
De ingebrekestellingseis onder druk

HR 22 oktober 2004, RvdW 2004, 119 (Endlich/Bouwmachines)

Van de ‘flitsingebrekestelling’, debiteursverzuim van rechtswege en
de aanname dat nakoming van een duurverbintenis ‘reeds blijvend
onmogelijk is’

1 Feiten

Bouwmachines, een bedrijf dat bouwmaterialen verhuurt, heeft aan
Endlich, een schildersbedrijf, een stalen gevelsteiger verhuurd ten behoe-
ve van door laatstgenoemde in drie fasen uit te voeren schilderwerk aan
het Atlantic Hotel te Kijkduin. Bouwmachines heeft zich verplicht per fase
een steiger te monteren en deze, na voltooiing van die fase, weer te
demonteren. De door Endlich verschuldigde huurprijs was in vier termij-
nen verdeeld, waarvan de laatste bij de start van de derde huurfase opeis-
baar zou worden. Endlich heeft deze laatste huurtermijn evenwel onbe-
taald gelaten en voor de uitvoering van de derde fase in plaats van een
steiger van Bouwmachines een steiger van een ander bedrijf gebruikt.

2 De procedure in feitelijke instanties

Bouwmachines heeft Endlich gedagvaard voor de rechtbank en veroorde-
ling tot betaling van onder meer de laatste huurtermijn ten bedrage van 
ƒ 40.000 gevorderd. Endlich heeft deze vordering bestreden en in reconven-
tie gevorderd voor recht te verklaren dat de huurovereenkomst voor wat de
derde fase betreft buitengerechtelijk is ontbonden, althans de overeen-
komst ten aanzien van de derde fase alsnog te ontbinden op grond van
Bouwmachines’ tekortkomingen tijdens de eerste en tweede fase van de
huur – loopplanken van de steiger(s) lagen los, delen van de steiger(s) vie-
len naar beneden, netten om de steiger(s) lieten los en steiger(s) stond(en)
niet vast – alsook Bouwmachines te veroordelen tot vergoeding van de
onkosten die Endlich heeft moeten maken om de schade te herstellen die
als gevolg van genoemde tekortkomingen is ontstaan.
De rechtbank heeft zowel genoemde vordering van Bouwmachines in con-
ventie als genoemde vorderingen van Endlich in reconventie afgewezen.
In appèl heeft het gerechtshof genoemde vordering van Bouwmachines
(onder aftrek van een verrekenpost), anders dan de rechtbank, toegewezen,
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maar, evenals de rechtbank, genoemde vorderingen van Endlich in recon-
ventie afgewezen en in dit treurige lot deelde ook de vordering die Endlich
eerst in hoger beroep toevoegde tot vergoeding van de meerkosten ter zake
van het huren van een vervangende steiger voor de derde fase.
Deze afwijzing in feitelijke instanties van Endlichs vorderingen in recon-
ventie stoelen op de omstandigheid dat Endlich had nagelaten Bouw-
machines op voet van artikel 6:82 lid 1 BW schriftelijk in gebreke te stellen.
Nu het hof nakoming door Bouwmachines in dit geval niet reeds blijvend
onmogelijk oordeelde – genoemde tekortkomingen in de eerste en tweede
fase zíjn per slot van rekening hersteld –, acht het de verzuimeis van toe-
passing die de wet zowel aan het ontstaan van het recht op schadevergoe-
ding wegens een tekortkoming stelt (art. 6:74 lid 2 BW) als aan de bevoegd-
heid de overeenkomst wegens een tekortkoming te ontbinden (art. 6:265
lid 2 BW). Bij gebreke van een ‘voor de voldoening bepaalde termijn’ (art.
6:83 sub a BW) zal dit debiteursverzuim in de regel intreden doordat ‘de
schuldenaar in gebreke wordt gesteld bij een schriftelijke aanmaning
waarbij hem een redelijke termijn voor de nakoming wordt gesteld, en
nakoming binnen deze termijn uitblijft’ (art. 6:82 lid 1 BW).
Dat Bouwmachines, als zij al niet onbereikbaar was, laks reageerde op
Endlichs persoonlijk gedane telefonische klachten over talrijke gebreken
aan de steigers tijdens de eerste en tweede huurfase, is volgens het hof
onvoldoende om te concluderen dat het verzuim van Bouwmachines zón-
der deze ingebrekestelling kon intreden en evenmin voert Bouw-
machines’ mededeling dat zij ‘morgen mensen zou sturen’ tot de gevolg-
trekking dat dit verzuim van rechtswege is ingetreden op grond van arti-
kel 6:83 onder c BW (‘Het verzuim treedt zonder ingebrekestelling in […] 
c. wanneer de schuldeiser uit een mededeling van de schuldenaar moet
afleiden dat deze in de nakoming van de verbintenis zal tekortschieten’):
uit deze mededeling mocht Endlich namelijk niet redelijkerwijs opmaken
dat Bouwmachines in de nakoming van haar verplichtingen zou blijven
tekortschieten. Deze lakse houding en deze mededeling voeren, nog steeds
volgens het hof, evenmin tot de conclusie dat eisen van redelijkheid en bil-
lijkheid aan het beroep van Bouwmachines op het ontbreken van een
schriftelijke ingebrekestelling in de weg staan. Ten slotte kon ook Endlichs
poging het ingebrekestellingsvereiste te omzeilen door de faits et gestes
van Bouwmachines als ‘onvoorziene omstandigheden’ te kwalificeren en
zijn ontbindingsverlangen dáárop te grondvesten (vgl. art. 6:258 BW) geen
genade vinden in de ogen van het hof.
Endlich stelt tegen het arrest van het hof cassatie in teneinde de toepasse-
lijkheid van het ingebrekestellingsvereiste op zijn geval andermaal aan
het rechterlijk oordeel te onderwerpen.
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3 Hoge Raad

