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Prejudiciële beslissing
in de zaak van:
[eiseres] , wonende te [woonplaats] , eiseres in eerste 
aanleg, advocaat in de prejudiciële procedure: mr. M.J. 
van Basten Batenburg,
tegen
1. [A] , wonende te [woonplaats] ,
2. Delta Lloyd Schadeverzekering N.V., gevestigd te Am-
sterdam, gedaagden in eerste aanleg, advocaat in de 
prejudiciële procedure: mr. L. van den Eshof.
Partijen zullen hierna ook worden aangeduid als [eise-
res] en [A] en Delta Lloyd.

1. Het geding in feitelijke instantie
Voor het verloop van het geding in feitelijke instan-
tie verwijst de Hoge Raad naar het vonnis in de zaak 
C14/150856/HA ZA 13-364 van de rechtbank Noord-Hol-
land van 29 juli 2015.

Het vonnis van de rechtbank is aan deze beslissing ge-
hecht.

2. De prejudiciële procedure
Bij laatstgenoemd vonnis heeft de rechtbank op de 
voet van art. 392 Rv de volgende prejudiciële vragen 
aan de Hoge Raad gesteld:

1. Vestigt artikel 6.179 BW uitsluitend een risicoaan-
sprakelijkheid jegens derden, dat wil zeggen jegens 
personen die niet de hoedanigheid van (mede)bezitter 
van dat dier hebben?
2. Kan de toepasselijkheid van artikel 6.181 BW er toe 
leiden dat aansprakelijkheid wordt gevestigd jegens 
personen die de hoedanigheid hebben van (mede)be-
drijfsmatig gebruiker van een dier?
Indien deze vragen bevestigend worden beantwoord:
3. Op welke wijze dient in het kader van een redelijke 
wetstoepassing het gedeelte van de schade te worden 
bepaald dat de benadeelde (mede)bedrijfsmatige ge-
bruiker zelf draagt, zodat hij op grond van artikel 181 
Boek 6 BW in zoverre geen aanspraak heeft op scha-
devergoeding jegens de andere (mede)bedrijfsmatige 
gebruiker(s)?
De conclusie van de Advocaat-Generaal J. Spier strekt 
tot voorlichting van de Hoge Raad over de door de 
Rechtbank gestelde vragen. De vragen kunnen niet be-
antwoord worden bij gebreke van voldoende houvast 
biedende gegevens van feitelijke aard.

De advocaten van partijen hebben elk bij brief van 4 
december 2015 op die conclusie gereageerd.

3. Beantwoording van de prejudiciële vragen
3.1 Bij de beantwoording van de prejudiciële vragen 
gaat de Hoge Raad uit van de volgende feiten.
(i) [eiseres] , geboren op [geboortedatum] 1947, exploi-
teert sinds het begin van de jaren tachtig samen met 
haar echtgenoot [A] een manege te [plaats] .
De onderneming wordt sedert 1 januari 1982 gedreven 
in de vorm van een vennootschap onder firma (vof).
(ii) [eiseres] en [A] zijn in gemeenschap van goederen 
gehuwd.
(iii) De manege houdt zich vooral bezig met het geven 
van paardrijlessen aan kinderen en volwassenen op het 
terrein van de manege alsmede het onder begeleiding 
verzorgen van buitenritten.
(iv) Voor de winstverdeling binnen het manegebedrijf 
geldt de onderlinge afspraak dat 40% ten gunste van 
[eiseres] strekt en 60% ten gunste van [A] , omdat de 
inbreng van arbeid van [A] in het bedrijf groter is dan 
die van [eiseres] .
(v) Ten tijde van het hierna in (vi) te vermelden ongeval 
verzorgde [eiseres] de paardrijlessen van de kinderen, 
beheerde zij de kantine, hield zij de toiletten schoon 
en deed zij het reguliere tuin- en terreinonderhoud 
waaronder het aanharken van het erf. [A] verzorgde de 
paardrijlessen voor de volwassenen en de buitenritten, 
mestte de stallen uit, voerde de paarden, verrichtte het 
groot onderhoud en verzorgde tevens de boekhouding 
en de administratie van het manegebedrijf. [eiseres] 
en [A] voerden samen de overige werkzaamheden op 
de manege uit, zoals de dagelijkse verzorging van de 
paarden, de voorbereiding van de lessen en het klein 
onderhoud.
(vi) Op 13 mei 2011 is [eiseres] op de manege een onge-
val overkomen toen zij paardrijles gaf aan drie leerlin-
gen in de buitenbak. Aan het einde van de les wilde 
[eiseres] de buitenbak verlaten en liep zij naar het hek. 
Plotseling vertoonde één van de lespaarden (genaamd 
“Imagine”) een schrikreactie en sloeg deze met de be-
rijdster op hol. Daarbij heeft dit paard [eiseres] in de 
buitenbak omver gelopen. Als gevolg van de botsing 
met het paard en de daarop volgende valpartij, heeft 
[eiseres] haar rechter dijbeenspieren gescheurd en haar 
rechterheup gebroken. Zij is daardoor beperkt geraakt 
in – onder meer – de uitoefening van diverse voorko-
mende kerntaken binnen het manegebedrijf.
(vii) [eiseres] heeft Delta Lloyd op 20 september 2011 
schriftelijk bericht dat zij [A] op grond van art. 6:179 
BW – als mede-eigenaar van het paard – aansprakelijk 
houdt voor het ontstaan van het door haar opgelopen 
letsel. Later heeft zij ook art. 6:181 BW aan haar vorde-
ringen ten grondslag gelegd op de grond dat [A] ten 
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tijde van het ongeval bedrijfsmatig gebruiker van Ima-
gine was.
(viii) Delta Lloyd is de verzekeraar van de vennootschap 
onder firma. Deze vennootschap heeft bij Delta Lloyd 
een aansprakelijkheidsverzekering bedrijven (AVB) af-
gesloten.
3.2 [eiseres] vordert, samengevat, een verklaring voor 
recht dat [A] voor 60% aansprakelijk is voor de door 
haar geleden en nog te lijden schade. Voorts vordert 
zij [A] en Delta Lloyd te veroordelen tot betaling van 
60%, subsidiair 50%, van die schade, nader op te maken 
bij staat.
De rechtbank heeft de hiervoor onder 2 vermelde pre-
judiciële vragen gesteld.
3.3 In de prejudiciële vraagstelling ligt besloten dat [ei-
seres] en [A] ten tijde van het ongeval medebezitters 
waren van het paard ‘Imagine’, dat zij beiden van dat 
paard bedrijfsmatige gebruiker waren en dat sprake is 
van schade waarvoor [A] uit hoofde van art. 6:179 BW 
aansprakelijk zou zijn indien alleen hij bezitter of be-
drijfsmatige gebruiker van het paard zou zijn geweest.
3.4.1 De eerste prejudiciële vraag strekt ertoe te verne-
men of de zogenoemde hangmatjurisprudentie (HR 8 
oktober 2010, ECLI:NL:HR:2010:BM6095, NJ 2011/465) 
ook van toepassing is tussen medebezitters van dieren.
In het Hangmatarrest is geoordeeld dat de medebezit-
ter van een gebrekkige opstal uit hoofde van art. 6:174 
BW (ook) aansprakelijk is voor de schade die een andere 
medebezitter als gevolg van dat gebrek lijdt, met dien 
verstande dat redelijke wetstoepassing meebrengt dat 
de benadeelde medebezitter zelf dat gedeelte van de 
door hem geleden schade draagt dat overeenkomt met 
zijn aandeel in de opstal.
3.4.2 Evenals in het Hangmatarrest is overwogen ter 
zake van art. 6:174 BW, rijst ter zake van art. 6:179 BW 
in het bijzonder de vraag of het in art. 6:163 BW neer-
gelegde relativiteitsvereiste in de weg staat aan het 
ontstaan van een verplichting tot vergoeding van de 
schade die een medebezitter lijdt. Het antwoord op die 
vraag hangt ervan af wat het doel en de strekking is 
van de aansprakelijkheidsnorm.
Dienaangaande geldt het volgende.
3.4.3 In de tekst van art. 6:179 BW is de reikwijdte van 
de kwalitatieve aansprakelijkheid van de bezitter van 
een dier niet beperkt, evenmin als de tekst van art. 
6:174 BW zo’n beperking geeft bij de risicoaansprake-
lijkheid van de bezitter van een gebrekkige opstal.
3.4.4 Aan de wetsgeschiedenis kan geen beslissend ar-
gument worden ontleend voor het aanvaarden dan wel 
afwijzen van aansprakelijkheid jegens een medebezit-
ter. Weliswaar vermeldt die wetsgeschiedenis bij het 
bespreken van de grondslag van de aansprakelijkheid 
uit hoofde van art. 6:179 BW op enkele plaatsen het 
woord ‘derden’ (bijv. T.M., Parl. Gesch. Boek 6, p. 764, 
tweede alinea, en MvA II, Parl. Gesch. Boek 6, p. 745, 

derde alinea slot), maar uit de parlementaire geschie-
denis van die bepaling blijkt niet – evenmin als uit die 
van art. 6:174 BW – dat de wetgever de mogelijkheid 
onder ogen heeft gezien dat de benadeelde ook een 
medebezitter zou kunnen zijn.
3.4.5 Op soortgelijke wijze als bij de kwalitatieve aan-
sprakelijkheid uit hoofde van art. 6:174 BW, komt het 
dus bij de kwalitatieve aansprakelijkheid uit hoofde 
van art. 6:179 BW erop aan of aansprakelijkheid be-
hoort te worden aanvaard van andere medebezitters 
tegenover een benadeelde medebezitter, hoewel deze 
aansprakelijkheid niet is gebaseerd op overtreding van 
enigerlei gedragsnorm, en de benadeelde zelf in zekere 
zin medeverantwoordelijk kan worden geacht voor het 
gevaar dat het dier oplevert. De te maken keuze hangt 
ook hier af van wat naar maatschappelijke opvattingen 
het meest redelijk moet worden geacht, in aanmerking 
genomen de belangen van de benadeelde, de bezitter 
en de eventuele aansprakelijkheidsverzekeraar. De om-
standigheid dat dit een open criterium is, brengt mee 
dat deze keuze kan leiden tot verschillende uitkomsten 
bij deze te onderscheiden gevallen van kwalitatieve 
aansprakelijkheid.
Hieronder zal worden uiteengezet waarom de hier be-
doelde afweging bij art. 6:179 BW tot een andere uit-
komst leidt dan bij art. 6:174 BW.
3.5.1 Het behoort tot de algemene doelstelling van de 
kwalitatieve aansprakelijkheid van art. 6:174 BW dat op 
de benadeelden niet het risico wordt afgewenteld dat 
niet of niet eenvoudig kan worden bepaald en bewe-
zen wie voor de door het gebrek aan de opstal veroor-
zaakte schade eventueel aansprakelijk kan worden ge-
houden op grond van de schuldaansprakelijkheid van 
art. 6:162 BW (Hangmatarrest, rov. 4.3.5). Dit argument 
ten gunste van de benadeelde, dat bij art. 6:174 BW ook 
geldt voor de benadeelde medebezitter, ligt niet ten 
grondslag aan de aansprakelijkheid voor dieren, zoals 
hierna zal blijken.
3.5.2 Het risico van schade ten gevolge van een ver-
borgen gebrek aan een opstal kan niet kan worden 
aangemerkt als een voor een potentieel slachtoffer 
bekend risico, nog daargelaten dat de kans op zoda-
nige schade in het algemeen gering is. Dit geldt ook 
voor medebezitters van een opstal. Daarom ligt het 
niet voor de hand om vanwege dit specifieke risico een 
(ongevallen)verzekering af te sluiten. Mede gelet op de 
potentieel grote gevolgen van vooral persoonsschade, 
is het maatschappelijk gewenst dat ook het slachtoffer 
dat medebezitter van de opstal is, een andere mede-
bezitter en daarmee vaak diens aansprakelijkheidsver-
zekeraar kan aanspreken voor een deel van de schade. 
Dat de bezitter van een opstal zich verzekert tegen de 
– potentieel grote – gevolgen van aansprakelijkheid, 
ligt immers wél voor de hand. In het Hangmatarrest 
is in rov. 4.3 ervan uitgegaan dat het aanvaarden van 



345

HR 29-01-2016 * ManegepaaRd IMagIne

aansprakelijkheid jegens medebezitters niet wezenlijk 
afbreuk zou doen aan de mogelijkheid om tegen een 
relatief geringe premie de wettelijke aansprakelijkheid 
ter zake van schade door gebrekkige opstallen te ver-
zekeren.
3.6.1 Grondslag voor de kwalitatieve aansprakelijkheid 
van art. 6:179 BW is dat de bezitter om hem moverende 
redenen – meestal economisch nut of eigen genoe-
gen – het dier houdt, en daarmee voor derden gevaar 
schept in verband met de onberekenbare krachten die 
de eigen energie van het dier als levend wezen ople-
vert (vgl. T.M., Parl. Gesch. Boek 6, p. 764). Deze grond-
slag wijkt af van die van art. 6:174 BW . Bij dieren berust 
de kwalitatieve aansprakelijkheid niet zozeer – zoals bij 
art. 6:174 BW – op een risicoverdeling ter bescherming 
van de benadeelde, maar vooral op de omstandigheid 
dat de bezitter tegenover anderen een risico in het le-
ven roept. De (mede)verantwoordelijkheid van de me-
debezitter voor het gevaar speelt dus een aanzienlijk 
sterkere rol bij art. 6:179 BW dan bij art. 6:174 BW. De 
maatschappelijke wenselijkheid van bescherming van 
benadeelden tegen het gevaar dat een risico zich ver-
wezenlijkt, geldt – anders dan bij art. 6:174 BW – bij 
art. 6:179 BW niet zonder meer ook voor de benadeelde 
medebezitter, nu deze mede verantwoordelijk is voor 
het scheppen of handhaven van dat risico.
3.6.2 Anders dan bij het gevaar voor schade dat uitgaat 
van een verborgen gebrek aan een opstal, is steeds ken-
baar dat een dier – als levend wezen – beschikt over 
onberekenbare eigen energie waarmee het mogelijk 
schade kan toebrengen. Van de medebezitter die door 
toedoen van een dier schade lijdt, kan worden gezegd 
dat hij ook voor zichzelf een gevaar in het leven heeft 
geroepen of in stand heeft gehouden waarvan hij 
wordt geacht zich bewust te zijn. Het ligt minder voor 
de hand dat de norm van art. 6:179 BW ook zou strek-
ken tot bescherming van de benadeelde die als mede-
bezitter bewust bijdraagt tot het scheppen of handha-
ven van het voor hem kenbare gevaar waartegen deze 
bepaling bescherming biedt (vgl. HR 23 februari 2007, 
ECLI:NL:HR:2007:AZ6219, NJ 2008/492).
3.6.3 Het bovenstaande heeft ook gevolgen op het ge-
bied van verzekering van het risico. Hetgeen hiervoor 
in 3.5.2 is overwogen over de geringe aanleiding voor 
de medebezitter van een opstal om zich te verzekeren 
tegen het risico van eigen schade ten gevolge van ge-
brekkigheid van die opstal, geldt niet in gelijke mate 
voor de medebezitter van een dier. Omdat die mede-
bezitter geacht moet worden bekend te zijn met de 
mogelijkheid dat hij schade lijdt ten gevolge van de 
voor hem kenbare onvoorspelbare eigen energie van 
het dier, kan van hem, eerder dan van de medebezitter 
van een gebouw, worden verwacht dat hij zich tegen 
het risico van zodanige schade verzekert. Dat geldt in 

het bijzonder voor het risico van – potentieel ernstige – 
schade aan de persoon.
3.6.4 Voorts zijn de gevolgen voor verzekering van de 
aansprakelijkheid groter en minder overzichtelijk bij 
de aanvaarding van kwalitatieve aansprakelijkheid 
jegens medebezitters voor schade veroorzaakt door 
dieren, dan bij aanvaarding van een zodanige aanspra-
kelijkheid voor schade veroorzaakt door gebrekkige 
opstallen. In verband met het onberekenbare element 
dat in de eigen energie van (ook) huisdieren is gele-
gen, ligt voor de hand dat schade veroorzaakt door die-
ren regelmatig zal voorkomen. Indien medebezitters 
daaraan aanspraken jegens elkaar kunnen ontlenen, 
kan dit leiden tot een toename van claims die moei-
lijk te beoordelen zijn. Het risico dat een dier schade 
toebrengt aan een medebezitter, welke schade veelal 
in gezinsverband zal optreden, valt ook anderszins te 
verzekeren, bijvoorbeeld in geval van schade aan de 
persoon door middel van een ongevallenverzekering.
3.6.5 Hetgeen hiervoor in 3.5.1 – 3.6.4 is overwogen 
brengt mee dat het, de belangen van alle betrokkenen 
in aanmerking genomen, niet redelijk of maatschappe-
lijk wenselijk is dat art. 6:179 BW ook aansprakelijkheid 
vestigt jegens personen die de hoedanigheid hebben 
van medebezitter van een dier. De argumenten die 
in rov. 4.3.5 van het Hangmatarrest hebben geleid tot 
het wél aanvaarden van een aanspraak van de mede-
bezitter van een gebrekkige opstal, kunnen voor een 
gedeelte ook worden gebruikt ten gunste van de aan-
spraak van de medebezitter van een dier. Uit hetgeen 
hiervoor is overwogen, volgt echter dat, bezien vanuit 
het in dit verband belangrijke gezichtspunt van het 
slachtoffer en vanuit verzekeringsoogpunt, minder 
aanleiding bestaat voor bescherming van de medebe-
zitter van een dier dan voor bescherming van de me-
debezitter van een opstal. Dit geeft de doorslag voor de 
beantwoording van de eerste prejudiciële vraag.
3.7 De eerste prejudiciële vraag wordt op grond van het 
bovenstaande aldus beantwoord dat art. 6:179 BW geen 
risicoaansprakelijkheid vestigt jegens personen die de 
hoedanigheid van medebezitter van het dier hebben.
3.8 De tweede prejudiciële vraag stelt aan de orde of 
aansprakelijkheid uit hoofde van art. 6:181 BW kan 
worden gevestigd jegens een andere bedrijfsmatige 
gebruiker van een dier. De vraag komt voor het onder-
havige geval erop neer of het antwoord op de eerste 
prejudiciële vraag anders luidt indien geen sprake is 
van medebezitters van het dier, maar dat dier wordt ge-
bruikt in een door de benadeelde en de aangesproken 
persoon of personen gezamenlijk uitgeoefend bedrijf 
(hierna verder aan te duiden als: bedrijfsmatige mede-
gebruikers). Het antwoord op die vraag luidt ontken-
nend. De hiervoor gegeven argumenten voor afwijzing 
van aansprakelijkheid jegens medebezitters van dieren 
zijn ook argumenten voor afwijzing van aansprakelijk-



346

HR 29-01-2016 * ManegepaaRd IMagIne

heid jegens bedrijfsmatige medegebruikers van dieren. 
De omstandigheid dat (ook) de benadeelde bedrijfsma-
tige medegebruiker profijt van het dier trekt, is zelfs 
een bijkomend argument voor die afwijzing. Ook ligt 
het bij bedrijfsmatig gebruik van dieren, nog meer 
dan bij het houden van dieren in de privésfeer, voor de 
hand om de daaraan verbonden risico’s van schade af 
te dekken door een verzekering (zoals een arbeidson-
geschiktheidsverzekering).
De ratio van art. 6:181 BW geeft geen argument voor 
een ander antwoord. Aan de keuze van de wetgever 
om de kwalitatieve aansprakelijkheid voor het dier 
niet te leggen op de bezitter, maar op de bedrijfsma-
tige gebruiker van dat dier, ligt enerzijds ten grondslag 
dat het voor de benadeelde duidelijk moet zijn wie 
hij dient aan te spreken en anderzijds dat het bedrijf 
zijn aansprakelijkheid kan verzekeren en bedrijfseco-
nomisch de premie als kostenpost kan boeken (MvA 
II, Parl. Gesch. Boek 6, p. 746). Uitgaande van hetgeen 
hiervoor is overwogen, geeft deze ratio geen aanlei-
ding voor een principieel afwijkende benadering van 
bedrijfsmatige medegebruikers ten opzichte van me-
debezitters.
3.9 De tweede prejudiciële vraag wordt derhalve aldus 
beantwoord dat art. 6:181 BW geen aansprakelijkheid 
vestigt jegens personen die de hoedanigheid hebben 
van bedrijfsmatige medegebruikers van een dier.
3.10 De derde prejudiciële vraag behoeft geen beant-
woording.

