will often violate a material
contractual duty, although the 'Bundesgerichtshof held an exemption clause
reasonable in the'Werftwerkvertrag' case. In this context, the factthat almostevery
buyer had insured the damage for which the seller had excluded liability was
regarded as a decisive circumstance.

In my approach, the risk of damage to the product being treated or damage
to other products has to be borne by the seller. This will only be different if a
product is of excessive value or is reasonably insurable by the buyer.  I showed
that these possibilities to insure will be present in the case ofbuildings, inventories,
machines, and computers.

Chapter 7 focuses on professional liability. I discussed the possibility for
lawyers, civil-law notaries, accountants, anddoctors to exclude orrestrict liability.
According to most Dutch and English writers, limitation ofdamage clauses fixed
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at the upper limit of reasonably available insurance cover is effective. I argued
that this is also the approach that I would prefer. In Germany, a lawyer can limit
his liability according to the amounts as described by the 'Bundesrechtsanwalts-
ordnung' (BRAO). Civil-law notaries do not have thepossibilities to exempt, while
the possibilities for accountants to exclude or restrict liability are regulated in the
Wirtschaftsproferordnung' (WPO) Accordingto the WPO, accountants can limit
their liability to a certain maximum. For doctors, exemption is not allowed
according to the law of the Netherlands, England, and Germany. I defended that
exemption should be possible forpersonal injury which is actually covered by the
social security or a first-party insurance on the part of the seller. The advantage
of this approach is that it will be cheaper for both parties and relieves the position
of the insurer for medical malpractice.

Chapter 8 focuses on the law of sales. In consumer sale, exemption is not
allowed in the Netherlands, England, or Germany. I argued that this approach is
in general correct. If it concerns the sale ofreal estate, the seller will not, according
to Dutch law, have the possibility to exclude or restrict liability if he was aware
ofthe defect which caused the damage or if he recklessly disregarded the defect.
Furthermore, he cannot exclude or restrict liability in the case of deliberate
deception ('welbewuste misleiding'). In England, exemption will, in most cases,
not be necessary, because of the caveat emptor rule. In Germany, the seller may
not exempt in the case of 'arglistiges Verschweigen'. I argued that the Dutch
approach is preferable, but that exemption should also be forbidden if the seller
did not warn for possible defects.

If the buyer is dealing in the course o f a business, the reasonableness of an
exemption clause in the law of sales for movables will, according to Dutch and
English law, again depend on the circumstances of the individual case.  For the
Dutch courts, exemption was held reasonable in most ofthe cases I discussed. In
England, the courts look at the circumstances ofthe case in more detail. Another
difference with the Dutch approach is that, in England, the courts focus more on
the question of whether parties had equal bargaining power or which party had
the best possibility to insure. In Germany, exemption will be contrary to a material
contractual duty if the seller does not compensate the 'vertragstypische' damage
suffered by the buyer.

In my approach, the seller cannot exclude or restrict liability for damages
causedbya faultyproducthe has supplied. This will only be different ifthe product
is of excessive value or is reasonably insurable by the buyer. I showed that these
possibilities to insure will be present in the case ofbuildings, inventories, machines,
and computers.

lnChapter 9, I presented the most important results as well as my conclusions.
I compared the approach on the basis of which exemption clauses are checked
under current Dutch law with my approach. I also compared the results obtained
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bymyapproach with those obtained in applying current Dutch law. The conclusion
is that, in my opinion, my approach provides more definite guidance in assessing
the reasonableness of an exemption clause and leads also to fair and reasonable
results. The reason for this proposition is that my approach does not give the buyer
lessprotection than current Dutch law does. In other words, applying a cost-benefit
analysis as set out in the thesis does not weaken the position of the buyer.
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mate waarin afnemer zich van strekking van het beding bewust was 20,22,51,52,53,

105,131,202,218,219

mededelingsplicht 183,184,192 e.v., 195,196
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overeenkomst tot bescherming van zaken ter plaatse 120 e.v.

zie ook bewakingsovereenkomst
overmacht                                                                                                                9

pacta sunt servanda 104, 117
personenschade 35 e.v., 177 e.v.
preventie 74 e.v., 98
preventieve inhoudscontrole van algemene voorwaarden: zie algemene voorwaarden
prijskeuzesysteem 64 e.v., 116,132,134 e.v., 144 e.v.
primaire rechtsplicht 9,60

productenaansprakelijkheid 85,214

rechtseconomie 74,230
rechtskennis van partijen                                                                                          20
rechtsonzekerheid 1 e.v.,57 e.v.,217 e.v.
rechtszekerheid 3 e.v., 51 e.v., 58,217 e.v., 228 e.v.
reflexwerking                                                                                                                     11
regres van de verkoper 188

regres op verzekeraar, sociale zekerheid 69,150,174,175 e.v., 178,222
relevante mark

