
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dank voor uw interesse in de online jurisprudentielunch verzorgd door mr. F. Bakels. 
 
Hierbij ontvangt u van ons de syllabus voor de bijeenkomst op maandag 17 juni 2021. 
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jurisprudentielunch ook echt bij te kunnen wonen.  
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(door middel van open vragen) om de drie codewoorden, die gedurende de 
jurisprudentielunch zijn genoemd, te noteren. Alleen bij voldoende beantwoording 
ontvangt u het bewijs van deelname. Er is geen herkansingsmogelijkheid. 
 
Vragen? 
Heeft u al een vraag of opmerking over deze online jurisprudentielunch? Laat het ons 
weten op seminar@potjonker.nl 
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Actualiteiten 17 juni 2021 

In deze syllabus zijn ook enkele uitspraken opgenomen uit de syllabus van 10 mei 

2021 die toen niet aan de orde konden komen. 

Het volgend gerechtelijk jaar worden de actualiteitencursussen voortgezet met twee 

wijzigingen:  

(i) de frequentie wordt gehalveerd naar eens in de twee maanden en  

(ii) in de syllabus worden in uitgebreide vorm alleen nog de vier tot zes 

arresten opgenomen die in beginsel zullen worden behandeld; van de 

overige arresten wordt in het vervolg uitsluitend het kopje vermeld.  

De cursusdata zijn in beginsel de volgende: 16 september 2021, 4 november 2021, 

13 januari 2022, 3 maart 2022 en 12 mei 2022. Eventuele wijzigingen worden tijdig 

op de website gepubliceerd. 

 

Procesrecht 

HR 28 mei 2021, ECLI:NL:HR:2021:784 (X/Admiraal De Ruyterziekenhuis). 

Herroeping arbitrale vonnissen (art. 1068 Rv). Begin termijn art. 1068 lid 2 Rv 

indien beroep wordt gedaan op elk van de drie herroepingsgronden. 

Hoge Raad: Art. 1068 lid 1 Rv houdt in dat herroeping van een arbitraal vonnis 

slechts kan plaatsvinden op een of meer van de navolgende gronden: a) het vonnis 

berust geheel of ten dele op na de uitspraak ontdekt bedrog, door of met medeweten 

van de wederpartij in de arbitrale procedure gepleegd, b) het vonnis berust geheel of 

ten dele op bescheiden die na de uitspraak vals blijken te zijn, c) een partij heeft na 

de uitspraak bescheiden die op de beslissing van het scheidsgerecht van invloed 

zouden zijn geweest en door toedoen van de wederpartij zijn achtergehouden, in 

handen gekregen. 

Art. 1068 lid 2 Rv houdt in, voor zover hier van belang, dat de vordering tot 

herroeping wordt aangebracht binnen drie maanden nadat het bedrog of de valsheid 

in geschrifte bekend is geworden of een partij de nieuwe bescheiden in handen heeft 

gekregen. 

3.3 

Het ziekenhuis heeft met een beroep op elk van de in art. 1068 lid 1 Rv genoemde 

herroepingsgronden vernietiging van de arbitrale vonnissen gevorderd. 

Bij een dergelijke vordering kan de driemaandentermijn van art. 1068 lid 2 Rv voor 

elke grond beginnen op hetzelfde moment of juist op uiteenlopende momenten, al 

naar gelang de omstandigheden van het geval. 

Het oordeel van het hof komt erop neer dat het moment waarop het ziekenhuis met 

het bedrog en de valsheid in geschrifte bekend is geworden, in dit geval samenvalt 

met het moment waarop het ziekenhuis het strafdossier in handen heeft gekregen. 

Dat oordeel geeft geen blijk van een onjuiste rechtsopvatting. Het is ook niet 

onbegrijpelijk. Het hof was niet gehouden tot een nadere motivering. Hierop stuiten 

de klachten van de onderdelen af. 
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HR 28 mei 2021, ECLI:NL:HR:2021:750 (Stichting Loterij Incasso/Staatsloterij). 

Incidentele vordering tot voeging. Vereisten voor voeging (art. 217 Rv). 

Precedentwerking. 

Hoge Raad:  

2.4 

Ieder die een belang heeft bij een tussen andere partijen aanhangig geding, kan 

vorderen zich daarin te mogen voegen (art. 217 Rv). Voor het aannemen van een 

zodanig belang is voldoende dat de partij die voeging vordert, nadelige gevolgen 

kan ondervinden van een uitkomst van de procedure die ongunstig is voor de partij 

aan wier zijde zij zich voegt. Onder nadelige gevolgen zijn in dit verband te verstaan 

de feitelijke of juridische gevolgen die de toe- dan wel afwijzing van de in die 

procedure ingestelde vordering of het gezag van gewijsde van in de uitspraak in die 

procedure gegeven eindbeslissingen zal kunnen hebben voor degene die de voeging 

vordert.4 In de mogelijke precedentwerking van die uitspraak is dus niet reeds een 

voldoende belang gelegen, ook niet indien sprake is van sterk op elkaar gelijkende 

vorderingen of feitencomplexen tussen deels dezelfde partijen.5 
4Zie onder meer HR 15 november 2019, ECLI:NL:HR:2019:1787, rov. 2.3. 

5HR 12 juni 2015, ECLI:NL:HR:2015:1602, rov. 3.2. 

 

 

Verbintenissenrecht 

Rechtbank Den Haag 26 mei 2021, ECLI:NL:RBDHA:2021:5337 (Vereniging 

milieudefensie e.a./Royal Dutch Shell). 

Klimaatzaak tegen Royal Dutch Shell 

Ontvankelijkheid vorderingen. Toepasselijk recht. RDS is verplicht om via het 

concernbeleid van de Shell-groep te zorgen voor CO2-reductie van de Shell-groep, 

haar toeleveranciers en afnemers. Dat volgt uit de voor RDS geldende ongeschreven 

zorgvuldigheidsnorm, die de rechtbank heeft ingevuld aan de hand van de feiten, 

breed gedragen inzichten en internationaal aanvaarde standaarden. Geen schending 

van deze verplichting, wel een dreigende schending. Bevel. 

 

HR 21 mei 2021, ECLI:NL:HR:2021:749 (ING Bank/Y). Afboekingen vanaf 

bankrekening waarvoor cliënt geen toestemming heeft gegeven; aansprakelijkheid 

bank? Richtlijn betaaldiensten 2007/64/EG (PSD1); Titel 7B van Boek 7 BW. 

Authenticatie door de bank (art. 7:527 BW, art. 59 PSD1). Grove nalatigheid cliënt? 

Verplichting cliënt om bank 'onverwijld' in kennis te stellen van het onrechtmatig 

gebruik (art. 7:524 en 7:526 BW, art. 56 en 58 PSD1). 

Feiten: Y houdt bij ING een betaalrekening aan met daaraan gekoppeld twee 

spaarrekeningen. Hij heeft nooit gebruik gemaakt van internetbankieren. Hij is van 2 

oktober 2010 tot 5 april 2011 met zijn camper in Spanje op vakantie geweest. 

Tussen november 2010 en februari 2011 heeft een groot aantal overboekingen op en 

afschrijvingen van zijn rekeningen plaatsgevonden. Tien dagen na terugkeer van zijn 

vakantie heeft Y aangifte gedaan van diefstal. Hij heeft als enige een betaalpas van 

zijn rekeningen en kent als enige de pincode daarvan. De verdenking gaat uit naar 

een (stief)zoon van Y van wie hij vervreemd is geraakt en die tijdens zijn vakantie 

https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:HR:2021:750&showbutton=true&keyword=ECLI%3aNL%3aHR%3a2021%3a750#_83d3ae69-8b6e-4b5c-95cf-7239aab50754
https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:HR:2021:750&showbutton=true&keyword=ECLI%3aNL%3aHR%3a2021%3a750#_74523d3e-8a67-428d-86ff-2a88e0399068
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door buren in zijn huis is gesignaleerd. De bank voert aan dat de opdrachten tot 

overboeking telefonisch zijn gedaan na beantwoording van controlevragen. 

Y vordert veroordeling van de bank tot terugstorting van de ten onrechte 

afgeschreven bedragen. De bank weigert dit en beroept zich op haar algemene 

voorwaarden waarin een verplichting staat tot, kort gezegd, controle van 

overboekingen en zo spoedig mogelijke mededeling van onjuistheden aan de bank. 

De rechtbank heeft de vordering van Y afgewezen, maar het hof heeft de vordering 

toegewezen. 

Hoge Raad:  

3.1.1 

Deze zaak gaat over door ING uitgevoerde betalingstransacties vanaf de 

betaalrekening van [verweerder], waarvoor [verweerder] geen toestemming stelt te 

hebben gegeven. 

Voor betalingstransacties geldt de wettelijke regeling van Titel 7B van Boek 7 BW. 

Deze regeling is opgenomen ter implementatie van (aanvankelijk) de Richtlijn 

betaaldiensten 2007, ook wel aangeduid als de Payment Services Directive (hierna: 

PSD1). De PSD1 is inmiddels ingetrokken en vervangen door de herziene Richtlijn 

betaaldiensten (hierna: PSD2). Als gevolg daarvan is een aantal bepalingen van Titel 

7B van Boek 7 BW met ingang van 19 februari 2019 gewijzigd. 