4. Beslissing
De Hoge Raad beantwoordt de prejudiciële vragen op 
de hiervoor in 3.7 en 3.9 weergegeven wijze.

Noot

1 Inleiding 
Een vrouw exploiteert samen met haar echtgenoot een 
manege. Zij komt in botsing met een van hun geza-
menlijke manegepaarden. Zij lijdt hierdoor schade en 
vordert van haar echtgenoot en zijn verzekeraar ver-
goeding daarvan. De grondslag daarvoor is primair 
artikel 6:179 BW,1 dat een risicoaansprakelijkheid ves-
tigt voor bezitters van dieren. Omdat haar echtgenoot 
mede-bezitter is van het paard is hij aansprakelijk voor 
een deel van de schade, zo is de gedachte. Het motief 
voor deze aansprakelijkstelling is de aansprakelijk-
heidsverzekering van haar echtgenoot. Voor zover hij 
aansprakelijk kan worden gesteld voor haar schade, 
zal de verzekeraar uiteindelijk de schade van de vrouw 
moeten dragen. Maar is artikel 6:179 BW wel voor dit 
soort vorderingen tussen medebezitters bedoeld, of 
strekt artikel 6:179 BW alleen ter bescherming van der-
den die geen (mede)bezitter zijn van het dier? Dat is 

in het kort de vraag die in het hier te annoteren arrest 
aan de orde is. 
Deze vraag staat niet op zichzelf, maar houdt nauw 
verband met het Hangmat-arrest uit 2010.2 Voor een 
goed begrip van de onderhavige zaak is het dan ook 
nodig om eerst in het kort dit eerdere arrest te belich-
ten.

2 De achtergrond van de zaak: het Hangmat-
arrest
In het Hangmat-arrest was een vergelijkbare vraag 
naar aansprakelijkheid van medebezitters aan de orde. 
Daar betrof het niet de aansprakelijkheid voor een dier, 
maar voor een opstal, meer precies een ingestorte pi-
laar. In het voorjaar van 2005 bevestigde een vrouw 
een hangmat aan een pilaar in de tuin van het huis 
dat zij in gezamenlijk eigendom met haar partner had. 
Toen zij in de hangmat lag, brak de pilaar, waardoor 
de vrouw onder meer een dwarslaesie opliep. Zij zal 
haar armen en benen niet meer kunnen gebruiken.3 
Voor haar aanzienlijke schade sprak zij haar echtge-
noot aan. Waarom? Omdat zij de woning in gezamen-
lijke eigendom hadden, hij dus medebezitter was van 
de gebrekkige pilaar4 en bezitters van een gebrekkige 
opstal op grond van artikel 6:174 BW aansprakelijk zijn 
voor de hierdoor veroorzaakte schade.5 Het betreft een 
risicoaansprakelijkheid: de bezitter is aansprakelijk on-
afhankelijk van de vraag of hij een fout heeft gemaakt. 
Ook hier was het achterliggende motief van deze aan-
sprakelijkstelling de aansprakelijkheidsverzekering die 
het echtpaar ten behoeve van hen beiden bij Achmea 
had afgesloten. Aansprakelijkheid van de man zou een 
verzekeringsuitkering ten behoeve van de vrouw be-
tekenen. De vrouw betrekt dan ook uiteindelijk zowel 
haar echt genoot als de aansprakelijkheidsverzekeraar 
(art. 6:174 jo. art. 7:954 BW) in rechte. De verzekerings-
maatschappij en de man verweren zich tegen haar vor-
dering door erop te wijzen dat artikel 6:174 BW slechts 
bescherming beoogt te bieden aan derden, die niet 
de hoedanigheid hebben van (mede)bezitter van een 
opstal. Het komt hiermee aan op de vraag naar relativi-
teit in de zin van artikel 6:163 BW: beoogt artikel 6:174 
BW slechts bescherming te bieden jegens derden die 
niet de hoedanigheid van (mede)bezitters hebben? Het 
antwoord van de Hoge Raad luidt ontkennend, uitein-
delijk omdat het:

‘(...) uit maatschappelijk oogpunt redelijker [is] de schade 
van de benadeelde over alle bezitters te verdelen dan uit-
sluitend de benadeelde medebezitters de schade te laten 
dragen.’ 

Aan deze conclusie legt de Hoge Raad onder meer het 
argument ten grondslag dat de ratio van artikel 6:174 
BW is gelegen in de bescherming van het slachtoffer. 
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Bij gebrekkige gebouwen is het gezien de lange levens-
duur namelijk vaak lastig om vast te stellen wat er mis 
is gegaan en wie daarvan een verwijt kan worden ge-
maakt. Het risico dat doorgaans niet (eenvoudig) zou 
kunnen worden aan getoond wie voor zo’n gebrek op 
grond van onrechtmatige daad ex artikel 6:162 BW 
aansprakelijk kan worden gesteld, mocht volgens de 
wetgever niet op het slachtoffer worden afgewenteld. 
Om die reden is gekozen voor een risicoaansprakelijk-
heid van bezitters van een opstal. Deze beschermings-
gedachte geldt, zo stelt de Hoge Raad in het Hangmat-
arrest vast, ook voor de benadeelde medebezitter. Het 
uitgangspunt is dat de benadeelde het recht wordt ge-
geven om zich voor de vergoeding van zijn schade te 
wenden tot degene tot wiens vermogen het bouwwerk 
behoort. Het enkele feit dat de benadeelde medebezit-
ter is van het bouwwerk behoort geen afbreuk te doen 
aan dit uitgangspunt, aldus de Hoge Raad. Indien de 
medebezitter geen schadevergoedingsvordering zou 
toekomen, dan zou hij de schade geheel zelf moeten 
dragen en zouden de andere bezitters niets behoeven 
bij te dragen, hoewel zij in dezelfde relatie tot de op-
stal staan als de bezitter die schade lijdt, zo overweegt 
de Hoge Raad.6 Het is tegen deze achtergrond redelijk 
om de schade over alle bezitters te verdelen. De Hoge 
Raad voegt hier een verzekeringsaspect aan toe. Hij 
wijst erop dat bezitters van een opstal zich normaliter 
verzekeren tegen de risico’s van aansprakelijkheid van 
bouwwerken. Niet is gebleken dat, als aansprakelijk-
heid voor medebezitters wordt aangenomen, het niet 
meer mogelijk zou zijn om tegen een relatief geringe 
premie de aansprakelijkheid voor schade door gebrek-
kige opstallen te verzekeren, of dat dit zou leiden tot 
een onbeheersbare toename van claims. Om deze re-
denen neemt de Hoge Raad aan dat artikel 6:174 BW 
ook aansprakelijkheid vestigt van een bezitter van een 
opstal, jegens een medebezitter van diezelfde opstal. 
Daar zit wel een begrenzing aan: de benadeelde mede-
bezitter moet zelf dat gedeelte van de door hem gele-
den schade dragen dat overeenkomt met zijn aandeel 
in de opstal. In dit geval betekent dit dat de vrouw 50% 
van haar schade zelf draagt.
Ofschoon een deel van de literatuur de uitkomst van 
het arrest redelijk acht,7 is het arrest ook met de nodige 
kritiek ontvangen.8 Een belangrijk kritiekpunt is dat 
de bezitter die schade heeft geleden, de medebezitter 
aanspreekt op een grondslag die voor de benadeelde 
ook aansprakelijkheid creëert: de eigen gebrekkige op-
stal.9 In de woorden van Hartlief (sub. 2) van zijn kriti-
sche NJ-noot bij het Hangmat-arrest:

‘De angel zit hierin dat het werkelijke slachtoffer, dat aan-
gesproken door een derde (de buurvrouw bijvoorbeeld) 
aansprakelijk zou zijn geweest, nu zelf op die grondslag 
haar claim baseert. Zij spreekt daarmee iemand, in dit ge-

val haar partner, aan op een punt dat haar evenzeer treft: 
“de pot verwijt de ketel dat hij zwart ziet”.’

Daarnaast werd naar voren gebracht dat de beslissing 
van de Hoge Raad in hoge mate gedragen lijkt te zijn 
door de wens een zwaar getroffen slachtoffer tegemoet 
te komen en daar in wezen een aansprakelijkheids-
verzekeraar van een gezinslid voor gebruikt.10 Verder 
deed het arrest direct de vraag rijzen of het oordeel van 
de Hoge Raad moest worden doorgetrokken naar an-
dere soorten risicoaansprakelijkheid voor bezitters van 
zaken of dieren.11 Een deel van de literatuur meende 
dat dat het geval moest zijn, omdat een andere visie 
inconsistenties in het aansprakelijkheidsrecht teweeg 
zou brengen en de argumenten die de Hoge Raad ten 
grondslag legt aan de aansprakelijkheid van medebe-
zitters van een opstal (kortweg: de benadeelde heeft 
een groot belang bij vergoeding van zijn schade, en de 
schade is verzekerbaar) vergelijkbaar zouden zijn.12 An-
deren hebben daarentegen gewezen op de omstandig-
heid dat niet aan elke vorm van kwalitatieve aanspra-
kelijkheid dezelfde ratio ten grondslag ligt. 
Ruim vijf jaar nadien heeft het paard Imagine de Hoge 
Raad de mogelijkheid geboden om zich nader uit te 
spreken over de reikwijdte van het Hangmat-arrest. 
Ook hier gaat het om de vraag of een medebezitter je-
gens de andere bezitter aansprakelijk is. Het verschil is 
dat het niet gaat om een opstal die schade toebrengt, 
maar om een dier. Ook op bezitters van dieren rust op 
grond van artikel 6:179 BW een risicoaansprakelijkheid. 

3 Feiten en procesverloop
Het paard Imagine is in gezamenlijk eigendom van 
het in gemeenschap van goederen gehuwde echtpaar 
MacDonald-van Biezen, dat gezamenlijk een manege in 
Heemstede exploiteert. Het echtpaar heeft afgesproken 
dat 40% van de winst van de manege ten gunste van 
de vrouw (MacDonald-van Biezen) zou komen en 60% 
ten gunste van de man (MacDonald). In het voorjaar 
van 2011 gaf Mac Donald-van Biezen paardrijles. Aan 
het einde van de les sloeg het lespaard Imagine op hol. 
Daarbij botste het paard op MacDonald-van Biezen, die 
hierdoor letsel heeft opgelopen. Dat opgelopen letsel 
verhindert dat zij diverse werkzaamheden binnen het 
manegebedrijf nog kan uitoefenen. Zij stelt haar man 
en de aansprakelijkheidsverzekeraar van het gezamen-
lijke bedrijf voor 60% aansprakelijk voor haar schade, 
omdat de man bezitter en bedrijfsmatig gebruiker van 
Imagine was en daarom op grond van artikel 6:179 jo. 
6:181 BW aansprakelijk is. Volgens de vrouw moet de 
lijn uit het Hangmat-arrest worden doorgetrokken en 
is MacDonald als bedrijfsmatig gebruiker niet alleen 
voor door derden geleden schade aansprakelijk, maar 
ook jegens zijn vrouw als bedrijfsmatig medegebruik-
ster. De man en de verzekeraar betwisten dit. Beide 
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partijen verzoeken de rechtbank om op grond van ar-
tikel 392 Rv prejudiciële vragen te stellen aan de Hoge 
Raad, omdat het sinds het Hangmat-arrest de vraag is 
of en in hoeverre bezitters van dieren op grond van 
artikel 6:179 danwel 6:181 BW aansprakelijk kunnen 
worden gehouden jegens medebezitters.13 Dat bete-
kent dat sprake is van talrijke andere uit soortgelijke 
feiten voortvloeiende geschillen waar zich dezelfde 
vraag voordoet. In een dergelijk geval kan de rechter 
op grond van artikel 392 lid 1 sub a Rv prejudiciële vra-
gen stellen aan de Hoge Raad en behoeft dus niet een 
cassatieprocedure te worden afgewacht. 

4 De prejudiciële vragen
De rechtbank willigt het verzoek van partijen in en 
stelt de navolgende drie prejudiciële vragen aan de 
Hoge Raad: 
1 Vestigt artikel 6.179 BW uitsluitend een risicoaan-

sprakelijkheid jegens derden, dat wil zeggen jegens 
personen die niet de hoedanigheid van (mede)bezit-
ter van dat dier hebben?

2 Kan de toepasselijkheid van artikel 6.181 BW ertoe 
leiden dat aansprakelijkheid wordt gevestigd jegens 
personen die de hoedanigheid hebben van (mede)-
bedrijfsmatig gebruikers van een dier?

Indien deze vragen bevestigend worden beantwoord:
3 Op welke wijze dient in het kader van een redelijke 

wetstoepassing het gedeelte van de schade te wor-
den bepaald dat de benadeelde (mede)bedrijfsma-
tige gebruiker zelf draagt, zodat hij op grond van 
artikel 181 Boek 6 BW in zoverre geen aanspraak 
heeft op schade vergoeding jegens de andere (mede)
bedrijfsmatige gebruiker(s)? 

Het is opmerkelijk dat A-G Spier geen richtinggevende 
conclusie voor het arrest heeft gegeven: hij vond dat de 
vragen in dit stadium nog niet konden worden beant-
woord wegens een gebrek aan feitelijke gegevens over 
met name de verzekeringsaspecten bij de verzekering 
van ongevallen als gevolg van dieren. Zijn conclusie 
strekt dan ook louter ‘tot voorlichting van de Hoge 
Raad’.

5 De Hoge Raad

5.1 De eerste prejudiciële vraag
De Hoge Raad stelt vast dat met de eerste prejudici-
ele vraag in wezen wordt gevraagd of de Hangmat-
jurisprudentie ook van toepassing is op medebezitters 
van dieren, en dat het dus ook hier gaat om de vraag 
of het in artikel 6:163 BW neergelegde relativiteitsver-
eiste aan deze aansprakelijkheid in de weg staat. Aan 
de wettekst en geschiedenis kan geen beslissend argu-

ment worden ontleend, zodat het erop aankomt of (r.o. 
3.4.5):

‘(…) aansprakelijkheid behoort te worden aanvaard van 
andere medebezitters tegenover een benadeelde medebe-
zitter, hoewel deze aansprakelijkheid niet is gebaseerd op 
overtreding van enigerlei gedragsnorm en de benadeelde 
zelf in zekere zin medeverantwoordelijk kan worden ge-
acht voor het gevaar dat het dier oplevert. De te maken 
keuze hangt ook hier af van wat naar maatschappelijke 
opvattingen het meest redelijk moet worden geacht, in 
aanmerking genomen de belangen van de benadeelde, de 
bezitter en de eventuele aansprakelijkheidsverzekeraar. De 
omstandigheid dat dit een open criterium is, brengt mee 
dat deze keuze kan leiden tot verschillende uitkomsten bij 
deze te onderscheiden gevallen van kwalitatieve aanspra-
kelijkheid.’

De Hoge Raad maakt direct duidelijk hoe deze keuze 
bij een medebezitter van een dier uitvalt:

‘Hieronder zal worden uiteengezet waarom de hier bedoel-
de afweging bij art. 6:179 BW tot een andere uitkomst leidt 
dan bij art. 6:174 BW.’

De Hangmat-jurisprudentie is dus niet van toepassing 
op de aansprakelijkheid voor bezitters van dieren. De 
Hoge Raad voert hiertoe in essentie twee argumenten 
aan. 
In de eerste plaats was één van de gronden om de aan-
sprakelijkheid voor medebezitters van een opstal te 
aanvaarden, de aan artikel 6:174 BW ten grondslag lig-
gende doelstelling: op benadeelden kan niet het risico 
worden afgewenteld dat moeilijk kan worden bewezen 
wie voor het gebrek aan de opstal aansprakelijk kan 
gehouden op grond van onrechtmatige daad. Dat ar-
gument geldt ook voor medebezitters van een opstal, 
zo stelt de Hoge Raad vast (r.o. 3.5.1), maar niet voor de 
medebezitter van een dier (zie r.o. 3.6.1):

‘Grondslag voor de kwalitatieve aansprakelijkheid van 
art. 6:179 BW is dat de bezitter om hem moverende rede-
nen – meestal economisch nut of eigen genoegen – het 
dier houdt, en daarmee voor derden gevaar schept in ver-
band met de onberekenbare krachten die de eigen ener-
gie van het dier als levend wezen oplevert (vgl. T.M., Parl. 
Gesch. Boek 6, p. 764). Deze grondslag wijkt af van die van 
art. 6:174 BW. Bij dieren berust de kwalitatieve aansprake-
lijkheid niet zozeer – zoals bij art. 6:174 BW – op een risico-
verdeling ter bescherming van de benadeelde, maar vooral 
op de omstandigheid dat de bezitter tegenover anderen 
een risico in het leven roept. De (mede)verantwoordelijk-
heid van de medebezitter voor het gevaar speelt dus een 
aanzienlijk sterkere rol bij art. 6:179 BW dan bij art. 6:174 
BW. De maatschappelijke wenselijkheid van bescherming 



349

HR 29-01-2016 * ManegepaaRd IMagIne

van benadeelden tegen het gevaar dat een risico zich 
verwezenlijkt, geldt – anders dan bij art.  6:174 BW – bij 
art.  6:179 BW niet zonder meer ook voor de benadeelde 
mede bezitter, nu deze mede verantwoordelijk is voor het 
scheppen of handhaven van dat risico.’ 

Een medebezitter heeft dus in zekere zin ook voor zich-
zelf een kenbaar gevaar in het leven geroepen en dat is 
bij de aansprakelijkheid voor een opstal kennelijk niet 
het geval. 
Een tweede onderscheid is volgens de Hoge Raad ge-
legen in het verzekeringsbelang. Het risico van een 
verborgen gebrek aan een opstal is niet een voor een 
slachtoffer bekend risico. Een (mede)bezitter zal zich 
dan ook niet snel verzekeren voor schade die hijzelf 
zou kunnen lijden als gevolg van zo’n gebrekkige op-
stal. Maar het ligt wél voor de hand dat hij zich tegen 
aansprakelijkheid jegens anderen verzekert. En, zo ver-
volgt de Hoge Raad (r.o. 3.5.2):

‘Mede gelet op de potentieel grote gevolgen van vooral 
persoonsschade, is het maatschappelijk gewenst dat ook 
het slachtoffer dat medebezitter van de opstal is, een an-
dere medebezitter en daarmee vaak diens aansprakelijk-
heidsverzekeraar kan aanspreken voor een deel van de 
schade.’

Ook dat is anders bij de aansprakelijkheid voor dieren 
(r.o. 3.6.3):

‘Omdat die medebezitter geacht moet worden bekend te 
zijn met de mogelijkheid dat hij schade lijdt ten gevolge 
van de voor hem kenbare onvoorspelbare eigen energie 
van het dier, kan van hem, eerder dan van de medebezitter 
van een gebouw, worden verwacht dat hij zich tegen het 
risico van zodanige schade verzekert.’

En, zo oordeelt de Hoge Raad, het ligt voor de hand dat 
schade veroorzaakt voor dieren regelmatiger voorkomt 
dan schade als gevolg van een gebrekkige opstal. Als 
mede bezitters te snel de andere medebezitter en zijn 
verzekeraar zouden kunnen aanpreken, zou dat leiden 
tot meer uitkeringen onder aansprakelijkheidsverzeke-
ringen. Dat zal grote gevolgen voor verzekeraars kun-
nen hebben. 
De Hoge Raad concludeert dat het:

‘(…) niet redelijk of maatschappelijk wenselijk is dat 
art.  6:179 BW ook aansprakelijkheid vestigt jegens perso-
nen die de hoedanigheid hebben van medebezitter van 
een dier. De argumenten die in (…) het Hangmatarrest 
hebben geleid tot het wél aanvaarden van een aanspraak 
van de medebezitter van een gebrekkige opstal, kunnen 
voor een gedeelte ook worden gebruikt ten gunste van de 
aanspraak van de medebezitter van een dier. Uit hetgeen 

hiervoor is overwogen, volgt echter dat, bezien vanuit het 
in dit verband belangrijke gezichtspunt van het slachtoffer 
en vanuit verzekeringsoogpunt, minder aanleiding bestaat 
voor bescherming van de medebezitter van een dier dan 
voor bescherming van de medebezitter van een opstal. Dit 
geeft de doorslag voor de beantwoording van de eerste 
prejudiciële vraag.’

Kortom, het antwoord op de eerste prejudiciële vraag 
luidt dat artikel 6:179 BW geen aansprakelijkheid ves-
tigt jegens personen die de hoedanigheid van (mede)
bezitter van het dier hebben. 