- relevante geografische markt 46 e.v.
- relevante productmarkt 46 e.v.

resultaatsverbintenis 128,129
richtlijn oneerlijke bedingen 7,9 e.v., 13,15,17,23,35
richtlijn elektronische handel                                                                                                                                                            11

richtlijn consumentenkoop 181, 182
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richtlijnconforme 17
risicoavers 80 e.v., 83,87,88 e.v., 91,169,178 e.v., 206,209

'Sale of Goods Act' 13,183
schade aan andere zaken 85 e.v.
schade aan een zaak die onderwerp is van een dienst 79 e.v.
schadebeperkingsmaatregelen 85 e.v., 90,95

zie ook eigen schuld

schadeverzekering: zie verzekering
schuld, begrip 76

'Schuldrechtsreform' 129

secundaire rechtsplicht                                                                                       9
SER 50
sociale zekerheid 173 e.v.
'Solicitors Act' 162 e.v.
stallen/parkeren 117 e.v.
Stichting Geschillencommissie voor Consumentenzaken 130 e.v., 135,178 e.v.
'Supply of Goods and Services Act' 127,129

transactiekosten                                                                                              40
transactieschade 82 e.v., 205 e.v., 212 e.v.
transportverzekering: zie verzekering
'Tarifwahl' zie: prijskeuzesysteem
'Tranzparenzgebot' zie: duidelijkheidsgebod
'Treu und Glauben'                                                                                                  14
twee fasen toetsing                                                                                                                                                            17

uitleg 12,15,15,34,44,111,190,191
zie ook contra proferentem, interpretatieregels

uitoefeningstoets                                                                                                                                            17
'Unfair Contract Terms Act'                                                                                      12
'Unfair Contract Terms Unit'                                                                                     13
'Unfair Terms in Consumer Contract Regulations' 9,12

verkeersopvattingen 77,185,192
Verordening Beroepsaansprakelijkheid 159
'
Verordnung uber das Bewachungsgewerbe' 103,120

'vertragsuntypische exzessive' schade 30,37,190,204,234
vervangingskostenclausule 83,200
vertragingsschade 89 e.v.
'vertragstypische' schade 82,107,111,112,122,133,135,141,142,165,189,203
'Verwahrung' 103

verzekering
-    aansprakelijkheidsverzekering, AVB 3,67 e.v., 74,80,83,87,88,103,

120,123,149,200,209 e.v.
-    'all risks'-verzekering 26,66,70 e.v., 83,95,151 e.v., 212,214
- bedrijfsschadeverzekering 66,71,95,96,124,152- beroepsaansprakelijkheidsverzekering 157,159 e.v., 165,168 e.v.
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- brandverzekering 66,70, 123,151
- cascoverzekering 66,117 e.v.,137,141
- eerste partij  of' first party' verzekering 66 e.v.
- garantieverzekenng 83,209,211
- garantie-plusverzekering 211
- inboedelverzekering 66,86,117,150
- kostbaarhedenverzekering 66,70,149

- machinebreukbedrijfsschadeverzekering         95
- medische aansprakelijkheidsverzekering 174 e.v.
- opslagverzekering 117
- schadeverzekering 66 e.v.
- transportverzekering 114,125,225,229
- WAO-excedentenverzekering 173
- ziektekostenverzekering 173 e.v., 178 e.v.

verzekering ten behoeve van een derde 114

verzekeringsmogelijkheden van de afnemer 25 e.v., 29,66 e.v., 105,109,114,117 e.v.,
119,123,137,141,148 e.v., 151 e.v., 173 e.v.,

208 e.v., 212 e.v.
zie ook verzekering

verzekeringsmogelijkheden van de prestant 25 e.v., 67 e.v., 73 e.v., 87,109,133,
138,161 e.v., 169 e.v., 174 e.v., 201 e.v.

zie ook verzekering

wanverhoudingsargument 25,58,59,106,131,197,198,223

WAO-excedentenverzekering: zie verzekering
wederpartij, begrip                                                                                                                         11
wederzijds kenbare belangen van partijen 17,24,58
welbewuste misleiding 191

werkgeversaansprakelijkheid 2,10

'Werkvertrag' 127,129,130

wezenlijke verplichting 19,22,28,29,35,82,106,107,111,122,132,133,
134,135,140,141,147,166,189,203,221

winstderving 93 e.v., 97
zie ook gevolgschade, winstderving

zaakschade, begrip 87 e.v.

ziektekostenverzekering: zie verzekering
zoekkosten, met betrekking tot algemene voorwaarden 42,43,44,48,49
zwarte lijst 11,14
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