Op het onderhavige geschil zijn de bepalingen van Titel 7B van Boek 7 BW van 

toepassing zoals die vóór 19 februari 2019 golden. Tenzij anders vermeld, wordt 

hierna naar deze versie van de bepalingen verwezen. Deze bepalingen moeten 

worden uitgelegd in overeenstemming met de PSD1. 

3.1.2 

Het wettelijk stelsel houdt, voor zover in deze zaak van belang, het volgende in. 

Art. 7:522 BW (art. 54 PSD1) bepaalt dat een betaaldienstverlener een 

betalingstransactie slechts uitvoert met instemming van de betaler, dat die 

instemming verleend wordt overeenkomstig de tussen de betaler en zijn 

betaaldienstverlener overeengekomen vorm en procedure, en dat bij gebreke van een 

dergelijke instemming een betalingstransactie als niet toegestaan wordt aangemerkt. 

Op grond van art. 7:524 BW (art. 56 PSD1) dient de betaaldienstgebruiker die 

gemachtigd is een betaalinstrument te gebruiken: (a) het betaalinstrument te 

gebruiken overeenkomstig de voorwaarden die op de uitgifte en het gebruik daarvan 

van toepassing zijn, waarbij hij in het bijzonder alle redelijke maatregelen neemt om 

de veiligheid van de gepersonaliseerde veiligheidskenmerken ervan te waarborgen, 

en (b) de betaaldienstverlener onverwijld in kennis te stellen van het verlies, de 

diefstal of het onrechtmatig gebruik van het betaalinstrument of van het niet-

toegestane gebruik ervan. 

Volgens art. 7:526 BW (art. 58 PSD1) verkrijgt een betaaldienstgebruiker die 

bekend is met een niet-toegestane of foutieve betalingstransactie waarvoor hij de 

betaaldienstverlener aansprakelijk kan stellen, alleen rectificatie van zijn 

betaaldienstverlener indien hij hem onverwijld en uiterlijk dertien maanden na de 
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valutadatum waarop zijn rekening is gedebiteerd, kennis geeft van de bewuste 

transactie. 

Indien een betaaldienstgebruiker ontkent dat hij met een uitgevoerde 

betalingstransactie heeft ingestemd, is zijn betaaldienstverlener ingevolge art. 7:527 

lid 1 BW (art. 59 lid 1 PSD1) gehouden het bewijs te leveren dat de 

betalingstransactie is geauthenticeerd, juist is geregistreerd en geboekt en niet door 

een technische storing of enig ander falen is beïnvloed. Het feit dat het gebruik van 

een betaalinstrument door de betaaldienstverlener is geregistreerd, vormt volgens 

art. 7:527 lid 2 BW (art. 59 lid 2 PSD1) niet noodzakelijkerwijze afdoende bewijs 

dat met de betalingstransactie door de betaler is ingestemd of dat de betaler 

frauduleus heeft gehandeld of opzettelijk of met grove nalatigheid een of meer van 

zijn verplichtingen uit hoofde van art. 7:524 BW niet is nagekomen. 

Ingevolge art. 7:528 lid 1 BW (art. 60 lid 1 PSD1) betaalt de betaaldienstverlener in 

geval van een niet-toegestane betalingstransactie onmiddellijk het bedrag van de 

niet-toegestane betalingstransactie terug. 

Art. 7:529 BW (art. 61 PSD1) bepaalt vervolgens dat, in afwijking van art. 7:528 

BW, de betaler met betrekking tot niet-toegestane betalingstransacties tot een bedrag 

van ten hoogste € 150,-- het verlies draagt dat voortvloeit uit het gebruik van een 

verloren of gestolen betaalinstrument of, indien de betaler heeft nagelaten de 

veiligheid van de gepersonaliseerde veiligheidskenmerken ervan te waarborgen, uit 

onrechtmatig gebruik van een betaalinstrument (lid 1), en dat de betaler alle 

verliezen draagt die uit niet-toegestane betalingstransacties voortvloeien, indien deze 

zich hebben voorgedaan doordat hij frauduleus heeft gehandeld of opzettelijk of met 

grove nalatigheid een of meer verplichtingen uit hoofde van art. 7:524 BW niet is 

nagekomen, in welk geval het hiervoor genoemde maximumbedrag niet van 

toepassing is (lid 2). 

Niet-toegestane betalingstransacties? 

3.2.1 (…) 

3.2.2 

Het hof heeft in rov. 3.4 beoordeeld of sprake is geweest van niet-toegestane 

betalingstransacties in de zin van art. 7:522 lid 2 BW. (…) 

Anders dan de onderdelen tot uitgangspunt nemen, staat de omstandigheid dat, zoals 

ING stelt, de bewuste betaalopdrachten zijn verleend overeenkomstig de tussen de 

betaler en de betaaldienstverlener overeengekomen vorm en procedure en ING de 

betalingstransacties heeft geauthenticeerd, niet eraan in de weg dat deze 

betalingstransacties worden aangemerkt als niet toegestaan. (…) 

Verplichting van de betaaldienstgebruiker om de betaaldienstverlener van niet-

toegestane transacties op de hoogte te stellen 

3.3.1 

Volgens onderdeel 2.2 heeft het hof miskend dat het wettelijk systeem er niet aan in 

de weg staat dat wordt overeengekomen dat de betaaldienstgebruiker direct zijn 

bankafschriften dient te controleren en dat sprake is van grove nalatigheid indien de 

betaaldienstgebruiker gedurende een lange periode zijn bankafschriften niet 

controleert. Het onderdeel betoogt voorts dat het hof onvoldoende begrijpelijk heeft 

gerespondeerd op het betoog van ING dat [verweerder] met grove nalatigheid heeft 
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gehandeld door zijn controleplicht zoals neergelegd in art. 19.1 van de Algemene 

Bankvoorwaarden en in de art. 76.1 en 76.4 van de Voorwaarden Betaalrekening te 

schenden. 

3.3.2 

Art. 7:529 lid 2 BW bepaalt onder meer dat de betaler alle verliezen uit niet-

toegestane betalingstransacties draagt indien deze zich hebben voorgedaan doordat 

hij met grove nalatigheid een of meer verplichtingen uit hoofde van art. 7:524 BW 

niet is nagekomen. Laatstgenoemd artikel bevat onder meer de verplichting om de 

betaaldienstverlener “onverwijld” in kennis te stellen van verlies, diefstal of 

onrechtmatig gebruik van het betaalinstrument of van het niet-toegestane gebruik 

ervan. 

De Nederlandse tekst van art. 56 PSD1, waaraan art. 7:524 BW is ontleend, 

formuleert deze meldingsplicht als volgt: “stelt (…) onverwijld in kennis wanneer 

hij zich rekenschap geeft van (…) het niet-toegestane gebruik ervan.” In de Engelse, 

Franse en Duitse tekst van art. 56 PSD1 staat “without undue delay on becoming 

aware of (…) its unauthorised use”, respectievelijk “lorsqu’il a connaissance (…) de 

toute utilisation non autorisée de son instrument de paiement”, respectievelijk 

“sobald er davon Kenntnis erhält”. Uit deze formuleringen volgt dat de in art. 56 

PSD1 bedoelde verplichting van de betaaldienstgebruiker om de 

betaaldienstverlener ‘onverwijld’ in kennis te stellen van niet-toegestaan gebruik van 

een betaalinstrument, aanvangt op het moment dat hij (subjectieve) bekendheid heeft 

met de niet-toegestane betalingstransactie. Art. 7:524 BW moet in dezelfde zin 

worden gelezen. 

3.3.3 

Het voorgaande geldt op overeenkomstige wijze voor de in art. 7:526 BW (art. 58 

PSD1) opgenomen regel. Deze regel behelst (ook in de Nederlandse tekst van art. 58 

PSD1) dat een betaaldienstgebruiker “die bekend is met een niet-toegestane of 

onjuist uitgevoerde betalingstransactie” alleen rectificatie van een niet-toegestane 

betalingstransactie verkrijgt, indien hij de betaaldienstaanbieder “onverwijld en 

uiterlijk dertien maanden na de valutadatum van de debitering” kennis geeft van de 

bewuste transactie (behoudens in het hier niet aan de orde zijnde geval dat de 

betaaldienstverlener niet heeft voldaan aan zijn informatieverplichting). Ook hier 

wordt in de Engelse tekst van art. 58 PSD1 gesproken van “without undue delay on 

becoming aware of … (etc.)”, en worden in de Franse en Duitse tekst van deze 

bepaling eveneens bewoordingen gebruikt die inhouden dat de verplichting om de 

betaaldienstverlener ‘onverwijld’ van de niet-toegestane transactie in kennis te 

stellen, aanvangt wanneer hij daarmee subjectieve bekendheid heeft verkregen (zie 

de gegevens in de conclusie van de Advocaat-Generaal onder 2.47). 

Daarnaast bevatten art. 58 PSD1 en art. 7:526 BW voor deze verplichting nog een 

algemeen geldende dertien-maanden-termijn, die aanvangt de dag na de valutadatum 

van de bewuste transactie. 

