
In het verlengde van het Saelman-arrest

HR 31 oktober 2003, RvdW 2003, 169 (Saelman/Academisch

Ziekenhuis VU)

Verjaring; aanvangsmoment vijfjarige termijn van artikel 3:310 

lid 1 BW

1 Een kort overzicht ter inleiding

De verjaring was onder het oud BW een rustig rechtsgebied dat de bij deze

rechtsfiguur behorende rechtszekerheid bood. Met de invoering van het hui-

dig BW is daarin verandering gekomen: op vier essentiële punten wijkt de

nieuwe regeling af van die onder het oud BW. Het wekt geen verwondering

dat een dergelijke optelsom van koerswijzigingen van de wetgever een

stroom jurisprudentie en (vaak in het verlengde daarvan) literatuur op gang

heeft gebracht; immers pas daardoor kristalliseren de keuzes van de wetge-

ver zich werkelijk uit.

De vier punten van verandering betreffen de volgende aspecten van de ver-

jaring:

(a) de lengte van de verjaringstermijn en de variatie daarin;

(b) het moment waarop in een belangrijk aantal gevallen de verjaringster-

mijn begint te lopen;

(c) de stuiting;

(d) de verlenging/schorsing.

Ad (a) en (b)

Onder het oud BW was een dertigjarige algemeen geldende termijn de

norm. Het huidig BW begint weliswaar eveneens met het noemen van een

algemene verjaringstermijn (van twintig jaar) in artikel 3:306 BW, maar

reeds uit de aanhef van het artikel blijkt dat de schuldeiser niet kan volstaan

met te vertrouwen op dit uitgangspunt.

De erop volgende artikelen 3:307-3:311 BW geven voor de meest voorkomen-

de vorderingen een vijfjarige termijn. In een aantal gevallen (art. 3:309, 310

en 311 BW) wordt voor het moment waarop deze vijfjarige termijn gaat lopen

de eis gesteld van ‘bekendheid’ met de vordering en met de persoon van de

schuldenaar.1 Het meest in het oog springend van de ‘vijfjaarbepalingen’ is

artikel 3:310 lid 1 BW, dat de vordering tot schadevergoeding en de boete
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1 Aan de bijzondere bepalingen van art. 3:310a en 310b BW, ingevoerd ter implementatie van

Richtlijn 93/7/EEG en EEG-verordening 3911/92, ga ik hier voorbij.
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betreft. De bepaling is onderwerp geweest van meerdere aanvullende wets-

wijzigingen, die hebben geresulteerd in de bijzondere bepalingen van lid 2

tot en met 5.

De regeling van de wet doet in dit verband denken aan de twee scharen van

een krab, want de schuldeiser wordt niet alleen bedreigd door deze vijfja-

rentermijn, maar daarnaast ook door een twintigjarige termijn, binnen

welke periode de vordering volgens de wettekst ‘in ieder geval’ verjaart2 en

die – in het geval van artikel 3:310 lid 1 BW – gaat lopen na de gebeurtenis

waardoor de schade is veroorzaakt.

Ad (c)

Onder het oud BW golden voor de stuiting strenge vormvereisten. Artikel

2016 stelde een aanmaning, dagvaarding en elke daad van rechtsvervolging

‘in den vereischten vorm beteekend door eenen daartoe bevoegden ambte-

naar’ voorop. Daarmee was – in de bewoordingen van Rutten3 – ‘wel in de

eerste plaats het deurwaardersexploit bedoeld’. Daarnaast kon stuiting

plaatsvinden door een vormloze erkenning (art. 2019 BW oud).

Het huidig BW begint weliswaar met in artikel 3:316 BW voor stuiting het

instellen van een eis, alsmede iedere andere daad van rechtsvervolging te

noemen, maar zwakt dit vereiste in artikel 3:317 BW in aanmerkelijke mate af.

Want krachtens het eerste lid wordt de verjaring van een rechtsvordering tot

nakoming van een verbintenis gestuit door een schriftelijke aanmaning of

een schriftelijke mededeling waarin de schuldeiser zich ondubbelzinnig zijn

recht op nakoming voorbehoudt.4 Een brief volstaat dus om aan een lopende

verjaring een halt toe te roepen. De gemakkelijke, informele manier van stui-

ten is zeer in het voordeel van de schuldeiser.5 Voor andere rechtsvorderingen

dan die tot nakoming van een verbintenis stelt lid 2 van artikel 3:317 BW

daarvoor overigens de nadere voorwaarde van een binnen een half jaar erop

volgende formele stuitingshandeling zoals bedoeld in artikel 3:316 BW.6
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2 Zie voor terechte bezwaren tegen de dubbele verjaringscriteria C.J.H. Brunner, Verjaringsrecht

in de knoop, RM Themis 2001/8, p. 246-247. Asser-Hartkamp 4-I (2004) nr. 674c sluit zich hier-

bij aan.

3 Asser-Rutten, Verbintenissenrecht Deel I, De Verbintenis in het algemeen, Zwolle 1981, p. 486.

4 Zie hierover Chr.H. van Dijk, Verjaring en Stuiting: een Siamese tweeling in verwarring, AV&S

2003/5, nr. 11.

5 Asser-Hartkamp 4-I (2004), nr. 680 stelt dat door de vereenvoudigde stuitingsmogelijkheid

voor de schuldenaar het voordeel van de korte verjaringtermijn van art. 3:307 BW grotendeels

verloren gaat.

6 De Hoge Raad vat het werkingsgebied van art. 3:317 lid 1 BW ruim op in het arrest HR 11 janua-

ri 2002, NJ 2002, 81 (Van Dam & Post/Kringkoop): indien een (voorwaardelijke) ontbindings-

vordering, waarvoor in beginsel het regiem van het tweede lid geldt, wordt gecombineerd

met vorderingen tot terugbetaling van de koopprijs en tot schadevergoeding die vallen onder

het ‘lichtere’ regiem van lid 1, kan daarmee ook worden volstaan voor de ontbindingsvorde-

ring.
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Ad (d)

Het betreft hier de regeling voor gevallen waarin partijen een zodanige

onderlinge verhouding hebben dat tussen hen verjaring niet onverkort

behoort te gelden, omdat niet kan worden verwacht dat zij elkaar aanspre-

ken tot nakoming of stuitingshandelingen verrichten: het oude recht kende

hiervoor de schorsing, maar het huidig recht werkt met de verlenging.

De schorsing bewerkstelligde dat tussen de bedoelde personen de verjaring

niet liep, en pas haar verdere verloop had na afloop van de belemmering die

de betreffende verhouding opleverde. Krachtens de huidige regeling duurt

de verjaring – en hierin zit de principiële verandering – wel voort gedurende

de bedoelde periode; maar indien zij zou worden voltooid tijdens het

bestaan van de verlengingsgrond of binnen zes maanden erna, wordt de

verjaringstermijn verlengd met zes maanden na het verdwijnen van die

grond (art. 3:320 en 321 BW).7

Nieuwe uitgangspunten roepen nieuwe vragen op, en dat geldt niet alleen

voor de wettelijke regeling van verjaring, maar ook voor de ontwikkelingen

die zich naar aanleiding daarvan in de jurisprudentie hebben voorgedaan.