Met Endlichs laatstgenoemde poging het ingebrekstellingsvereiste te
omzeilen door zijn ontbindingsverlangen op ‘onvoorziene omstandighe-
den’ (art. 6:258 BW) te stoelen maakt de Hoge Raad korte metten: ‘een tekort-
koming in de nakoming van de overeenkomst kan niet worden aangemerkt
als een onvoorziene omstandigheid als bedoeld in art. 6:258’ (r.o. 3.5).
De beoordeling van toepasselijkheid van dit vereiste in zijn vertrouwde
kaders – dat van de tekortkoming in de nakoming van een verbintenis –
blijkt echter meer voeten in de aarde te hebben.
De Hoge Raad stelt voor wat betreft de vordering van Endlich tot het verkrij-
gen van schadevergoeding wegens tekortkomingen in de eerste en tweede
fase van de verhuur voorop dat het hof uit het feit dat de gebreken en de
daardoor veroorzaakte schade telkenmale zijn hersteld, terecht heeft afge-
leid dat nakoming niet aanstonds blijvend onmogelijk was, zodat voor het
ontstaan van het recht van Endlich op schadevergoeding de verzuimeis
geldt en dat hiervoor in de regel een ingebrekestelling op voet van artikel
6:82 lid 1 BW vereist is (vgl. r.o. 3.4.1).
De Hoge Raad blijkt vervolgens van oordeel dat het hof door Endlichs vorde-
ringen in reconventie af te wijzen op de grond dat Endlich Bouwmachines
niet op genoemde voet in gebreke heeft gesteld hetzij blijk heeft gegeven
van een onjuiste rechtsopvatting, hetzij zijn oordeel onvoldoende heeft
gemotiveerd. Dit omdat het hof in zijn overwegingen niet uitdrukkelijk de
stellingen van Endlich heeft betrokken dat (a) ‘de herstelwerkzaamheden
veelal geen uitstel konden lijden omdat de gebreken van de steigers tot situ-
aties hadden geleid die gevaar veroorzaakten of overlast voor de gasten van
het Atlantic Hotel, en dat de werkzaamheden in veel gevallen wegens die
spoedeisendheid ’s nachts, in weekeinden of op feestdagen moesten
geschieden’. Als het hof dat wél had gedaan, zouden de stellingen van
Endlich dat (b) ‘zij heeft gedaan wat onder deze omstandigheden redelijker-
wijs van haar geëist mocht worden om Bouwmachines van de problemen op
de hoogte te stellen opdat zij de opgetreden gebreken en schades zou her-
stellen, doch dat het niet altijd mogelijk was om Bouwmachines te bereiken
en dat in de gevallen waarin dat wel lukte haar reactie inadequaat was’ en
dat (c) ‘gezien het onder (b) vermelde het verzenden van een schriftelijke
ingebrekestelling geen zin had en dat bovendien in verband met de onder
(a) vermelde spoedeisendheid daarvoor de tijd ontbrak’ wél op hun waarde
zijn geschat (vgl. r.o. 3.4.3).
In dit verband is, aldus de Hoge Raad, van belang

VrA 2005 / 1

98

Dit artikel uit Vermogensrechtelijke Analyses is gepubliceerd door Boom juridisch en is bestemd voor anonieme bezoeker



VrA 2005 / 1

99

‘dat een ingebrekestelling niet de functie heeft om “het verzuim vast te
stellen”, doch om de schuldenaar nog een laatste termijn voor nakoming
te geven en aldus te bepalen tot welk tijdstip nakoming nog mogelijk is
zonder dat van een tekortkoming sprake is, bij gebreke van welke nako-
ming de schuldenaar vanaf dat tijdstip in verzuim is (HR 20 september
1996, nr 16004, NJ 1996, 748).’