3.3.4 

Op grond van art. 7:550 BW kan niet ten nadele van de betaaldienstgebruiker die 

een consument is, van het bepaalde bij Titel 7B van Boek 7 BW worden afgeweken. 

Noch de PSD1, noch Titel 7B van Boek 7 BW, kent voor de betaaldienstgebruiker 

de verplichting om zijn bankafschriften direct na ontvangst te controleren. 



6 

 

 

Aanvaarding van een dergelijke contractuele verplichting, althans van het aan de 

niet naleving van die verplichting te koppelen gevolg dat dan zonder meer sprake is 

van grove nalatigheid als bedoeld in art. 7:529 lid 2 BW, zou met zich brengen dat 

de betaaldienstgebruiker zijn recht op rectificatie van een niet-toegestane 

betalingstransactie zou kunnen verliezen ingeval hij deze transactie niet onverwijld 

na ontvangst van de bankafschriften zou melden, maar pas na het (in voorkomend 

geval latere) ontstaan van subjectieve bekendheid met die transactie. Het hof heeft 

derhalve in rov. 3.12 terecht geoordeeld dat de bepaling van art. 79.4 van de 

Voorwaarden Betaalrekening op grond van art. 7:550 BW buiten toepassing dient te 

blijven, voor zover die bepaling inhoudt dat (reeds) sprake is van grove nalatigheid 

wanneer de betaaldienstgebruiker niet direct nadat hij dat “had behoren te 

ontdekken” melding heeft gemaakt van verlies, diefstal of misbruik van een 

betaalinstrument. 

3.3.5 

Het hof heeft (…) 

In een en ander ligt als oordeel van het hof besloten dat het feit dat [verweerder] pas 

na terugkomst uit Spanje zijn afschriften heeft gecontroleerd, in de omstandigheden 

van het geval niet als grove nalatigheid moet worden aangemerkt. Dat oordeel geeft 

geen blijk van een onjuiste rechtsopvatting en is niet onbegrijpelijk of onvoldoende 

gemotiveerd. 

Opmerking: de Advocaat-Generaal Vlas heeft geconcludeerd tot het stellen 

van prejudiciële vragen aan het HvJEU. De Hoge Raad acht de juiste uitleg 

van de richtlijn betaaldiensten echter klaarblijkelijk boven redelijke twijfel 

verheven. 

 

HR 28 mei 2021, ECLI:NL:HR:2021:783 (Devante Mineral Trading/Hascor). 

Betaling van vervalste factuur op rekening fraudeur bevrijdend? Toepasselijke 

maatstaf; HR 7 februari 1992, ECLI:NL:HR:1992:ZC0498 (Kamerman/Aro Lease). 

Toepasselijkheid art. 6:34 BW? 

Feiten:  Devante is een dochtermaatschappij van Yildirim, een onderneming die zich 

bezighoudt met de internationale handel in onder meer ferrochroom. Hascor is 

eveneens actief in de internationale handel in metalen. Hascor en Yildirim doen al 

jaren zaken met elkaar. De gebruikelijke gang van zaken is dat Hascor bij Yildirim 

de gewenste order plaatst, waarop Yildirim vervolgens een dochtervennootschap 

aanwijst die deze overeenkomst zal uitvoeren en die het metaal zal leveren. 

Op 22 september 2015 heeft Hascor bij Yildirim een hoeveelheid ferrochroom 

besteld. Yildirim heeft als verkopende vennootschap Devante aangewezen. De 

koopprijs bedroeg $ 363.394,13. 

Op 28 oktober 2015 om 10:11 uur lokale tijd heeft Yildirim vanaf het e-mailadres 

[e-mailadres]@yildirimgroup.com een e-mail aan Hascor gestuurd waaraan 

verzenddocumenten (hierna: shipping documents) voor de lading ferrochroom 

gevoegd en een factuur. 18 minuten later is deze mail herroepen en 22 minuten 

daarna heeft Hascor een derde e-mail ontvangen. Bij deze e-mail waren exact 

dezelfde shipping documents voor de lading ferrochroom gevoegd als bij de eerste 

e-mail en voorts een gewijzigde factuur. Deze factuur (hierna: de vervalste factuur) 

http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:HR:1992:ZC0498
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vermeldde een andere bankrekening voor het te betalen bedrag. Hascor heeft dus aan 

een fraudeur betaald. In deze procedure vorderen Devante c.s. betaling van de 

koopprijs. Hascor heeft als verweer onder meer aangevoerd dat zij bevrijdend heeft 

betaald omdat zij op grond van de vervalste factuur ervan mocht uitgaan dat het 

daarin genoemde bankrekeningnummer de bankrekening van Devante betrof. 

De rechtbank heeft de vordering toegewezen, maar het hof heeft deze alsnog 

afgewezen.  

Hoge Raad:  

3.1.2 

Wanneer iemand door zich valselijk als een ander voor te doen iets voor die ander 

verklaart – in deze zaak het aanwijzen van een bankrekening voor betaling – geldt 

als uitgangspunt dat die ander zich tegen degene tot wie de verklaring is gericht 

(hierna: de geadresseerde), erop kan beroepen dat de verklaring niet van hem 

afkomstig is, ook wanneer de geadresseerde heeft aangenomen en redelijkerwijze 

mocht aannemen dat de verklaring wel van die ander afkomstig was. Uit het 

beginsel dat ten grondslag ligt aan de art. 3:35 BW, 3:36 BW, 3:61 lid 2 BW en art. 

6:147 BW vloeit evenwel voort dat dit onder omstandigheden anders kan zijn. Deze 

omstandigheden moeten dan wel van dien aard zijn dat zij rechtvaardigen dat aan 

degene voor wie valselijk iets is verklaard, geheel of ten dele wordt toegerekend dat 

geadresseerde de verklaring voor echt heeft gehouden en redelijkerwijze mocht 

houden (vgl. HR 7 februari 1992, ECLI:NL:HR:1992:ZC0498, rov. 3.3 (Kamerman 

/ Aro Lease)). De omstandigheden kunnen dus ook van dien aard zijn dat het slechts 

in een bepaalde mate aan degene voor wie valselijk is verklaard, moet worden 

toegerekend dat de geadresseerde gerechtvaardigd op die verklaring heeft 

vertrouwd, en dat dit voor het overige voor rekening en risico van de geadresseerde 

blijft. 

3.1.3 

Bij de hiervoor in 3.1.2 bedoelde beoordeling kan onder meer een rol spelen in 

hoeverre partijen adequate voorzorgsmaatregelen hebben genomen om te 

voorkomen dat een derde in staat is zich voor een van hen uit te geven. In verband 

daarmee mag in voorkomend geval van partijen worden verwacht dat zij 

uiteenzetten welke inspanningen zij zich hebben getroost om te achterhalen op 

welke wijze de derde zich valselijk als een van hen heeft kunnen voordoen en wat 

deze inspanningen hebben opgeleverd. 

3.1.4 

Het hof heeft geoordeeld dat zich in deze zaak omstandigheden voordoen die 

rechtvaardigen dat aan Devante wordt toegerekend dat Hascor de vervalste factuur 

voor echt heeft gehouden en redelijkerwijze mocht houden. Dit oordeel kan, 

verweven als het is met een waardering van feiten en omstandigheden, in cassatie 

slechts beperkt worden getoetst. Het oordeel geeft, in het licht van wat hiervoor in 

3.1.2 en 3.1.3 is overwogen, geen blijk van een onjuiste rechtsopvatting. Het is ook 

niet onbegrijpelijk of onvoldoende gemotiveerd. 

 

3.3.1 

Het voorwaardelijk ingestelde incidentele beroep behoeft dus geen behandeling. 

3.3.2 
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Ten overvloede wordt als volgt overwogen. Art. 6:34 lid 1 BW ziet op het geval dat 

de schuldenaar op redelijke gronden heeft aangenomen dat de ontvanger van de 

betaling als schuldeiser tot de prestatie gerechtigd was of dat uit anderen hoofde aan 

hem moest worden betaald. Van dat geval moet worden onderscheiden het zich in 

deze zaak voordoende geval waarin de schuldenaar de betaling heeft verricht op een 

bankrekening waarvan hij ten onrechte in de veronderstelling verkeerde dat de 

schuldeiser deze had aangewezen. Daarop heeft art. 6:34 BW dus geen betrekking. 

 

 

HR 30 april 2021, ECLI:NL:HR:2021:667 (DAF trucks/Y). Opzegging van 

distributieovereenkomst tegen korte contractuele termijn, gevolgd door opzegging 

tegen langere contractuele termijn. Uitleg van contractuele opzeggingsregeling in 

het licht van Verordening (EG) 1400/2002 en rechtspraak van HvJEU. Belang bij 

conversie van ongeldige opzegging in geldige opzegging?  