Een belangrijk ijkpunt in die ontwikkelingen is het arrest Saelman/

Academisch Ziekenhuis (HR 31 oktober 2003, RvdW 2003, 169), dat betrek-

king heeft op het boven sub (b) weergeven aspect. De Hoge Raad heeft daar-

in aangegeven dat de vijfjarige termijn van artikel 3:310 lid 1 BW aanvangt

op de dag na die waarop de benadeelde ‘daadwerkelijk in staat is een rechts-

vordering tot vergoeding van deze schade in te stellen’. Deze noot is gewijd

aan die uitspraak en daarmee aan de vijfjarige termijn van artikel 3:310 lid 1

BW, maar incidenteel zullen ook andere verjaringstermijnen in het kader

van het betoog ter sprake komen. Voor de aard van de vijfjarige termijn van

artikel 3:310 lid 1 BW zij hier reeds vermeld dat volgens de Hoge Raad in het

Saelman-arrest de werking van deze termijn niet alleen staat in het teken

van de rechtszekerheid – zoals voor de twintigjarige termijn wordt aange-

nomen –, maar ook van de billijkheid.

In het onderstaande zal na een korte bespreking van het Saelman-arrest

(par. 2) worden stilgestaan bij de invulling en toepassing van het door de

Hoge Raad genoemde criterium (par. 3). Tevens zal worden bekeken of het

Saelman-arrest wellicht een zekere uitstraling heeft naar andere onderde-

len van de verjaringsregeling (par. 3.5). Paragraaf 4 bevat een korte conclusie.
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7 Bovendien zijn de verlengingsgronden merendeels andere dan de schorsingsgronden onder

het oude recht, vergelijk M.W.E. Koopmann, Bevrijdende verjaring (serie Recht en Praktijk nr.

69), Deventer 1993, nr. 27.
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2 Het arrest Saelman/Academisch ziekenhuis VU

2.1 Feiten en procedure

Mevrouw S.-K. staat tijdens haar zwangerschap onder behandeling van M.,

gynaecoloog in het Ziekenhuis AZ VU. Zij wordt op 24 november 1987 opge-

nomen op de afdeling verloskunde. Na constatering van foetale nood wordt

die avond onder leiding van een andere gynaecoloog, G. een keizersnede

uitgevoerd. Het kind J. dat ter wereld komt, blijkt in een zeer slechte conditie

te verkeren (onder andere) door zuurstofgebrek voor de geboorte (perinatale

asfyxie) en wordt overgebracht naar de afdeling neonatologie van hetzelfde

ziekenhuis. Perinatale asfyxie kan leiden tot hersenbeschadiging en ont-

wikkelingsstoornissen. Op 13 januari 1988 echter doet kinderarts R. op voor-

zichtig optimistische wijze verslag aan de behandelend huisarts van J. over

het verblijf van J. op de afdeling neonatologie. Hij vermeldt daarbij dat met

de ouders steeds goed en zeer intensief contact is geweest, waarbij zij steeds

volledig van alle ontwikkelingen op de hoogte zijn gebracht. Van deze

berichtgeving geraken de ouders pas jaren later op de hoogte.

Na intensieve behandeling is er aanvankelijk sprake van verbetering in de

toestand van J. Echter in of omstreeks 1994 blijkt uit een onderzoek dat J.

aangepast onderwijs zal behoeven. In december 1994 vindt een gesprek

plaats tussen de ouders van J. en de gynaecoloog onder wiens leiding de kei-

zersnede is uitgevoerd. De gynaecoloog merkt daarbij onder andere op dat

achteraf gezien beter eerder had kunnen worden ingegrepen bij de geboorte

van J.

Bij brief van 13 mei 1996 hebben de ouders van J. gynaecoloog M. en het zie-

kenhuis aansprakelijk gesteld voor tekortschietend medisch handelen bij de

geboorte van J. De aangesprokenen betwisten de aanwezigheid van wan-

prestatie of een fout, maar beroepen zich bovendien zowel op verjaring als

op rechtsverwerking. Inzake de verjaring stellen de ouders dat hun pas bij

het gesprek van 1994 duidelijk is geworden dat op 24 november 1987 te laat

is ingegrepen en dat bij eerder ingrijpen de bij J. veroorzaakte gezondheids-

schade niet of in mindere mate zou zijn ontstaan.

De rechtbank honoreert het beroep op verjaring; het hof verwerpt de tegen

dat oordeel gerichte grieven en oordeelt dat de verjaring in 1987 is gaan

lopen, en wegens de werking van artikel 3:310 lid 1 BW in samenhang met

artikel 73 Overgangswet nieuw BW op 1 januari 1993 is voltooid. Aangaande

de elementen die het aanvangsmoment van de in artikel 3:310 lid 1 BW

bedoelde verjaring bepalen, overweegt het hof het volgende: meteen bij de

geboorte was duidelijk dat de gezondheid van J. ernstige schade had opge-

lopen en waren zijn ouders op de hoogte van dit feit; de ouders wisten in

1987 ook al wie voor de ontstane schade aansprakelijk waren te stellen voor-
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zover er sprake van aansprakelijkheid was. Daaraan doet niet af dat zij aan-

vankelijk niet wisten dat die personen daadwerkelijk voor de ontstane scha-

de aansprakelijk waren te stellen.

2.2 Hoge Raad

Het middel stelt dat het hof een onjuiste rechtsopvatting hanteert aangaan-

de het aanvangsmoment van de korte verjaringstermijn van artikel 3:310 lid

1 BW. Volgens het middel betekent het enkele feit dat J. bij zijn geboorte niet

gezond bleek niet dat de ouders toen reeds bekend waren met de in artikel

3:310 BW bedoelde aansprakelijke persoon, omdat zij toen geen aanwijzin-

gen hadden dat die gezondheidsproblemen waren terug te voeren op een

medische fout.

De uitspraak van de Hoge Raad is ruim van opzet8 en kent onder verwijzing

naar voorgaande rechtspraak de volgende elementen:

• Aan de lange termijn van twintig jaar in artikel 3:310 BW ligt zowel blij-

kens de wetsgeschiedenis als de daarmee strokende rechtspraak van de

Hoge Raad de rechtszekerheid ten grondslag. Deze termijn begint te

lopen door het intreden van de schadeveroorzakende gebeurtenis, zelfs

als de benadeelde met het bestaan van zijn vordering niet op de hoogte

is (waarbij overigens wel sprake kan zijn van de verlenging op grond van

art. 3:321 aanhef en sub f BW, ingeval de laedens opzettelijk de relevante

feiten verborgen houdt voor de gelaedeerde).

• De korte termijn – die in dit geding centraal staat – daarentegen staat

niet alleen in het teken van de rechtszekerheid, maar ook van de billijk-

heid. In dit verband wijst de Hoge Raad eerst naar voorgaande jurispru-

dentie aangaande het aanvangsmoment van deze verjaringstermijn: de

eis dat de benadeelde ‘bekend’ is geworden met zowel de schade als de

aansprakelijke persoon moet worden opgevat als daadwerkelijke

bekendheid, zodat het enkele vermoeden van schade niet volstaat; daar-

naast is het zo dat, indien de benadeelde niet in staat is zijn vordering in

te stellen door omstandigheden die aan de schuldenaar moeten worden

toegerekend, het naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaan-

vaardbaar is dat de schuldenaar zich erop zou mogen beroepen dat de

vijfjarige termijn is gaan lopen.