5.2 De tweede prejudiciële vraag
In de tweede prejudiciële vraag staat artikel 6:181 BW 
centraal. Wanneer een zaak of dier wordt gebruikt in 
de uitoefening van een bedrijf, zoals hier, dan rust 
krachtens dit artikel de uit artikel 6:179 BW voortvloei-
ende aansprakelijkheid niet op de bezitter maar op 
degene die het bedrijf uitoefent. Kan in een bedrijfs-
matige situatie degene die mede het bedrijf uitoefent 
aansprakelijk worden gehouden voor de schade die 
zijn kompaan lijdt? Nee, ook dan niet, zo oordeelt de 
Hoge Raad:

‘De hiervoor gegeven argumenten voor afwijzing van aan-
sprakelijkheid jegens medebezitters van dieren zijn ook 
argumenten voor afwijzing van aansprakelijkheid jegens 
bedrijfsmatige mede gebruikers van dieren. De omstan-
digheid dat (ook) de benadeelde bedrijfsmatige medege-
bruiker profijt van het dier trekt, is zelfs een bijkomend 
argument voor die afwijzing. Ook ligt het bij bedrijfsmatig 
gebruik van dieren, nog meer dan bij het houden van die-
ren in de privésfeer, voor de hand om de daaraan verbon-
den risico’s van schade af te dekken door een verzekering 
(zoals een arbeidsongeschiktheids verzekering). De ratio 
van art. 6:181 BW geeft geen argument voor een ander ant-
woord. Aan de keuze van de wetgever om de kwalitatieve 
aansprakelijkheid voor het dier niet te leggen op de bezit-
ter, maar op de bedrijfsmatige gebruiker van dat dier, ligt 
enerzijds ten grondslag dat het voor de benadeelde dui-
delijk moet zijn wie hij dient aan te spreken en anderzijds 
dat het bedrijf zijn aansprakelijkheid kan verzekeren en 
bedrijfseconomisch de premie als kostenpost kan boeken 
(MvA II, Parl. Gesch. Boek 6, p. 746). Uitgaande van hetgeen 
hiervoor is overwogen, geeft deze ratio geen aanleiding 
voor een principieel afwijkende benadering van bedrijfs-
matige medegebruikers ten opzichte van medebezitters.’

Kortom, het antwoord op de tweede prejudiciële vraag 
luidt dat artikel 6:181 BW geen risicoaansprakelijkheid 
vestigt jegens personen die de hoedanigheid van be-
drijfsmatige medegebruiker van het dier hebben. 
Omdat op grond van artikel 6:179 BW, noch op grond 
van artikel 6:181 BW enige aansprakelijkheid voor de 
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medebezitter rust, ontvalt het belang aan de derde pre-
judiciële vraag, zodat die geen beantwoording meer 
behoeft.

5.3 Conclusie
De Hoge Raad ziet dus verschillen tussen het bescher-
mingsbereik van enerzijds artikel 6:174 (aansprakelijk-
heid voor opstallen) en anderzijds artikel 6:179 (aan-
sprakelijkheid voor dieren). Die verschillen leiden ertoe 
dat een bezitter van een dier niet zijn medebezitter kan 
aanspreken voor vergoeding van de schade. In het na-
volgende ga ik in op de overwegingen van de Hoge 
Raad, bezie ik of die het eindoordeel kunnen dragen, 
sta ik stil bij de consequenties van het arrest en waag ik 
mij aan een voorspelling over twee andere vormen van 
kwalitatieve aansprakelijkheid waar nog geen oordeel 
over is geveld: de aansprakelijkheid jegens medebezit-
ters van gebrekkige zaken, en jegens medegebruikers 
van gevaarlijke stoffen. 

6 Algemeen
Zowel in het Hangmat-arrest als in het Manegepaard-
arrest is een vorm van kwalitatieve aansprakelijkheid 
aan de orde. Geen aansprakelijkheid op grond van 
foutief onrechtmatig gedrag op basis van artikel 6:162 
BW, maar aansprakelijkheid omdat een persoon in een 
bepaalde kwaliteit tot een zaak of een dier staat. In het 
geval van het Hangmat- en Manegepaard-arrest ves-
tigt het enkele feit dat een persoon bezitter is van een 
gebrekkige opstal respectievelijk een dier aansprake-
lijkheid. Foutief gedrag in de zin van artikel 6:162 BW 
is daarvoor niet nodig. Juist omdat een fout of ‘schuld’ 
niet nodig is, wordt ook wel gesproken van risicoaan-
sprakelijkheid. Het BW kent meer vormen van kwali-
tatieve of risicoaansprakelijkheden: aansprakelijkheid 
voor personen (als ouder, werkgever, aannemer), aan-
sprakelijkheid voor zaken of dieren (art. 6:173-177 BW) 
en op basis van een Europese richtlijn de aansprakelijk-
heid voor gevaarlijke producten (art. 6:185 e.v. BW). Er 
bestaat een aantal vaak in elkaar overlopende rationes 
voor deze vormen van kwalitatieve aansprakelijkheid: 
de behoefte om een slachtoffer te beschermen tegen 
bewijsproblemen, de gedachte dat degene die het 
profijt heeft van een zaak die schade toebrengt daar 
ook de lasten van moet dragen (‘profijt beginsel’),14 
een vereenzelvigingsgedachte op grond waarvan een 
ondernemer die ervoor kiest een (hulp)persoon in te 
schakelen daar het risico voor moet dragen,15 of een 
gevaarzettingsbeginsel (als een zaak een verhoogd 
gevaar op schade met zich brengt, dan moet degene 
die dit verhoogde gevaar in het leven heeft geroepen 
instaan voor de schadelijke gevolgen).16 In menig geval 
gaat het niet om een enkele grondslag, maar om in el-
kaar overlopende rationes die de rechtvaardiging vor-
men voor een bepaalde kwalitatieve aansprakelijkheid. 

In het Hangmat-arrest en het Manegepaard-arrest be-
trof het dus twee van deze kwalitatieve aansprakelijk-
heden. In beide arresten draait het om de vraag naar 
de reikwijdte van die kwalitatieve aansprakelijkheid: 
gaat die zover dat zij aansprakelijkheid vestigt ook je-
gens medebezitters van de opstal of het dier, die dus 
dezelfde hoedanigheid hebben als de aansprakelijk 
gestelde persoon? 
A-G Spier had het in zijn conclusie voor het Hangmat-
arrest al voorspeld: de aansprakelijkheid van medebe-
zitters van andere zaken dan opstallen en voor dieren, 
moet telkens op de eigen merites worden beoordeeld. 
Telkens moet per norm worden beoordeeld tot hoever 
zij strekt en of zij ook bescherming beoogt te bieden 
jegens een medebezitter die schade heeft geleden 
door een zaak of dier. De Hoge Raad plaatst de vraag 
of medebezitters aansprakelijk jegens elkaar zijn zowel 
bij de aansprakelijkheid voor opstallen als voor dieren 
nadrukkelijk in de sleutel van het relativiteitsvereiste. 
Volgens dat in artikel 6:163 BW neergelegde vereiste, 
bestaat geen verplichting tot schade vergoeding wan-
neer de geschonden norm niet strekt tot bescherming 
tegen de schade zoals de benadeelde die heeft geleden. 
Het vaststellen van die strekking van een norm is vaak 
lastig, want de wettekst en/of de totstandkomings-
geschiedenis biedt slechts zelden sturing. Hier was 
dat – in beide gevallen – niet het geval.17 Maar wat 
rechtvaardigt dan precies het verschil tussen de Hang-
mat-zaak en het Manegepaard-arrest? In wezen twee 
punten: de ratio van artikel 6:179 BW verschilt volgens 
de Hoge Raad van die van artikel 6:174 BW, en ook de 
rol van de verzekering is een andere. Ik belicht hierna 
beide aspecten.

7 De ratio van artikel 6:179 BW
De eerste paar stappen die de Hoge Raad in de Ma-
negepaard-zaak zet, zijn nog identiek aan die in het 
Hangmat-arrest: de vraag of medebezitters van dieren 
jegens elkaar aansprakelijk kunnen worden gesteld, 
wordt beantwoord door het relativiteitsvereiste. Ook 
hier geven wettekst18 en wetsgeschiedenis volgens de 
Hoge Raad geen direct antwoord op de vraag of artikel 
6:179 BW ertoe strekt mede bezitters te beschermen en 
komt het aan op ‘wat naar maatschappelijke opvattin-
gen het meest redelijk moet worden geacht’. Tot zover 
niets nieuws, maar dan scheiden de wegen van de 
opstalaansprakelijkheid en de aansprakelijkheid voor 
dieren omdat het open criterium van de maatschap-
pelijke redelijkheidstoets in de woorden van de Hoge 
Raad ‘(…) kan leiden tot verschillende uitkomsten bij 
deze te onderscheiden gevallen van kwalitatieve aan-
sprakelijkheid’.
Die andersluidende uitkomst wordt in de eerste plaats 
gedragen door een andere ratio voor de aansprakelijk-
heid voor enerzijds opstallen: bewijsnood versus onbe-
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rekenbare energie van een dier en als gevolg daarvan 
een kenbaar risico dat de bezitter in het leven roept. 
Als de bezitter van een dier zijn medebezitter aan-
spreekt voor zijn schade, dan spreekt hij hem aan op 
een grond – gevaarzetting – die hemzelf ook treft. Een 
‘de pot verwijt de ketel dat hij zwart ziet’-verweer, en 
artikel 6:179 BW strekt tegen de achtergrond hiervan 
niet ter bescherming van het belang van een medebe-
zitter van een dier. 
Wat hiervan te denken? Op zichzelf kan aan de Hoge 
Raad worden toegegeven dat verschillen tussen de bei-
de vormen van kwalitatieve aansprakelijkheid waar-
neembaar zijn. Inderdaad is volgens de wetsgeschie-
denis de ratio voor artikel 6:174 BW vooral gelegen in 
bewijsnood ten aanzien van de vraag wie mogelijk 
een fout heeft gemaakt (architect, aannemer, onder-
aannemer, bezitter, eigenaar?), waar de ratio voor de 
aansprakelijkheid van dieren primair schuilt in de in-
herente gevaren van de eigen energie van het dier.19 
Inderdaad is de kenbaarheid van het gevaar bij dieren 
groter dan bij een opstal. Van degene die welbewust 
zo’n risico in het leven roept omdat hij om welke re-
den dan ook – eigen genot, economisch profijt in de 
bedrijfssfeer – zo’n dier aanschaft, mag mijns inziens 
eerder worden verwacht dat hij schadeplichtig is, ook 
als hij zelf het slachtoffer is van dat inherente risico. 
Maar toch is het oordeel van de Hoge Raad niet op een 
stevig fundament gebouwd. Kwalitatieve aansprake-
lijkheden zijn namelijk niet altijd op één motief ge-
baseerd20 en het onderscheid tussen de beide vormen 
van risicoaansprakelijkheid is minder groot dan de 
Hoge Raad dat doet voorkomen.21 Ook van opstallen 
is bekend dat zij schade kunnen veroorzaken (een bal-
kon kan instorten), al is niet bekend of, wanneer en in 
welke vorm.22 Zo bezien verschilt dat niet veel van de 
risico’s die dieren creëren: ook daarvan weet men dat 
die een gevaarlijke situatie in het leven kunnen roe-
pen, al is niet bekend of, wanneer en in welke vorm dat 
risico zich manifesteert.23 Toegegeven, sommige dieren 
zoals paarden en honden brengen meer inherente ri-
sico’s met zich dan sommige opstallen, maar dat geldt 
niet over de hele linie: veel dieren geven geen aanlei-
ding tot een verhoogd risico. Ik zie dan ook niet goed 
in waarom deze kenbaarheid een groot verschil in 
rechtsgevolg zou rechtvaardigen. Daar komt bij dat de 
oudere wetsgeschiedenis weliswaar wijst op verschil-
lende grondslagen, maar dat jongere wetshistorie juist 
ook algemene grondslagen aan alle vormen van kwa-
litatieve aansprakelijkheden ten grondslag legt. Zowel 
Zeeman24 als Hartlief25 wijst terecht op de Kamerstuk-
ken behorende bij de introductie van de kwalitatieve 
aansprakelijkheid voor gevaarlijke stoffen en verontrei-
niging van lucht, water of bodem, waar de volgende 
gemeenschappelijke grondslag wordt vermeld:26

‘Aan al deze aansprakelijkheden ligt dezelfde gedachte 
ten grondslag, nl. dat het hier gaat om bronnen van 
verhoogd gevaar en dat, zo dit gevaar zich verwezen-
lijkt, de slachtoffers hun bescherming dienen te vinden 
in een aansprakelijkheid van degene die voor het uit 
deze grond voortvloeiende gevaar verantwoordelijk 
moet worden geacht.’27

Elders in de parlementaire stukken bij deze wetswij-
ziging wordt erop gewezen dat ook het profijtbegin-
sel een gemeenschappelijk idee is bij alle vormen van 
risicoaansprakelijkheid. Zo bezien valt er een en ander 
af te dingen op de verschillen waar de Hoge Raad op 
wijst. 

8 De rol van de verzekering
Het tweede aspect waar de medeaansprakelijkheid van 
bezitters van opstallen zich onderscheidt van die van 
dieren, is volgens de Hoge Raad de rol van de verze-
kering. Juist omdat de aansprakelijkheid voor dieren 
gebaseerd is op de kenbare onberekenbare energie 
van het dier, ligt het volgens de Hoge Raad voor de 
hand dat de bezitter van dieren zich verzekert tegen 
eigen (personen)schade. Bovendien zouden gezien de 
frequentie van ongevallen de gevolgen van een aan-
sprakelijkheid voor de medebezitter van dieren voor de 
verzekeringsbranche groter en minder overzichtelijk 
zijn in vergelijking tot de aansprakelijkheid van mede-
bezitters van dieren.
Ook hier wankelt de motivering. In de eerste plaats 
baseert de Hoge Raad dit laatste vermoeden niet op 
gegevens en is onbekend of (i) die gevolgen daadwer-
kelijk groter of onoverzichtelijker zijn dan ten aanzien 
van de verzekering van opstallen en (ii) verzekerings-
problemen zullen rijzen bij het aannemen van aan-
sprakelijkheid van een medebezitter. Daar zijn in de 
procedure geen feitelijke gegevens over verstrekt en 
juist dat vormde voor A-G Spier in zijn conclusie voor 
het Manegepaard-arrest een reden om zich niet uit te 
spreken over de vraag naar aansprakelijkheid van me-
debezitters. Dat klemt te meer omdat de Hoge Raad in 
het Hangmat-arrest nog oordeelde dat de verzekeraar 
onvoldoende feitelijke gegevens had verstrekt om een 
conclusie te trekken over mogelijke nadelige gevolgen 
voor de verzekerbaarheid van opstallen (zie r.o. 4.3.5). 
Verder vraag ik mij af of het wel zo voor de hand ligt 
dat bezitters van dieren een adequate verzekering voor 
eigen (personen)schade afsluiten.28 De Hoge Raad geeft 
niet aan waar hij deze stelling op baseert en kwantita-
tieve data ontbreken. Er wordt louter op gewezen dat 
zo’n verzekering in het bijzonder geldt ‘voor het risico 
van – potentieel ernstige – schade aan de persoon’ (r.o. 
3.6.3) en dat schade aan een medebezitter van een dier 
‘(…) ook anderszins [is] te verzekeren, bijvoorbeeld in 
geval van schade aan de persoon door middel van een 
ongevallenverzekering’ (r.o. 3.6.4). Dat zijn wat mistige 
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toevoegingen, vooral omdat de ‘potentieel ernstige’ 
schade door een dergelijk ongeval vooral schuilt in 
langdurige of permanente arbeidsongeschiktheid. Die 
schade wordt niet gedekt door een normale ziektekos-
tenverzekering en in de regel ook niet door een regu-
liere particuliere ongevallenverzekering. Deze laatste 
verzekering geeft meestal slechts beperkt dekking voor 
arbeidsongeschiktheid, niet zelden een vaste beperkte 
geldsom bij het gemis aan een ledemaat. Om schade-
loos te worden gesteld voor de in de woorden van de 
Hoge Raad ‘potentieel ernstige schade’ van arbeidson-
geschiktheid, zal een arbeidsongeschiktheidsverzeke-
ring moeten worden afgesloten. Het lijkt mij niet voor 
de hand te liggen dat een particuliere bezitter van een 
dier een dergelijke arbeidsongeschiktheidsverzekering 
afsluit omdat hij zich bewust is van het risico op schade 
door zijn dier, zich ook bewust is van een mogelijke 
arbeidsongeschiktheid bij hemzelf, en zich vervolgens 
realiseert dat zijn reguliere (ongevallen)verzekering 
slechts beperkt dekking biedt. 
Met Fruytier kan ik mij wel voorstellen dat het wellicht 
meer voor de hand ligt dat bezitters van dieren dan 
bezitters van een opstal een aansprakelijkheidsverze-
kering voor schade aan derden afsluiten, juist omdat 
het concrete gevaar voor derden meer zichtbaar is.29 
Maar het eenvoudig (kunnen) afsluiten van zo’n aan-
sprakelijkheidsverzekering vormde in het Hangmat-
arrest juist een reden om de aansprakelijkheid voor 
medebezitters aan te nemen. 
Tot slot zie ik niet goed in dat de mogelijkheid dat ri-
sico’s van ongevallen door dieren mogelijk ook zouden 
kunnen worden verzekerd door een ongevallenverze-
kering,30 moet leiden tot een minder ruime aanspra-
kelijkheid in vergelijking tot de aansprakelijkheid voor 
opstallen. Want is het niet zo dat voor opstallen een 
dergelijke verzekering net zo makkelijk (of moeilijk) 
is af te sluiten als ten aanzien van dieren of dat zo’n 
verzekering in de regel dekking biedt voor ongevallen 
door dieren en opstallen?31 De Hoge Raad wijdt daar 
geen overweging aan, terwijl dat wel een relevant 
punt is.

9 De aansprakelijkheid in beroep of bedrijf
De tweede prejudiciële vraag was gericht op artikel 
6:181 lid 1 BW. Indien het dier bedrijfsmatig wordt 
gebruikt, zoals het manegepaard Imagine, dan is de 
uitoefenaar van het bedrijf en niet de bezitter aanspra-
kelijk voor toegebrachte schade. Een van de achterlig-
gende gedachten hierbij is dat het voor de benadeelde 
eenvoudiger is vast te stellen wie de bedrijfsmatig 
gebruiker van het dier of de zaak is dan de bezitter. 
Bovendien heeft degene die de zaak of het dier be-
drijfsmatig gebruikt, hier kennelijk profijt van, zodat 
hij de schade als bedrijfsrisico moet dragen. Dat is niet 
anders als het gaat om een bedrijfsmatige medebezit-

ter van het dier, zo maakt de Hoge Raad duidelijk. Hoe-
wel ook hier een andere uitkomst denkbaar zou zijn 
geweest – bijvoorbeeld omdat ook hier bewijsnood als 
rechtvaardiging voor artikel 6:181 lid 1 BW wordt ge-
noemd – kan ik mij in het oordeel van de Hoge Raad 
vinden. In de eerste plaats geldt de bewijsnood natuur-
lijk niet voor de bedrijfsmatig medegebruiker, want hij 
weet van de hoed en de rand. Verder speelt hier – an-
ders dan bij artikel 6:174 BW– het profijtbeginsel een 
prominenter rol: degene die een zaak, opstal of dier 
professioneel gebruikt, heeft daar profijt van en het is 
mijns inziens niet onredelijk om hem dan ook de lasten 
te laten dragen als diezelfde zaak, opstal of dier schade 
veroorzaakt. Niet relevant is of dat hemzelf betreft of 
een derde. Daar komt bij dat het voor een bedrijfsmatig 
(mede)gebruiker niet ongewoon is om een verzekering 
tegen arbeidsongeschiktheid af te sluiten, waarbij de 
premie waarschijnlijk zal worden doorberekend in de 
prijs van het product of dienst. Het is tegen deze ach-
tergrond niet onredelijk om de bedrijfs matige (mede)
gebruiker geen verhaal op de andere gebruiker toe te 
staan.32

Als artikel 6:181 BW toepasbaar is bij opstallen, en een 
opstal dus wordt gebruikt ter uitoefening van een ge-
zamenlijk bedrijf,33 dan wordt het voorgaande mijns 
inziens niet anders. Voor alle vormen van kwalitatieve 
aansprakelijkheid is de ratio hier immers eender: hier 
wordt de kwalitatieve aansprakelijkheid voor een be-
langrijk deel gedragen door het profijtbeginsel en is 
het afsluiten van een verzekering gebruikelijk en mo-
gelijk. Tegen deze achtergrond is het gerechtvaardigd 
dat de schade als bedrijfsrisico wordt genomen.34 