Feiten: Y is als trailerfabrikant marktleider in Turkije. Y is bovendien exclusief 

bevoegd importeur en distributeur van DAF-producten in Turkije. Na 17 jaar vestigt 

DAF een dochtervennootschap in Turkije en wil daarmee zelf als importeur 

rechtstreeks de Turkse markt bedienen. Daarom zegt zij de distributieovereenkomst 

op en houdt daarbij een termijn van een jaar aan (de eerste opzegging). Nadat Y 

DAF erop heeft gewezen dat de opzegtermijn contractueel twee jaar bedraagt, heeft 

DAF binnen twee maanden na de eerste opzegging, een tweede opzegging doen 

uitgaan met een termijn van twee jaar. Nadat DAF al rechtstreeks dealers uit het 

bestaande dealernetwerk van Y heeft benaderd alsof de eerste opzegging 

rechtsgeldig was, wordt zij in kort geding, kort gezegd, veroordeeld de opzegtermijn 

van twee jaren te respecteren.  

In dit bodemgeschil vordert DAF primair dat voor recht wordt verklaard dat de 

eerste opzegging rechtsgeldig was, subsidiair dat deze zal worden geconverteerd in 

een opzegging met een termijn van twee jaar en meer subsidiair dat voor recht wordt 

verklaard dat de tweede opzegging rechtsgeldig was. Tevens vordert zij vergoeding 

van de schade die zij heeft geleden als gevolg van het feit dat zij de distributie niet al 

na de eerste opzegtermijn rechtsreeks zelf ter hand kon nemen. 

De rechtbank acht de eerste opzegging rechtsgeldig, maar wijst de vordering tot 

schadevergoeding van DAF af. Het hof acht de tweede opzegging rechtsgeldig, maar 

veroordeelt DAF in reconventie tot vergoeding van de schade die Y heeft geleden 

als gevolg van de ongeldige eerste opzegging. 

Hoge Raad:  

3.2.1 

(…) Het hof heeft bij zijn uitleg van de opzeggingsregeling die is opgenomen in de 

door Nederlands recht beheerste importeursovereenkomst, acht geslagen op een 

uitspraak van het HvJEU, op de grond dat de rechtspraak van het HvJEU over 

Verordening 1475/95 en Verordening 1400/2002 van belang is voor het aan 

laatstgenoemde Unierechtelijke regeling ontleende Turkse Communiqué 2005/4, 

welk Communiqué van toepassing is op de eerste opzegging en de basis is geweest 

voor art. 19.2 van de importeursovereenkomst. 
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3.3.2 

In zijn arrest in de zaak Vulcan Silkeborg heeft het HvJEU overwogen (in punt 30-

31) dat “aan de hand van het geheel van concrete elementen van het … geschil” 

moet worden beoordeeld of er “objectief gezien” sprake is van een reorganisatie van 

het geheel of een wezenlijk deel van het net van de leverancier als bedoeld in art. 5 

lid 3 Verordening 1475/95, en (in punt 39) dat “aan de hand van het geheel van 

concrete elementen van het … geschil, de objectieve noodzaak van een dergelijke 

reorganisatie” moet worden beoordeeld. Weliswaar heeft het HvJEU (in punt 35) 

benadrukt dat het niet aan de rechter of arbiter is om “de economische en 

commerciële motieven van een leverancier die beslist om zijn distributienet te 

reorganiseren, in twijfel te trekken”, maar daar staat tegenover (aldus punt 36) dat 

“de noodzaak van een dergelijke reorganisatie niet ter discretionaire beoordeling van 

de leverancier staat, omdat anders de dealers elke daadwerkelijke rechterlijke 

bescherming op dit punt wordt ontnomen”. 

3.3.3 

Redelijkerwijs kan geen ruimte voor twijfel bestaan dat het HvJEU in zijn arrest in 

de zaak Vulcan Silkeborg een autonome Unierechtelijke beoordelingsmaatstaf heeft 

ontwikkeld. Het hof heeft de door het HvJEU ontwikkelde beoordelingsmaatstaf 

aangelegd. Bij die stand van zaken kan in het midden blijven of deze 

beoordelingsmaatstaf op een lijn kan worden gesteld met een marginale dan wel een 

volle toetsing in de door het onderdeel bedoelde zin.  

3.4.1 

Onderdeel 3 is gericht tegen het oordeel van het hof (in rov. 3.19) dat DAF’s beroep 

op conversie moet worden afgewezen en klaagt onder meer dat onbegrijpelijk is dat 

het hof heeft geoordeeld dat niet valt in te zien welk belang DAF heeft bij haar 

beroep op conversie in een opzegging tegen 30 november 2015. 

3.4.2 

Voor het hof was uitgangspunt dat DAF door middel van de tweede opzegging de 

importeursovereenkomst heeft opgezegd (met inachtneming van een termijn van 

twee jaar) tegen 9 januari 2016, en dat – zoals partijen ter gelegenheid van het 

pleidooi in hoger beroep hebben bevestigd – die dag ook de feitelijke datum van 

beëindiging is geworden. In het licht van een en ander kon het hof van DAF een 

nadere toelichting verlangen welk belang zij heeft bij conversie van de eerste 

opzegging in een opzegging (met inachtneming van een termijn van twee in plaats 

van één jaar) tegen 30 november 2015, dat wil zeggen: een beëindiging van de 

importeursovereenkomst circa vijf weken eerder dan de beëindiging op grond van de 

tweede opzegging tegen 9 januari 2016. Het onderdeel doet geen beroep op 

stellingen die DAF in dit verband heeft ingenomen en door het hof zijn miskend. Op 

een en ander stuit de klacht af. 

Arbeidsrecht 

HR 19 maart 2021, ECLI:NL:HR:2021:413 (X/FNV). Vordering van 

werknemersorganisatie jegens werkgever tot nakoming van cao-verplichtingen. 

Outsourcing. Is sprake van uitzending of van aanneming van werk? Uitleg 

werkingssfeerbepaling CAO. Kan toewijzing van de vordering alleen betrekking 

hebben op de werknemers die daarop aanspraak kunnen en willen maken?  
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Feiten:  

[eiseres] neemt voornamelijk arbeidsintensief productiewerk aan in diverse 

branches, waaronder de pluimveeverwerkende industrie. [A] B.V. (hierna: [A]) 

houdt zich bezig met het uitsnijden van kipproducten (onder andere voor enkele 

grote fastfoodketens en voor verschillende industriële bedrijven) en met de in- en 

verkoop en de im- en export van kipproducten. [A] maakt in het kader van haar 

werkzaamheden gebruik van eigen werknemers, maar ook van (verschillende) 

opdrachtnemers en (onder)aannemers. 

Vanaf 2011 hebben [eiseres] en [A] overeenkomsten van aanneming van werk 

gesloten, met [A] als opdrachtgever en [eiseres] als aannemer. [A] is lid van 

NEPLUVI, de werkgeversvereniging in de pluimveeverwerkende industrie. 

NEPLUVI is partij bij de Cao Pluimveeverwerkende Industrie (hierna: Cao 

Pluimvee). [eiseres] is geen lid van NEPLUVI en geen partij bij een cao. Zij betaalt 

haar werknemers overeenkomstig het wettelijke minimumloon. 

Hoge Raad: Uitgangspunt [is] dat een werknemersorganisatie die partij is bij een 

cao, als contractspartij uit eigen hoofde nakoming kan vorderen van in die cao 

opgenomen verplichtingen van een werkgever.2 Voor zover een cao algemeen 

verbindend is verklaard, geldt dit ook jegens een werkgever die geen partij is bij de 

cao. Voor het kunnen instellen van zo’n vordering door een werknemersorganisatie 

is niet vereist dat er werknemers zijn die zich hebben verzet of die bezwaar hebben 

gemaakt tegen de handelwijze van hun werkgever. Als contractspartij heeft de 

werknemersorganisatie immers een eigen belang bij en recht op nakoming.3 

3.3.3 

In het arrest CNV/Pennwalt4 heeft de Hoge Raad ten aanzien van de toewijzing van 

een vordering zoals hiervoor in 3.3.2 bedoeld onder meer het volgende overwogen: 

“3.6 In de eerste plaats kan het recht van CNV nakoming van de CAO ter zake van 

de voormelde snipperdagen te vorderen slechts betrekking hebben op die 

werknemers die op die snipperdagen aanspraak wensen te maken en ook kunnen 

maken, hetgeen bijv. niet het geval is wanneer zij vóór de betreffende kerstperioden 

reeds alle snipperdagen waarop zij toen recht hadden, hadden opgenomen, wanneer 

zijzelf bij voorafgaand overleg hebben te kennen gegeven in de betreffende 

kerstperiode snipperdagen te willen opnemen of wanneer zij van hun recht op de 

omstreden snipperdagen bewust afstand hebben gedaan. Bij de toewijzing van de 

vordering zal de Hoge Raad hiermee rekening houden.” 

 

Het dictum van dat arrest luidt, voor zover thans relevant: 

“De Hoge Raad: 

(…) veroordeelt Pennwalt het tegoed aan vrije snipperdagen van elk der werknemers 

te vermeerderen met de ten onrechte in 1989 en 1990 eenzijdig vastgestelde dagen, 

zulks voor zover die werknemers op die vermeerdering aanspraak wensen te maken 

en kunnen maken (…).” 