• Tegen de achtergrond van de genoemde arresten en de naar aanleiding

daarvan verschenen literatuur komt de Hoge Raad vervolgens ‘thans tot

het oordeel dat de korte verjaringstermijn van art. 3:310 lid 1 BW, gelet op
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8 Zie voor een prachtige inbedding van deze uitspraak in de voorgaande ontwikkelingen 

T. Hartlief, Saelman/Academisch Ziekenhuis VU: wanneer begint de korte verjaringstermijn

van artikel 3:310 BW te lopen?, AA 53 (2004), p. 266 e.v.
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de strekking van deze bepaling, pas begint te lopen op de dag na die

waarop de benadeelde daadwerkelijk in staat is een rechtsvordering tot

vergoeding van de schade in te stellen’.

De Hoge Raad vernietigt het arrest en verwijst naar Hof ’s-Gravenhage.

3 Daadwerkelijk in staat

3.1 Twee aspecten

Nu voor (onder andere) de schadevergoedingsactie de verjaringstermijn in

beginsel vijf jaren omvat (omdat de lange termijn slechts als vangnet dient

wanneer de vijfjarige termijn wegens de omstandigheden niet gaat lopen),

is van het grootste belang wanneer die korte termijn een aanvang neemt.

Daarbij is sprake van twee centrale beslispunten. Het eerste betreft het pro-

bleem in hoeverre de schuldeiser zich een actieve houding moet aanmeten

om te achterhalen of hij inderdaad een vordering heeft jegens een bepaalde

persoon. Het tweede is de kwestie of omstandigheden die verhinderen dat

de schuldeiser een vordering instelt, al of niet beletten dat de verjaring gaat

lopen. Na het Saelman-arrest zullen beide aspecten worden getoetst via het

‘daadwerkelijk in staat’-criterium.

3.2 Actieve houding?

3.2.1 Algemeen

Voor dit aspect wordt het uitgangspunt gevormd door het arrest Velle-

koop/Wilton Feijenoord (HR 6 april 2001, NJ 2002, 383), waarin is neergelegd

dat in artikel 3:310 lid 1 BW het criterium ‘bekend is geworden’ met de scha-

de en de aansprakelijke persoon in subjectieve zin moet worden opgevat:

‘Het komt er dus op aan dat degene die zich op voormelde verjaringster-

mijn beroept, stelt en zonodig bewijst dat de benadeelde daadwerkelijk

bekend was met de dader en met de daarvoor aansprakelijke persoon.’

Doorslaggevend is of degene die met bepaalde feiten wordt geconfronteerd

weet dat het gaat om schade die het gevolg is van een onrechtmatige daad of

wanprestatie van een ander, en niet of hij daarmee bekend had behoren te

zijn. In gelijke zin HR 20 april 2001, NJ 2002, 384 inzake Wong Yen Kong/mr.

X voor artikel 3:311 BW inzake ontbinding. Daarmee is de objectieve/norma-
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tieve inkleuring van het criterium ‘bekend is geworden’ van de hand gewe-

zen.9

Niet altijd echter is duidelijk wat de oorzaak is van bijvoorbeeld lichamelijke

klachten of zaakschade. In het arrest BASF Drukinkt/Rensink (HR 24 januari

2003, NJ 2003, 300) geeft de Hoge Raad aan dat voor het gaan lopen van de

korte verjaringstermijn van artikel 3:310 lid 1 BW geen absolute zekerheid

daarover vereist is, maar dat een ‘voldoende mate van zekerheid’ volstaat.

Ook het Saelman-arrest bevat een overweging in die zin. Belangrijk is dat

volgens de Hoge Raad in het arrest BASF Drukinkt/Rensink een enkel ver-

moeden van schade niet voldoende is om aan te nemen dat de verjaring gaat

lopen.

De invulling van de genoemde criteria – daadwerkelijk bekend / voldoende

mate van zekerheid – is niet altijd eenduidig, zoals bij alle open normen het

geval is. Vooral de ‘voldoende mate van zekerheid’ (waarin toch sprake is van

een zekere mate van objectivering) zal in concrete gevallen vaak op meerde-

re wijzen kunnen worden geïnterpreteerd. Wij staan hier voor een keuze in

de benadering van deze factor: zal spoedig sprake zijn van ‘voldoende mate

van zekerheid’, omdat van de benadeelde een soort constante oplettendheid

wordt gevraagd in die zin, dat hij steeds bedacht is op de mogelijkheid dat hij

nadelige gevolgen ondervindt door de fout van een ander;10 of stellen wij

minder hoge eisen in die zin dat de benadeelde pas wanneer een bepaald

feit in de richting van de mogelijkheid van een aanspraak wijst alert moet

zijn? In de literatuur lijkt de tweede benadering de meeste aanhang te ken-

nen; in dit verband worden wel de bewoordingen ‘voldoende aanknopings-

punten om desgewenst een juridische actie jegens de aansprakelijke per-

soon te ondernemen’ gebruikt.11 Deze benadering stelt reële eisen aan de

justitiabelen en sluit ook aan bij het criterium ‘daadwerkelijk bekend’. Het

gaat er om of de potentiële schuldeiser bekend is met de feiten die in vol-

doende mate van zekerheid het bestaan van een vordering doen vermoeden,

en niet of hij met die feiten bekend had behoren te zijn. Pas bij bekendheid

kan van hem worden verlangd dat hij stappen onderneemt, omdat hij daar-

toe ‘daadwerkelijk in staat’ is.

In dit verband wil ik aan de orde stellen of het hier gaat om eisen die men

aan een gemiddelde persoon kan stellen, dan wel of men rekening moet
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9 Vergelijk over beide arresten J.L.H. Holthuijsen, De aanvang van de subjectieve verjaringster-

mijn, NTBR 2002/6, p. 258 e.v.

10 Zo stelt P.C. Slangen, Foetale nood, NTBR 2004/6, p. 264 e.v. sub 7 zich op het standpunt dat een

patiënt op het moment dat er schade ontstaat in ieder geval marginaal onderzoek moet doen.

Naar zijn mening verjaart de vordering van de patiënt in beginsel wanneer hij helemaal geen

onderzoek verricht.

11 Vergelijk bijvoorbeeld Spier in zijn conclusie voor het Saelman-arrest sub 3.21.2 en de verwij-

zingen aldaar.
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houden met de persoon in het concrete geval. Waar het gaat om een schuld-

eiser-schuldenaarverhouding die beheerst wordt door de redelijkheid en

billijkheid, zou ik als beslissend willen aannemen of de persoon in kwestie

voldoende redenen heeft om actie te ondernemen. In die richting lijkt ook

het hierboven genoemde arrest Wong Yen Kong/mr. X te gaan, nu daar voor

de vraag of de benadeelde bekend was met de tekortkoming mede van

belang werd geacht dat Wong ‘iedere kennis van het recht ontbeerde’. Dit

arrest roept in zoverre vragen op dat in uitgangspunt onbekendheid met het

recht ook in dit verband voor rekening van de schuldeiser dient te komen.12

Hier lijkt echter door te werken dat de redelijkheid en billijkheid het laatste

woord dienen te hebben in de verhouding tussen schuldeiser en schulde-

naar. De schuldeiser was in casu een advocaat die had verzuimd een met zijn

cliënt overeengekomen procedure te starten; in een dergelijk geval is het

acceptabel het ontbreken van rechtskennis niet aan de schuldeiser toe te

rekenen.