Dit brengt namelijk mee dat

‘voorzover vanwege de spoedeisendheid van het herstel een schrifte-
lijke ingebrekestelling met termijnstelling in overeenstemming met
art. 6:82 lid 1 BW niet mogelijk of niet zinvol is, de schuldeiser wel het
in de betrokken situatie redelijkerwijs mogelijke zal moeten doen om
de schuldenaar in de gelegenheid te stellen om het gebrek in de gele-
verde prestatie (en in voorkomend geval de erdoor veroorzaakte scha-
de) te herstellen. Indien evenwel de schuldenaar door hem niet bereikt
kan worden – ook niet op een aan de spoedeisende situatie aangepaste
wijze zoals per telefoon – of, bereikt zijnde, niet in staat is of zich niet
bereid toont om met de noodzakelijke spoed afdoende maatregelen te
nemen, brengen de maatstaven van redelijkheid en billijkheid mee dat
ten aanzien van bedoelde, spoedeisende herstelwerkzaamheden ver-
zuim intreedt zonder dat een ingebrekestelling heeft plaatsgevonden.
De schuldeiser zal de kosten van het langs andere weg (doen) herstel-
len van het gebrek dus op voet van art. 6:74 lid 1 als schade op de schul-
denaar kunnen verhalen. Voor het intreden van verzuim zal in een der-
gelijke situatie ook niet nodig zijn dat een schriftelijke mededeling als
bedoeld in art. 6:82 lid 2 aan de schuldenaar is toegezonden, nu de eis
van toezending van een dergelijke mededeling niet te verenigen valt
met de spoed waarmee in zo’n situatie maatregelen moeten worden
genomen, en de toezending in zo’n situatie ook geen nut zal hebben.’
(r.o. 3.4.4)

Met het oog op de behandeling na verwijzing merkt de Hoge Raad nog
onder meer op:

‘De door Endlich nagestreefde ontbinding is gebaseerd op tekortkomin-
gen die besloten liggen in het complex van de gebreken in de door
Bouwmachines geleverde steigers, de daardoor voor Endlich ontstane
schade en de houding die Bouwmachines heeft aangenomen zowel ten
aanzien van de eerdere klachten van Endlich als in de hiervoor bedoelde
spoedeisende situatie. Al deze feiten en omstandigheden kunnen uit
hun aard niet meer ongedaan worden gemaakt – ook de zojuist bedoelde
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schade niet omdat deze inmiddels door een derde is gerepareerd – en dus
is een ingebrekestelling ook in zoverre overbodig omdat behoorlijke
nakoming door Bouwmachines van haar desbetreffende verbintenissen
onmogelijk is geworden in de zin van art. 6:265 lid 2.’ (r.o. 3.4.7)

4 Nog een manier om het bereik van de 
ingebrekestellingseis terug te snijden:
de ‘flitsingebrekestelling’

Weer een arrest van de Hoge Raad waarin het toepassingsbereik van het
ingebrekestellingsvereiste wordt teruggesneden:
(a) wanneer een crediteur zo’n spoedeisend belang bij herstel van de niet-

nakoming heeft dat een schriftelijke ingebrekstelling van de debiteur
met termijnstelling op voet van artikel 6:82 lid 1 BW niet mogelijk of
niet zinvol is, voldoen ook snellere alternatieven bij wijze van ingebre-
kestelling, zolang de schuldenaar maar enigerlei laatste termijn voor
de nakoming vergund wordt, dit laatste omdat een ingebrekestelling
er nu eenmaal toe strekt om de schuldenaar nog een laatste termijn
voor nakoming te geven en aldus te bepalen tot welk tijdstip nako-
ming nog mogelijk is zonder dat van een tekortkoming sprake is;

(b) blijkt de schuldenaar evenwel onbereikbaar of, bereikt zijnde, niet in
staat of niet bereid om met de noodzakelijke spoed afdoende maatre-
gelen te nemen, dan brengen de eisen van redelijkheid en billijkheid
mee dat verzuim intreedt zónder dat enigerlei ingebrekestelling heeft
plaatsgevonden.