3.3.4 

Voor zover de Hoge Raad in het arrest CNV/Pennwalt heeft overwogen dat de 

toewijzing van de nakomingsvordering alleen betrekking kan hebben op de 

nakoming van een verplichting van de werkgever jegens werknemers die daarop 

aanspraak kunnen maken, heeft dit geen andere strekking dan dat de werkgever op 

vordering van een werknemersorganisatie slechts gehouden kan zijn tot het 

verrichten van een prestatie jegens zijn werknemers indien en voor zover deze 

https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:HR:2021:413&showbutton=true&keyword=ECLI%3aNL%3aHR%3a2021%3a413#_b1dd931f-4267-4af4-a43f-530fc99d1b3f
https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:HR:2021:413&showbutton=true&keyword=ECLI%3aNL%3aHR%3a2021%3a413#_18ae687f-47cd-4a4a-a70f-99e208a9a8a0
https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:HR:2021:413&showbutton=true&keyword=ECLI%3aNL%3aHR%3a2021%3a413#_a9d0551b-244e-42d3-96f2-6b765e03cfb1
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werknemers in hun verhouding tot de werkgever op deze prestatie recht hebben. Dit 

moet in het dictum van de uitspraak tot uitdrukking worden gebracht, indien daarin 

de werkgever wordt veroordeeld tot het verrichten van een prestatie jegens zijn 

werknemers.5 

3.3.5 (…) 

3.3.6 

Met betrekking tot de overweging van de Hoge Raad in het arrest CNV/Pennwalt 

dat de toewijzing van de nakomingsvordering alleen betrekking kan hebben op de 

nakoming van een verplichting van de werkgever jegens werknemers die daarop 

aanspraak wensen te maken, wordt het volgende overwogen. 

3.3.7 

In de zaak CNV/Pennwalt vorderde de werknemersorganisatie dat de werkgever het 

tegoed aan vrije snipperdagen van elk van de werknemers zou vermeerderen met de 

in strijd met de cao door de werkgever in de periode tussen Kerst en Oud en Nieuw 

eenzijdig vastgestelde vaste snipperdagen. De overweging van de Hoge Raad dat 

toewijzing van deze vordering alleen betrekking kan hebben op een vermeerdering 

van het tegoed aan vrije snipperdagen voor zover de werknemers op die 

vermeerdering aanspraak wensen te maken, moet worden bezien in het licht van de 

in die zaak bestaande, uit de desbetreffende cao voortvloeiende mogelijkheid voor 

de werknemers om ervoor te kiezen om in de periode tussen Kerst en Oud en Nieuw 

vrije snipperdagen op te nemen en de in deze periode afgeschreven snipperdagen in 

zoverre dus niet aan te merken als door de werkgever ten onrechte vastgestelde vaste 

snipperdagen. Het betrof dus een vordering die betrekking heeft op een recht ten 

aanzien waarvan de cao de werknemer een individuele keuzemogelijkheid laat. In 

zo’n geval kan niet door de toewijzing van de vordering van de 

werknemersorganisatie een prestatie aan de werknemer worden opgedrongen. 

Rov. 3.6 van het arrest CNV/Pennwalt houdt – anders dan de hiervoor in 3.3.1. 

weergegeven klacht tot uitgangspunt neemt – niet in dat iedere toewijzing van een 

vordering van een werknemersorganisatie tot nakoming van cao-verplichtingen van 

een werkgever jegens werknemers, afhankelijk dient te worden gesteld van de wens 

van de werknemers tot nakoming van de gevorderde prestatie. Dat zou zich niet 

verdragen met het hiervoor in 3.3.2 genoemde uitgangspunt en het daaraan ten 

grondslag liggende eigen belang van de werknemersorganisatie bij naleving van de 

cao door de werkgever. 

3.3.8 

Uit de verwijzing naar het arrest CNV/Pennwalt in het arrest FNV/Inretail,6 dient 

niet iets anders te worden afgeleid dan hetgeen hiervoor is overwogen. Met die 

verwijzing is beoogd te onderstrepen dat, anders dan het hof in die zaak uit het arrest 

CNV/Pennwalt had afgeleid, voor toewijzing van de vordering van de 

werknemersorganisatie niet is vereist dat er werknemers zijn die zich hebben verzet 

of die bezwaar hebben gemaakt tegen de handelwijze van de werkgever. Het arrest 

FNV/Inretail strekt niet ertoe de hiervoor in 3.3.7 bedoelde reikwijdte van het arrest 

CNV/Pennwalt te verruimen. 

Voetnoten bij dit arrest: 

2HR 22 juni 2018, ECLI:NL:HR:2018:980, rov. 3.4 (FNV/Inretail); zie ook HR 19 

december 1997, ECLI:NL:HR:1997:ZC2532, rov. 3.5 (CNV/Pennwalt) en HR 19 juni 1987, 

ECLI:NL:HR:1987:AD3749, rov. 3 (FTA/AGCA). 

https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:HR:2021:413&showbutton=true&keyword=ECLI%3aNL%3aHR%3a2021%3a413#_ffa55666-b8b2-4e1d-8cad-0cfa1d90b35d
https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:HR:2021:413&showbutton=true&keyword=ECLI%3aNL%3aHR%3a2021%3a413#_4093a3dd-b96a-4909-8e51-e426c70929e3
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3HR 22 juni 2018, ECLI:NL:HR:2018:980, rov. 3.4. 

4HR 19 december 1997, ECLI:NL:HR:1997:ZC2532. 

5HR 22 juni 2018, ECLI:NL:HR:2018:980, rov. 3.4. 

6HR 22 juni 2018, ECLI:NL:HR:2018:980, rov. 3.4. 

 

HR 28 mei 2021, ECLI:NL:HR:2021:747 (werknemer/PontMeijer).  Is verzoek tot 

nietigverklaring van ontslag op staande voet tijdig ingediend? Beroep op termijn van 

art. 7:686a lid 4, onder a, BW. Taak rechter om vast te stellen wanneer wettelijke 

termijn afloopt. 

Feiten: Deze uitspraak gaat over de vraag of de werknemer het verzoekschrift tot 

vernietiging van het aan hem gegeven ontslag op staande voet, heeft ingediend 

binnen de vervaltermijn van art. 7:686a lid 4, aanhef en onder a, BW. 

Hoge Raad:  

3.2.1 

Ingevolge art. 7:686a lid 4, aanhef en onder a, BW vervalt de bevoegdheid om bij de 

kantonrechter een verzoekschrift tot vernietiging van een ontslag op staande voet in 

te dienen, twee maanden na de dag waarop de arbeidsovereenkomst is geëindigd. 

Deze vervaltermijn strekt ertoe de periode van onzekerheid over het al dan niet 

voortduren van de arbeidsovereenkomst, over het mogelijke herstel daarvan of over 

het verschuldigd zijn en de hoogte van een vergoeding zo kort mogelijk te 

houden. Hij strekt niet ter bescherming van zodanig zwaarwichtige belangen dat hij 

ongeacht het partijdebat of de bijzondere omstandigheden van het geval ambtshalve 

door de rechter toegepast zou moeten worden.  

Indien op deze wettelijke termijn een beroep wordt gedaan en vaststaat op welke 

datum de termijn is aangevangen, is het aan de rechter om vast te stellen wanneer de 

termijn afloopt. Het moment waarop een wettelijke termijn afloopt staat niet ter vrije 

bepaling van partijen. 

In dit geval heeft PontMeyer een beroep op de termijn gedaan. 

3.2.2 

De termijn waarbinnen het verzoekschrift ingevolge art. 7:686a lid 4, aanhef en 

onder a, BW moet worden ingediend, begint op de eerste dag na de laatste dag van 

het dienstverband (hierna: de laatste werkdag) en loopt af aan het einde van de met 

de laatste werkdag overeenstemmende dag twee maanden later. De termijn eindigt 

daarmee in beginsel steeds aan het einde van de dag met hetzelfde nummer als dat 

van de laatste werkdag, tenzij de maand waarin de termijn afloopt niet een dag met 

hetzelfde nummer kent omdat zij korter is, in welk geval de termijn eindigt aan het 

einde van de laatste dag van die maand, een en ander afgezien van de werking van 

de Algemene termijnenwet.  

3.2.3 

Ten tijde van het indienen van het verzoekschrift in de onderhavige zaak was, 

ingevolge het bepaalde in art. 7A:2031 (oud) BW, de Algemene termijnenwet niet 

van toepassing op de termijnen genoemd in titel 10 van Boek 7 BW, en dus ook niet 

op de termijn van art. 7:686a lid 4, aanhef en onder a, BW. 
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Indien de Algemene termijnenwet niet van toepassing is op een termijn, dan wordt 

deze termijn niet verlengd indien de laatste dag daarvan op een zaterdag, zondag of 

een algemeen erkende feestdag valt. Dit heeft evenwel niet tot gevolg dat indien de 

termijn op een zaterdag, zondag of algemeen erkende feestdag eindigt, de termijn 

wordt verkort tot de daaraan voorafgaande dag die niet zo’n dag is. Uit de 

wetsgeschiedenis van de Verzamelwet SZW 2019 dient niet iets anders te worden 

afgeleid (vgl. de conclusie van de Advocaat-Generaal onder 3.14). 