Opvallend is dat de Hoge Raad in de arresten BASF Drukinkt/Rensink en

Saelman/Academisch Ziekenhuis niet volstaat met het weergeven van de

algemene norm, maar een op de feitelijke omstandigheden toegesneden

invulling daarvan toevoegt.

In het arrest BASF Drukinkt/Rensink betreft het de volgende passage:

‘Als er sprake is van lichamelijke klachten waarvan de herkomst niet

zonder meer duidelijk is, kan van daadwerkelijke bekendheid met de

schade pas sprake zijn wanneer met voldoende mate van zekerheid is

vastgesteld waardoor de klachten zijn ontstaan. In het algemeen zal deze

vereiste mate van zekerheid – die niet een absolute zekerheid behoeft te

zijn – pas aanwezig zijn wanneer deze oorzaak door te dier zake deskun-

dige artsen is gediagnosticeerd.’

Het Saelman-arrest kent zelfs de bij uitstek op het specifieke geval toege-

sneden toevoeging dat:

‘indien iemand bij zijn geboorte lichamelijk letsel heeft opgelopen dat

door het natuurlijk verloop van de zwangerschap en bevalling zou kun-

nen zijn veroorzaakt, de korte verjaringstermijn van art. 3:310 lid 1 pas

begint te lopen zodra hij of diens wettelijk vertegenwoordiger, voldoen-

de zekerheid – die niet een absolute zekerheid hoeft te zijn – heeft gekre-
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12 Vergelijk Hartlief, Saelman/Academisch ziekenhuis VU: wanneer begint de korte verja-

ringstermijn van artikel 3:310 BW te lopen?, 4 sub 3; Spier in zijn conclusie onder het Saelman-

arrest sub 3.31.1 en J.L. Smeehuijzen, De relatieve termijn na het ‘Saelman-arrest’, WPNR

04/6572, sub 1.6.
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gen dat het letsel (mede) is veroorzaakt door tekortschietend of foutief

medisch handelen.’

Bij personenschade zal voor (voldoende) kennis van de veroorzaking daar-

van vaak een medisch oordeel, in de regel dus het oordeel van een ander dan

de benadeelde, vereist zijn. Dit zou ertoe kunnen leiden dat bij de invulling

van de open norm van het ‘daadwerkelijk in staat zijn’ de aard van de scha-

de een rol gaat spelen, in die zin dat bij personenschade minder snel wordt

aangenomen dat aan het vereiste is voldaan dan bij zaakschade. Er is echter

mijns inziens geen reden daarbij hogere onderzoekseisen te stellen aan de

schuldeiser dan bij personenschade. Voor beide soorten schade geldt dat pas

bij voldoende reden om te veronderstellen dat bepaalde nadelige omstan-

digheden hun oorzaak vinden in de onrechtmatige daad of wanprestatie

van een ander, de benadeelde zich actief moet gaan opstellen in verband

met de mogelijkheid van een vordering.

3.2.2 Bekendheid met welke feiten?

Bekendheid met welke feiten doet de verjaringstermijn lopen? De wettekst

spreekt van ‘bekendheid met de schade en de daarvoor aansprakelijke per-

soon’. Inzake de vraag op welke feiten deze ‘bekendheid’ precies betrekking

moet hebben, bestaat een probleem. Het gaat hier om de vijfjarige verja-

ringstermijn voor een schadevordering. Wanneer wij uitgaan van een

onrechtmatige daad zou strikt genomen de bekendheid betrekking moeten

hebben op de schade, de fout, het causaal verband daartussen en degene die

de fout heeft gemaakt: immers dan is duidelijk wie de aansprakelijke 

persoon is. Een dergelijke interpretatie in strikte zin leidt echter tot een

onwenselijke situatie: pas dan wanneer de benadeelde er zeker van is dat de

aangesprokene door een fout de schade heeft veroorzaakt, gaat de verja-

ringstermijn lopen – terwijl dit juist vaak de inzet van een te voeren proce-

dure zal zijn.

Het is daarom verleidelijk de weg te benutten die het hof volgde in de zaak

Saelman/Academisch Ziekenhuis, door voor de aanvang van de verjaring

beslissend te achten het moment waarop de ouders ‘wisten […] wie voor de

ontstane schade aansprakelijk waren te stellen voor zover er aansprakelijk-

heid was’. Een dergelijke benadering lijkt op het eerste gezicht aan te sluiten

bij de tekst van artikel 3:310 lid 1 BW. Maar omdat op deze wijze wordt geab-

straheerd van de feiten die betrekking hebben op de fout en de daarbij

betrokken personen, geraken wij daarmee wel erg verwijderd van het pro-

bleem waarom het hier gaat, namelijk dat degene die op goede gronden

denkt een schadevordering tegen een ander te kunnen instellen, daartoe

binnen een redelijke tijd moet overgaan. Doorslaggevend zal daarom in
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beginsel moeten zijn bekendheid met alle feiten, die tot de eventuele aan-

sprakelijkheid van een bepaalde persoon in een concreet geval kunnen lei-

den wegens de genoemde vier factoren.

Toch moet dit uitgangspunt niet in al te absolute zin worden gehanteerd.

Illustratief in dit verband is HR 20 februari 2004, RvdW 2004, 37 (Meissner

von Hohenmeiss/Bloemsma BV). Het gaat hier om zaakschade, waarbij de

feiten als volgt zijn. Bloemsma verricht in juli 1989 in opdracht van Meissner

werkzaamheden aan het dak van haar huis en vervangt een goot. Kort daar-

na worden lekkage en in het plafond van de zolderverdieping vochtproble-

men geconstateerd. Wanneer Bloemsma in augustus 1993 bij de kanton-

rechter Meissner aanspreekt tot betaling van een nog openstaand bedrag

stelt zij een reconventionele vordering in tot schadevergoeding ter zake van

lekkageklachten ten gevolge van de gebrekkige waterafvoer. Echter in april

1995 blijkt door onderzoek van een ander bedrijf de oorzaak in condensvor-

ming ten gevolge van de aan het dak verrichtte werkzaamheden te liggen.

Meissner ziet vervolgens in de procedure bij de kantonrechter af van getui-

genverhoor, omdat de verklaringen nieuwe feiten zouden opleveren die zou-

den nopen tot een wijziging van eis die de bevoegdheid van de kantonrech-

ter zou overschrijden; de kantonrechter wijst de reconventionele vordering

af. Een vervolgens in 1998 ingestelde rechtsvordering wordt door het hof

beoordeeld als te zijn verjaard op grond van de korte verjaringstermijn van

artikel 3:310 lid 1 BW. Meissner stelt echter dat de verjaringstermijn pas een

aanvang heeft genomen toen zij ermee bekend werd dat de oorzaak van de

vochtproblemen lag in de bedoelde condensvorming.