Als gezegd, is dit arrest van de Hoge Raad in lijn met andere arresten van
dit rechtscollege waarin het toepassingsbereik van het ingebrekestel-
lingsvereiste is teruggedrongen. Deze rechterlijke exercitie pleegt langs
twee lijnen haar beslag te krijgen:
• de Hoge Raad beslist geregeld dat het vereiste dat de debiteur in verzuim is

ook op andere gronden van rechtswege – en dus niét door middel van een
ingebrekestelling – intreedt dan die welke artikel 6:83 BW vermeldt;1
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1 Vgl. voor enige voorbeelden de arresten van de Hoge Raad van 27 november 1998, NJ 1999, 380
(Van der Meer/Beter Wonen), 19 mei 2000, NJ 2000, 603 (W./Staat), 6 oktober 2000, NJ 2000, 691
(Verzicht/Rowi), 19 oktober 2001, RvdW 2001, 160 (Rijpkema/KBS) en 28 november 2003, JOL 2003,
615 (X/Bubbels).
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• het alternatief dat de wet voor het verzuimvereiste aanreikt, namelijk
dat ‘nakoming reeds blijvend onmogelijk is’ (art. 6:74 lid 2, 6:81 en
6:265 lid 2 BW), soms ruim uitlegt, zodat het verzuimvereiste – en dus
ook het ingebrekestellingsvereiste – niet eens aan bod komt.2

In dit arrest komen deze twee jurisprudentiële lijnen samen:
• in zoverre de Hoge Raad beslist dat voor het geval de schuldenaar,

nadat hij in een spoedeisend geval met de daaraan beantwoordende
snelheid in gebreke is gesteld, onbereikbaar blijkt of, bereikt zijnde,
niet in staat of niet bereid blijkt om met de noodzakelijke spoed
afdoende maatregelen te nemen, de eisen van redelijkheid en billijk-
heid meebrengen dat verzuim intreedt zónder dat enigerlei ingebreke-
stelling heeft plaatsgevonden, kan dit arrest worden geplaatst in de rij
arresten waarin dit rechtscollege besliste dat debiteursverzuim ook op
andere gronden van rechtswege – en dus niét door middel van een
ingebrekestelling – intreedt dan die welke artikel 6:83 BW vermeldt;

• zoals hierboven al is aangestipt (in par. 3) en hieronder nog zal worden
uitgewerkt (in par. 6), attendeert de Hoge Raad met het oog op de
behandeling van de kwestie van de ontbindbaarheid van de overeen-
komst na verwijzing ook op genoemde mogelijkheid de ingebrekestel-
lingseis terzijde te laten, de aanname dat ‘nakoming inmiddels blij-
vend onmogelijk is geworden in de zin van art 6:265 lid 2 BW’ (r.o. 3.4.7
onder (b)).

Het onderhavige arrest is vooral van belang, omdat de Hoge Raad een
nieuwe lijn uitzet waarlangs het toepassingsbereik van het ingebrekestel-
lingsvereiste kan worden teruggedrongen: ‘wanneer een crediteur zo’n
spoedeisend belang heeft bij herstel van de niet-nakoming heeft dat een

VrA 2005 / 1

101

2 Vgl. de volgende beslissing van de Hoge Raad in zijn arrest van 11 januari 2002, NJ 2003, 255
(Schwarz/Gnjatovic) inzake de vraag of een ingebrekestelling vereist was in geval van een
tekortkoming in de nakoming van een voortdurende verplichting:‘[…] kan deze weliswaar in de
toekomst alsnog worden nagekomen, maar daarmee wordt de tekortkoming in het verleden
niet ongedaan gemaakt en wat deze tekortkoming betreft is nakoming dan ook niet meer moge-
lijk. Hetzelfde geldt met betrekking tot het tekortschieten in de nakoming van een verplichting
om niet te doen. Dit een en ander brengt mee dat ontbinding mogelijk is ook zonder dat sprake
is van verzuim.’ In zijn arrest van 4 februari 2000, NJ 2000, 258 (Kinheim/Pelders) inzake de – in
beginsel positief beantwoorde – vraag of na een reeds verrichte ondeugdelijke prestatie nog een
ingebrekestelling vereist was, attendeerde de Hoge Raad op ‘de mogelijkheid dat de schuldeiser
ten gevolge van het gebrek in de aanvankelijk geleverde prestatie schade heeft geleden die hij
niet zou hebben geleden indien aanstonds deugdelijk was gepresteerd, en die niet door de ver-
vangende prestatie wordt weggenomen. In zoverre is de tekortkoming dan niet voor herstel vat-
baar en is de nakoming blijvend onmogelijk in de zin van art. 6:74 en art. 6:81’.
Hof Arnhem 18 september 2001, NJ 2002, 304 (Sun Alliance/EMS) besliste dat wanneer een
schuldeiser onmiddellijk kosten moet maken teneinde te voorkomen dat het gebrek verdere
schade zou veroorzaken, de nakoming in zoverre blijvend onmogelijk is.