3.2.4 

In cassatie staat vast dat de arbeidsovereenkomst op 26 oktober 2018 is geëindigd. 

Dit betekent dat de termijn voor het indienen van het verzoekschrift afliep op 26 

december 2018 aan het einde van de dag. 

 

 

Huur 

HR 21 mei 2021, ECLI:NL:HR:2021:781 (X/Investifuture Holding). Ontbinding op 

grond van art. 7:669 lid 3, onder e, BW (verwijtbaar handelen). Klacht dat op die 

grond ontbinding alleen mogelijk is als laatste redmiddel. Vervolg op HR 25 januari 

2019, ECLI:NL:HR:2019:106. 

Hoge Raad:  

3.2 

Art. 7:669 lid 1 BW bepaalt dat de werkgever de arbeidsovereenkomst kan opzeggen 

indien daar een redelijke grond voor is en herplaatsing van de werknemer binnen een 

redelijke termijn, al dan niet met behulp van scholing, in een andere passende 

functie niet mogelijk is of niet in de rede ligt. Herplaatsing ligt in ieder geval niet in 

de rede indien sprake is van verwijtbaar handelen of nalaten van de werknemer als 

bedoeld in art. 7:669 lid 3, onder e, BW. 

Art. 7:669 lid 3, aanhef en onder e, BW bepaalt dat onder een redelijke grond als 

bedoeld in art. 7:669 lid 1 BW wordt verstaan verwijtbaar handelen of nalaten van 

de werknemer, zodanig dat van de werkgever in redelijkheid niet kan worden 

gevergd de arbeidsovereenkomst te laten voortduren. 

3.3 

Uit de wetsgeschiedenis blijkt dat een ontslag op de e-grond berust op verwijtbaar 

handelen of nalaten van de werknemer dat zodanig ernstig is dat van de werkgever 

in redelijkheid niet kan worden gevergd de arbeidsovereenkomst te laten voortduren. 

Indien het handelen of nalaten van een werknemer aanleiding is voor ontslag, moet 

het de werknemer van tevoren duidelijk zijn geweest wat wel of niet door de 

werkgever als toelaatbaar wordt gezien (behoudens evidente zaken als diefstal en 

dergelijke), waarbij de eisen die de werkgever aan de werknemer mag stellen 

gangbaar en niet buitensporig zijn.  

3.4 

Voor een ontslag op de e-grond is niet vereist dat dit een laatste redmiddel is, in die 

zin dat een ontslag alleen mogelijk zou zijn als de werkgever met minder ingrijpende 

middelen niet kan volstaan. Voor een dergelijke opvatting biedt noch de tekst van de 

wet, noch de wetsgeschiedenis een aanknopingspunt. 
3Vgl. ten aanzien van de vervaltermijn van art. 7:686a lid 4, aanhef en onder b, BW: HR 14 

december 2018, ECLI:NL:HR:2018:2305, rov. 3.8.2. 

http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:HR:2019:106
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4Vgl. HR 5 februari 2021, ECLI:NL:HR:2021:188, rov. 3.2.5. 

 

 

Bijzondere wetten 

 

HR 12 maart 2021, ECLI:NL:HR:2021:373 (Stichting Elan Wonen/Y). Warmtewet. 

Mocht de verhuurder in de periode 2014-2019, bij de berekening van door de 

huurder te betalen kosten voor levering van warmte door middel van 

blokverwarming, toepassing geven aan correctiefactoren, zoals voor afgifte van 

warmte door leidingen? 

Feiten:  

[verweerder] huurt van Elan een woning. De woning van [verweerder] maakt deel 

uit van een complex van woningen, waarbij de warmtevoorziening centraal is 

geregeld door middel van blokverwarming. Op diverse radiatoren in de woning van 

[verweerder] zijn elektronische warmtemeters aangebracht, die op afstand kunnen 

worden uitgelezen. Over de periode van 1 juni 2014 tot en met 31 mei 2015 ontving 

[verweerder] van Elan een afrekening ter zake van aan hem geleverde warmte. 

Daarbij is ook een post “kosten leidingafgifte” in rekening gebracht ten belope van € 

179,10. Over de periode van 1 juni 2015 tot en met 31 mei 2016 ontving 

[verweerder] van Elan een afrekening ter zake van aan hem geleverde warmte, 

waarbij een post “kosten leidingafgifte” in rekening is gebracht ten belope van € 

149,47. 

[verweerder] vordert, samengevat en voor zover in cassatie van belang, een 

verklaring voor recht dat Elan voor de levering van warmte aan [verweerder] niet 

meer in rekening mag brengen dan de maximumprijzen die zijn vastgesteld door de 

Autoriteit Consument en Markt (hierna: ACM), dat wil zeggen een vastrecht en een 

variabel vastgestelde gebruikerseenheid die uitsluitend wordt berekend door het 

daadwerkelijke gebruik van [verweerder] te vermenigvuldigen met de vastgestelde 

variabele maximumprijs. Aan deze vordering heeft [verweerder] ten grondslag 

gelegd dat voor de levering van warmte aan verbruikers niet méér in rekening mag 

worden gebracht dan de maximumprijzen die jaarlijks door de ACM zijn vastgesteld 

(artikel 2 lid 3 in verbinding met artikel 5 Warmtewet). Het is volgens [verweerder] 

in strijd met de Warmtewet die gold in de periode 2014-2019, om toepassing te 

geven aan correctiefactoren die beogen de warmteafgifte via leidingen in het 

complex van woningen in de afrekeningen te verdisconteren.  

De kantonrechter heeft de vorderingen van [verweerder] toegewezen. Het hof heeft 

het vonnis van de kantonrechter bekrachtigd. 

Hoge Raad:  

3.2.2 

Artikel 2 lid 3 Warmtewet 2014 bepaalt dat de leverancier ten aanzien van de 

levering van warmte ten hoogste drie componenten in rekening brengt: (a) de 

maximumprijs (bedoeld in artikel 5 lid 1 Warmtewet 2014), (b) de redelijke kosten 

voor het ter beschikking stellen van de warmtewisselaar (bedoeld in artikel 8 lid 1 

Warmtewet 2014), en (c) het tarief voor de meting van het warmteverbruik (bedoeld 

in artikel 8 lid 5 Warmtewet 2014). Artikel 2 lid 4 Warmtewet 2014 bepaalt dat een 

leverancier zich onthoudt van iedere vorm van ongerechtvaardigd onderscheid 

jegens zijn verbruikers. 

3.2.3 
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De aan een individuele verbruiker in rekening te brengen kosten voor de levering 

van warmte kunnen volgens de Warmtewet 2014 worden bepaald met behulp van 

een individuele warmtemeter (artikel 8 lid 2 Warmtewet 2014), individuele 

warmtekostenverdelers (artikel 8a lid 1 Warmtewet 2014), of een voor alle 

verbruikers inzichtelijke kostenverdeelsystematiek (artikel 8a lid 2 Warmtewet 

2014). Een kostenverdeelsystematiek gaat uit van een binnen de technische en 

financiële mogelijkheden zo nauwkeurig mogelijke benadering van het werkelijke 

aandeel van het verbruik van de individuele verbruiker (artikel 8a lid 3 Warmtewet 

2014), waarbij het hiervoor in 3.2.2 genoemde artikel 2 lid 4 Warmtewet 2014 in 

acht moet worden genomen. 

Geen van de bepalingen van de Warmtewet 2014 bevat een uitdrukkelijk verbod om 

bij de bepaling van de aan een individuele verbruiker in rekening te brengen kosten 

voor de levering van warmte als bedoeld in de artikel 8 en 8a Warmtewet 2014, te 

corrigeren voor bijvoorbeeld de ligging van de woning in een complex van 

woningen of voor de warmteafgifte die plaatsvindt via transportleidingen. 

3.2.4 

Met de invoering van artikel 8a Warmtewet 2014 is beoogd aan te sluiten bij de 

hiervoor in 3.1 bedoelde EED-richtlijn. Artikel 9 lid 3 EED-richtlijn bepaalt onder 

meer dat in het geval van appartementengebouwen die zijn aangesloten op 

stadsverwarming of -koeling of waar een eigen gemeenschappelijk verwarmings- of 

koelingssysteem voor dergelijke gebouwen gangbaar is, de lidstaten, met het oog op 

een transparante en accurate berekening van het individuele verbruik, transparante 

regels kunnen invoeren voor de verdeling van de kosten van het thermische of 

warmwaterverbruik. De EED-richtlijn sluit het gebruik van correctiefactoren niet uit, 

zoals ook is opgemerkt in de wetsgeschiedenis van de Warmtewet 2018.  

3.3.1 

Kort na de inwerkingtreding van de Warmtewet 2014 heeft de minister van 

Economische Zaken, in reactie op de bevinding van marktpartijen en de ACM dat 

het gebruik van correctiefactoren onder het regime van de Warmtewet 2014 niet 

meer mogelijk is, bij brief van 7 juli 2014 (hierna: de kamerbrief), het volgende 

opgemerkt: 

(i) Het blijft gewenst correctiefactoren toe te staan voor de ligging van de woning en 

transportleidingen, gelet op het feit dat in sommige oudere appartementencomplexen 

weinig of geen isolatie is aangebracht. Als deze mogelijkheid niet wordt geboden, 

kunnen individuele verbruikers worden geconfronteerd met een significante stijging 

van de energierekening. 