De Hoge Raad begint met het weergeven van het ‘bekendheidscriterium’ in

artikel 3:310 lid 1 BW en sluit daar als volgt op aan:

‘Anders dan waarvan het middel kennelijk uitgaat, betekent zulks niet

dat de benadeelde steeds ook met de oorzaak van de schade bekend dient

te zijn, wil de verjaringstermijn een aanvang nemen. De verjaringster-

mijn begint te lopen op de dag na die waarop de benadeelde daadwerke-

lijk in staat is een rechtsvordering tot vergoeding van de schade in te

stellen.’

Het wekt wellicht bij eerste lezing verbazing dat de verjaringstermijn kan

gaan lopen zonder dat de benadeelde met de oorzaak van de schade bekend

is. Toch sluit deze benadering aan bij het criterium dat voldoende aankno-

pingspunten moeten bestaan om actie te ondernemen: zekerheid omtrent

de oorzaak is niet vereist, een redelijk vermoeden van aansprakelijkheid vol-

staat.13

13 Zie bijvoorbeeld ook A-G Keus in zijn conclusie bij het arrest sub 2.11.
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Ten slotte dient in deze paragraaf aan de orde te worden gesteld of voor

‘bekendheid met de schade’ vereist is dat de schade is geleden. Of is vol-

doende dat de schuldeiser met grote waarschijnlijkheid de schade op zich

ziet afkomen? In zijn arrest van 10 oktober 2003, RvdW 2003, 158 heeft de

Hoge Raad, conform de heersende leer,14 gekozen voor het eerste uitgangs-

punt.

Voor uit een onrechtmatige daad of wanprestatie voortvloeiende toekomsti-

ge schade is volgens de heersende leer het moment van de onrechtmatige

daad of wanprestatie maatgevend. Dit is in overeenstemming met HR 19

oktober 2001, NJ 2001, 655 waarin de Hoge Raad stelde dat met betrekking

tot dergelijke schade moet worden aangenomen ‘dat deze is ontstaan op en

dus is geleden op het tijdstip waarop de onrechtmatige daad […] is gepleegd’.

Blijken zich naderhand schadeposten voor te doen die niet behoefden te

worden verwacht, dan zal het moment van bekendheid daarmee een rol

gaan spelen.15 Ook dan zal de daadwerkelijke bekendheid de doorslag moe-

ten geven.

3.2.3 Stelplicht en bewijslast

Krachtens de uitleg van artikel 3:310 lid 1 BW in subjectieve zin moet degene

die zich op verjaring beroept stellen en bewijzen dat degene die hem aan-

spreekt meer dan vijf jaren daadwerkelijk bekend was met de schade en de

daarvoor aansprakelijke persoon.16 Het juridisch bewijs dat iemand daad-

werkelijk van bepaalde feiten op de hoogte was,17 is zeer lastig. Het verbaast

daarom niet dat de Hoge Raad in het arrest Wilton/Feijenoord erop wijst dat

de rechter de bekendheid, wanneer de benadeelde zulks betwist, zal mogen
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14 Koopmann, losbladige Vermogensrecht, aant. 2.1.bij art. 3:310; echter anders Smeehuijzen, De

relatieve termijn na het ‘Saelman-arrest’. Het gaat in het genoemde geval om schade ten

gevolge van een fout van een belastingadviseur. Omdat op het moment van de dagtekening

van het aanslagbiljet de schade ontstaat – hoewel reeds daarvoor duidelijk is dat de

belastingadviseur een fout heeft gemaakt –, kan volgens de Hoge Raad op zijn vroegst dan de

verjaring gaan lopen.

15 Vergelijk hierover Asser-Hartkamp 4-I (2004) nr. 674a, Koopmann, losbladige Vermogens-

recht, aant. 2.1 bij art. 3:310. Zie ook Stolker, T&C (2004) aant. 4 bij art. 3:310 die op dit punt veel

onzekerheid signaleert.

16 Bijvoorbeeld HR 24 januari 2003, NJ 2003, 300 (BASF Drukinkt/Rensink) sub 3.3. Slangen.

Foetale nood, p. 264 e.v. wijst in het kader van het Saelman-arrest erop dat het voor de aange-

sprokene lastig kan zijn aan deze stelplicht en bewijslast te voldoen, omdat dit impliceert dat

hij stelt en bewijst dat er een medische fout is gemaakt (althans dat de kans daarop heel groot

was) en dat de benadeelde daarvan op de hoogte was. Gezien het hiervoor in par. 3.2.2 betoog-

de, zal echter de stelplicht en de bewijslast slechts betrekking hebben op de feiten die met een

voldoende mate van zekerheid aanleiding geven de mogelijkheid van het bestaan van een

vordering te veronderstellen, zodat daarmee het door Slangen genoemde bezwaar kan wor-

den ondervangen.

17 Zie over deze materie Snijders in zijn noot onder HR 20 april 2001, NJ 2002, 384.
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afleiden uit bepaalde ten processe gebleken feiten en omstandigheden.

Evenals in paragraaf 3.2.1 gesignaleerde ‘voldoende mate van zekerheid’ zit

hierin een zekere objectivering.

Ook op deze plaats is illustratief het hierboven in paragraaf 3.2.2 vermelde

arrest Meissner von Hohenmeiss/Bloemsma BV. Op welk moment was de

opdrachtgeefster in de concrete omstandigheden daadwerkelijk in staat de

vordering in te stellen tot vergoeding van de schade door de condensvor-

ming? De rechtbank gaat uit van het moment waarop het tweede bedrijf

bericht geeft omtrent de oorzaak van de vochtproblemen (april 1995); het

hof daarentegen van het moment dat na de uitvoering van werkzaamheden

in 1989 lekkageklachten optreden. Nadat de Hoge Raad heeft gesteld dat de

verjaringstermijn begint te lopen wanneer de benadeelde daadwerkelijk in

staat is de vordering in te stellen, wordt de conclusie getrokken dat:

‘Nu door Meissner in de feitelijke instanties niets is aangevoerd waaruit

volgt dat zij vóór april 1995 niet daadwerkelijk in staat was een rechts-

vordering ter zake van de onderhavige schade in te stellen, kunnen de

onderdelen […] niet tot cassatie leiden.’

In het verlengde hiervan twee kanttekeningen. De eerste betreft het feit dat

degene die vermoedt dat op zijn aanspraak zal worden gereageerd met een

beroep op verjaring er verstandig aan doet feiten naar voren te brengen

waaruit kan worden afgeleid dat hij gedurende de door de wederpartij

gestelde verjaringstermijn niet daadwerkelijk in staat was de vordering in

te stellen. Dit om te voorkomen dat de rechter voorshands aanneemt dat aan

de vereisten voor toepassing van artikel 3:310 lid 1 BW is voldaan en hem de

last van het tegenbewijs wordt opgelegd.

