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schouwd als misbruik van rechtspersoonlijkheid dóór
Gaswacht AGOG. Maar toch blijft overeind dat Gas
wacht AGOG zich voor het karretje heeft laten spannen
van haar zuster EGD Energiewacht, en dat zoiets niet
kan worden getolereerd. De vraag blijft dan bestaan of
toch niet op de een of andere manier sprake is van mis
bruik, als gevolg waarvan de gedragingen van Gas
wacht AGOG een verboden karakter hebben.

Tot besluit

Voor de uitkomst in deze zaak maakt geen verschil of er
wel of geen sprake is van misbruik van rechtspersoon
lijkheid. Uiteindelijk kan de handelsnaam 'EGD Gas
wacht' niet worden gebruikt. Dat moet een bevredigen
de conclusie zijn voor een ieder die van oordeel is dat
een gekunstelde manier om een rechterlijke uitspraak te
ontlopen geen rechterlijke bescherming kan verdienen.

Onrechtmatige daad /
schadevergoeding

Verhaal door verzekeraars
op de heler van gestolen
goederen: opzetheler
terecht aansprakelijk voor
de volledige diefstal
schade en de daadwerkelijke
proceskosten?

Rb. Roermond 29 mei 1997, NJkort 1997, 67

mr A.J. Akkermans

In deze uitspraak neemt de rechtbank een vergaande
aansprakelijkheid aan van de heler van gestolen goede
ren. Om dit resultaat te bereiken worden uitzonderingen
gemaakt op het vereiste van causaal verband, en op het
zogenaamde liquidatietarief voor proceskosten, die de
toets der kritiek niet kunnen doorstaan.

Casus en (tussen)vonnis van de rechtbank

Bij Supertech zijn 2000 CD-spelers gestolen die op 209
exemplaren na zijn teruggevonden, kennelijk onder Y,
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die terzake strafrechtelijk is veroordeeld wegens op
zetheling. Van de 1791 teruggevonden CD-spelers wa
ren er 156 beschadigd. De assuradeuren van Supertech
hebben vergoed de waarde van de 209 verdwenen CD
spelers, de kosten van retourlevering van de 1791 terug
gevonden CD-spelers, de reconditioneringskosten van
de 156 beschadigde CD-spelers, advertentiekosten, tip
geld en expertisekosten. Zij vorderen vergoeding van
deze schadeposten van Y wegens onrechtmatige daad,
alsmede van de volledige kosten van rechtsbijstand, in
clusief de daadwerkelijke proceskosten. De rechtbank
constateert dat vanwege het strafvonnis vaststaat dat Y
opzetheling heeft gepleegd (art. 188 Rv) en oordeelt dat
Y derhalve jegens eigenaar Supertech onrechtmatig
heeft gehandeld door het opzettelijk onttrokken houden
aan Supertech van de gestolen CD-spelers en het door
verkopen daarvan. Y betwist op verschillende gronden
dat hij gehouden is de gestelde schadeposten te vergoe
den.

Met betrekking tot de kosten van de 209 verdwenen
CD-spelers stelt Y dat deze schade een gevolg is van de
diefstal en niet van de heling. Er zou geen causaal ver
band bestaan met zijn handelen. De rechtbank oordeelt
dat met het doorverkopen van de 209 CD-spelers deze
definitief voor de eigenaar verloren zijn gegaan, en dat
daarom wél causaal verband bestaat met deze schade
post.

Voor wat betreft de reconditioneringskosten van de
156 beschadigde CD-spelers ontkent Y die beschuldi
gingen te hebben veroorzaakt. De rechtbank oordeelt
dat de aard van het handelen van Y een omkering van
de bewijslast hierover rechtvaardigt en draagt Y op fei
ten en omstandigheden aan te tonen waaruit valt af te
leiden dat hij niet voor deze schadepost aansprakelijk
is.