(ii) Het gebruik van correctiefactoren wordt door de EED-richtlijn niet uitgesloten. 

(iii)Wet- en regelgeving zullen worden aangepast met het oog op het toestaan van 

correctiefactoren voor de ligging van de woning en transportleidingen. 

3.3.2 

Naar aanleiding van de hiervoor in 3.3.1 bedoelde kamerbrief heeft Aedes, de 

branchevereniging van woningcorporaties in Nederland, in de door haar opgestelde 

Handleiding Warmtewet voor woningcorporaties van september 2014 overwogen 

dat een woningcorporatie de vóór 1 januari 2014 bestaande correctiefactoren 

vooralsnog kan toepassen (zie de conclusie van de Advocaat-Generaal onder 2.15.2). 

3.3.3 

Bij brieven van 1 oktober 2014 en 1 juli 2015 heeft de minister van Economische 

Zaken de ACM verzocht om rekening te houden met de voorgenomen 
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wetswijzigingen en nadere interpretatie zoals opgenomen in de hiervoor in 3.3.1 

genoemde kamerbrief, en om situaties waarin correctiefactoren worden toegepast, te 

gedogen (zie de conclusie van de Advocaat-Generaal onder 2.15.1 en 2.16). 

3.4 

De Warmtewet 2018 bepaalt in artikel 8a lid 5, kort gezegd, dat bij een vóór 1 juli 

2019 gebouwde onroerende zaak die bestaat uit meerdere woon- of bedrijfsruimten, 

de leverancier het gemeten individueel warmtegebruik van de verbruiker kan 

corrigeren aan de hand van correctiefactoren die door de leverancier zijn vastgesteld 

met inachtname van de daarvoor gangbare technische normen voor de ligging van 

woonruimten en leidingverliezen voor transportleidingen. In de wetsgeschiedenis 

van de Warmtewet 2018 is opgemerkt dat artikel 8a Warmtewet 2014 niet voorzag 

in de mogelijkheid om correctiefactoren toe te passen en dat die mogelijkheid alsnog 

in de wet wordt opgenomen.  

3.5 

De Hoge Raad ziet aanleiding om de Warmtewet 2014 aldus uit te leggen dat het 

gebruik van correctiefactoren daarin niet is uitgesloten. 

Deze uitleg van de Warmtewet 2014 is niet onverenigbaar met enige bepaling van de 

Warmtewet 2014 dan wel de EED-richtlijn, of met hetgeen in de wetsgeschiedenis 

van de Warmtewet 2014 en de Warmtewet 2018 is opgemerkt (zie hiervoor in 3.2.1-

3.2.4). Deze uitleg strookt bovendien met het standpunt dat de betrokken minister en 

Aedes vanaf een tijdstip kort na de inwerkingtreding van de Warmtewet 2014 steeds 

hebben ingenomen, te weten dat het gebruik van correctiefactoren onder het regime 

van de Warmtewet 2014 zou moeten worden toegestaan (zie hiervoor in 3.3.1-3.3.3), 

welk standpunt heeft geleid tot de invoering van artikel 8a lid 5 Warmtewet 2018 

(zie hiervoor in 3.4). 

Ook bevordert het gebruik van correctiefactoren een zo nauwkeurig mogelijke 

benadering van de werkelijke warmtelevering aan de individuele verbruiker, doordat 

rekening wordt gehouden met de warmte die door transportleidingen wordt 

afgegeven in de woning van de individuele verbruiker. 

Bovendien kan een correctie voor de ligging van de woning en voor de 

aanwezigheid van transportleidingen bijdragen aan een rechtvaardiger verdeling van 

de totale kosten van warmtelevering onder alle bewoners van een complex van 

woningen dat met blokverwarming werkt. 

Tot slot strookt de toepassing van dergelijke correctiefactoren met het hiervoor in 

3.2.2 genoemde voorschrift van artikel 2 lid 4 Warmtewet 2014 dat de leverancier 

van warmte zich onthoudt van iedere vorm van ongerechtvaardigd onderscheid 

jegens zijn verbruikers. 

Opmerking: het arrest wordt niet aangehaald vanwege de daarin genomen 

beslissing, maar vanwege de vrije methode van rechtsvinding die ertoe leidt 

dat een ogenschijnlijk gesloten systeem, gedicteerd door een Europese 

Richtlijn, toch kan worden genuanceerd om een kennelijk voor de praktijk 

wenselijk geachte uitkomst te bereiken. Hiermee week de Hoge Raad af van 

de conclusie van de A-G. 

 

 

Beslagrecht 
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HR 23 april 2021, ECLI:NL:HR:2021:640 (X/Y). Vervolg op HR 2 juni 

2017, ECLI:NL:HR:2017:1009. Derdenbeslag onder v.o.f. Vallen na beslaglegging 

gedane privé-opnames van vennoot onder het beslag? Uitleg v.o.f.-overeenkomst. 

Vloeien vorderingen van vennoot op de v.o.f. die leiden tot de betalingen 

rechtstreeks voort uit bestaande rechtsverhouding (artikel 475 Rv)? Betekenis 

wilsrecht; verhouding tot HR 29 oktober 

2004, ECLI:NL:HR:2004:AP4504 (Kredietruimte). 

Feiten: Verweersters hebben een vordering op betrokkene [2], die partner is een 

vennootschap onder firma. Verweersters leggen beslag op de onroerende zaken die 

zijn ingebracht in de vof; voorts leggen zij beslag onder de vof zelf. Verweersters 

vorderen dat eiser in cassatie wordt veroordeeld om een verklaring af te leggen van 

al hetgeen de vof van betrokkene [2] onder zich heeft. De rechtbank heeft de 

vordering afgewezen. Het hof heeft eiser veroordeeld aan verweersters een bedrag te 

betalen, maar heeft tevens geoordeeld dat verweersters onrechtmatig hebben 

gehandeld door het beslag op de onroerende zaken te handhaven. 

Hoge Raad:   

3.2.1 

Onderdeel 2 is gericht tegen het oordeel van het hof dat de v.o.f. een onjuiste 

verklaring heeft afgelegd. Volgens onderdeel 2.2.1 geeft het oordeel van het hof dat 

de afgeroepen voorschotbetalingen (de privé-opnames) rechtstreeks zijn verkregen 

uit een ten tijde van het beslag reeds bestaande rechtsverhouding, blijk van een 

onjuiste rechtsopvatting. De betalingen aan [betrokkene 2] werden pas verricht nadat 

hij zijn wilsrecht had uitgeoefend. In het Kredietruimtearrest van 29 oktober 

20043 is de opvatting afgewezen dat beslag mogelijk is op betalingsopdrachten die 

door uitoefening van het wilsrecht na de beslaglegging zijn gegeven, aldus het 

onderdeel. 

3.2.2 

Een schuldeiser kan zijn vordering op alle goederen van zijn schuldenaar verhalen, 

tenzij de wet of een overeenkomst anders bepaalt (artikel 3:276 BW). Op grond van 

artikel 475 Rv kan tot dat verhaal mede beslag worden gelegd op vorderingen die de 

schuldenaar op derden mocht hebben of uit een ten tijde van het beslag reeds 

bestaande rechtsverhouding rechtstreeks zal verkrijgen. 

3.2.3 

Het hof heeft geoordeeld dat de privé-opnames die [betrokkene 2] ten laste van de 

v.o.f. heeft gedaan (door het hof ook aangeduid als privé-onttrekkingen of 

voorschotbetalingen), voortvloeien uit vorderingen die [betrokkene 2] rechtstreeks 

uit de, ten tijde van de beslaglegging al bestaande, rechtsverhouding tussen hem en 

de v.o.f. heeft verkregen, en dat de v.o.f. daarom dienovereenkomstig had moeten 

verklaren. 