10 Ernst van het letsel als element?
De grondslagen die de Hoge Raad aanvoert voor zijn 
oordeel ten aanzien van artikel 6:179 BW zijn mijns 
inziens niet solide en hadden een tegengestelde con-
clusie allerminst in de weg hoeven te staan. In de li-
teratuur is daarom het vermoeden geuit dat de Hoge 
Raad tot het oordeel in de Hangmat-zaak is gekomen 
omdat de schade daar ernstiger was.35 Zou de uitkomst 
anders zijn geweest als de schadelijke gevolgen ern-
stiger of juist minder ernstig zouden zijn geweest? De 
Hoge Raad geeft geen expliciete aanwijzing om dit te 
veronderstellen. A-G Spier heeft in dit verband in zijn 
conclusies voor het Manegepaard-arrest betoogd dat 
onderscheid zou moeten worden gemaakt naar de 
ernst van het letsel.36 Dat zou in de relativiteitssleutel 
kunnen worden geplaatst, omdat de geschonden norm 
moet strekken tot bescherming tegen de schade zoals 
de benadeelde die heeft geleden. Een norm kan heel 
wel strekken ter bescherming van ernstige schade 
(Hangmat-arrest) en niet ter bescherming van min-
der ernstige schade (Manegepaard-arrest), zo moet 
de gedachte zijn. De bescherming van medebezitters 
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zou dan over de hele linie beperkt moeten worden 
tot ernstige letselschade: de norm uit artikel 6:179 BW 
zou slechts tot bescherming van schade als gevolg 
van ernstig letsel moeten strekken zodat de groep van 
ernstig getroffenen een financiële compensatie wordt 
geboden, ook als zij mede bezitter zijn. Ik vindt dit een 
sympathiek idee, maar net zo min als Den Hollander, 
Hartlief en Zeeman denk ik dat dat een werkbaar crite-
rium is, want hoe moet dan worden vastgesteld wan-
neer letsel ernstig genoeg is?37 

11 De volgende stap: aansprakelijkheid voor de 
medebezitter van gevaarlijke zaken?
Het begon met de aansprakelijkheid jegens een mede-
bezitter van een gebrekkige opstal. Het onderhavige 
arrest over de medebezitter van een dier vormde de 
tweede loot aan dezelfde stam. Maar er is nog een loot: 
de aansprakelijkheid voor gebrekkige zaken in de zin 
van artikel 6:173 BW. Is de bezitter daarvan aanspra-
kelijk voor de schade die een medebezitter lijdt? Ook 
hier komt het aan op het relativiteitsvereiste en moet 
de strekking van de norm worden achterhaald: biedt 
deze bescherming aan vorderingen van medebezit-
ters? Ook hier geeft de wetsgeschiedenis geen eendui-
dig antwoord op en dus moet indachtig het oordeel 
van de Hoge Raad in het Manegepaard-arrest het open 
redelijkheidscriterium worden toegepast en worden 
beoordeeld wat naar maatschappelijke opvattingen 
het meest redelijk moet worden geacht. Wat zal de 
Hoge Raad oordelen? Dat was na het Hangmat-arrest 
al moeilijk in te schatten en dat wordt na het Mane-
gepaard-arrest niet veel eenvoudiger. De Hoge Raad 
heeft immers geen strakke regel geformuleerd, en de 
redenen die hij heeft gegeven om bij de aansprakelijk-
heid voor dieren de aansprakelijkheid van een mede-
bezitter af te wijzen, zijn zacht.
Een belangrijk argument dat voor de aansprakelijkheid 
van een medebezitter pleit, is het feit dat artikel 6:173 
en 6:174 BW in vergelijkbare bewoordingen zijn gesteld 
en er blijkens de wettekst beide (mede) op gericht lij-
ken te zijn om slachtoffers van een gebrek, of dat nu 
aan een zaak of een opstal kleeft, te beschermen. Een 
andere behandeling laat zich tegen deze achtergrond 
moeilijk verklaren. Toch kan de Hoge Raad heel wel 
tot een tegengestelde uitkomst komen. In de eerste 
plaats heeft de Hoge Raad bij de aansprakelijkheid 
voor een opstal juist de nadruk gelegd op de bewijs-
nood ten aanzien van langdurig verborgen gebreken 
bij werken, die volgens de parlementaire geschiedenis 
de rechtvaardiging vormt voor artikel 6:174 BW. Uit 
de wetsgeschiedenis bij artikel 6:173 BW volgt dat de 
ratio voor de risicoaansprakelijkheid voor gebrekkige 
zaken niet wordt gedragen door bewijsnood, maar 
veeleer door de gedachte dat degene die een gebrek-
kige zaak gebruikt, verantwoordelijk is voor gevaarzet-

ting en daarom ‘het risico draagt’ voor een gebrek.38 
Deze risicogedachte ligt ook ten grondslag aan de door 
de Hoge Raad uit de wetsgeschiedenis gedestilleerde 
grondslag voor de aansprakelijkheid voor dieren, waar 
de parlementaire geschiedenis bij artikel 6:173 BW ook 
naar verwijst, en dus is een uitspraak langs de lijnen 
van het Manegepaard-arrest heel wel voorstelbaar.39 
In de tweede plaats moet uit het Manegepaard-arrest 
in ieder geval een terughoudende tred van de Hoge 
Raad worden afgeleid. Niet elke medebezitter kan 
aansprakelijk worden gesteld, maar daar moet een 
reden voor bestaan. Op grond van deze twee factoren 
kan de Hoge Raad heel wel tot het oordeel komen dat 
een medebezitter van een gebrekkige zaak niet aan-
sprakelijk is. Maar het hiervoor genoemde argument 
dat beide artikelen sterk op elkaar lijken en het feit dat 
ook verschillen bestaan met de aansprakelijkheid voor 
dieren (de onberekenbaarheid van een dier is vreemd 
aan een zaak)40 kunnen evengoed leiden tot een an-
dersluidend oordeel. Een oordeel dat wellicht beter 
valt uit te leggen, juist ook gezien de in paragraaf 6.2 
uiteengezette gemeenschappe lijke grondslag voor 
kwalitatieve aansprakelijkheden: het gaat vrijwel tel-
kens om het idee dat verhoogd gevaar wordt gecreëerd 
waartegen slachtoffers moeten worden beschermd. Of 
die gevaarlijke bron nu een opstal of zaak is, zou voor 
die beschermingsgedachte geen wezenlijk verschil 
moeten maken.

12 En de aansprakelijkheid voor gevaarlijke stof-
fen dan?
Ook voor de aansprakelijkheid van de medegebruiker 
van  gevaarlijke stoffen moet worden bezien wat de 
strekking van de in artikel 6:175 BW neergelegde norm 
is. Ook hier is de uitkomst na het Manegepaard-arrest 
niet zeker, maar een voorspelling kan wel worden ge-
daan. Een achterliggend motief om de medegebruiker 
van een gevaarlijke stof kwalitatief aansprakelijk te 
houden is dat hij degene is die ervoor kiest om een 
gevaarlijke stof te gebruiken, en hij die stof ook in 
zijn macht heeft. Als vervolgens die gevaarlijke stof 
schade veroorzaakt, dan is dat mede aan de gebrui-
ker te wijten. Daar komt ook hier bij dat het bij een 
bedrijfsmatig gebruik meer voor de hand ligt om een 
(arbeidsongeschiktheids)verzekering af te sluiten voor 
eigen schade, dat de premies daarvoor doorgaans wor-
den doorberekend in de prijs voor het product, dat de 
stof is gebruikt om profijt mee te behalen en dat het 
tegen die achtergrond niet onredelijk voorkomt om de 
schadelijke gevolgen ook voor rekening van de gebrui-
ker te laten komen, ook al is er een medebezitter in 
het spel.41 Zou een aanspraak van de bezitter jegens de 
medebezitter worden toegelaten, dan is de vordering 
gebaseerd op een grond – gevaarzetting – die hemzelf 
ook treft. Een dergelijk ‘pot verwijt de ketel dat hij 
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zwart ziet’-verweer is wat mij betreft dan ook goed 
voorstelbaar en tegen deze achtergrond strekt artikel 
6:175 BW niet ter bescherming van een medebezitter 
van een gevaarlijke stof. Ik zie geen overtuigende argu-
menten op grond waarvan de Hoge Raad tot een ander 
oordeel zou kunnen komen.

13 Conclusie
De Hoge Raad heeft de aansprakelijkheid voor me-
debezitters niet over de hele linie willen accepteren, 
maar de uitgezette lijn is niet strak: op het oordeel dat 
de strekking van de kwalitatieve aansprakelijkheid 
voor dieren en de verzekerbaarheid anders is bij de 
aansprakelijkheid voor een opstal, valt het een en an-
der af te dingen. Dat betekent dat niet met zekerheid 
te voorspellen is wat het oordeel zal zijn ten aanzien 
van medebezitters van gebrekkige zaken (6:173 BW) of 
gevaarlijke stoffen (6:175 BW).42 
Duidelijk is wel dat medebezitters van opstallen aan-
sprakelijk zijn en medebezitters van dieren niet. Een 

neveneffect van deze laatste vaststelling is dat het 
vanuit aansprakelijkheidsperspectief in het geheel 
geen baat biedt om een (huis)dier in mede-eigendom 
te hebben.43 Indien een dier schade heeft veroorzaakt 
aan een huisgenoot, is het op geen enkele wijze, ook 
niet om 50% van de schade te verhalen, aantrekkelijk 
om het dier in mede-eigendom te hebben. Nog sterker 
dan voorheen zal de noodzaak worden gevoeld om aan 
te (kunnen) tonen dat het dier in volledige eigendom 
is van degene die niet het slachtoffer is geworden van 
het dier. In dat geval gaat het immers om een normale 
artikel 6:179 BW- (of art. 6:181 BW-)situatie, en kan het 
slachtoffer de enige bezitter van het dier aanspreken 
tot vergoeding van de volledige schade. Dit zal in de 
toekomst de nodige juridische strijd opleveren, net 
zoals de reikwijdte van de Hangmat-doctrine nog on-
derwerp van juridisch debat zal blijven. De lijn die de 
Hoge Raad heeft uitgezet is immers allerminst strak.

Prof.mr. H.N. Schelhaas*

* Met dank aan prof.mr. W.H. van Boom en prof.mr. S.D. Lindenbergh voor commentaar op een eerdere versie van deze 
noot.

1 Daarnaast wordt art. 6:181 ingeroepen op grond waarvan, als een dier of zaak wordt gebruikt in de uitoefening van 
een bedrijf, de aansprakelijkheid rust op degene die het bedrijf uitoefent.

2 HR 8 oktober 2010, NJ 2011/465 m.nt. T. Hartlief. 
3 Voor het perspectief van het slachtoffer in deze zaak: zie S.D. Lindenbergh, Van smart naar geld, Deventer: Kluwer 

2013, p. 97-103.
4 In cassatie wordt veronderstellenderwijs uit gegaan van een gebrek in de opstal in de zin van art. 6:174.
5 Op grond van art. 6:180 zijn medebezitters hoofdelijk voor het geheel aansprakelijk voor de schade.
6 De Hoge Raad verwijst ter ondersteuning ook naar art. 6:180 lid 1, dat voor meerdere bezitters hoofdelijke aansprake-

lijkheid vestigt. Art. 6:10 lid 1 leidt er vervolgens toe dat wat de interne draagplicht betreft ieder voor het gedeelte dat 
hun in hun onderlinge verhouding aangaat, moet bijdragen. 

7 Zie onder meer P.W. den Hollander, ‘Noot bij het Hangmat-arrest’, AV&S 2011/5, p. 15; R.D. Lubach, ‘Opstalaansprake-
lijkheid tegenover de medebezitter: een nieuwe loot aan de stam van het aansprakelijkheidsrecht’, MvV 2010, afl. 12, 
p. 319; H.C.F. Schoordijk, ‘Een goede beslissing, zwak onderbouwd’, WPNR 2011/6876, p. 177-178.

8 Zie het overzicht in par. 8 van de conclusie van A-G Spier voor het Manegepaard-arrest. 
9 Onder meer: Lubach MvV 2010, afl. 12, p. 320. 
10 Zie Hartlief in nr. 19 van zijn noot bij HR 8 oktober 2010, NJ 2011/465 (Hangmat); F. Leopold, ‘Kwalitatieve aansprakelijk-

heid jegens medebezitter’, TVP 2010, afl. 4, p. 111 en 113 (die opmerkt dat de aansprakelijkheidsverzekering hierdoor 
bijna het karakter van een first-party-ongevallenverzekering krijgt), MvV 2010, afl. 12, p. 320; F.T. Oldenhuis, ‘De Hang-
matzaak’, NJB 2010, p. 2460.

11 Zie onder meer Hartlief in nr. 14 van zijn noot bij HR 8 oktober 2010, NJ 2011/465 (Hangmat).
12 Zie onder meer Hartlief in nr. 15 van zijn noot bij HR 8 oktober 2010, NJ 2011/465 (Hangmat); Den Hollander 2011, p. 49.
13 Een voorbeeld biedt Rb. Den Haag 4 maart 2015, NJF 2105/246 (Jengo): een bezitter van hond Jengo wordt door de 

hond gebeten en spreekt haar man als medebezitter van het dier en diens verzekeraar aan. De rechtbank wijst de 
vorderingen in een goed gemotiveerd vonnis af.

14 De aansprakelijkheid voor personen (anders dan in de kwaliteit van ouder) wordt vooral gedragen door het profijtbe-
ginsel: de (rechts)persoon die een werknemer of zelfstandige in de uitvoering van zijn bedrijf betrekt, heeft profijt van 
deze persoon en zal om die reden jegens derden moeten opdraaien voor de schadelijke gevolgen van deze ingescha-
kelde personen: zie o.m. F.T. Oldenhuis, Onrechtmatige daad: aansprakelijkheid voor personen (Mon. BW nr. B46), 
Deventer: Kluwer 2014, nr. 78.
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15 Het is voor de benadeelde niet altijd helder dát de werkzaamheden door een derde worden uitgevoerd: hij zal de 
daden van deze derde vaak vereenzelvigen met die van de onderneming die deze derden betrekt en mede daarom is 
de ondernemer kwalitatief aansprakelijk. Zie o.m. Oldenhuis 2014, nr. 78. 

16 Voor een overzicht: E. Bauw, Onrechtmatige daad: aansprakelijkheid voor zaken (Mon. BW nr. B47), Deventer: Wol-
ters Kluwer 2015, nr. 3.

17 Zie recent over het relativiteitsvereiste: P.W. den Hollander, De relativiteit van de wettelijke norm (diss. Leiden), De-
venter: Wolters Kluwer 2016, en p. 109 e.v. over het vaststellen van de strekking van een norm.

18 A.A.M. Zeeman, ‘De Hangmat-doctrine begrensd’, AV&S 2016/21, p. 119 wijst nog terecht op het feit dat uit de wettekst 
wellicht nog wel een aanwijzing kan worden geput: waar art. 6:169-172 expliciet spreken van aansprakelijkheid of 
schade van een derde, doen noch art. 6:174 noch art. 6:179 dat.

19 Zo ook L. Homan, ‘Een paard is geen hangmat’, Bb 2016/30, p. 118 e.v.; P.A. Fruytier, ‘Aansprakelijkheid van medebezit-
ters: een beschouwing van de Hangmat-jurisprudentie en een onderzoek naar haar reikwijdte’, MvV 2016, afl. 5, p. 154-
155. Den Hollander, AV&S 2011/5, p. 17 vat samen dat het vooral gaat om een gevaarzettingsgedachte. 

20 Zo ook J.K. Stam & J.H.G. Verweij-Hoogendijk, ‘Risico, relativiteit, redelijkheid’, TVP 2016, afl. 2, p. 48-49.
21 Vgl. Zeeman AV&S 2016/21, p. 121, die stelt dat beide artikelen uiteindelijk strekken ter bescherming van benadeelden. 
22 De materiële aansprakelijkheidsnorm verschilt natuurlijk wel: aansprakelijkheid voor een opstal bestaat in beginsel 

pas als een opstal niet voldoet aan de eisen die men daaraan mag stellen en hij daardoor gevaar voor personen of 
zaken oplevert (art. 6:174 lid 1), terwijl voor dieren een ‘gebrek’ niet relevant is.

23 Zo ook I. Giesen, ‘Aansprakelijkheid voor dieren jegens medebezitters revisited: de Hoge Raad wijst af!’, AV&S 2016/12, 
p. 75.

24 Zeeman AV&S 2016/21, p. 120.
25 Hartlief in nr. 16 van zijn noot bij HR 29 januari 2016, NJ 2016/173 (Manegepaard).
26 Kamerstukken II 1988/89, 2102. 
27 Kamerstukken II 1988/89, 2102, 3, p. 6-7.
28 Zeeman AV&S 2016/21, p. 121 is stelliger: volgens hem ligt het voor zowel dieren als opstallen niet voor de hand om zo’n 

ongevallenverzekering af te sluiten. 
29 Fruytier, MvV 2016, afl. 5, p. 155.
30 HR 29 januari 2016, NJ 2016/173 m.nt. T. Hartlief (Manegepaard), r.o. 3.6.4.
31 Zo ook Stam & Verweij-Hoogendijk, TVP 2016, afl. 2, p. 48-49.
32 Evenzo Zeeman AV&S 2016/21, p. 125.
33 Art. 6:181 is blijkens de tekst van lid 1 immers niet van toepassing als de schade niet met de uitoefening van het bedrijf 

in verband staat.
34 Zo ook Fruytier, MvV 2016, afl. 5, p. 156.
35 Onder meer Stam & Verweij-Hoogendijk, TVP 2016, afl. 2, p. 51.
36 Conclusie A-G Spier voor het Manegepaard-arrest, sub 17.2, en in gelijke zin zijn conclusie voor het Hangmat-arrest, 

sub 4.22 e.v. 
37 Hartlief in nr. 11 van zijn noot bij HR 29 januari 2016, NJ 2016/173 (Hangmat); Den Hollander AV&S 2011/5, p. 48; Zeeman 

AV&S 2016/21, p. 122. Anders: Stam & Verweij-Hoogendijk, TVP 2016, afl. 2, p. 51, die dit in ieder geval een ‘eleganter’ 
aanpak noemen omdat dit beter in staat is om de verschillende uitkomsten te verenigen.

38 Parl. Gesch. boek 6 (TM), p. 746.
39 Zo ook Fruytier, MvV 2016, afl. 5, p. 157 en Hartlief in nr. 15 van zijn noot bij HR 29 januari 2016, NJ 2016/173 (Manege-

paard). Anders: Zeeman AV&S 2016/21, p. 123, die juist meent dat de ratio meer lijkt op die van art. 6:174 ‘een roerende 
zaak kan net als een onroerende zaak een gebrek hebben, waardoor het een gevaar oplevert’. Dat lijkt mij juist een mo-
tief dat meer aansluit bij de gevaarzettingsgedachte die achter de kwalitatieve aansprakelijkheid voor dieren schuil 
gaat. 

40 In deze zin Zeeman AV&S 2016/21, p. 123.
41 Zo ook Zeeman AV&S 2016/21, p. 124.
42 Voor een vergelijkbaar bezwaar: Stam & Verweij-Hoogendijk, TVP 2016, afl. 2, p. 48-49.
43 Zie ook A.G. Castermans in zijn blog van 8 februari 2016: ‘Imagine no insurance’, http://leidenlaw blog.nl/articles/

imagine-no-insurance. 

http://leidenlawblog.nl/articles/imagine-no-insurance
http://leidenlawblog.nl/articles/imagine-no-insurance
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Hoge Raad 28 september 2018
ECLI:NL:HR:2018:1810
AA 2019, p. 293-302 m.nt. H.N. Schelhaas

eIgen HaaRd

Prejudiciële beslissing
in de zaak van:
De stichting Woningstichting Eigen Haard,
gevestigd te Amsterdam,
Eiseres in eerste aanleg,
advocaten in de prejudiciële procedure: mr. J.P. Heering 
en mr. J.W. de Jong,
tegen
1. [verweerder 1] ,
wonende te [woonplaats] ,
advocaat in de prejudiciële procedure: mr. J.P. van den 
Berg,
2. Hen die verblijven in de onroerende zaak plaatselijk 
bekend als [a-straat 1] te ( [postcode] ) Amsterdam,
in de prejudiciële procedure niet verschenen,
Gedaagden in eerste aanleg.
Partijen zullen hierna ook worden aangeduid als Eigen 
Haard en [verweerder 1] .

1 Het geding in feitelijke instantie
Voor het verloop van het geding in feitelijke instantie 
verwijst de Hoge Raad naar de tussenvonnissen in de 
zaak C/13/641880/KG ZA 18-55 van de voorzieningen-
rechter in de rechtbank Amsterdam van 13 februari 
2018 en 26 februari 2018.

De tussenvonnissen zijn aan deze beslissing gehecht.

2 De prejudiciële procedure
Bij laatstgemeld tussenvonnis heeft de voorzieningen-
rechter op de voet van art. 392 Rv prejudiciële vragen 
aan de Hoge Raad gesteld.