Ook met betrekking tot de kosten van het plaatsen
van de advertenties, de aan een informant betaalde be
loning en de expertisekosten stelt Y dat geen causaal
verband bestaat met zijn handelen. Deze kosten werden
gemaakt in verband met de diefstal en niet met de he
ling. De rechtbank overweegt dat voor de vestiging van
aansprakelijkheid in beginsel conditio sine qua non
verband is vereist, en oordeelt dat:

'de aansprakelijkheid in de onderhavige zaak on
danks het ontbreken van een direct conditio sine qua
non-verband toch gevestigd [is] gezien de bijzonde
re aard van het gewraakte handelen van Y.Laatstge
noemde heeft zich opzettelijk schuldig gemaakt aan
heling hetwelk niet los is te zien van de daaraan
voorafgegane diefstal. Mitsdien kan de aansprake
lijkheid geacht worden te zijn gevestigd.'

Omdat de aard van de aansprakelijkheid het opzettelijk
handelen in strijd met iemands eigendomsrecht betrof,
en de schade met zeer grote, aan zekerheid grenzende
waarschijnlijkheid was te verwachten, oordeelt de recht
bank vervolgens dat de schade op ruime wijze aan Y dient
te worden toegerekend in de zin van art. 6:98 BW. Daar
om is Y ook voor deze schadepost aansprakelijk.



Ook het verweer van Y dat hij de gevorderde retour
leveringskosten van de teruggevonden CD-spelers niet
is verschuldigd omdat die kosten mogelijk ook zonder
de door hem gepleegde heling zouden zijn gemaakt treft
geen doel, aldus de rechtbank, 'aangezien de situatie
zich nu eenmaal als bekend heeft voorgedaan.'

Met betrekking tot de proceskosten stellen de assu
radeuren dat gezien de aard van de onderhavige zaak het
liquidatietarief buiten beschouwing moet worden gela
ten. De rechtbank overweegt hierover dat er naast aan
spraken uit hoofde van de art. 56 e.v. Rv in beginsel
geen plaats is voor volledige vergoeding van proceskos
ten op de voet van art. 6:96 BW. In het onderhavige
geval is volgens de rechtbank echter sprake van bijzon
dere omstandigheden zoals voorzien in de Memorie van
Toelichting tot de Invoeringswet Boeken 3-6 NBW (TK
16593, nr. 3, p. 8), in die zin dat Y door een opzettelijk
misdrijf schade heeft toegebracht aan Supertech. Onder
deze omstandigheden is Y gehouden de daadwerkelijk
door hem berokkende schade te vergoeden. Wel worden
de door Y te vergoeden kosten door de rechtbank tot
driekwart van het gevorderde bedrag beperkt omdat de
werkzaamheden van de raadsman van de assuradeuren
ook betrekking hebben op X BV,de medegedaagde van
Y in deze procedure.

Commentaar

Ik wil niet verhelen dat ik met enig genoegen heb gele
zen hoe de verweren van heler Y door de rechtbank één
voor één genadeloos werden neergesabeld. Niettemin
meen ik dat deze uitspraak niet door de civielrechtelijke
beugel kan. Zij bevat per saldo een poenaal element dat
- áls wij het al een plaats willen geven in ons aanspra
kelijkheidsrecht - niet door de achterdeur van de cau
saliteit of van de proceskostenveroordeling behoort te
worden binnengesmokkeld, maar onverbloemd zou
moeten worden geïntroduceerd via de hoofdingang on
der zijn ware identiteit van de zogenaamde punitive da
mages.