De tweede kanttekening is dat via deze weg impliciet de norm van ‘behoren

te weten’ kan worden gehanteerd.18 In het onderhavige geval gaat het om

een particulier die meerdere soorten schade lijdt door toedoen van een pro-

fessionele opdrachtnemer, waarbij zij aanvankelijk lijkt te denken dat alleen

de ene soort schade (lekkage) door zijn toedoen (gebrekkige waterafvoer)

veroorzaakt is. Dat de rechtbank – anders dan het hof – het moment waarop

door een rapport van een deskundige helderheid wordt verschaft doorslag-

gevend acht voor het begin van de verjaringstermijn van de schadevorde-

ring wegens condensvorming, lijkt mij goed te verdedigen.19
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18 Vergelijk A-G Keus in zijn conclusie sub 2.11: ‘Men behoeft geen expert te zijn om dergelijke

vochtproblemen en de uitgevoerde werkzaamheden aan het dak met elkaar in verband te

brengen.’

19 Instemmend met de uitkomst in deze zaak echter Chr.H. Van Dijk, Het aanvangsmoment van

de korte verjaringstermijn: bekendheid benadeelde met de precieze oorzaak van de schade is

daarvoor niet steeds nodig, Bb 2004/17, nr. 48.
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3.3 Omstandigheden die beletten dat de schuldeiser zijn vordering

instelt

Aanvankelijk kon in de jurisprudentie van de Hoge Raad voor een tweetal

omstandigheden een relativering in het aanvangsmoment van de verjaring

worden gesignaleerd.

In de bekende asbest-arresten werd geoordeeld dat de redelijkheid en billijk-

heid aan een beroep van de schuldenaar op de lange termijn van artikel 3:310

lid 2 BW in de weg kunnen staan indien het gaat om naar haar aard verbor-

gen schade.20 Of dat in concreto het geval is, hangt volgens de Hoge Raad af

van tal van omstandigheden, zodat het voordeel van deze uitspraak voor de

schuldeiser weer afkalft door de onzekerheid over wat in het concrete geval

rechtens is. Inmiddels is het probleem van de verborgen schade voor perso-

nenschade ondervangen door een nieuw lid 5 van artikel 3:310 BW, waarin

voor deze gevallen de lange termijn niet meer terzake doet en dus alleen de

korte termijn doorslaggevend is. Als bijzonderheid kan worden genoteerd dat

volgens de tekst van dit lid 5 de termijn gaat lopen wanneer de gelaedeerde

met de schade en de aansprakelijke persoon bekend is geworden dan wel

redelijkerwijs bekend had kunnen zijn. Dit duidt op een objectivering van de

aan te leggen maatstaf die afwijkt van artikel 3:310 lid 1 BW, maar volgens een

mededeling van de minister in de Eerste Kamer is dit niet de bedoeling en zal

zo spoedig mogelijk aanpassing van de tekst volgen.21

De tweede relativering door de Hoge Raad van het beginmoment van de ver-

jaring betrof de vraag wat rechtens is wanneer de schuldeiser weliswaar

bekend is met de schade en de aansprakelijke persoon in de in artikel 3:310

lid 1 BW bedoelde zin, maar hij door bepaalde omstandigheden belemmerd

wordt in het instellen van een vordering. Aanvankelijk was het duidelijk dat

de Hoge Raad hier een beperkte koers uitzette. Uitgesproken werd dat indien

de schuldeiser door omstandigheden niet in staat is zijn vordering in te stel-

len binnen de korte termijn van artikel 3:310 lid 1 BW, slechts wanneer die

omstandigheden zijn toe te rekenen aan de schuldenaar de redelijkheid en

billijkheid verhinderen dat de verjaringstermijn gaat lopen. Het ging in deze

arresten om psychische overmacht van slachtoffers van seksueel misbruik

respectievelijk kindermishandeling.22

VrA 2004 / 2

50

20 HR 28 april 2000, NJ 2000, 430 en 431.

21 Wetsvoorstel 26 824, nr. 105a en wetsvoorstel 29 414 nr. 3, p. 32-33, waarover Hartlief,

Saelman/Academisch Ziekenhuis VU: wanneer begint de korte verjaringstermijn van art.

3:310 BW te lopen, p. 275 en H.J. Snijders , Nova en monstra op het gebied van de bevrijdende

verjaring, NTBR 2004/1, p. 1. Overigens vindt lid 5 van art. 3:310 BW krachtens art. 119 b

Overgangswet Nieuw Burgerlijk Wetboek pas toepassing wanneer de schadeveroorzakende

gebeurtenis heeft plaatsgevonden na het inwerkingtreden ervan op 1 februari 2004 (Stb.

2003, 495).

22 HR 23 oktober 1998, NJ 2000, 15 respectievelijk 25 juni 1999, NJ 2000, 16.
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Inzake een dergelijke benadering kon een aantal kritische geluiden worden

gesignaleerd,23 al kan niet worden gezegd dat zij algemeen van de hand

werd gewezen.

Korte tijd vóór het wijzen van het Saelman-arrest heeft Smeehuijzen uit-

drukkelijk de aanvang van de korte verjaringstermijn op de agenda gezet en

de beperkte opvatting van de Hoge Raad in de arresten inzake kindermis-

handeling en seksueel misbruik van de hand gewezen, omdat de relatieve

verjaringstermijn naar zijn mening pas zou moeten aanvangen zodra de

schuldeiser in staat is de vordering in te stellen.24

Voor het aanvangsmoment van de korte termijn spreekt de Hoge Raad in het

Saelman-arrest van ‘daadwerkelijk in staat’, terwijl tot dan toe de formule-

ring ‘daadwerkelijk bekend’ werd gebruikt. Daarmee staan wij voor het pro-

bleem wat onder ‘daadwerkelijk in staat’ moet worden verstaan voor wat

betreft het overmachtaspect.

Hartlief is voorzichtig; naar zijn mening suggereert de formulering dat de

Hoge Raad in ruimere mate dan in de arresten seksueel misbruik en kinder-

mishandeling met overmacht aan de zijde van de benadeelde wil rekening

houden.25 Smeehuijzen spreekt van een ‘nieuw criterium’ en staat stil bij de

kwestie dat toch niet alle verhinderende omstandigheden aan de aanvang

van de relatieve verjaringstermijn in de weg kunnen staan.26 Asser-

Hartkamp signaleert hier een ommezwaai van de Hoge Raad.27

Naar mijn mening wijzen zowel het in het Saelman-arrest geformuleerde

criterium als de wijze waarop de Hoge Raad het introduceert erop dat de

Hoge Raad afstand neemt van het voordien gehanteerde enge criterium en

in ruimere mate dan voorheen een beroep op overmacht mogelijk maakt.