Beide partijen hebben schriftelijke opmerkingen als 
bedoeld in art. 393 lid 1 Rv ingediend.
Na daartoe desgevraagd in de gelegenheid te zijn ge-
steld, heeft mr. M.E.M.G. Peletier, advocaat bij de Hoge 
Raad, namens de Vereniging Nederlandse Woonbond 
op de voet van art. 393 lid 2 Rv schriftelijke opmerkin-
gen ingediend.
De conclusie van de Advocaat-Generaal M.H. Wissink 
strekt tot beantwoording van de prejudiciële vragen 
als voorgesteld onder 4.2 van die conclusie.

3 Beantwoording van de prejudiciële vragen
3.1 Bij de beantwoording van de prejudiciële vragen 
gaat de Hoge Raad uit van de volgende feiten:
i) Eigen Haard, een toegelaten instelling in de zin van 
de Woningwet, heeft met ingang van 19 augustus 2014 

een zogenoemde sociale huurwoning verhuurd aan 
[verweerder 1] .
ii) In art. 10 lid 11 van de op de huurovereenkomst van 
toepassing verklaarde algemene voorwaarden sociale 
woonruimte is bepaald dat het de huurder verboden is 
het gehuurde, al dan niet tijdelijk, in zijn geheel onder 
te verhuren of aan derden in gebruik af te staan. Art. 10 
lid 12 bepaalt dat het de huurder verboden is om een 
gedeelte van het gehuurde onder te verhuren of aan 
derden in gebruik te geven, tenzij de verhuurder hier-
voor vooraf schriftelijk toestemming heeft gegeven.
iii) [verweerder 1] heeft, zonder toestemming van Eigen 
Haard, de woning gedurende de periode van mei 2017 
tot december 2017 in gebruik gegeven aan een gezin. 
Hij heeft daarmee in strijd gehandeld met art. 10 lid 
12 van de algemene voorwaarden sociale woonruimte.
3.2 In dit kort geding vordert Eigen Haard, voor zover 
thans van belang, ontruiming van de woning op de 
grond dat [verweerder 1] zodanig is tekortgeschoten in 
de nakoming van zijn verplichtingen uit de huurover-
eenkomst dat ontbinding van de huurovereenkomst is 
gerechtvaardigd.
[verweerder 1] voert hiertegen verweer, met name op 
de grond dat de tekortkoming, gelet op de omstandig-
heden van het geval, niet de ontbinding van de huur-
overeenkomst rechtvaardigt.
3.3 De voorzieningenrechter heeft, na bespreking van 
de wederzijdse stellingen, tot feitelijk uitgangspunt 
genomen dat [verweerder 1] het gehuurde steeds als 
hoofdverblijf is blijven bewonen, maar gedurende iets 
meer dan een half jaar tevens in het gehuurde koste-
loos onderdak heeft verleend aan een gezin met een 
jong kind dat anders op straat kwam te staan. Voorts 
heeft hij aangenomen dat [verweerder 1] aanvankelijk 
de bedoeling had het gezin voor een korte periode on-
derdak te bieden, om welke reden van ‘woonfraude’ 
geen sprake is, maar dat hij wel is tekortgeschoten in 
de nakoming van zijn uit de huurovereenkomst voort-
vloeiende verplichtingen omdat hij voor die tijdelijke 
inwoning geen toestemming had gevraagd of verkre-
gen van de verhuurder.
De voorzieningenrechter overwoog vervolgens dat de 
te beantwoorden vraag is of deze tekortkoming ont-
binding van de overeenkomst rechtvaardigt. Hij heeft 
aanleiding gezien de volgende prejudiciële vragen aan 
de Hoge Raad te stellen (cursiveringen in het origineel 
zijn overgenomen):

“1. Dient artikel 6:265 lid 1 BW letterlijk te worden uitge-
legd in die zin dat iedere tekortkoming van een partij in de 
nakoming van een van haar verbintenissen aan de weder-
partij de bevoegdheid geeft om de overeenkomst geheel 
of gedeeltelijk te ontbinden, tenzij het maken van een uit-
zondering hierop gerechtvaardigd is aan de hand van de in 
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de wet genoemde gezichtspunten? Zo niet, hoe dient deze 
bepaling dan te worden uitgelegd?
2. Is er aanleiding bijzondere eisen te stellen ten aanzien 
van ontbinding van een overeenkomst van huur en ver-
huur van sociale woonruimte, ervan uitgaande dat zulke 
woonruimte schaars is?”

3.4 Art. 6:265 lid 1 BW bepaalt ten aanzien van weder-
kerige overeenkomsten dat iedere tekortkoming van 
een partij in de nakoming van een van haar verbinte-
nissen, aan de wederpartij de bevoegdheid geeft om 
de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, 
tenzij de tekortkoming, gezien haar bijzondere aard of 
geringe betekenis, deze ontbinding met haar gevolgen 
niet rechtvaardigt. Art. 6:265 lid 2 BW bepaalt dat, voor 
zover nakoming niet blijvend of tijdelijk onmogelijk is, 
de bevoegdheid tot ontbinding pas ontstaat wanneer 
de schuldenaar in verzuim is.
3.5 De wetgever heeft aan art. 6:265 lid 1 BW de struc-
tuur gegeven van een hoofdregel (kort gezegd: iedere 
tekortkoming geeft de schuldeiser de bevoegdheid de 
overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden), ge-
volgd door een ‘tenzij-bepaling’ die een uitzondering 
op de hoofdregel inhoudt. In de parlementaire ge-
schiedenis van deze bepaling is daarover het volgende 
opgemerkt:

“De slotwoorden van de eerste zin noemen een groep ge-
vallen, waarin ontbinding niet toegestaan is. Reeds lang 
wordt algemeen aanvaard dat de rechter ontbinding kan 
weigeren op grond dat de wanprestatie van te geringe 
betekenis is. Uit het arrest van de Hoge Raad van 16 janu-
ari 1959, N.J. 1960 no. 46, is bovendien gebleken dat men 
met dit kwantitatieve criterium nog niet geheel uitkomt, 
maar dat ook de bijzondere aard van een bepaalde tekort-
koming en de uitzonderlijk ingrijpende gevolgen van een 
concrete ontbinding factoren zijn die kunnen meewerken 
tot het oordeel dat de tekortkoming de ontbinding niet kan 
rechtvaardigen. In overeenstemming met het geciteerde 
arrest schrijft de hier besproken bepaling een afweging 
voor waarbij de zojuist genoemde aspecten in aanmerking 
worden genomen. Het is zeer goed denkbaar dat deze af-
weging leidt tot de conclusie dat een algehele ontbinding 
niet, maar een vorm van gedeeltelijke ontbinding wel door 
de tekortkoming gerechtvaardigd kan worden. Men blijve 
zich echter steeds ervan bewust dat de hier besproken zin-
snede een uitzonderingsbepaling is, en dat vooral de geval-
len waarin de bijzondere aard van de tekortkoming of de 
buitengewoon ingrijpende gevolgen van een ontbinding 
de doorslag geven tot een uitsluiting van de ontbinding, 
vrij zeldzaam zijn. Daarbij moet meewegen dat het voor 
de rechtszekerheid van groot belang is dat verklaringen 
tot ontbinding niet te spoedig nietig worden verklaard. 
In het algemeen moet een teleurgestelde crediteur erop 
kunnen rekenen dat hij recht op ontbinding heeft. Voor de 

schuldeiser die aan zijn bevoegdheid twijfelt, is overigens 
de mogelijkheid opengelaten om het oordeel van de rech-
ter in te roepen.”

(T.M., Parl. Gesch. Boek 6, p. 1005)
Hoewel uit de slotzinnen van deze passage ook wel 
anders is afgeleid, is onjuist de opvatting dat de in de 
tenzij-bepaling neergelegde uitzondering op de hoofd-
regel slechts ‘bij uitzondering’ toegepast kan worden 
of op een ‘zeldzaam’ geval betrekking heeft. In de 
rechtspraak van de Hoge Raad is art. 6:265 lid 1 BW ook 
nooit aldus uitgelegd (zie hierna).
De tenzij-bepaling van art. 6:265 lid 1 BW is vergelijk-
baar met de tenzij-bepaling in art. 6:74 lid 1 BW, welk 
artikel eveneens de structuur kent van hoofdregel (ie-
dere tekortkoming in de nakoming van een verbinte-
nis verplicht de schuldenaar tot schadevergoeding) en 
uitzondering (tenzij de tekortkoming de schuldenaar 
niet kan worden toegerekend). Zoals in laatstgenoemd 
artikel de hoofdregel en de tenzij-bepaling tezamen 
uitdrukking geven aan de materiële rechtsregel dat 
slechts een toerekenbare tekortkoming (wanpresta-
tie) tot schadevergoeding verplicht, zo brengen in art. 
6:265 lid 1 BW de hoofdregel en de tenzij-bepaling te-
zamen de materiële rechtsregel tot uitdrukking dat, 
kort gezegd, slechts een tekortkoming van voldoende 
gewicht recht geeft op (gehele of gedeeltelijke) ontbin-
ding van de overeenkomst. In zodanig geval behoeft 
niet van een schuldeiser gevergd te worden dat hij 
met een tekortschietende wederpartij als contracts-
partner verder moet; in die zin moet ook de hiervoor 
geciteerde passage uit de parlementaire geschiedenis 
begrepen worden.
De inhoudelijke maatstaf dat, kort gezegd, slechts 
een tekortkoming van voldoende gewicht recht geeft 
op ontbinding van de overeenkomst, stoelt op de re-
delijkheid en billijkheid en stemt inhoudelijk over-
een met vaste rechtspraak van de Hoge Raad, zowel 
onder oud recht als onder huidig recht. Zie voor het 
tot 1 januari 1992 geldende recht onder meer HR 11 
juni 1982, ECLI:NL:HR:1982:AG4400, NJ 1983/695, rov. 
3.3 (Gallas/Mozes en Oskam) en HR 10 augustus 1992, 
ECLI:NL:HR:1992:ZC0673, NJ 1992/715, rov. 3.3 (Lensink/
Van Koppenhagen), en voor het huidige recht onder 
meer HR 3 april 2009, ECLI:NL:HR:2009:BH0762, NJ 
2009/319, rov. 3.4 en 3.7 (WonenBreburg/[B]) en HR 29 
april 2011, ECLI:NL:HR:2011:BP4340,rov. 3.40 ([C]/Staat).
3.6 Ten aanzien van de stelplicht en bewijslast brengt 
de structuur van hoofdregel en tenzij-bepaling in de 
systematiek van het BW echter wel mee dat de schuld-
eiser moet stellen en zo nodig bewijzen dat sprake is 
van een tekortkoming aan de zijde van de schuldenaar 
(en in voorkomend geval dat voldaan is aan de eis van 
art. 6:265 lid 2 BW dat de schuldenaar in verzuim is), en 
dat het aan de schuldenaar is om de omstandigheden 
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te stellen en zo nodig te bewijzen die zien op toepas-
sing van de tenzij-bepaling. Zie onder meer HR 22 juni 
2007, ECLI:NL:HR:2007:BA4122, NJ 2007/343, rov. 5.2 ([A]/
Tycho). Dit gold ook reeds onder het oude recht; zie on-
der meer HR 31 december 1993, ECLI:NL:HR:1993:ZC1217, 
NJ 1994/317 (Abbas/Woningbouwvereniging), met ver-
wijzing naar HR 25 juni 1971, ECLI:NL:HR:1971:AC5312, 
NJ 1971/398 (Simonis/Bugshan). Deze verdeling van de 
stelplicht past ook bij het gegeven dat de omstandig-
heden die een beroep op de tenzij-bepaling ondersteu-
nen veelal in het domein van de schuldenaar zullen 
liggen.
3.7 In het hiervoor in 3.5 en 3.6 weergegeven stelsel 
worden de belangen van de schuldenaar beschermd 
doordat voor ontbinding eerst plaats is indien de 
schuldeiser aantoont dat de schuldenaar is tekortge-
schoten in de nakoming van zijn verbintenis en, voor 
zover vereist, in verzuim verkeert, terwijl de belangen 
van de schuldenaar voorts – naast de in art. 6:86 BW 
besloten liggende mogelijkheid dat hij zijn verzuim 
zuivert – bescherming vinden in de tenzij-bepaling van 
art. 6:265 lid 1 BW (zie ook hierna in 3.8.1-3.8.4).
Dat het aan de schuldenaar is om zich op de tenzij-
bepaling te beroepen, sluit niet uit dat onder omstan-
digheden in het verweer van de schuldenaar dat geen 
sprake is van een tekortkoming, afhankelijk van de 
daartoe aangevoerde feiten en omstandigheden, het 
(subsidiaire) betoog besloten kan liggen dat de tekort-
koming – indien deze in rechte wordt aangenomen – 
gelet op de omstandigheden van het geval niet de ge-
hele of gedeeltelijke ontbinding van de overeenkomst 
rechtvaardigt. Of dat zo is, is een kwestie van uitleg van 
de stellingen van de schuldenaar en zal mede ervan 
afhangen of een dergelijk (subsidiair) betoog voor de 
schuldeiser voldoende kenbaar was.
3.8.1 De afweging die in het kader van de tenzij-bepa-
ling van art. 6:265 lid 1 BW plaatsvindt bij beantwoor-
ding van de vraag of de ontbinding in het concrete 
geval gerechtvaardigd is, geschiedt niet slechts (zoals 
de eerste prejudiciële vraag het formuleert) “aan de 
hand van de in de wet genoemde gezichtspunten”. 
Naast de in art. 6:265 lid 1 BW genoemde gezichts-
punten (bijzondere aard of geringe betekenis van de 
tekortkoming; gevolgen van de ontbinding) kunnen 
immers alle overige omstandigheden van het geval 
van belang zijn. Dat volgt uit de vaste rechtspraak 
van de Hoge Raad, zowel onder oud recht als huidig 
recht. Zie voor het oude recht onder meer het hiervoor 
in 3.5 vermelde arrest Gallas/Mozes en Oskam, rov. 3.3, 
en voor het huidige recht onder meer HR 27 november 
1998, ECLI:NL:HR:1998:ZC2789, NJ 1999/197, rov. 3.4 (De 
Bruin/Meiling).
3.8.2 Dat bij beantwoording van de vraag of de ontbin-
ding gerechtvaardigd is, alle omstandigheden van het 
geval van belang kunnen zijn, brengt ook mee dat niet 

op voorhand aan één gezichtspunt een beslissende rol, 
ongeacht de overige omstandigheden van het geval, 
kan worden toegekend. Zo is in HR 24 november 1995, 
ECLI:NL:HR:1995:ZC1859, NJ 1996/160, rov. 5 (Tromp/
Regency), geoordeeld dat geen rechtsregel meebrengt 
dat, indien de wanprestatie van de wederpartij van 
dien aard is dat zij in beginsel ontbinding van de 
overeenkomst rechtvaardigt, de schuldeiser toch van 
ontbinding behoort af te zien ‘op de enkele grond dat 
hij door een alternatief – bijvoorbeeld nakoming met 
schadevergoeding – niet in een wezenlijk nadeliger po-
sitie zou komen te verkeren’. In het hiervoor in 3.8.1 ge-
noemde arrest De Bruin/Meiling is de stelling verwor-
pen dat voor ontbinding van een huurovereenkomst 
als daar aan de orde (huur van bedrijfsruimte) een 
‘ernstige tekortkoming’ is vereist en dat bij toetsing of 
daarvan sprake is de ernst van de tekortkoming moet 
worden afgewogen tegen het belang van de huurder 
bij voortzetting van de huurovereenkomst. 

In HR 22 oktober 1999, ECLI:NL:HR:1999:ZC2993, NJ 
2000/208 (Twickler/R.) is als onjuist bestempeld dat 
een tekortkoming in bedingen die niet ‘de kern’ van 
de overeengekomen prestatie betreffen, slechts tot 
ontbinding zou kunnen leiden indien de schuldei-
ser stelt en bewijst dat zijn belang bij ontbinding 
zwaarder weegt dan het belang van de schuldenaar 
bij instandhouding van de overeenkomst. En in HR 4 
februari 2000, ECLI:NL:HR:2000:AA4728, NJ 2000/562 
(Mol/Meijer) is de stelling verworpen dat, ook indien 
(kort gezegd) toetsing aan de tenzij-bepaling niet mee-
brengt dat de ontbinding ongerechtvaardigd is, het de 
schuldeiser niet vrijstaat te kiezen voor ontbinding van 
de overeenkomst wanneer hem een ‘voor de schulde-
naar minder bezwaarlijke mogelijkheid van redres’ ter 
beschikking staat.
3.8.3 Het zojuist overwogene sluit vanzelfsprekend 
niet uit – zoals overigens ook al uit deze en andere 
arresten afgeleid kan worden – dat aan de bedoelde 
gezichtspunten in voorkomend geval wel gewicht kan 
toekomen, maar dan door in het kader van de tenzij-
bepaling te onderzoeken of de tekortkoming, gelet 
op alle omstandigheden van het geval, de ontbinding 
rechtvaardigt. Zo kan ten gunste van de schuldenaar 
bijvoorbeeld rekening worden gehouden met het feit 
dat hij na het intreden van zijn verzuim de achterstal-
lige bedragen alsnog heeft betaald (Gallas/Mozes en 
Oskam; Lensink/Van Koppenhagen), met de aard van 
de desbetreffende overeenkomst (Mol/Meijer), met de 
aard en betekenis van het beding in de naleving waar-
van de schuldenaar is tekortgeschoten (Twickler/R., 
rov. 3.4.2), of met de omstandigheid dat de schulde-
naar zich niet bewust was van de tekortkoming (al-
dus met betrekking tot de huur van woonruimte: HR 
3 april 2009, ECLI:NL:HR:2009:BH0762, NJ 2009/319, 
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rov. 3.7 (WonenBreburg/[B]) en HR 29 mei 2009, 
ECLI:NL:HR:2009:BH2952, NJ 2009/244, rov. 3.4.3-3.4.4 
([D]/De Alliantie)).
Voorts volgt bijvoorbeeld reeds uit de parlementaire 
geschiedenis dat het bestaan van een voor de schul-
denaar minder bezwaarlijke mogelijkheid van redres 
een van de omstandigheden kan zijn die (hoewel op 
zichzelf niet beslissend, zie het hiervoor in 3.8.2 ge-
noemde arrest Tromp/Regency) in het kader van de 
tenzij-bepaling kan worden meegewogen; in M.v.A. II, 
Parl. Gesch. Boek 6,p. 1012, wordt immers over de in de 
tenzij-bepaling voorkomende woorden ‘met haar ge-
volgen’ opgemerkt dat deze “recht doen wedervaren 
aan de bijzondere aandacht die hier toekomt aan de 
gevolgen van de ontbinding, welke in het algemeen in-
grijpender zijn dan die van omzetting in een vordering 
tot vervangende schadevergoeding”.
3.8.4 Opmerking verdient nog dat de overweging 
in het arrest Mol/Meijer dat voor de werking van de 
redelijkheid en billijkheid te dezer zake slechts een 
beperkte ruimte is opengelaten, aldus verstaan moet 
worden dat in het kader van art. 6:265 lid 1 BW reeds 
alle omstandigheden van het geval verdisconteerd 
kunnen worden, met name ook met betrekking tot de 
toepassing van de tenzij-bepaling (die ook zelf op de 
redelijkheid en billijkheid gebaseerd is, zie de slotali-
nea van 3.5 hiervoor), en dat om die reden daarnaast 
weinig behoefte bestaat aan en dus weinig ruimte 
overblijft voor een daarvan te onderscheiden werking 
van de redelijkheid en billijkheid.
3.9 Gelet op het voorgaande bestaat ten aanzien van 
de ontbinding van een overeenkomst van huur en ver-
huur van sociale woonruimte geen behoefte aan bij-
zondere regels. Bij de toepassing van art. 6:265 lid 1 BW 
kan rekening worden gehouden zowel met het belang 
van sociale woningbouwverenigingen of -stichtingen 
om, in geval van misbruik of een andere tekortkoming 
aan de zijde van de huurder die van voldoende gewicht 
is, de woning beschikbaar te krijgen ten behoeve van 
anderen die aangewezen zijn op een sociale huurwo-
ning, als met het belang van de huurder om het ingrij-
pende gevolg van ontbinding en ontruiming te vermij-
den. Het is aan de feitenrechter om te beoordelen of 
de tekortkoming, gelet op de omstandigheden van het 
geval, waaronder het concrete belang van de huurder 
bij het voortduren van de huurovereenkomst, van vol-
doende gewicht is om de overeenkomst te ontbinden.