De rechtbank legt de door Y gepleegde opzetheling
aan diens aansprakelijkheid ten grondslag, en niet te
vens zijn eventuele betrokkenheid bij, of medeverant
woordelijkheid voor de daaraan voorafgaande diefstal,
bijvoorbeeld als mededader of als lid van een groep
zoals bedoeld in art. 6:166 BW (vergelijk over dat laat
ste Boonekamp, Onrechtmatige daad in groepsverband
volgens NBW, p. 152-155). Dat eenmaal zo zijnde is Y
in beginsel slechts aansprakelijk voor de schade ont
staan als gevolg van de heling, en niet voor schade die
(uitsluitend) werd veroorzaakt door de diefstal. Dat de
civielrechtelijke aansprakelijkheid van de heler zich be
perkt tot de zelfstandig door hem veroorzaakte schade
is bijvoorbeeld in Duitsland reeds lang een uitgemaakte
zaak (zie bijvoorbeeld Staudinger-Schäfer § 830 Rz
21). De heler is als zodanig slechts aansprakelijk voor
een eventuele verhoging van de diefstalschade. Het
maximaal mogelijke is om hem daarboven nog het
eventuele gedeelte van de diefstalschade toe te rekenen
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dat ongedaan had kunnen worden gemaakt indien hij de
politie had gewaarschuwd toen hem de gestolen waar
werd aangeboden, maar daarvoor is wél vereist dat de
zorgvuldigheidsnorm van art. 6:162 BW hem ook tot
die aangifte verplichtte, en niet alleen tot het nalaten
van de heling. In het algemeen zou ik het bestaan van
een dergelijke verplichting, op straffe van aansprake
lijkheid voor de schade die bij wél waarschuwen had
kunnen worden voorkomen, niet willen aannemen. Zij
zou neerkomen op een civielrechtelijke aangifteplicht
die het strafrecht niet kent (behalve bij - kort gezegd
staatsgrepen en levensgevaar, zie de art. 135-137 Sr).
Maar afhankelijk van de omstandigheden van het geval
is zij goed denkbaar. Relevante omstandigheden lijken
mij onder meer de hoedanigheid van de betrokkene, de
bezwaarlijkheid van aangifte zowel praktisch als wat
betreft de risico's van ontdekking en represailles, de
pakkans met en zonder aangifte, en de kenbare aard en
omvang van het belang van de bestolene bij aangifte.
De onderhavige uitspraak (voorzover gepubliceerd in
NJkort) geeft te weinig feiten weer om deze kwestie te
kunnen beoordelen.

Omdat de aansprakelijkheid van Y uitsluitend was
gebaseerd op de door hem gepleegde opzetheling was
zijn verweer op het punt van de causaliteit geenszins
van goede grond ontbloot. Dat geldt echter niet voor de
eerste schadepost, de kosten van de 209 verdwenen CD
spelers. Nu de rechtbank ervan uitgaat dat deze door Y
werden doorverkocht, kan redelijkerwijs worden aan
genomen dat zij zonder die onrechtmatige gedraging
van Y zouden zijn teruggevonden. Deze schade werd
dus juist wél door Y veroorzaakt. Dat voor het ontstaan
daarvan ook de diefstal een noodzakelijke voorwaarde
was, doet aan de aansprakelijkheid van Y niet af.

Ook de omkering van de bewijslast over de bescha
digingen aan 156 CD-spelers kan de toets der kritiek
doorstaan, aangenomen althans dat hetgeen dat bekend
is over de feitelijke gang van zaken voldoende ruimte
laat voor een redelijk vermoeden dat deze beschadigin
gen door Y werden veroorzaakt.