Dit artikel uit Vermogensrechtelijke Analyses is gepubliceerd door Boom juridisch en is bestemd voor anonieme bezoeker



VrA 2005 / 1

102

schriftelijke ingebrekstelling van de debiteur met een termijnstelling op
voet van art. 6:82 lid 1 BW niet mogelijk of niet zinvol is, voldoen ook snel-
lere alternatieven bij wijze van ingebrekestelling, zolang de schuldenaar
maar enigerlei laatste termijn voor de nakoming vergund wordt.’
Deze ‘flitsingebrekestelling’ vormt in de gevallen waarvoor zij bedoeld is,
die waarin de crediteur spoedeisend belang bij herstel van de niet-nako-
ming heeft, een welkom alternatief tussen het wettelijke uitgangspunt
dat een schriftelijke ingebrekestelling van de debiteur met termijnstelling
op voet van artikel 6:82 lid 2 BW vereist is en de uitzonderingen die de wet
en de jurisprudentie tot dusverre op dit uitgangspunt hebben aangebracht
– verzuim van rechtswege en de aanname dat ‘nakoming reeds blijvend
onmogelijk is’ – die gemeen hebben dat dit vereiste geheel komt te verval-
len: dat de crediteur spoedeisend belang heeft bij een prestatie welke de
gebrekkige prestatie vervangt, rechtvaardigt slechts dat de ingebrekestel-
ling spoedig haar beslag kan krijgen, niét dat zij achterwege kan blijven;
pas wanneer de in een flits in gebreke gestelde debiteur onbereikbaar
blijkt of niet thuis geeft, zal de ingebrekestellingseis geheel komen te ver-
vallen.

Aldus combineert dit arrest maar liefst drie lijnen waarlangs het bereik
van de ingebrekestellingseis wordt teruggedrongen:
• het intreden van het verzuim van de debiteur van rechtswege – en dus

niét door middel van een ingebrekestelling – op andere gronden dan
die welke artikel 6:83 BW vermeldt;

• de aanname dat ‘nakoming van de verbintenis blijvend onmogelijk is’,
zodat de het vereiste dat de debiteur in verzuim is – en dus ook de inge-
brekestellingseis – niet eens aan de orde komt;

• de ‘flitsingebrekestelling’ voor situaties waarin de crediteur een spoed-
eisend belang heeft bij herstel van de niet-nakoming.

5 De afkalving van de ingebrekestellingseis:
een internationale trend?

Driemaal is scheepsrecht, zo heet het: de ingebrekestellingseis staat van
drie kanten onder druk. En dit in het kader van een huidige Burgerlijk
Wetboek waarin aan deze eis, met name als gevolg van het in artikel 6:83
onder a BW bepaalde inzake de ‘fatale’ termijn, tóch al een minder promi-
nente rol wordt toegekend dan onder het oude Burgerlijk Wetboek het
geval was.3

3 Vgl. de conclusie van A-G Huydecoper voor het arrest van de Hoge Raad van 11 januari 2002, NJ
2003, 255 (Schwarz/Gnjatovic) onder 13 en de noot van Jac. Hijma onder dit arrest onder 7.
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Met dit terugsnijden van het bereik van het ingebrekestellingsvereiste
lijkt Nederland in de pas te lopen met ontwikkelingen in het buitenland:4

• het ingebrekestellingsvereiste speelt een bescheiden rol in internatio-
nale verdragen als het Verdrag der Verenigde Naties van 1980 inzake
internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken van
19805 en in zogenoemde ‘soft law’ die is ontwikkeld op het terrein van
het contractenrecht, zoals de Principles of European Contract Law6 en
de Unidroit Principles of International Commercial Contracts 2004;7

• voor het geval voor de voldoening van een krachtens een handelsover-
eenkomst verschuldigde geldsom geen uiterste dag van betaling is
overeengekomen, is de wettelijke rente ingevolge de – in ons land per 
1 december 2002 in werking getreden – Richtlijn van het Europees
Parlement en de Raad betreffende bestrijding van betalingsachter-
stand bij handelstransacties8 van rechtswege – en dus zónder enigerlei
ingebrekestelling – verschuldigd en wel vanaf dertig dagen na de aan-
vang van de dag, volgende op die waarop de schuldenaar de factuur
heeft ontvangen (vgl. art. 6:119a lid 2 BW).
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4 In deze zin ook de noot van Jac. Hijma onder HR 11 januari 2002, NJ 2003, 255 (Schwarz/Gnjatovic).
5 In het Weens Koopverdrag van 11 april 1980 speelt de ingebrekestellingseis geen rol in het kader

van het ontstaan van een recht op schadevergoeding wegens niet-nakoming; de partij bij de
overeenkomst die deze op grond van een tekortkoming van de wederpartij wil ontbinden, maar
hiertoe bij gebreke van de hiertoe eigenlijk vereiste ‘wezenlijke’ tekortkoming niet bevoegd is
(vgl. art. 49 lid 1 sub a en 64 lid 1 sub a van dit Verdrag), kan zich deze bevoegdheid alsnog ver-
schaffen door aan de wederpartij een ingebrekestelling te doen geworden en wel voor het geval
deze vervolgens onbeantwoord blijft (vgl. art. 49 lid 1 sub b en 64 lid 1 sub b van dit Verdrag).