Deze beoordelingsruimte heeft de rechter ook indien 
tegen de huurder verstek is verleend. Dat ligt besloten 
in de in art. 7:231 lid 1 BW dwingend voorgeschreven 
rechterlijke tussenkomst voor de ontbinding van een 
huurovereenkomst met betrekking tot, kort gezegd, 
woon- of bedrijfsruimte of een woonwagen. Blijkens de 
parlementaire geschiedenis van (het op woonruimte 

betrekking hebbende) art. 7A:1623n (oud) BW – dat in 
zoverre ongewijzigd is opgegaan in het huidige art. 
7:231 lid 1 BW – strekt die verplichte tussenkomst im-
mers ertoe dat zodanige ontbinding “alleen op verant-
woorde wijze kan [plaatsvinden] wanneer de rechter 
het gewicht van de tekortkoming in verhouding tot 
het woonbelang van de huurder vooraf beoordeelt” 
(Kamerstukken II 1978/79, 14249, nr. 11, p. 3). Deze rech-
terlijke beoordeling vindt vanzelfsprekend (ook in ver-
stekzaken) wel haar praktische begrenzing erin dat de 
rechter slechts rekening kan houden met de voor hem 
kenbare feiten en omstandigheden.

4 Beslissing
De Hoge Raad:
beantwoordt de eerste prejudiciële vraag op de hier-
voor in 3.5-3.8.4 weergegeven wijze, en de tweede 
prejudiciële vraag op de hiervoor in 3.9 weergegeven 
wijze;
begroot de kosten van deze procedure op de voet van 
art. 393 lid 10 Rv op € 1.800,-- aan de zijde van Eigen 
Haard en op € 1.800,-- aan de zijde van [verweerder 1] .

Noot

1 Ontbinding bij elke tekortkoming? 
Het is een klassieke kwestie: mag een overeenkomst 
bij elke tekortkoming worden ontbonden, of alleen als 
die tekortkoming voldoende zwaarwegend is? In een 
aantal rechtsstelsels wordt van dit laatste uitgegaan: 
een overeenkomst kan pas worden ontbonden bij een 
gekwalificeerde tekortkoming, ook wel een funda-
mental breach genoemd. Als de tekortkoming niet 
heel ernstig is, dan kan de overeenkomst niet worden 
ontbonden maar komt de crediteur andere remedies 
toe, zoals schadevergoeding en nakoming. 
Het Nederlandse uitgangspunt is in artikel 6:265 BW 
vervat: ontbinding van een overeenkomst is bij iedere 
tekortkoming mogelijk, tenzij de tekortkoming ge-
zien haar bijzondere aard of geringe betekenis, deze 
ontbinding met haar gevolgen niet rechtvaardigt. Het 
uitgangspunt is dus niet dat de eiser een wezenlijke 
(‘fundamental’) tekortkoming moet aantonen en dat is 
ook geen harde voorwaarde voor het ontbindingsrecht, 
maar hij mag een overeenkomst bij elke tekortkoming 
ontbinden. Het is echter aan de wederpartij om aan 
te tonen dat het gaat om een te onbelangrijke tekort-
koming: in dat geval is ontbinding op grond van de 
tenzij-bepaling uit artikel 6:265 BW toch niet mogelijk. 
In het Eigen Haard-arrest van het afgelopen najaar 
spreekt de Hoge Raad zich in een prejudiciële pro-
cedure uit over de betekenis van die tenzij-bepaling. 
Moet die terughoudend worden toegepast zodat de 
crediteur een sterk ontbindingsrecht heeft, of moet die 
veeleer zo ruimhartig worden toegepast dat de credi-
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teur in feite een wezenlijke tekortkoming nodig heeft 
om te kunnen ontbinden? Het arrest gaat uitgebreid 
gemotiveerd in op de fundamenten van het ontbin-
dingsregime, geeft hierbij een mooi overzicht van het 
heersende recht, en scherpt het ontbindingsrecht ook 
aan. Daarmee is het arrest een nieuwe klassieker. 
Nadat ik eerst het procesverloop en het arrest zelf heb 
besproken (par.  2), vat ik de belangrijkste elementen 
van het arrest samen (par. 3). Vervolgens analyseer ik 
in hoeverre het arrest nieuwe inzichten verschaft over 
het algemene ontbindingsregime dat in artikel 6:265 is 
neergelegd (par. 4), waarna ik inga op de ontbindings-
mogelijkheid van het specifieke soort overeenkomst 
dat in het arrest centraal stond: de huur van sociale 
woningen (par. 5). In de conclusie worden de lijnen sa-
mengebracht (par. 6). 

2 Het Eigen Haard-arrest

2.1 Feiten en procedure 
Woningstichting Eigen Haard (‘Eigen Haard’) is eige-
naar en verhuurder van sociale huurwoningen. Over 
één van deze woningen in Amsterdam draait de onder-
havige procedure, en meer specifiek over de vraag wat 
de consequenties zijn van illegaal gebruik van huur-
woningen. Krachtens artikel 10 van de toepasselijke 
algemene voorwaarden is gebruik van de woning door 
derden zonder dat daar voorafgaande toestemming 
voor is verkregen ongeoorloofd:

‘Het is huurder verboden het gehuurde, al dan niet tijde-
lijk, in zijn geheel onder te verhuren of aan derden in ge-
bruik af te staan. Als huurder in strijd handelt met deze 
bepaling is huurder aan verhuurder een direct opeisbare 
boete verschuldigd van € 5.000.
Het is huurder verboden om een gedeelte van het gehuur-
de onder te verhuren of in gebruik te geven aan derden 
tenzij de verhuurder hiervoor vooraf schriftelijk toestem-
ming heeft gegeven. Voor het onderverhuren of in gebruik 
geven van een gedeelte van het verhuurde geeft de ver-
huurder toestemming als huurder zelf het gehuurde als 
hoofdverblijf heeft en er geen sprake is van (over)bewo-
ning waardoor verhuurder schade kan lijden.’

Eigen Haard constateert eind 2017 dat de bewuste wo-
ning wordt gebruikt door anderen dan de huurder en 
meent dat de huurder daarmee zodanig is tekortge-
schoten in de nakoming van zijn verplichtingen uit de 
huurovereenkomst, dat ontbinding van de huurover-
eenkomst is gerechtvaardigd.
Daarom vordert zij in kort geding ontruiming van de 
woning. De huurder betwist de tekortkoming, althans 
meent dat de eventuele tekortkoming de ontbinding 
niet rechtvaardigt. Hij voert hiertoe onder meer aan 
dat hij de woning aan een vriend en zijn gezin in ge-

bruik heeft gegeven omdat hij tijdelijk geen woning 
had, dat het verblijf van deze vriend langer was dan 
voorzien, dat hijzelf gedurende deze periode in het 
pand is blijven wonen, dat een en ander zonder eigen 
belang was en hij geen betaling heeft ontvangen voor 
het gebruik van de woning. 

2.2 Het oordeel van de voorzieningenrechter: prejudi-
ciële vragen
Het betreft hier een procedure in kort geding,1 zodat 
een voorlopig oordeel moet worden gegeven over de 
tekortkoming van de huurder en de bevoegdheid van 
de verhuurder om de overeenkomst te ontbinden en 
daarmee de woonruimte te ontruimen. De voorzienin-
genrechter bij de rechtbank te Amsterdam stelt eerst 
vast dat sprake is van een tekortkoming: voor de tijde-
lijke inwoning van derden was immers geen toestem-
ming gevraagd of gekregen. De procedure spitst zich 
volgens de voorzieningenrechter toe op het volgende:

‘De in dit geding te beantwoorden vraag is of deze tekort-
koming ontbinding van de overeenkomst rechtvaardigt, 
zoals Eigen Haard vordert.’2

Het komt hierbij aan op de betekenis van de tenzij-
bepaling in artikel 6:265 lid 1 BW: iedere tekortkoming 
rechtvaardigt de ontbinding van een overeenkomst, 
tenzij de tekortkoming gezien haar bijzondere aard of 
geringe betekenis, deze ontbinding en haar gevolgen 
niet rechtvaardigt. De voorzieningenrechter oordeelt 
daaromtrent als volgt: 

‘De voorzieningenrechter [...] is van oordeel, kort gezegd, 
dat het gewicht van de onderhavige tekortkoming in de 
omstandigheden van het geval de gevorderde ontbinding 
niet rechtvaardigt. Hij is voorts van oordeel dat een let-
terlijke uitleg van de wettekst van artikel 6:265 BW heden 
ten dage als minder juist wordt ervaren zodat deze in de 
feitenrechtspraak over het algemeen niet wordt gevolgd, 
in elk geval niet ten aanzien van huurovereenkomsten van 
(sociale) woonruimte.’3

De voorzieningenrechter is dus van oordeel dat de 
tekortkoming onvoldoende ernstig is om de overeen-
komst te ontbinden, maar vraagt zich af of dit oordeel 
past bij de (letterlijke) toepassing van artikel 6:265 BW. 
Dat artikel kent de schuldeiser immers een ontbin-
dingsbevoegdheid toe bij iedere tekortkoming, tenzij 
die kort gezegd van ondergeschikte aard is. Uit het 
(tussen)vonnis van de rechtbank volgt dat de voorzie-
ningenrechter met name worstelt met de betekenis 
van die tenzij-bepaling. Dient die ertoe om duidelijk 
te maken dat alleen in uitzonderlijke gevallen geen 
recht op ontbinding bestaat, of moet die tenzij-escape 
(inmiddels) zo worden begrepen dat een tekortkoming 
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altijd voldoende zwaarwegend moet zijn om ontbin-
ding te kunnen rechtvaardigen?4 In dat laatste geval 
bestaat voor de rechter meer ruimte om een vordering 
tot ontruiming van sociale huurwoningen af te wijzen.
Tegen deze achtergrond ziet de voorzieningenrechter 
aanleiding om prejudiciële vragen aan de Hoge Raad 
te stellen. Dat is mogelijk indien (zie art.  392 Rv) de 
vraag van rechtstreeks belang is voor (i) een veelheid 
aan vorderingsrechten die gegrond zijn op dezelfde 
of soortgelijke feiten en uit dezelfde of soortgelijke sa-
menhangende oorzaken voortkomen, of (ii) de beslech-
ting of beëindiging van talrijke andere uit soortge-
lijke feiten voortvloeiende geschillen, waarin dezelfde 
vraag zich voordoet. Uiteindelijk5 worden de volgende 
prejudiciële vragen geformuleerd en aan de Hoge Raad 
voorgelegd:

‘1. Dient artikel 6:265 lid 1 BW letterlijk te worden uitge-
legd in die zin dat iedere tekortkoming van een partij in de 
nakoming van een van haar verbintenissen aan de weder-
partij de bevoegdheid geeft om de overeenkomst geheel 
of gedeeltelijk te ontbinden, tenzij het maken van een uit-
zondering hierop gerechtvaardigd is aan de hand van de in 
de wet genoemde gezichtspunten? Zo niet, hoe dient deze 
bepaling dan te worden uitgelegd?
2. Is er aanleiding bijzondere eisen te stellen ten aanzien 
van ontbinding van een overeenkomst van huur en ver-
huur van sociale woonruimte, ervan uitgaande dat zulke 
woonruimte schaars is?’

De eerste vraag is cryptisch geformuleerd, maar is 
tegen de hiervoor weergegeven achtergrond van het 
eerste tussenvonnis in wezen gericht op de vraag of 
ontbinding een hard uitgangspunt is bij elke tekortko-
ming, of dat via de tenzij-bepaling voor ontbinding in 
beginsel een zwaarwegende tekortkoming nodig is.

2.3 De conclusie van de A-G 
Advocaat-generaal Wissink brengt in zijn mooie en ook 
uitgebreid gesubstantieerde conclusie voor het arrest 
van de Hoge Raad naar voren dat beide vragen niet 
met een eenvoudig ja of nee zijn te beantwoorden. Op 
deze conclusie kom ik later in deze annotatie terug. 
Hier volsta ik met slotsom van de A-G, dat geen aan-
leiding bestaat om van de heersende leer af te wijken: 

‘[...] met als kanttekening dat die leer m.i. niet inhoudt dat 
de tenzij-bepaling van art.  6:265 lid 1 BW een terughou-
dende toepassing vereist. De toepassing ervan is immers 
afhankelijk van de omstandigheden van het geval en zal 
dus soms terughoudend, soms niet terughoudend zijn.’6

Wat betreft de tweede vraag brengt de A-G onder 
woorden dat bij de ontbinding van huurovereenkom-
sten inzake sociale huur specifieke belangen spelen. 

Deze kunnen als gezichtspunten een rol spelen bij de 
invulling van de tenzij-bepaling uit artikel 6:265 BW, 
maar voor een aparte regeling of norm bij sociale huur 
ziet de A-G geen aanleiding.

2.4 Het arrest van de Hoge Raad
2.4.1 De eerste prejudiciële vraag: een letterlijke uitleg 
van artikel 6:265 BW?
De eerste vraag van de voorzieningenrechter is gericht 
op de werking van de algemene in artikel 6:265 BW 
neergelegde ontbindingsregel. Zoals hiervoor (par. 2.2) 
is uiteengezet, gaat het hier met name om de vraag of 
ontbinding een hard uitgangspunt is bij elke tekortko-
ming, of alleen gerechtvaardigd is bij een wezenlijke 
tekortkoming. Het antwoord wordt in verschillende 
stappen opgebouwd (r.o. 3.5 tot en met 3.8.4 van het 
arrest). In de eerste plaats zet de Hoge Raad uiteen hoe 
de systematiek van artikel 6:265 BW moet worden be-
grepen: in artikel 6:265 lid 1 BW is een hoofdregel neer-
gelegd (‘iedere tekortkoming geeft de schuldeiser de 
bevoegdheid de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te 
ontbinden’), waarop een uitzondering is geformuleerd 
(de tenzij-bepaling). Dat betekent echter niet dat die 
tenzij-bepaling slechts bij uitzondering kan worden 
gehonoreerd. Volgens de Hoge Raad is namelijk: 

‘[...] onjuist de opvatting dat de in de tenzij-bepaling neer-
gelegde uitzondering op de hoofdregel slechts “bij uitzon-
dering” toegepast kan worden of op een “zeldzaam” geval 
betrekking heeft. In de rechtspraak van de Hoge Raad is 
art. 6:265 lid 1 BW ook nooit aldus uitgelegd.’

Hierbij wordt de vergelijking gemaakt met artikel 6:74 
BW, op grond waarvan een tekortkoming recht geeft 
op schadevergoeding, tenzij sprake is van een niet-
toerekenbare tekortkoming:

‘Zoals in laatstgenoemd artikel de hoofdregel en de ten-
zij-bepaling tezamen uitdrukking geven aan de materi-
ele rechtsregel dat slechts een toerekenbare tekortkoming 
(wanprestatie) tot schadevergoeding verplicht, zo brengen 
in art. 6:265 lid 1 BW de hoofdregel en de tenzij-bepaling 
tezamen de materiële rechtsregel tot uitdrukking dat, kort 
gezegd, slechts een tekortkoming van voldoende gewicht 
recht geeft op (gehele of gedeeltelijke) ontbinding van 
de overeenkomst. In zodanig geval behoeft niet van een 
schuldeiser gevergd te worden dat hij met een tekortschie-
tende wederpartij als contractspartner verder moet [...]. De 
inhoudelijke maatstaf dat, kort gezegd, slechts een tekort-
koming van voldoende gewicht recht geeft op ontbinding 
van de overeenkomst, stoelt op de redelijkheid en billijk-
heid en stemt inhoudelijk overeen met vaste rechtspraak 
van de Hoge Raad, zowel onder oud recht als onder huidig 
recht.’
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Vervolgens maakt de Hoge Raad duidelijk dat deze 
tenzij-bepaling een bewijsrechtelijk doel heeft (r.o. 3.6):

‘Ten aanzien van de stelplicht en bewijslast brengt de 
structuur van hoofdregel en tenzij-bepaling in de systema-
tiek van het BW echter wel mee dat de schuldeiser moet 
stellen en zo nodig bewijzen dat sprake is van een tekortko-
ming aan de zijde van de schuldenaar (en in voorkomend 
geval dat voldaan is aan de eis van art. 6:265 lid 2 BW dat 
de schuldenaar in verzuim is), en dat het aan de schulde-
naar is om de omstandigheden te stellen en zo nodig te 
bewijzen die zien op toepassing van de tenzij-bepaling.’

Volgens de Hoge Raad brengt deze systematiek van 
artikel 6:265 BW de belangen van beide partijen goed 
in evenwicht: de schuldeiser moet een tekortkoming 
en eventueel verzuim aantonen, de schuldenaar kan 
zich bevrijden door gebruik te maken van de tenzij-
bepaling. Daar moet de schuldenaar natuurlijk wel 
een beroep op doen, maar de Hoge Raad wijst erop dat 
zulks ook indirect besloten kan liggen in de betwisting 
van de tekort koming.
Een volgende stap in de beantwoording van de vraag 
bestaat uit een uiteenzetting van de wijze waarop 
moet worden beoordeeld of een beroep op de tenzij-
bepaling moet worden gehonoreerd. De Hoge Raad 
onderstreept dat dit afhankelijk is van alle omstandig-
heden van het geval. Dat betekent onder meer dat niet 
op voorhand één gezichtspunt een beslissende rol kan 
spelen. In het arrest worden vervolgens enige omstan-
digheden expliciet genoemd. Ik kom daar hierna, in 
paragraaf 4 op terug.
Het laatste aspect van het oordeel bestaat uit een ver-
kenning van de rol van de redelijkheid en billijkheid 
als eenmaal duidelijk is dat een overeenkomst krach-
tens artikel 6:265 BW kan worden ontbonden. Stel 
dat artikel 6:265 BW tot de conclusie noopt dat de be-
voegdheid bestaat om een overeenkomst te ontbinden 
en de tenzij-bepaling niet opgaat, kan de schuldenaar 
dan nog met een beroep op de beperkende werking 
van de redelijkheid en billijkheid voorkomen dat de 
overeenkomst wordt ontbonden? De Hoge Raad oor-
deelt dat: 

‘[...] in het kader van art. 6:265 lid 1 BW reeds alle omstan-
digheden van het geval verdisconteerd kunnen worden, 
met name ook met betrekking tot de toepassing van de 
tenzij-bepaling (die ook zelf op de redelijkheid en billijk-
heid gebaseerd is [...]), en dat om die reden daarnaast wei-
nig behoefte bestaat aan en dus weinig ruimte overblijft 
voor een daarvan te onderscheiden werking van de rede-
lijkheid en billijkheid.’

Omdat bij de vraag of een overeenkomst op grond van 
artikel 6:265 BW kan worden ontbonden, alle omstan-

digheden van het geval een rol spelen, is de speelruim-
te voor de redelijkheid en billijkheid dus zeer beperkt.

2.4.2 Bijzondere regel voor huurovereenkomsten?
Nadat de Hoge Raad de fundamenten van de ontbin-
dingsregeling in artikel 6:265 BW heeft neergezet, gaat 
hij in op de ontbindingsmogelijkheid van huurover-
eenkomsten inzake sociale huur. Daar was de tweede 
prejudiciële vraag op gericht: zou daar een bijzonder 
regime voor moeten gelden? De Hoge Raad is van oor-
deel dat dat niet het geval is (r.o. 3.9): 

‘Bij de toepassing van art.  6:265 lid 1 BW kan rekening 
worden gehouden zowel met het belang van sociale wo-
ningbouwverenigingen of -stichtingen om, in geval van 
misbruik of een andere tekortkoming aan de zijde van de 
huurder die van voldoende gewicht is, de woning beschik-
baar te krijgen ten behoeve van anderen die aangewezen 
zijn op een sociale huurwoning, als met het belang van 
de huurder om het ingrijpende gevolg van ontbinding en 
ontruiming te vermijden. Het is aan de feitenrechter om te 
beoordelen of de tekortkoming, gelet op de omstandighe-
den van het geval, waaronder het concrete belang van de 
huurder bij het voortduren van de huurovereenkomst, van 
voldoende gewicht is om de overeenkomst te ontbinden.’ 