Dit oordeel berust op de uitleg door het hof van de v.o.f.-overeenkomst, welke uitleg 

feitelijk en niet onbegrijpelijk is. Dat oordeel geeft ook geen blijk van een onjuiste 

rechtsopvatting. Anders dan het onderdeel betoogt, is niet uitgesloten dat een 

vordering rechtstreeks voortvloeit uit een bestaande rechtsverhouding in de zin van 

artikel 475 Rv indien de vordering pas ontstaat door de uitoefening van een daartoe 

strekkend wilsrecht. 

http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:HR:2017:1009
http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:HR:2004:AP4504
https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:HR:2021:640&showbutton=true&keyword=ECLI%3aNL%3aHR%3a2021%3a640#_d3332b93-9bb9-481c-bf73-d990b389d944
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3.2.4 

Het hof heeft voorts overwogen dat de constatering dat aan het in artikel 475 Rv 

bedoelde criterium – dat de vordering rechtstreeks wordt verkregen uit een ten tijde 

van het beslag reeds bestaande rechtsverhouding – is voldaan, tot de conclusie leidt 

dat de betaalde voorschotten onder het derdenbeslag zijn begrepen. Volgens het hof 

zijn in dit geval niet de omstandigheden aan de orde die de Hoge Raad in het 

Kredietruimtearrest tot een ander oordeel brachten wat betreft de mogelijkheid van 

beslag op kredietruimte bij een bank.4 Het hof wijst erop dat het in dit geval gaat om 

andersoortige partijen en een andersoortige relatie. Het gaat hier erom dat de v.o.f. 

voorschotbetalingen onder zich houdt die – ook als deze nooit worden afgeroepen – 

in een eventuele latere winstuitkering zullen zijn begrepen. De blokkerende werking 

van het beslag verschilt in dit geval niet veel met die van een beslag onder een 

werkgever ten laste van een werknemer op toekomstige loonbetalingen, welke 

loonbetalingen blijkens de wetsgeschiedenis uitdrukkelijk onder een dergelijk beslag 

begrepen zijn. Een eventueel staken van het afroepen van voorschotten leidt voorts 

niet zonder meer tot een blokkering van de bedrijfsvoering, aldus nog steeds het hof. 

Ook dit oordeel berust op de uitleg van de v.o.f.-overeenkomst. Het hof heeft terecht 

de door hem genoemde aard van de voorschotbetalingen bij zijn oordeel betrokken. 

Voor het overige berust zijn oordeel op de omstandigheden van het geval. De uitleg 

van de v.o.f.-overeenkomst en de vaststelling en waardering van de omstandigheden 

van het geval zijn niet onbegrijpelijk of onvoldoende gemotiveerd. In het licht van 

die uitleg en waardering geeft het oordeel van het hof dat de betaalde voorschotten 

onder het derdenbeslag zijn begrepen geen blijk van een onjuiste rechtsopvatting. 

3.2.5 

Gelet op het voorgaande is de hiervoor in 3.2.1 weergeven klacht ongegrond. 
Voetnoten bij dit arrest: 

2HR 15 september 2017, ECLI:NL:HR:2017:2360, rov. 4.5. 

3HR 29 oktober 2004, ECLI:NL:HR:2004:AP4504, NJ 2006/203 (Kredietruimte). 

4HR 29 oktober 2004, ECLI:NL:HR:2004:AP4504, NJ 2006/203  (Kredietruimte), rov. 3.10. 

 

Faillissement 

HR 5 maart 2021, ECLI:NL:HR:2021:351 (X/bewindvoerder). WSNP. Procesrecht. 

Betekenis artikel 350 lid 5 Fw: van rechtswege faillissement? Mogelijkheid tot 

herstel einduitspraak: artikel 31 en 32 Rv en gesloten stelsel van rechtsmiddelen.  

Feiten:  

[schuldenaren] zijn door de rechtbank toegelaten tot de schuldsaneringsregeling. Bij 

een later vonnis heeft de rechtbank op verzoek van de bewindvoerder de toepassing 

van de schuldsaneringsregeling tussentijds beëindigd omdat [schuldenaren] niet 

hebben voldaan aan hun informatie- en inspanningsplicht, nu zij de bewindvoerder 

van geen enkele informatie hebben voorzien en nieuwe schulden hebben laten 

ontstaan (artikel 350 lid 3, aanhef en onder c en d, Fw). In het vonnis heeft de 

rechtbank, op de voet van artikel 350 lid 5 Fw, niet het faillissement van 

[schuldenaren] uitgesproken omdat onvoldoende baten beschikbaar zijn om (na 

aftrek van de kosten van de schuldsaneringsregeling) de vorderingen op de 

schuldenaren geheel of gedeeltelijk te voldoen. In het door [schuldenaren] ingestelde 

https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:HR:2021:640&showbutton=true&keyword=ECLI%3aNL%3aHR%3a2021%3a640#_2c2a20f6-5ae5-42c8-a4cf-ed0a225c58a2
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hoger beroep heeft het hof de zaak aangehouden in afwachting van de afwikkeling 

van een nalatenschap waartoe [schuldenaar 2] gerechtigd is.  

Begin april 2020 hebben [schuldenaren] het hoger beroep ingetrokken. Het hof heeft 

hen daarom bij arrest van 16 april 2020 niet-ontvankelijk verklaard in hun hoger 

beroep. 

De bewindvoerder heeft de rechtbank naar aanleiding van de intrekking van het 

hoger beroep bericht dat het vonnis van 5 augustus 2019 zijns inziens niet correct is, 

gelet op de inmiddels gebleken omvang van de nalatenschap, en dat het vonnis zijns 

inziens dient te worden herzien, in die zin dat alsnog op de voet van artikel 350 lid 5 

Fw het faillissement van [schuldenaren] wordt uitgesproken. 

Bij vonnis van 21 april 2020 heeft de rechtbank haar vonnis van 5 augustus 2019 

gerectificeerd. Zij heeft overwogen dat er (toch) voldoende baten beschikbaar zijn 

om daaruit vorderingen geheel of gedeeltelijk te voldoen. Daarom verkeren de 

schuldenaren van rechtswege in staat van faillissement zodra de uitspraak in kracht 

van gewijsde is gegaan. De toepassing van de schuldsaneringsregeling met ingang 

van dat moment beëindigd. Het hof heeft het vonnis van de rechtbank bekrachtigd.  

Hoge Raad:  

3.1.2 Artikel 350 lid 5 Fw bepaalt dat indien de toepassing van de 

schuldsaneringsregeling wordt beëindigd op grond van het bepaalde in artikel 350 

lid 3, onder c tot en met g, Fw en er baten beschikbaar zijn om daaruit vorderingen 

geheel of gedeeltelijk te voldoen, de schuldenaar van rechtswege in staat van 

faillissement verkeert zodra de uitspraak in kracht van gewijsde is gegaan. Blijkens 

de op artikel 350 lid 5 Fw gegeven toelichting beoogt deze bepaling te waarborgen 

dat bij een tussentijdse beëindiging van de schuldsaneringsregeling een opvolgend 

faillissement steeds ‘naadloos’ aansluit op de toepassing van de 

schuldsaneringsregeling.  

3.1.3 Een faillissement heeft ingrijpende rechtsgevolgen (vergelijk onder meer de 

artikel 20, 23 en 24 Fw), die onder meer de onmiddellijke benoeming van een 

rechter-commissaris en een curator vergen (artikel 14 lid 1 Fw). Er dient dan ook 

4steeds duidelijkheid te bestaan of een faillissement is ingetreden, zoals onder meer 

volgt uit de aan een faillissement te geven publiciteit (artikel 14 leden 2-4 Fw). Het 

van rechtswege intreden van een faillissement past hierbij niet, nu die duidelijkheid 

dan niet altijd zal bestaan en de onmiddellijke benoeming van een rechter-

commissaris en een curator dan bovendien niet is verzekerd. 

In dit licht moet artikel 350 lid 5 Fw aldus worden verstaan dat het slechts bedoelt 

de rechter de verplichting op te leggen om in het in die bepaling genoemde geval 

(zie hiervoor in 3.1.2) het faillissement uit te spreken, met ingang van de dag waarop 

zijn uitspraak in kracht van gewijsde gaat. Anders dan het hof heeft geoordeeld, 

treedt het in artikel 350 lid 5 Fw genoemde faillissement dus niet van rechtswege in 

als het daarin genoemde geval zich voordoet, maar is daarvoor steeds een uitspraak 

van de rechter vereist – evenals in de andere in de Faillissementswet geregelde 

gevallen waarin grond voor een faillissement bestaat of of of –, die dient te berusten 

op de vaststelling dat het daarin genoemde geval zich voordoet. Hetgeen artikel 350 

lid 5 Fw beoogt te waarborgen (zie hiervoor in 3.1.2), is daarmee ook afdoende 

verzekerd. 

3.1.4 De rechtbank heeft in haar vonnis van 5 augustus 2019, waarbij zij de 

toepassing van de schuldsaneringsregeling heeft beëindigd op grond van artikel 350 

lid 3, aanhef en onder c en d, Fw, niet het faillissement uitgesproken (dit na te 
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hebben vastgesteld dat er geen baten zijn). Zoals het hof in rov. 3.2.2 heeft 

vastgesteld, is dit vonnis in kracht van gewijsde gegaan doordat het hof 

[schuldenaren] in hun daartegen gerichte hoger beroep niet-ontvankelijk heeft 

verklaard bij zijn arrest van 16 april 2020 en tegen dat arrest geen cassatieberoep is 

ingesteld. Daarmee is de toepassing van de schuldsaneringsregeling geëindigd 

zonder het uitspreken van het faillissement. Rechtbank en hof konden de aldus door 

hen gedane einduitspraken slechts verbeteren en aanvullen binnen de grenzen van de 

artikel 31 en 32 Rv (welke bepalingen van overeenkomstige toepassing zijn op 

uitspraken die worden gedaan op grond van de Faillissementswet). Buiten die 

gevallen zou dit in strijd komen met het gesloten stelsel van rechtsmiddelen. (HR 4 

december 2015, ECLI:NL:HR:2015:3476, rov. 3.4.2.) 

 

FB 9/6/21 

 