Met betrekking tot de advertentiekosten, het tipgeld
en de expertisekosten snijdt het verweer van Y echter
bepaaldelijk hout. Vaststaat dat deze kosten reeds nood
zakelijk werden door de diefstal. Behoudens concrete
aanwijzingen tot het tegendeel moet worden aangeno
men dat Y als heler daaraan niets meer af kon doen of
toe kon voegen. Nu deze schade niet (mede) door Y
werd veroorzaakt, kan hij daarvoor ook niet aansprake
lijk worden gehouden. De rechtbank doet dat toch, om
dat Y zich opzettelijk schuldig heeft gemaakt aan heling
hetwelk 'niet los is te zien' van de diefstal. Deze rede
nering is niet concludent en juridisch vlees noch vis. De
heling is niet los te zien van de diefstal maar omgekeerd
is dat uiteraard wel het geval. Waar het om gaat is of de
heling conditio sine qua non is voor de diefstal. Daarop
zijn in principe slechts drie antwoorden mogelijk: (1)
óf de heling wordt geacht conditio sine qua non voor de
diefstal te zijn, en op grond daarvan is de heler
(mede)aansprakelijk voor de diefstalschade, (2) óf de
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heling is alleen maar mogelijk conditio sine qua non
voor de diefstal (aanmoedigen, kans verhogen) in welk
geval een beslissing moet worden genomen over be
wijslast en -risico of eventueel plaats kan zijn voor een
proportionele aansprakelijkheid (waarvoor ik verwijs
naar mijn proefschrift, 'Proportionele aansprakelijk
heid bij onzeker causaal verband'), (3) óf de heling
moet worden geacht geen conditio sine qua non voor de
diefstal te zijn, en dan kan de heler niet voor de diefstal
schade aansprakelijkheid zijn. Althans niet volgens de
gewone regels. Wil men die aansprakelijkheid toch, dan
zit er niets anders op dan openlijk een uitzondering te
maken op het conditio sine qua non-vereiste. Nu wordt
reeds een flink aantal van dergelijke uitzonderingen
aangenomen (zie de conclusie van A-G Hartkamp bij
HR 9 oktober 1992, NJ 1994, 535), maar schade waar
van vaststaat dat zij niet (mede) door de aansprakelijk
te houden persoon werd veroorzaakt hoort daar niet bij.
Om, zoals de rechtbank per saldo doet, een nieuwe uit
zondering te maken op grond van opzettelijk onrecht
matig handelen spreekt mij niet aan. Een dergelijke poe
nale benadering is vreemd aan ons systeem. Haar op ad
hoc basis introduceren in het leerstuk van de causaliteit
(en in de proceskostenveroordeling) schept tal van aan
grenzingsproblemen en kan alleen maar vertroebelend
werken. Wil men per se een uitzonderingspositie voor
de opzettelijke pleger van een onrechtmatige daad dan
kan deze beter worden vormgegeven in een eigen versie
van het Anglo-Amerikaanse leerstuk van de punitive
damages. Dat houdt het systeem tenminste helder en de
ontwikkeling van het nieuwe element controleerbaar en
beheersbaar. Overigens had de rechtbank zich de moei
zame vestiging van Y's aansprakelijkheid kunnen be
sparen door hem aan te merken als de veroorzaker van
een deelschade (in verband met de eerste schadepost)
en hem als zodanig op grond van zijn opzettelijk han
delen bij wijze van uitzondering aansprakelijk te hou
den voor het geheel. Een dergelijke benadering kent het
Oostenrijkse recht in art. 1302ABGB (zie mijn bijdrage
in WPNR 6043 (1992), p. 250 m.k.). Maar voor mijn
bezwaar tegen de ad hoc poenalisering van de civiel
rechtelijke causaliteit maakt dit geen verschil.

Bij de vierde schadepost, de retourleveringskosten
van de 1791 teruggevonden CD-spelers, maakt de
rechtbank het zich veel makkelijker. Het verweer dat
deze kosten ook zonder de door Ygepleegde heling zou
den zijn gemaakt wordt afgedaan met de overweging
dat de situatie zich nu eenmaal zoals bekend heeft voor
gedaan.Deze overweging lijkt te miskennen dat het be
staan van schade of causaal verband (dat zijn in dit ver
band twee keerzijden van ciezelfde medaille) alleen kan
worden vastgesteld indien men vergelijkt met de hypo
thetische situatie die zou hebben bestaan wanneer de
aansprakelijkheidscheppende gebeurtenis niet zou heb
ben plaatsgevonden. Hier is de aansprakelijkheidschep
pende gebeurtenis de heling door Y. Uitgaande van de
hypothetische situatie dat Y zich niet aan heling had
schuldig gemaakt, moet redelijkerwijs worden aange
nomen dat de CD-spelers dan eveneens zouden zijn te-
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ruggevonden en aan Supertech retour geleverd, óf niet
zouden zijn teruggevonden, in welk geval de schade van
Supertech groter zou zijn geweest. Daarom bestaat geen
causaal verband tussen het handelen van Y en de met
deze retourlevering gemoeide kosten.