Immers nadat eerst de stand van zaken tot op het moment van de uitspraak

is geschetst, wordt met nadruk gesteld dat de Hoge Raad ‘thans’ tot het oor-

deel komt dat doorslaggevend is het moment waarop de benadeelde daad-

werkelijk in staat is een rechtsvordering tot vergoeding van de schade in te
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23 Asser-Hartkamp 4-I (2000) nr. 664 stelt met nadruk dat een verjaringstermijn niet behoort te

lopen wanneer de schuldeiser zijn aanspraak niet geldend kán maken; vergelijk bijvoorbeeld

ook C.E. Du Perron, Aanvangstijdstip verjaring recht op schadevergoeding wegens vernietig-

de beschikking, Bb 1995/9, p. 74; De Vries Lentsch-Kostense in haar conclusie sub 11 voor het

arrest HR 23 oktober 1998, NJ 2000,15; R.P J.L. Tjittes, Redelijkheid en billijkheid en verjaring,

A&V 1999/3, p. 57 e.v.

24 J.L. Smeehuizen, Het aanvangsmoment van de relatieve verjaringstermijn, WPNR 03/6549,

sub 1.5 e.v. waarin hij bepleit verjaring op grond van de korte termijn van art. 3:310 BW als een

vorm van rechtsverwerking te beschouwen.

25 Hartlief, Saelman/Academisch Ziekenhuis VU: wanneer begint de korte verjaringstermijn

van artikel 3:310 BW te lopen?, p. 274 sub 4. Eveneens terughoudend Ton Hartlief & Rieme-Jan

Tjittes, Kroniek van het vermogensrecht, NJB 2004/31, p. 1587.

26 Smeehuijzen, De relatieve verjaringstermijn na het ‘Saelman-arrest’.

27 Asser-Hartkamp 4-I (2004) nr. 664 en 674a.
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stellen. Dit leidt vervolgens tot enerzijds de vraagstelling in hoeverre een

dergelijk beroep op overmacht volgens de Hoge Raad kan worden gehono-

reerd en anderzijds de kwestie in hoeverre het wenselijk is dat dit gebeurt.

Voor het tweede punt wil ik het volgende opmerken.

Het gaat hier om de vraag welke oorzaken die verhinderen dat de schuld-

eiser zijn vordering instelt wel voor zijn risico komen, en welke niet. Het is

verleidelijk hier te kijken naar de risicoverdelingen inzake de grens tussen

wanprestatie en overmacht, maar in het oog dient te worden gehouden dat

het een heel ander probleemgebied betreft, waar deze factoren een eigen

invulling behoeven.

Inzake de korte termijn van artikel 3:310 lid 1 BW, waaromtrent de Hoge Raad

zich in het Saelman-arrest heeft uitgesproken, is belangrijk dat die niet

alleen ziet op de rechtszekerheid, maar zeker ook op de billijkheid van het

concrete geval. Verlies van recht door enkel tijdsverloop terwijl het instellen

van de vordering een onmogelijkheid is, kan naar mijn mening binnen een

door de redelijkheid en billijkheid beheerste rechtsverhouding tussen

schuldeiser en schuldenaar slechts worden geaccepteerd wanneer er uit-

drukkelijk een reden voor is. Dit lijkt te wijzen in de richting van het uit-

gangspunt dat bij omstandigheden die nakoming verhinderen een beroep

op overmacht kan worden gedaan, tenzij er goede gronden zijn aan te

nemen dat de verhindering aan de schuldeiser is toe te rekenen.

Wat betreft de invulling van de maatstaven voor (een wellicht door de Hoge

Raad toegestaan) beroep op overmacht wil ik volstaan met het aanstippen

van de volgende aspecten: in het verlengde van het oude recht28 zal een wet-

telijk verbod een beroep op overmacht dienen te rechtvaardigen; voor psy-

chische overmacht zullen vanzelfsprekend de criteria van het kindermis-

handeling- en seksueel misbruik-arrest gelding houden. Of ook in alle

gevallen van psychische overmacht die niet aan de schuldenaar zijn toe te

rekenen de schuldeiser een beroep op overmacht zal kunnen doen, staat

voor mij niet vast, omdat dit wellicht afhankelijk van de omstandigheden

van het geval voor zijn risico dient te komen.

3.4 Redelijkheid en billijkheid

De extinctieve verjaring betreft de verhouding schuldeiser-schuldenaar en

kent – zoals alle aspecten van die verhouding – de invloed van de redelijk-

heid en billijkheid, waarvan in het onderhavige verband vooral de beper-

kende werking van belang is. Ook in dit verband is het gedrag van de schul-

denaar een factor, die getoetst wordt via de norm van artikel 6:2 lid 2 BW.

Het kan derhalve voorkomen dat, hoewel op het eerste gezicht aan de ver-
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28 Waarover Asser-Hartkamp 4-I (2004) nr. 664.
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eisten voor verjaring is voldaan, de schuldenaar daarop toch geen beroep

mag doen, omdat hij dan zou handelen in strijd met de redelijkheid en bil-

lijkheid. Wat betreft dit aspect is met het Saelman-arrest op één punt de

benadering van de Hoge Raad veranderd. Werd aanvankelijk de onmogelijk-

heid tot het instellen van een vordering door aan de schuldenaar toe te reke-

nen meegewogen via de redelijkheid en billijkheid,29 nu geschiedt dit recht-

streeks via het criterium ‘daadwerkelijk in staat’. Voor het overige blijven de

redelijkheid en billijkheid de mogelijkheid bieden in een concreet geval van

de werking van artikel 3:310 lid 1 BW af te wijken.

Zo heeft de Hoge Raad overwogen30 dat het niet is uitgesloten dat het onder

omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaan-

vaardbaar is dat een schuldenaar die in onderhandeling treedt voordat de

vijfjarige termijn is voltooid, zich vervolgens erop beroept dat gedurende de

onderhandelingen deze termijn is voltooid. En ook in het recente arrest HR 4

juni 2004, RvdW 2004, 80 is verwoord dat de redelijkheid en billijkheid aan

een beroep op verjaring in de weg kunnen staan; hierbij wordt aangegeven

dat het niet is uitgesloten dat de daarbij in aanmerking te nemen omstan-

digheden zich hebben voorgedaan na het tijdstip waarop de verjaringster-

mijn reeds blijkt te zijn verstreken.

3.5 Mogelijke uitstraling naar andere onderdelen van de

verjaringsregeling

Het Saelman-arrest stelt ons niet alleen voor de taak van de invulling van

het ‘daadwerkelijk in staat’-criterium, maar in het verlengde daarvan ook

voor de vraag, in hoeverre een mogelijk ruimere benadering van een beroep

op overmacht door de schuldeiser in het kader van artikel 3:310 lid 1 BW con-

sequenties heeft voor andere onderdelen van de verjaringsregeling. In het

bijzonder vraagt hier aandacht wat rechtens is wanneer een omstandigheid

die verhindert dat de verjaring een aanvang neemt, zich voordoet wanneer

de verjaringstermijn reeds loopt. Het betreft met andere woorden de kwestie

of de gronden voor verlenging, zoals die zijn opgenomen in artikel 3:321 BW,

een limitatieve opsomming geven.

De wettelijke gronden voor verlenging zijn te vinden in artikel 3:321 BW. De

zes daar genoemde verhoudingen worden daarmee als zodanig aangemerkt

dat van de betrokkenen niet kan worden gevraagd dat zij elkaar aanspreken

tot nakoming dan wel tot stuiting van de betreffende vordering overgaan.
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29 Kritisch hierover Tjittes, Redelijkheid en billijkheid en verjaring, sub 3.