6 ‘Under the Principles there is no need for the aggrieved party to serve a notice on the non-per-
forming party in order to put the latter into breach’ (O. Lando & H. Beale (eds.), Principles of
European Contract Law, Parts I and II Combined and Revised, The Hague/London/Boston:
Kluwer Law International 2000, p. 373). Dat is overigens iets te veel gezegd, nu aan de ingebreke-
stelling in de PECL dezelfde functie is toebedeeld als in het Weens Koopverdrag: de ingebreke-
stelling speelt geen rol in het kader van het ontstaan van een recht op schadevergoeding wegens
non-performance; zij heeft echter wel de functie een te late nakoming te doen uitgroeien tot de
‘fundamental’ non-performance die voor het ontstaan van een ‘Right to terminate the contract’
vereist is (vgl. art. 9:301 PECL): ‘If in a case of delay in performance which is not fundamental the
aggrieved party has given a notice fixing an additional period of time of reasonable length, it
may terminate the contract at the end of the period of notice’ (art. 8:106 par. 3 PECL).

7 Evenals het Weens Koopverdrag en de PECL voorzien ook de UPICC 2004 geen rol voor de inge-
brekestelling in het kader van het ontstaan van een recht op schadevergoeding wegens ‘non-
performance’, maar heeft zij wél de functie een te late nakoming te doen uitgroeien tot de ‘fun-
damental’ non-performance die voor het ontstaan van een ‘Right to terminate the contract’
vereist is (vgl. art. 7.3.1 UPICC 2004): ‘Where in case of a delay in performance which is not fun-
damental the aggrieved party has given notice allowing an additional period of time of reaso-
nable length, it may terminate the contract at the end of that period’ (art. 7.1.5 par. 3 UPICC 2004).

8 Bedoeld is de Richtlijn van 29 juni 2000, PbEG 2000, L 200/35.
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Toch pleiten ook argumenten tegen de stelling dat het terugsnijden van
het bereik van het ingebrekestellingsvereiste met ontwikkelingen in het
buitenland in de pas loopt:
• de verkoper die een niet aan de overeenkomst beantwoordende zaak

levert aan een koper die deswege aflevering van het ontbrekende dan
wel herstel of vervanging van de afgeleverde zaak eist, is ingevolge de
Richtlijn van het Europees Parlement en de Raad betreffende bepaalde
aspecten van de verkoop van en de garanties voor consumptiegoede-
ren9 niet als gevolg van een rechtshandeling van de koper, maar van
rechtswege gehouden zijn desbetreffende verplichtingen ‘binnen een
redelijke termijn’ (art. 7:22 lid 3 BW) na te komen;10

• de per 1 januari 2002 in de Bundesrepublik Deutschland in werking
getreden ‘Schuldrechtmodernisierung’ heeft de ‘Fristsetzung’ juist op
de voorgrond geplaatst als vereiste voor zowel het ontstaan van een
recht op ‘Schadensersatz’ (par. 281 Bürgerliches Gesetzbuch) op grond
van een tekortkoming als van de bevoegdheid tot ‘Rücktritt’ (par. 323
Bürgerliches Gesetzbuch).11

6 Of nakoming van een duurverbintenis ‘reeds 
blijvend onmogelijk is’, hangt ook van de 
wensen van de crediteur af

Als gezegd, attendeert de Hoge Raad met het oog op de behandeling na
verwijzing van de kwestie van de ontbindbaarheid van de overeenkomst
op de mogelijkheid de ingebrekestellingseis terzijde te laten door de aan-
name dat ‘nakoming inmiddels blijvend onmogelijk is geworden in de zin
van art. 6:265 lid 2 BW’ (r.o. 3.4.7 onder (b)).
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9 Bedoeld is de Richtlijn van 25 mei 1999, PbEG 1999, L 171/12.
10 Hoewel toepasselijkheid van art. 7:22 lid 3 BW een rechtshandeling van de zijde van de crediteur

ter ingebrekestelling overbodig maakt, zodat men deze bepaling juist zou kunnen rubriceren
onder de argumenten die pleiten vóór het terugsnijden van het bereik van de ingebrekestel-
lingseis (in deze zin de noot van Jac. Hijma onder HR 11 januari 2002, NJ 2003, 255
(Schwarz/Gnjatovic)), komt het er naar mijn mening niet zozeer op aan hoe de debiteur een laat-
ste kans krijgt, maar óf hij deze krijgt; daarom pleit art. 7:22 lid 3 BW naar mijn mening tegen het
terugsnijden van het bereik van de ingebrekestellingseis.