Kortom: geen bijzondere regeling voor de ontbinding 
van huurovereenkomsten inzake sociale huur, want bij 
de toepassing van artikel 6:265 lid 1 BW kan voldoende 
rekening worden gehouden met de specifieke belan-
gen van huurder en verhuurder.
De Hoge Raad gaat ook in op de situatie dat huurders 
niet ter zitting verschijnen, in welk geval geen beroep 
zal worden gedaan op de tenzij-bepaling.7 Hoe moet de 
rechter met de ontbindingsmogelijkheid omgaan bij 
dergelijke verstekzaken? Volgens de Hoge Raad moe-
ten ook daar de belangen tussen huurder en verhuur-
der in het kader van artikel 6:265 BW worden afgewo-
gen en heeft de rechter een zekere beoordelingsruimte 
(r.o. 3.9): 

‘[...] Dat ligt besloten in de in art. 7:231 lid 1 BW dwingend 
voorgeschreven rechterlijke tussenkomst voor de ont-
binding van een huurovereenkomst met betrekking tot, 
kort gezegd, woon- of bedrijfsruimte of een woonwagen. 
Blijkens de parlementaire geschiedenis van (het op woon-
ruimte betrekking hebbende) art. 7A:1623n (oud) BW – dat 
in zoverre ongewijzigd is opgegaan in het huidige art. 7:231 
lid 1 BW – strekt die verplichte tussenkomst immers ertoe 
dat zodanige ontbinding “alleen op verantwoorde wijze 
kan [plaatsvinden] wanneer de rechter het gewicht van 
de tekortkoming in verhouding tot het woonbelang van 
de huurder vooraf beoordeelt” (Kamerstukken II 1978/79, 
14249, nr. 11, p. 3). Deze rechterlijke beoordeling vindt van-
zelfsprekend (ook in verstekzaken) wel haar praktische be-
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grenzing erin dat de rechter slechts rekening kan houden 
met de voor hem kenbare feiten en omstandigheden.’

Ook al laat de huurder verstek gaan in een ontrui-
mingsprocedure, dan nog moet de rechter ambtshalve 
het (woon)belang van de huurder meewegen in zijn 
beoordeling van de gerechtvaardigdheid van de ont-
binding in het kader van artikel 6:265 BW.
2.4.3 En wat zijn dan de antwoorden op de prejudiciële 
vragen?
Maar wat zijn dan de antwoorden op de gestelde pre-
judiciële vragen? De Hoge Raad formuleert niet met 
zoveel woorden antwoorden, maar volstaat met de 
opmerking dat de eerste prejudiciële vraag ‘op de hier-
voor in 3.5-3.8.4 weergegeven wijze’ is beantwoord, en 
dat de tweede prejudiciële vraag zijn antwoord vindt 
in rechtsoverweging 3.9. Het antwoord op de prejudici-
ele vragen moet dus worden gevonden door de betref-
fende rechtsoverwegingen te analyseren. Ik kom daar 
hierna, in paragraaf 4.5 en 5.4 op terug.

3 Twee prejudiciële vragen, zes relevante aspecten
De prejudiciële vragen zijn dus gericht op in de eer-
ste plaats artikel 6:265 BW in het algemeen en in de 
tweede plaats de positie van de verhuur van sociale 
woonruimte in het bijzonder. De Hoge Raad grijpt deze 
prejudiciële procedure aan om in die zin een funda-
menteel arrest te wijzen, dat de fundamenten van het 
ontbindingsrecht goed gemotiveerd uiteen worden 
gezet. De Hoge Raad beperkt zich hierbij niet strikt tot 
het beantwoorden van de prejudi ciële vragen, maar 
zet een raamwerk voor het ontbindingsregime neer. 
Daarbij beroert de Hoge Raad naar mijn mening in ie-
der geval zes relevante aspecten. Vier daarvan hebben 
betrekking op de algemene werking van artikel 6:265 
BW en daarmee op de eerste prejudiciële vraag, waar 
de Hoge Raad stap voor stap de werking van artikel 
6:265 BW uit de doeken doet: 
(i) De eerste stap die de Hoge Raad zet, is het bena-

drukken van de systematiek van artikel 6:265 BW: 
het is aan de schuldeiser om een tekortkoming (en 
eventueel het verzuim) te stellen en aan de schul-
denaar om omstandigheden te stellen en zo nodig 
te bewijzen die toepassing van de tenzij-bepaling 
rechtvaardigen. 

(ii) Het tweede belangrijke aspect dat de Hoge Raad 
benoemt, is de omstandigheid dat die tenzij-be-
paling niet terughoudend moet worden worden 
toegepast, want in feite geeft slechts een tekortko-
ming van voldoende gewicht recht op ontbinding.

(iii) De derde stap bestaat uit het toepassen van de 
tenzij-bepaling, als daar een beroep op is gedaan. 
De Hoge Raad maakt duidelijk dat alle omstan-
digheden van belang zijn en dat niet op voorhand 

één gezichtspunt allesbepalend is. De Hoge Raad 
formuleert vervolgens ook enige gezichtspunten.

(iv) De laatste stap bestaat uit de ruimte die de beper-
kende werking van de redelijkheid en billijkheid 
nog toekomt: volgens de Hoge Raad is die bijkans 
uitgespeeld.

De andere twee aspecten spitsen zich toe op de moge-
lijkheid om een huurovereenkomst ter zake van sociale 
verhuur te ontbinden en dus op de tweede prejudiciële 
vraag: 
(v) Bij ontbinding van een huurovereenkomst inzake 

sociale huur zijn weliswaar specifieke belangen 
betrokken, maar die kunnen bij de tenzij-bepaling 
uit artikel 6:265 BW worden meegewogen.

(vi) Ook in verstekzaken zal de rechter de belangen in 
het kader van de tenzij-bepaling moeten afwegen. 

In het navolgende bespreek ik elk van deze aspecten. 
Eerst (par.  4) becommentarieer ik het oordeel van de 
Hoge Raad over de algemene ontbindingsbevoegd-
heid, waarbij ik en passant de vier zojuist belichte 
interessante aspecten belicht. Daarna bespreek ik de 
ontbinding van huurovereenkomsten inzake sociale 
huur, waarbij ik inga op de twee andere interessante 
aspecten van de het arrest (par. 5). 

4 De fundamenten van het ontbindingsrecht 

4.1 Enkele karakteristieken van het ontbindingsregime 
Voordat ik het arrest van de Hoge Raad in perspectief 
plaats, belicht ik eerst enige algemene karakteristie-
ken van de ontbindingsregeling in artikel 6:265 BW. 
Een crediteur kan een wederkerige overeenkomst 
ontbinden indien zijn wederpartij tekortschiet in de 
nakoming van zijn verplichtingen. Een toerekenbare 
tekortkoming, die vereist is om schadevergoeding te 
kunnen verkrijgen, is bij ontbinding niet nodig. Wel 
is de verzuimregeling van toepassing, althans als de 
tekortkoming niet blijvend of tijdelijk onmogelijk is 
(zie art. 6:265 lid 2 BW).8 Die verzuimregeling komt er 
meestal op neer dat de tekortschietende partij na daar-
toe in gebreke te zijn gesteld, nog een mogelijkheid 
wordt geboden om de op hem rustende verbintenissen 
alsnog na te komen (art. 6:81 en 6:82 BW).9 Komt de de-
biteur vervolgens alsnog niet na, dan komt de schuld-
eiser in beginsel de vrijheid toe om de overeenkomst te 
ontbinden. Wordt de overeenkomst inderdaad ontbon-
den, dan heeft dit geen terugwerkende kracht maar 
ontstaan ongedaanmakingsverbintenissen (art. 6:269 
BW).
Zoals hiervoor al naar voren is gekomen, schrijft de 
in artikel 6:265 BW vervatte ontbindingsmogelijkheid 
niet voor dat de crediteur een ernstige tekortkoming 
moet aanvoeren: een overeenkomst kan bij iedere te-
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kortkoming worden ontbonden. De tenzij-bepaling 
geeft de schuldenaar de mogelijkheid om aan te to-
nen dat ontbinding niet gerechtvaardigd is gezien de 
bijzondere aard of de geringe betekenis van de tekort-
koming. Een hoofdregel, met een escape dus. In de par-
lementaire geschiedenis van artikel 6:265 BW wordt 
over de werking van deze tenzij-bepaling opgemerkt 
dat hier een afweging moet worden gemaakt waarbij 
de geringe betekenis en bijzondere aard van de tekort-
koming en de ‘uitzonderlijk ingrijpende gevolgen van 
een concrete ontbinding’ relevant zijn. Verder wordt 
het volgende opgetekend: 

‘Het is zeer goed denkbaar dat deze afweging leidt tot de 
conclusie dat een algehele ontbinding niet, maar een vorm 
van gedeeltelijke ontbinding wel door de tekortkoming ge-
rechtvaardigd kan worden. Men blijve zich echter steeds 
ervan bewust dat de hier besproken zinsnede een uitzon-
deringsbepaling is, en dat vooral de gevallen waarin de 
bijzondere aard van de tekortkoming of de buitengewoon 
ingrijpende gevolgen van een ontbinding de doorslag ge-
ven tot een uitsluiting van de ontbinding, vrij zeldzaam 
zijn. Daarbij moet meewegen dat het voor de rechtszeker-
heid van groot belang is dat verklaringen tot ontbinding 
niet te spoedig nietig worden verklaard. In het algemeen 
moet een teleurgestelde crediteur erop kunnen rekenen 
dat hij recht op ontbinding heeft. Voor de schuldeiser die 
aan zijn bevoegdheid twijfelt, is overigens de mogelijkheid 
opengelaten om het oordeel van de rechter in te roepen.’10

In de parlementaire geschiedenis wordt dus benadrukt 
dat gevallen waarin ontbinding niet gerechtvaardigd 
is ‘vrij zeldzaam’ zijn, dat achteraf niet te snel mag 
worden geconcludeerd dat een uitgebrachte ontbin-
dingsverklaring nietig is en dat een crediteur in begin-
sel de vrijheid heeft om te kiezen voor het ontbinden 
van de overeenkomst. Het was zodoende de bedoeling 
van de wetgever dat een ruime ontbindingsmogelijk-
heid zou bestaan. 

4.2 De achtergrond van de prejudiciële procedure: dis-
cussies in de literatuur
De voorzieningenrechter wil in zijn eerste prejudiciële 
vraag in essentie weten of het hiervoor weergegeven 
uitgangspunt nog wel klopt, of dat met het voortschrij-
den der tijd een gewijzigd ontbindingsregime geïndi-
ceerd is. Meer specifiek rijst de vraag of niet meer en 
zwaardere eisen aan de tekortkoming moeten worden 
gesteld om de overeenkomst te kunnen ontbinden.
Deze vraagt staat niet op zichzelf, maar vindt zijn 
achtergrond in discussies in de literatuur, waar de 
ruime ontbindingsregeling kritiek heeft ontvangen.11 
Zo wordt gewezen op de bezwaarlijke consequenties 
van ontbinding: de overeenkomst komt geheel tot een 
einde en het geleverde moet ongedaan worden ge-

maakt. Bij de koop en verkoop van een non-conforme 
zaak is die ongedaanmaking nog niet heel ingewik-
keld: de zaak moet weer worden overgedragen aan de 
tekortschietende verkoper. Maar als het gaat om een 
tekortkoming in het verrichten van een dienst (bijvoor-
beeld: een huis wordt geschilderd, maar niet geheel 
volgens afspraak omdat een verkeerde kleur wordt ge-
bruikt), is ongedaanmaking feitelijk niet mogelijk en 
moet conform artikel 6:272 BW een waardevergoeding 
plaatsvinden. Maar hoe moet die worden bepaald als 
het schilderwerk weliswaar niet conform afspraak is 
verricht, maar niet helemaal waardeloos is? En boven-
dien, waarom is het dan nodig om de overeenkomst te 
beëindigen en wordt de debiteur de kans ontnomen 
om alsnog na te komen? Daarnaast wordt gewezen op 
de omstandigheid dat bij de ruime ontbindingsmoge-
lijkheid die de crediteur toekomt, nauwelijks rekening 
wordt gehouden met de belangen van de debiteur bij 
instandhouding van de overeenkomst. Dat verhoudt 
zich niet met andere rechtspraak in het contracten-
recht, zo wordt betoogd, waaruit volgt dat de schuldei-
ser bij de uitoefening van zijn rechten rekening moet 
houden met de redelijke belangen van de debiteur.12 
Dit zijn grosso modo de kanttekeningen die in de lite-
ratuur worden geplaatst bij de ruime wettelijke ontbin-
dingsmogelijkheid. 
De belangrijke representanten van deze kritiek zijn 
Hartlief en Bakels. Net na de inwerkingtreding van het 
BW en dus ook net nadat het huidige ontbindingsre-
gime het licht zag, keerden zij zich tegen het uitgangs-
punt dat een overeenkomst kan worden ontbonden 
bij elke tekortkoming. Bakels onderstreept in zowel 
zijn proefschrift uit 1993 als in zijn latere publicaties 
dat ontbinding een heel ingrijpende maatregel is en 
dat dit middel pas gerechtvaardigd zou zijn als aan 
de schuldeiser geen minder vergaande middelen ten 
dienste zouden staan. Als een redelijk en minder in-
grijpend alternatief zou bestaan voor ontbinding, zo-
als opschorting van de eigen verbintenis(sen) of een 
vordering tot schadevergoeding of nakoming, dan 
zou dit prevaleren.13 Volgens Bakels zou de tekst van 
artikel 6:265 BW onvoldoende tot uitdrukking brengen 
dat een afweging van de belangen van schuld eiser en 
schuldenaar moet plaatsvinden. Ook Hartlief heeft het 
standpunt betrokken dat de ontbindingsregeling van 
artikel 6:265 BW te ruim is en ook niet goed werkt in 
de situatie waarin de karakteristieke prestatie al is ver-
richt en feitelijk niet meer ongedaan kan worden ge-
maakt. Ontbinding zou alleen maar mogelijk moeten 
zijn als dit een reële optie is en als sprake zou zijn van 
een wezenlijke tekortkoming.14 
Beide auteurs hebben dus bepleit dat de wettelijke 
systematiek van een ontbindingsbevoegdheid bij elke 
tekortkoming tenzij sprake is van een uitzonderingssi-
tuatie, moest worden ingeruild voor een systeem waar-
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in hogere eisen worden gesteld aan de mogelijkheid 
een overeenkomst te ontbinden. Een dergelijke visie, 
waarbij ontbinding van een overeenkomst geen uit-
gangspunt is, wordt in sommige andere rechtsstelsels 
ook wel gevolgd.15 Zo wordt in het Amerikaanse recht 
voor ontbinding vereist dat een fundamental breach 
bestaat, kan in het Engelse recht een overeenkomst 
alleen worden ontbonden indien een bepaald soort 
bepalingen wordt geschonden, eist artikel 64 van het 
Weens Koopverdrag een fundamental breach alvorens 
een overeenkomst kan worden ontbonden en gaan ook 
de Unidroit Principles for International Commercial 
Contracts en de Principles of European Contract Law 
ervan uit dat een fundamental breach nodig is om 
een overeenkomst te kunnen ontbinden.16 De gedachte 
dat een gekwalificeerde vorm van een tekortkoming 
nodig is om een overeenkomst te kunnen ontbinden, is 
dus niet vreemd. In het Twickler-arrest heeft de Hoge 
Raad het pleidooi voor een minder ruime ontbindings-
mogelijkheid echter niet aanvaard.17 De rechtbank had 
hier onderscheid gemaakt tussen bedingen die (i) de 
kern van de overeengekomen prestatie betreffen en (ii) 
niet de kern raken van de overeengekomen prestatie. 
In het eerste geval zou ontbinding in beginsel mogelijk 
zijn, in het tweede geval slechts indien het belang van 
de partij die de overeenkomst wil ontbinden zwaarder 
weegt dan het belang van de andere partij bij het in 
stand houden van een overeenkomst. De Hoge Raad 
gaat hier niet in mee omdat artikel 6:265 BW:

‘[...] iedere tekortkoming van een partij in de nakoming van 
een van haar verbintenissen in beginsel aan de wederpartij 
de bevoegdheid [geeft] om de overeenkomst geheel of ge-
deeltelijk te ontbinden.’

Meer specifiek heeft de Hoge Raad ook Bakels’ leer van 
het redelijke alternatief en Hartliefs pleidooi voor een 
gekwalificeerde tekortkoming als voorwaarde voor 
ontbinding van de hand gewezen.18 
Volgens Bakels en Hartlief moet de systematiek van de 
ontbindingsregeling dus worden gewijzigd. Er bestaat 
echter ook een groep auteurs die weliswaar van me-
ning is dat de ontbindingsmogelijkheid moet worden 
begrensd, maar meent dat de tenzij-bepaling daar vol-
doende ruimte voor biedt, althans als deze niet terug-
houdend behoeft te worden toegepast.19 
Tegen deze achtergrond moeten de prejudiciële vragen 
van de Amsterdamse voorzieningenrechter, niet geheel 
toevallig dezelfde persoon die eerder in zijn carrière 
de leer van het redelijke alternatief poneerde,20 worden 
gezien. 

4.3 De Hoge Raad bestendigt en verscherpt
De Hoge Raad houdt de fundamenten van het ontbin-
dingsregime in het Eigen Haard-arrest in stand, maar 

brengt wel nuances aan. In de eerste plaats maakt de 
Hoge Raad duidelijk dat een beroep op de tenzij-clau-
sule niet alleen bij wijze van uitzondering wordt geho-
noreerd en evenmin betrekking heeft op een zeldzaam 
geval. De Hoge Raad zoekt hierbij de vergelijking met 
artikel 6:74 BW, op grond waarvan een recht op scha-
devergoeding bestaat tenzij de tekortkoming niet-toe-
rekenbaar is. Net zoals daar de materiële rechtsregel 
is dat pas een recht op schadevergoeding bestaat als 
sprake is van een toerekenbare tekortkoming, leidt de 
systematiek van artikel 6:265 BW tot de materiële regel 
dat ‘slechts een tekortkoming van voldoende gewicht 
recht geeft op (gehele of gedeeltelijke) ontbinding van 
de overeenkomst’. De Hoge Raad doet het vervolgens 
voorkomen alsof dit aspect van het arrest bestendige 
rechtspraak is (r.o. 3.5):

‘De inhoudelijke maatstaf dat, kort gezegd, slechts een 
tekortkoming van voldoende gewicht recht geeft op ont-
binding van de overeenkomst, stoelt op de redelijkheid en 
billijkheid en stemt inhoudelijk overeen met vaste recht-
spraak van de Hoge Raad [...].’ 