30 HR 1 februari 2002, NJ 2002,195 en in aansluiting hierop Hof Arnhem 25 november 2003,

NJ 2004, 228.
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Hierboven is sub 1 reeds aangegeven, dat voor dit probleem met de schorsing

onder het BW oud een principieel andere benadering gold dan voor de ver-

lenging onder het huidig recht. In de praktijk belangrijker dan deze theoreti-

sche verandering voor de betrokkenen is dat er sprake is van een drastische

verkorting van de termijn waarbinnen zij na het aflopen van de reden voor

de schorsing/verlenging tot invordering van het hen verschuldigde moeten

overgaan. Werd onder het oude recht de verjaringstermijn verlengd met de

tijd van de schorsing, krachtens huidig recht dient de schuldeiser binnen een

half jaar actie te ondernemen.31 Dit is een zeer korte tijd, zeker gezien het feit

dat het gaat om de beëindiging van een situatie waarin van de schuldeiser

geen stappen tot het vorderen van nakoming of tot stuiting kunnen worden

verwacht. Terecht heeft Brunner betoogd dat deze termijn te kort is.32

Hoe te oordelen wanneer een omstandigheid die zou belemmeren dat een

verjaring een aanvang zou nemen, zich voordoet tijdens een reeds lopende

verjaring? Ook dan kan van de schuldeiser immers in redelijkheid niet wor-

den gevergd dat hij tot het vorderen van nakoming overgaat.

Hier stuiten wij op de controverse over de kwestie of de gronden van verlen-

ging zoals opgenomen in de wet limitatief zijn of niet. Onder meer

Hartkamp33 en Koopmann34 stellen van wel. Hartkamp benadrukt in dit ver-

band de rechtszekerheid en wijst erop dat onder het oude recht een speciale

wet35 noodzakelijk was om een schorsing te bewerkstelligen voor het geval

de schuldeiser door oorlogsomstandigheden niet in staat was zijn rechten

uit te oefenen. Wel biedt hij enige ruimte voor het hier gesignaleerde pro-

bleem, door te wijzen op de beperkende werking van de redelijkheid en bil-

lijkheid die aan een beroep op een voltooide verjaring kunnen afdoen (ech-

ter alleen voor de obligatoire betrekking tussen partijen). Ook Koopmann

wijst hier op de werking van de redelijkheid en billijkheid.36

Naar de mening van Rutten echter eist de billijkheid dat de verjaring wordt

opgeschort wanneer de schuldeiser in de onmogelijkheid verkeert om zijn

recht uit te oefenen. Hoewel hij erkent dat de wetgever van het BW oud de

redenen van schorsing (thans: verlenging) limitatief had opgesomd, ziet hij

ruimte voor het bestaan van buitenwettelijke schorsings- (thans: verlen-

gings-) gronden.37 Ik schaar mij aan de kant van Rutten, omdat naar mijn

mening een factor die belemmert dat verjaring een aanvang heeft, ook dient
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31 Zie over schorsing en verlenging Koopmann, Bevrijdende verjaring, nr. 26.

32 Brunner, Verjaringsrecht in de knoop, p. 248; onder andere R.P.J.L. Tjittes, Bevrijdende verja-

ring: van rechtszekerheid naar billijkheid, WPNR 02/6472, p. 53 e.v. sub 3.2 sluit zich hierbij

aan.

33 Asser-Hartkamp 4-I (2004) nr. 684.

34 Koopmann, Bevrijdende verjaring, p. 91-92.

35 Wet van 2 juni 1948, nr. I 225.

36 Koopmann, Bevrijdende verjaring, nr. 28 in fine.

37 Asser-Rutten, Verbintenissenrecht Deel I, De verbintenis in het algemeen, Zwolle 1981, p. 491.
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te belemmeren dat een lopende verjaring voortgang heeft. Dit zal in ieder

geval zeker het uitgangspunt moeten zijn voor de korte termijn van artikel

3:310 lid 1 BW, nu algemeen aanvaard is dat daarbij niet alleen de rechts-

zekerheid, maar zeker ook de billijkheid een rol speelt. Nu volgens het

Saelman-arrest voor de aanvang van de korte termijn van artikel 3:310 BW

vereist is dat de benadeelde daadwerkelijk in staat is de vordering in te stel-

len, zal mijns inziens een oorzaak die verhindert dat die vijfjarige termijn

gaat lopen ook als een reden voor verlenging dienen te worden aangemerkt,

omdat daardoor ook daadwerkelijk verhinderd zal worden dat hij tijdens

een lopende verjaringstermijn tot het vorderen van nakoming overgaat.

4 Conclusie

Pas wanneer er werkelijk reden is een vordering in te stellen dient de verja-

ring haar werking te hebben, omdat dan van degene die pretendeert schuld-

eiser te zijn kan worden verwacht dat hij in actie komt. Immers een van de

aan verjaring ten grondslag liggende redenen is dat ‘claimants should be

encouraged not to go to sleep on their rights, but to institute proceedings

without unreasonable delay’38. Voor de korte verjaringstermijn van artikel

3:310 lid 1 BW – die in het bovenstaande centraal stond – heeft de Hoge Raad

daarom terecht een beginmoment gekozen dat de rechtsvordering teniet

laat gaan wanneer de schuldeiser geen stappen onderneemt wanneer hij tot

vordering van het hem verschuldigde wel in staat is.

Bij het ene aspect daarvan – de vraag of van de schuldeiser een actieve

onderzoekshouding wordt gevergd naar het (eventueel) bestaan van een

vordering – is reeds wegens voorgaande jurisprudentie duidelijk vanuit

welk gezichtpunt deze problematiek moet worden gehanteerd, al zal de

nadere invulling daarvan in verschillende constellaties nog de nodige

hoofdbrekens kosten. Het criterium is daadwerkelijke bekendheid van de

schuldeiser met de vordering, waarbij echter een ‘voldoende mate van zeker-

heid’ volstaat. De laatste toevoeging bevat – ondanks het subjectieve uit-

gangspunt van de onderhavige toets – een zekere mate van objectivering.

Die is in zoverre onvermijdelijk dat het hier gaat om een toetsing van het

gedrag van mensen.

Het andere aspect – welke verhinderingsoorzaken komen voor risico van de

schuldeiser en welke niet – moet nog bijna geheel worden ingevuld.

Voor wat betreft beide beslispunten zal naar mijn mening steeds in het oog

moeten worden gehouden dat door de verjaring van artikel 3:310 lid 1 BW de
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38 Chitty on Contracts, Volume I, General Principles, London 2004, nr. 28-001. Daarnaast worden

onder meer genoemd het belang dat de aangesprokene in verband met bewijsmogelijkheden

heeft bij een tijdige aanspraak en het feit dat hij een zekere tijd na een ongeval dat eventueel

tot een claim kan leiden ervan uit moet kunnen gaan dat de zaak ‘gesloten’ is.
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schuldeiser binnen een korte tijd van vijf jaren enkel en alleen om reden van

dat tijdsverloop zijn vordering verliest, zodat niet te gemakkelijk moet wor-

den aangenomen dat dit het geval is.

G.T. de Jong*
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