11 Deze paragrafen stellen de ‘Fristsetzung’ als hoofdregel voorop:
• Par. 281 Abs. 1 BGB: ‘Soweit der Schuldner die fällige Leistung nicht oder nicht wie geschul-

det erbringt, kann der Gläubiger unter den Vorraussetzungen des par 280 Abs. 1
Schadensersatz statt der Leistung verlangen, wenn er dem Schuldner erfolglos eine ange-
messene Frist zur Leistung oder Nacherfüllung bestimmt hat.’

• Par. 323 Abs. 1 BGB: ‘Erbringt bei einem gegenseitigen Vertag der Schuldner eine fällige
Leistung nicht oder nicht vertragsmässig, so kann der Gläubiger, wenn er de Schuldner 
erfolglos eine angemessene Frist zur Leistung oder Nacherfüllung bestimmt hat, vom
Vertrag zurücktreten.’
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Deze kwalificatie bevreemdt in zoverre dat de Hoge Raad aan zijn zojuist
vermelde beslissingen inzake de toepasselijkheid van het ingebrekestel-
lingsvereiste ten grondslag heeft gelegd dat het hof uit het herhaalde her-
stel van de gebreken aan de steigers en van de daardoor veroorzaakte
schade ‘terecht heeft afgeleid dat nakoming van de verbintenissen niet
aanstonds blijvend onmogelijk was’ (r.o. 3.4.1).
Volgens een logisch axioma is ‘p niet niet-p’, dus hoe kan het dan dat deze
niet-nakomingscasus zowel een geval oplevert waarin nakoming
‘inmiddels blijvend onmogelijk is geworden’ (r.o. 3.4.7 onder (b)) als een
waarin ‘nakoming van de verbintenissen niet aanstonds blijvend onmo-
gelijk was’ (r.o. 3.4.1)? Dit kwalificatieverschil kan niet voortvloeien uit de
omstandigheid dat laatstgenoemde kwalificatie enkel op de hiervoor
behandelde (zie in par. 4) spoedeisende situatie ziet, terwijl eerstgenoem-
de kwalificatie ook de eerdere klachten van Endlich over de gebreken in de
prestaties van Bouwmachines omvat (vgl. r.o. 3.4.7 onder (b)): deze omstan-
digheid neemt namelijk niet weg dat het feitensubstraat waarop deze uit-
eenlopende kwalificaties zien voor wat betreft de spoedeisende situatie
identiek is.
Wordt hier de stelling van C.A. Streefkerk bewaarheid dat ‘onmogelijkheid
van nakoming als criterium voor de vraag of verzuim vereist is een
ondeugdelijk criterium is’?12

Wat dit arrest naar mijn mening in ieder geval duidelijk maakt, is dat voor
het geval de niet-nagekomen verbintenis een duurverbintenis is, dat wil
zeggen de debiteur tot een voortdurende prestatie verplicht – zoals de
onderhavige verbintenis van de verhuurder van de steigers om de huurder
gedurende overeengekomen duur het huurgenot ervan te verschaffen –, de
kwalificatie van deze niet-nakoming als al dan niet ‘reeds blijvend onmoge-
lijk’, mede afhangt van de remedie waarop de crediteur aanspraak maakt,
schadevergoeding (art. 6:74 BW) dan wel ontbinding van de overeenkomst
(art. 6:265 BW):
• Wanneer de crediteur uit een duurverbintenis op voet van artikel 6:74

BW vergoeding wil van schadeposten die hij stelt te hebben geleden,
vormt de omstandigheid dat een duurverbintenis in het geding is geen
reden af te wijken van de gebruikelijke procedure om, alvorens een
sanctie aan de niet-nakoming te verbinden, eerst te bezien of de debi-
teur recht heeft op een laatste kans om zijn verbintenis alsnog na te
komen, welke laatste kans dan door een ingebrekestelling op voet van
artikel 6:82 lid 1 BW pleegt te worden ingeluid; of de debiteur een laat-
ste kans verdient dient te worden beoordeeld per individuele schade-
post waarvan de crediteur vergoeding eist; wanneer bij deze beoorde-
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12 C.A. Streefkerk, Ingebrekestelling en verzuim bij wanprestatie. Een kritische beschouwing van
wetgeving en rechtspraak, NTBR 2004/1, p. 12 (vgl. ook p. 22 e.v.).
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ling blijkt dat het probleem uitsluitend is gelegen in de omstandigheid
dat hij de prestatie waarop hij recht heeft, te laat zal gaan ontvangen,
is het bieden van een dergelijke laatste kans geïndiceerd en zal nako-
ming van de duurverbintenis niét als ‘blijvend onmogelijk’ worden
bestempeld; daarom kon de Hoge Raad ten aanzien van de vergoeding
die de huurder van de steigers eiste van de schadeposten die hij als
gevolg van de daaraan klevende gebreken had geleden, oordelen dat
het hof uit het herhaaldelijk herstellen van deze gebreken en van de
daardoor veroorzaakte schadeposten ‘terecht heeft afgeleid dat nako-
ming van de verbintenissen niet aanstonds blijvend onmogelijk was’
(r.o. 3.4.1) en voortborduren op de eisen die in dít geval aan de alsdan in
beginsel vereiste ingebrekestelling dienden te worden gesteld.