Toch is dit deel van het arrest naar mijn inschatting 
een aanscherping van het heersende recht. In de eerste 
plaats volgt uit de hiervoor in paragraaf 4.1 weergege-
ven parlementaire geschiedenis toch echt een soepeler 
ontbindingsregime, waar wordt aangegeven dat de 
tenzij-bepaling een uitzondering is die ‘vrij zeldzaam’ 
zal worden toegepast. In de tweede plaats kan, zoals 
A-G Wissink in zijn conclusie ook aangeeft,21 weliswaar 
uit enige arresten indirect worden afgeleid dat als een-
maal op de tenzij-bepaling een beroep is gedaan, het 
aankomt op de vraag of sprake is van een voldoende 
ernstige tekortkoming, maar een dergelijke regel is 
nooit met zoveel woorden expliciet geformuleerd.22 
Daar komt bij dat uit andere arresten van de Hoge Raad 
evengoed kan worden afgeleid dat een wezenlijke te-
kortkoming geen harde regel is om ontbinding te kun-
nen rechtvaardigen en dat toch enige terughoudend-
heid gepast is.23 De Hoge Raad heeft in ieder geval nog 
nooit zo expliciet tot uitdrukking gebracht dat slechts 
een tekortkoming van voldoende gewicht recht geeft 
op ontbinding van de overeenkomst.24 Dat is dus een 
novum en betekent mijns inziens dat het recht op ont-
binding beperkt wordt: de Hoge Raad maakt voor het 
eerst expliciet duidelijk dat zodra een beroep is gedaan 
op de tenzij-bepaling sprake moet zijn van een zwaar-
wegende tekortkoming om te kunnen ontbinden. In 
enige uitspraken die ná het Eigen Haard-arrest zijn ge-
wezen, wordt ook verwezen naar het (nieuwe) vereiste 
van een tekortkoming van voldoende gewicht.25

Maar waarom maakt de wet dan gebruik van die 
tenzij-bepaling? Puur vanwege een bewijsrechtelijk 
perspectief,26 zo onderstreept de Hoge Raad (r.o. 3.6). De 
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schuldeiser behoeft alleen te stellen dat de wederpartij 
tekort is geschoten in de nakoming van zijn verbinte-
nis. Dat is op zichzelf voldoende voor de ontbinding, 
tenzij de schuldenaar zich met succes op de tenzij-be-
paling beroept en aantoont dat in dit geval ontbinding 
gezien de feiten en omstandigheden van het geval niet 
is gerechtvaardigd. Deze systematiek betekent dat het 
niet aan de crediteur is om aan te tonen dat sprake is 
van een wezenlijke tekortkoming. 
Wat betekent dit alles dan? Dat de systematiek van ar-
tikel 6:265 BW onaangetast blijft: de schuldeiser stelt 
dat sprake is van een tekortkoming, de schuldenaar 
moet aantonen dat deze tekortkoming de ontbinding 
niet rechtvaardigt. De Hoge Raad maakt echter wel 
duidelijk dat als de debiteur zich op de tenzij-bepaling 
beroept, de lat vervolgens, bij de beoordeling van de 
stellingen van de debiteur, niet heel hoog wordt gelegd 
en het verweer van de debiteur niet slechts bij wijze 
van (hoge) uitzondering wordt gehonoreerd. 
Het is dus voor het eerst dat de Hoge Raad onomwon-
den tot uitdrukking brengt dat slechts een tekortko-
ming van voldoende gewicht recht geeft op ontbin-
ding van de overeenkomst. Dat is naar mijn idee geen 
radicale koerswijziging, want de tenzij-bepaling geeft 
immers al uitdrukking aan de gedachte dat niet elke 
tekortkoming ontbinding rechtvaardigt, maar wel een 
flinke bijsturing die het ontbindingsrecht materieel be-
perkt.27 Hiermee nadert de koers van de Hoge Raad de 
leer van de fundamentele tekortkoming, zoals in som-
mige andere rechtsstelsels is aanvaard en hier te lande 
door Hartlief bepleit. Maar niet helemaal. In de eerste 
plaats niet omdat de leer van de fundamental breach 
vooronderstelt dat de schuldeiser moet aantonen dat 
sprake is van een dergelijke fundamental breach: het 
is een voorwaarde om te kunnen ontbinden. Dat is niet 
de Nederlandse systematiek op grond waarvan de de-
biteur moet aantonen dat sprake is van een onderge-
schikte tekortkoming. In de tweede plaats spelen hier, 
anders dan bij de leer van de fundamental breach, 
alle omstandigheden een rol, waaronder – maar niet 
beperkt tot – de ernst van de tekortkoming. 
Het feit dat de Hoge Raad de systematiek van artikel 
6:265 BW in stand laat, juich ik toe. Voor de schuldeiser 
is het in eerste instantie voldoende om een tekortko-
ming aan te tonen. Hem met de last op te zadelen om 
een voldoende zwaarwegende tekortkoming aan te 
tonen, zoals Hartlief en in zekere zin ook Bakels beto-
gen, vind ik te vergaand. Het is wat mij betreft als uit-
gangspunt te rechtvaardigen dat een schuldeiser niet 
te veel behoeft te stellen om van zijn overeenkomst af 
te komen: hij wordt immers geconfronteerd met een 
tekortkoming en heeft via de verzuimregeling de schul-
denaar in de meeste gevallen al tevergeefs in de gele-
genheid gesteld om alsnog na te komen.28 Dat hij zich 
vervolgens in beginsel relatief eenvoudig kan ontdoen 

van zijn tekortschietende wederpartij, vind ik te billij-
ken. Eveneens is het zinvol om de debiteur de mogelijk-
heid te geven om zich tegen ontbinding te verzetten als 
de tekortkoming niet ernstig genoeg is. In zo’n geval 
kan ontbinding een te vergaand middel zijn en is het 
niet onredelijk om van partijen te vergen dat ze con-
tractueel verbonden blijven.29 Wel constateer ik dat de 
Hoge Raad de debiteur ruimte biedt om zich succesvol 
te verweren tegen de ontbinding van de overeenkomst: 
de tenzij-bepaling is geen zeldzame uitzondering en 
uiteindelijk moet in het kader van deze bepaling wor-
den getoetst of de tekortkoming van voldoende ge-
wicht is. Bovendien geeft de Hoge Raad aan dat ook 
impliciet een beroep op de tenzij-bepaling wordt ge-
daan. Meer ruimte voor de zich verwerende debiteur 
dus. Het is goed mogelijk dat het Eigen Haard-arrest 
daarmee een voedingsbodem gaat worden voor meer 
procedures over de vraag of ontbinding gerechtvaar-
digd is. De in de parlementaire geschiedenis geuite 
vrees dat verklaringen tot ontbinding achteraf spoedig 
ongeldig worden verklaard, hetgeen rechtsonzekerheid 
met zich brengt, kan zo waarheid worden. En omdat 
procedures over ontbinding geregeld ex post worden 
gevoerd, op het moment dat al ontbonden is en de 
crediteur met een andere wederpartij in zee is gegaan, 
kan dat vergaande consequenties hebben. Dat is wat 
mij betreft een nadelige consequentie van het Eigen 
Haard-arrest.30

4.4 Relevante omstandigheden bij de tenzij-bepaling
De hierop volgende vraag is natuurlijk welke omstan-
digheden precies een rol spelen bij de invulling van de 
tenzij-bepaling. Artikel 6:265 BW expliciteert dat de 
bijzondere aard of geringe betekenis van de tekortko-
ming en de gevolgen van ontbinding een rol spelen. 
De prejudiciële vraag lijkt te insinueren dat louter deze 
in de wet genoemde factoren van belang kunnen zijn,31 
maar dat is te beperkt: alle omstandigheden van het 
geval kunnen volgens de Hoge Raad van belang zijn. 
Dat is niets nieuws en volgt al uit eerdere rechtspraak 
van de Hoge Raad.32 Wel verduidelijkt de Hoge Raad 
dat niet op voorhand één gezichtspunt beslissend kan 
zijn en dus dat ontbinding niet louter gerechtvaardigd 
is omdat de schuldeiser door een alternatieve remedie 
niet wezenlijk wordt benadeeld (r.o. 3.8.2). De Hoge 
Raad verwerpt hier overigens nogmaals33 expliciet de 
leer van het redelijke alternatief van Bakels. Welke ge-
zichtspunten zijn onder meer relevant? De Hoge Raad 
noemt er een paar bij naam (r.o. 3.8.2 en 3.8.3):
– De in de wet genoemde vereisten: de bijzondere 

aard of geringe betekenis van de tekortkoming, de 
gevolgen van de ontbinding.34

– Het bestaan van een voor de schuldenaar minder 
bezwarende alternatieve remedie die de positie 
van de schuldeiser niet wezenlijk benadeelt. Of-
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schoon dat niet een allesbepalende factor is (zie 
boven), speelt dit gezichtspunt naast alle andere 
feiten en omstandigheden natuurlijk wel een rol.

– De ernst van de tekortkoming in de nakoming van 
een huurovereenkomst (bedrijfsruimte) in relatie 
tot het belang van de huurder bij voortzetting van 
de huurovereenkomst. Ook dit is geen allesbepa-
lende factor, maar het is wel een gezichtspunt dat 
meeweegt.

– Het gaat om een tekortkoming van een beding dat 
de kern van de prestatie betreft.35

– De omstandigheid dat de schuldenaar na het intre-
den van het verzuim alsnog is nagekomen.36 

– De aard van de overeenkomst.37 Zo kan van belang 
zijn of de schuldenaar afhankelijk is van de in-
standhouding van de overeenkomst, zoals het ge-
val is bij een huurovereenkomst van woonruimte, 
of bij een arbeidsovereenkomst. 38

– De aard en betekenis van het beding dat niet 
wordt nagekomen.39 

– De omstandigheid dat de schuldenaar zich niet 
bewust was van de tekortkoming.40

Nieuwe inzichten zijn dit niet, want deze gezichtspun-
ten volgen al uit eerdere rechtspraak, maar de Hoge 
Raad geeft wel een mooi overzicht van de omstandig-
heden die zoal relevant zijn, en benadrukt nogmaals 
dat één bepaalde omstandigheid nimmer allesbepa-
lend kan zijn. Naast deze opsomming kunnen natuur-
lijk ook andere gezichtspunten relevant zijn, want bij 
de invulling van de tenzij-bepaling gaat het immers 
om alle omstandigheden van het geval. Bakels noemt 
bijvoorbeeld de hoedanigheid van contractspartijen als 
een gezichtspunt.41 Dat onderschrijf ik. Het is inderdaad 
relevant of het gaat om gelijkwaardige commerciële 
partijen, die uit het oogpunt van rechtszekerheid be-
lang kunnen hebben bij een snel uit te oefenen ontbin-
dingsrecht en die minder bescherming behoeven dan 
een ondergeschikte wederpartij. 

4.5 De rol van de redelijkheid en billijkheid?
Het laatste aspect dat de Hoge Raad beroert bij de eer-
ste prejudiciële vraag, is de ruimte die de beperkende 
werking van de redelijkheid en billijkheid (art. 6:248 lid 
2 BW) speelt in ontbindingsvragen. In het Mol/Meijer-
arrest kwam die verhouding al aan de orde.42 In die 
zaak ging het om een tekortkoming in de nakoming 
van verplichtingen uit hoofde van een omvangrijke 
Share Purchase Agreement. Anders dan te doen ge-
bruikelijk bij dit type overeenkomsten, was het recht 
op ontbinding niet uitgesloten. De schuldenaar deed 
als laatste redmiddel nog een beroep op de beperkende 
werking van de redelijkheid en billijkheid: naar zijn 
mening was een beroep op het ontbindingsrecht naar 

maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaard-
baar, juist vanwege de complexiteit die ontbinding 
van een Share Purchase Agreement met zich brengt. 
De Hoge Raad ging daar niet in mee, mede omdat de 
redelijkheid en billijkheid bij de invulling van de tenzij-
bepaling al een rol spelen. De Hoge Raad bevestigt deze 
uitspraak, en lijkt de ruimte voor de redelijkheid en bil-
lijkheid nog iets kleiner te maken door te oordelen dat 
naast de tenzij-bepaling ‘weinig behoefte bestaat aan 
en dus weinig ruimte overblijft voor een daarvan te on-
derscheiden werking van de redelijkheid en billijkheid’. 
Wederom verschaft de Hoge Raad hier geen wezenlijk 
nieuwe inzichten, maar scherpt hij hoogstens het eer-
dere oordeel enigszins aan.

4.6 Antwoord op de eerste prejudiciële vraag?
Kort samengevat verstevigt de Hoge Raad in het Ei-
gen Haard-arrest de fundamenten die er al lagen, en 
geeft expliciet aan dat de tenzij-bepaling niet bij hoge 
uitzondering opgeld doet: materieel gaat het erom 
dat slechts een tekortkoming van voldoende gewicht 
recht geeft op ontbinding van de overeenkomst. Dat 
laatste is wat mij betreft een novum die het vrije ont-
bindingsrecht beperkt. De systematiek van artikel 6:265 
BW blijft echter standvastig overeind staan: de schuLd-
eiser kan ter onderbouwing van zijn ontbindingsrecht 
in eerste instantie volstaan met het aantonen van een 
tekortkoming. De schuldenaar moet aantonen dat deze 
tekortkoming gezien alle omstandigheden van het ge-
val ontbinding niet rechtvaardigt. 
Maar wat betekent dat nu voor de beantwoording van 
de prejudiciële vraag? De voorzieningenrechter vroeg 
zich immers af of artikel 6:265 lid 1 BW letterlijk moet 
worden uitgelegd in die zin dat iedere tekortkoming 
een ontbindingsbevoegdheid creëert, tenzij een uitzon-
dering hierop gerechtvaardigd is aan de hand van de 
in de wet genoemde gezichtspunten. Omdat de vraag 
wat mij betreft onzuiver is geformuleerd en niet goed 
weergeeft waar het de voorzieningenrechter echt om 
te doen is (is voor ontbinding een gekwalificeerde vorm 
van een tekort koming nodig ja of nee), is de beant-
woording lastig. Want het is nog steeds zo dat iedere 
tekortkoming in beginsel een ontbindingsmogelijkheid 
triggert, tenzij de andere partij zich daartegen keert. In 
die zin is de ‘letterlijke’ uitleg van het bewuste artikel 
ongewijzigd gebleven. 
Een antwoord op deze cryptische vraag kan wat mij 
betreft als volgt luiden: artikel 6:265 lid 1 BW moet 
onveranderd (letterlijk) worden uitgelegd, maar bij de 
invulling van de tenzij-bepaling zijn niet alleen de wet-
telijke gezichtspunten van belang, maar alle feiten en 
omstandigheden van het geval.



5 Ontbinding van een huurovereenkomst inzake so-
ciale huur

5.1 Achtergrond
De tweede prejudiciële vraag houdt verband met het 
feit dat het in de onderhavige zaak een huurovereen-
komst inzake sociale huur betrof. Volgens de Amster-
damse voorzieningenrechter zou dat mogelijk een bij-
zonder regime kunnen rechtvaardigen. Maar waarom 
eigenlijk? Omdat daar een aantal belangen spelen die 
niet altijd bij andere overeenkomsten relevant zijn. Dat 
is in de eerste plaats het belang van de verhuurder en 
ook het algemene belang. Sociale huurwoningen zijn 
schaars in Amsterdam, en woonfraude zoals illegale 
onderhuur is een probleem. Op deze wijze worden aan 
de woningmarkt woningen onttrokken die eigenlijk 
bestemd zijn voor personen met een dringende woon-
behoefte. Dit belang zou erop kunnen duiden dat wo-
ningcorporaties streng moeten kunnen optreden tegen 
illegaal gebruik van huurwoningen en dus spoedig 
huurovereenkomsten moet kunnen ontbinden. An-
derzijds is daar het belang van de huurder, wiens ele-
mentaire recht op een woning wordt ontzegd indien 
een woningcorporatie te snel de huurovereenkomst 
kan ontbinden. Juist omdat betaalbare huurwoningen 
schaars zijn, zou dit belang kunnen betekenen dat ont-
binding van een huurovereenkomst alleen op zwaar-
wegende gronden zou kunnen plaatsvinden. 

5.2 Een ander regime voor huurovereenkomsten inzake 
sociale huur?
De vraag of een huurovereenkomst kan worden ont-
bonden, wordt net zoals elke andere overeenkomst be-
antwoord door artikel 6:265 BW. Wel bestaan enige bij-
zondere regels over de wijze van ontbinding. Zo schrijft 
artikel 7:231 BW voor dat ontbinding van overeenkomst 
inzake een gebouwde onroerende zaak, een woonboot 
of standplaats slechts door de rechter kan plaatsvin-
den. De materiële norm is echter gelijk aan elke andere 
soort overeenkomst. En volgens de Hoge Raad blijft dit 
zo. Dat is wat mij betreft een juist oordeel, want artikel 
6:265 BW biedt inderdaad voldoende ruimte om aan 
de belangen van zowel huurder als verhuurder recht 
te doen.43 Daar komt bij dat aan een der belangen naar 
mijn mening niet op voorhand een zwaarder gewicht 
toekomt: het belang van de sociale verhuurder om uit 
het oogpunt van de toedeling van huurwoning aan 
anderen snel tot ontbinding over te gaan, is even ge-
rechtvaardigd als het belang van de tekortschietende 
huurder op voortzetting van zijn huurovereenkomst. 
Welk belang in een concreet geval prevaleert, is afhan-
kelijk van de feiten en omstandigheden van het geval. 
En voor de afweging daarvan biedt artikel 6:265 BW 
voldoende ruimte. De Hoge Raad oordeelt dan ook te-
recht dat een ander regime niet nodig is.

5.3 En wat te doen met verstekzaken?
De Hoge Raad gaat echter verder dan dat en gaat naar 
aanleiding van de interventie van de Woonbond, die 
geen partij was bij deze prejudiciële procedure, maar 
wel gerechtigd was om schriftelijke opmerkingen te 
plaatsen (zie art. 393 lid 3 Rv), in op een niet-gestelde 
maar wel relevante (prejudiciële) vraag: wat moet de 
rechter doen als een huurder niet ter terechtzitting 
verschijnt? Dergelijke verstekzaken komen in het huur-
recht geregeld voor en dat betekent dat geen actief be-
roep op artikel 6:265 BW wordt gedaan. Moet de rech-
ter dan maar alle ontruimingsverzoeken toewijzen? De 
Hoge Raad voelt daar niets voor en wijst erop dat bij de 
ontbinding van een huurovereenkomst met betrekking 
tot woon- of bedrijfsruimte niet voor niets rechterlijke 
tussenkomst voorgeschreven is. Dat is gedaan omdat 
ontbinding bij dit soort overeenkomsten ‘[...] alleen op 
verantwoorde wijze kan [plaatsvinden] wanneer de 
rechter het gewicht van de tekortkoming in verhou-
ding tot het woonbelang van de huurder vooraf beoor-
deelt’.44 Dat betekent volgens de Hoge Raad ook dat een 
rechter in verstekzaken waar geen actief beroep op de 
tenzij-bepaling is gedaan, de ruimte heeft om ambts-
halve te beoordelen of de tekortkoming gezien alle fei-
ten en omstandigheden van het geval van voldoende 
gewicht is om de overeenkomst te dragen. Dat is een 
novum, want de rechter moet hier dus kennelijk ambts-
halve toetsen, ofschoon de wetssystematiek dwingt tot 
een actief beroep op de tenzij-bepaling.45 De Hoge Raad 
benadrukt in dit verband dat deze beoordelingsruimte 
in die zin praktisch wordt begrensd, dat de rechter na-
tuurlijk alleen rekening kan houden met feiten en om-
standigheden die hem bekend zijn. Het blijft natuurlijk 
wel de vraag hoe hij aan die wetenschap komt: mag hij 
actief op zoek gaan?

5.4 Antwoord op de tweede prejudiciële vraag?
Ook hier geeft de Hoge Raad geen specifiek antwoord 
op de prejudiciële vraag of bijzondere eisen moeten 
worden gesteld aan ontbinding van een overeenkomst 
van huur en verhuur van sociale woonruimte. Ik waag 
een poging. In die zin behoeven geen bijzondere eisen 
te worden gesteld aan ontbinding van huur en verhuur 
van sociale woonruimte dat geen bijzondere regel of 
bijzondere norm nodig is: toetsing vindt plaats aan de 
hand van de eisen van artikel 6:265 BW. In het kader 
van artikel 6:265 BW bestaat voldoende ruimte om aan 
de bijzondere belangen van zowel huurder als verhuur-
der bij de huur van sociale woonruimte aandacht beste-
den. Ook bij verstekzaken dient de rechter die ruimte 
te benutten.

6 Conclusie
De lijntjes bijeen. De Hoge Raad heeft een fundamen-
teel arrest gewezen, want het heeft de fundamenten 
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van het ontbindingsrecht verstevigd. Voor een groot 
deel waren die fundamenten echter al aanwezig in 
eerdere rechtspraak, maar de Hoge Raad scherpt het 
ontbindingsregime ook op een aantal punten aan. 
De Hoge Raad maakt om te beginnen duidelijk dat de 
systematiek onveranderd is gebleven en dat de schuld-
eiser die een overeenkomst wil ontbinden kan volstaan 
met de stelling dat sprake is van een tekortkoming. Het 
is aan de debiteur om aannemelijk te maken dat ont-
binding niet gerechtvaardigd is. Dat is niets nieuws.
Bij de invulling van de tenzij-bepaling brengt de Hoge 
Raad echter wel iets nieuws: hij oordeelt expliciet dat 
ontbinding slechts mogelijk is bij een tekortkoming 
van voldoende gewicht. Een beroep op de tenzij-bepa-
ling wordt dus niet slechts in uitzonderlijke gevallen 
gehonoreerd en een vorm van een gekwalificeerde te-
kortkoming is dus nodig, althans zodra de schuldenaar 
zich op de tenzij-bepaling beroept. Verder is nieuw dat 
de Hoge Raad het vereiste dat de debiteur een beroep 
moet doen op de tenzij-bepaling afzwakt. Enerzijds 
door aan te geven dat een expliciet beroep niet altijd 
nodig is omdat zulks ook besloten kan liggen in het 
verweer van de schuldenaar dat geen sprake is van 
een tekortkoming. Anderzijds door te oordelen dat de 
rechter in verstekzaken bij sociale huur sowieso moet 

toetsen of de tekortkoming van voldoende belang is 
om ontbinding te kunnen rechtvaardigen. 
Uit het arrest volgt dus dat ontbinding niet zomaar 
kan. Dat betekent dat de roep in de literatuur om re-
lativering van de ontbindingsbevoegdheid, en de ge-
rechtelijke uitspraken die bij de toepassing van de ont-
bindings-clausule al de nodige ruimte namen om in 
menig geval ontbinding af te wijzen, genade vinden in 
de ogen van de Hoge Raad. Hijma had wat dat betreft 
in zijn noot bij het Twickler-arrest al een voorspellende 
blik, waar hij vaststelde dat de relativeringsgedachte 
niet op een dood spoor is beland, maar dat ‘[d]enkbaar 
is dat die gedachten allengs leiden tot een intensiever 
gebruik van de uitzonderingsformule van artikel 6:265 
lid 1, waarmee zij via de achterdeur toch het geldende 
recht beïnvloeden’.46 Dat is precies de lijn die de Hoge 
Raad hier heeft gekozen. 
Een fundamenteel arrest dus over een fundamenteel 
leerstuk in het contractenrecht. De uitkomst? De Hoge 
Raad aanvaardt dat een vorm van een fundamentele 
tekort koming nodig is voor ontbinding, maar wel bin-
nen de bestaande wettelijke systematiek.

Prof.mr. H.N. Schelhaas
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