• Wanneer de crediteur uit een duurverbintenis ontbinding van de over-
eenkomst wil (art. 6:265 BW), brengt de omstandigheid dat een duur-
verbintenis in het geding is echter wél afwijking mee van de gebruike-
lijke procedure om, alvorens aan de niet-nakoming een sanctie te
verbinden, eerst te bezien of de debiteur recht heeft op een laatste kans
om zijn verbintenis alsnog na te komen; deze afwijking volgt uit het
arrest van de Hoge Raad van 11 januari 2002, NJ 2003, 255
(Schwartz/Gnjatovic) inzake de ontbinding van een huurovereen-
komst: ‘Het gaat hier om een huurovereenkomst, die voor beide partij-
en voortdurende verplichtingen inhoudt. Indien een partij is tekortge-
schoten in de nakoming van een dergelijke verplichting, kan deze
weliswaar in de toekomst alsnog worden nagekomen, maar daarmee
wordt de tekortkoming in het verleden niet ongedaan gemaakt en wat
deze tekortkoming betreft is nakoming dan ook niet meer mogelijk.’ In
het licht van huurders ontbindingsverlangen is dus, anders dan in
geval van diens wens zijn schade vergoed te krijgen, niet van belang of
een gebrek in fysieke zin nog voor herstel vatbaar is, maar volgt uit al
het enkele verstrijken van de tijd sinds het moment van ontstaan van
het gebrek dat dit onherstelbaar is geworden. Het is dus bepaald niet
zonder betekenis dat de Hoge Raad in het onderhavige arrest zijn oor-
deel dat nakoming van verhuurders duurverbintenis ‘inmiddels blij-
vend onmogelijk is geworden’ vervolgt met de woorden ‘in de zin van
art. 6:265 lid 2’ (r.o. 3.4.7 onder (b)).

Daarmee is echter nog geenszins duidelijk geworden waaróm deze ‘geda-
ne zaken nemen geen keer’-benadering opeens opgeld doet voor het geval
de teleurgestelde crediteur van een duurverbintenis ervoor kiest om de
overeenkomst te ontbinden. Mij lijkt dat de achtergrond hiervan niet
alleen in het verleden van de te ontbinden overeenkomst moet worden
gezocht, maar ook in de toekomst die de teleurgestelde crediteur van een
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duurverbintenis voor ogen staat: de crediteur van een duurverbintenis die,
zoals Endlich, op grond van een veelvoud van gebreken in het tot dusverre
gepresteerde voor de toekomst van zijn debiteur af wil en dus voor ont-
binding van de overeenkomst voor de toekomst kiest, moet óók van zijn
debiteur af kunnen voor het geval één, meerdere of zelfs al deze gebreken
voor herstel vatbaar is/zijn.
Daarom wordt het zware onmogelijkheidscriterium dat het gebrek in de
prestatie in fysieke zin niet meer vatbaar is voor herstel ingeruild voor het
– voor de crediteur van de duurverbintenis – soepele criterium: gedane
zaken nemen geen keer.
Dat het criterium ‘onmogelijkheid van nakoming’ in het licht van een ont-
bindingsverlangen aldus wordt opgerekt, is niet louter dernier cri: in een
geval waarin een aannemer die een ondeugdelijke silo had gebouwd, dit
gebrek slechts zou kunnen herstellen door het gehele werk ongedaan te
maken en het opnieuw, maar nu deugdelijk, tot stand te brengen, besliste
de Hoge Raad al in 1981 dat een ingebrekestelling van de zijde van de
opdrachtgever voor diens vordering tot ontbinding overbodig was, nu al
‘definitief ondeugdelijk was nagekomen’.13

G.J.P. de Vries*
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13 HR 22 mei 1981, NJ 1982, 59 (Van der Gun/Farmex).

* Universitair hoofddocent UvA.
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