Ook de beslissing over de laatste schadepost, de
daadwerkelijk gemaakte proceskosten, kan mijns in
ziens de toets der kritiek niet doorstaan. De rechtbank
laat het liquidatietarief van de art. 56 e.v. Rvbuiten
toepassing omdat sprake zou zijn van buitengewone
omstandigheden zoals voorzien in genoemde Memorie
van Toelichting. Blijkens deze Toelichting (die verwijst
naar Van Rossem-Cleveringa I aant. 2 bij art. 56 en in
verband daarmee moet worden gelezen) moet daarbij
worden gedacht aan misbruik van procesrecht en het
geval dat het instellen van een vordering of het voeren
van een verdediging als zodanig een onrechtmatige
daad oplevert (vergelijk de conclusie van A-G Asser bij
HR 27 juni 1997, RvdW 1997, 153C). Daarvan is hier
geen sprake. De verweren van Y waren bepaald niet van
iedere redelijke grond ontbloot (vergelijk Spier, A&V
1995, p. 55 e.v.). Niet kan worden gezegd dat hij zich
schuldig maakte aan misbruik van procesrecht of on
rechtmatige daad door zich in de onderhavige procedu
re tegen de vorderingen van eisers te verweren. Ook
overigens zie ik geen grond voor de uitzondering die
hier door de rechtbank is gemaakt. Ook wie opzettelijk
een ander schade heeft veroorzaakt heeft het recht om
zich te verweren terzake van de omvang van zijn ver
goedingsplicht. Te bedenken valt voorts dat het hier
ging om een verhaalsactie door gesubrogeerde verzeke
raars. De benadeelde zelf, Supertech, had zijn schade
reeds vergoed gekregen. Voor verzekeraars is het enta
meren van verhaalsprocedures en het al of niet gedeel
telijk dragen van de daarmee gemoeide proceskosten
een normaal onderdeel van de bedrijfsactiviteiten.

Het vonnis van de rechtbank voldoet op belangrijke
punten niet aan de maat. Wie dat - net als ik - eigenlijk
jammer vindt, moet zich misschien afvragen of toch niet
te overwegen valt om onder bepaalde voorwaarden het
concept van de punitive damages voor het Nederlandse
recht te aanvaarden (vergelijk Bolt en Lensing, Privaat
rechtelijke boete, preadvies NVR 1993). Een dragende
overweging zou kunnen zijn dat bij gebreke van een
dergelijk instituut onder omstandigheden de (neven)
doelstellingen van het aansprakelijkheidsrecht niet of
niet afdoende kunnen worden gerealiseerd, waarbij ik
met name denk aan het oogmerk van preventie. Dit
mede tegen de achtergrond van bestaande beperkingen
en terughoudendheid bij de vergoeding van immateriële
schade (art. 6:106) en bij de afdracht van winst (art.
6:104, zie HR 24 december 1993, NJ 1995,421 waar
over Spier, NTBR 1994, p. 89 e.v.) waardoor op bepaal
de terreinen een nuttige rol voor een eigen versie van
punitive damages zou kunnen zijn weggelegd. Behalve
aan (vermogens)delicten valt daarbij bijvoorbeeld te
denken aan onrechtmatige perspublicaties, de schen
ding van geheimhoudingsplichten en (ondanks ruimere
mogelijkheden tot winstafdracht zoals art. 27a Auteurs-



wet, art. 70 Rijksoctrooiwet, art. 13.A.4 Benelux Mer
kenwet en art. 1 Wet Bestrijding Namaakproducten) de
bewuste inbreuk op intellectuele eigendomsrechten.
Een dergelijk nieuw element in ons aansprakelijkheids
recht ware danwel te introduceren via de koninklijke
weg.

Bank- en effectenrecht

Creditcards: positie van
de houder van een
zakenkaart

HR 20 september 1996, NJ 1997, 541

mr dr R.E. de Rooy

Ofschoon er inmiddels in Nederland redelijk wat publi
caties over de creditcard zijn verschenen (zie bijvoor
beeld R.E. de Rooy, Betalingsverkeer (gegarandeerde
betaalmiddelen), serie Bank- en Effectenrecht, deel 9,
1989), is in geen hiervan tot nog toe aandacht besteed
aan de zogenaamde zakenkaart. Evenmin is dit onder
werp tot nog toe in de jurisprudentie aan de orde ge
weest.

Hierin is thans met het arrest van 20 september 1996
verandering gekomen.

De casus

T was procuratiehouder/manager van een BV, waarvan
hijzelf en zijn echtgenote de aandeelhouders waren. Op
23 april 1987 vraagt hij, in zijn hoedanigheid van pro
curatiehouder/manager, namens de BV via zijn lokale
bankkantoor een creditcard aan bij Eurocard Nederland
BV (ECN), welke aanvraag werd aanvaard. Voor deze
aanvraag diende hij een daartoe bestemd aanvraagfor
mulier in te vullen, op de achterzijde waarvan de alge
mene voorwaarden van ECN stonden afgedrukt. Als een
van deze voorwaarden was in art. 9 bepaald, dat bij zo
genaamde zakenkaarten de rekeninghouder (in casu de
BV) hoofdelijk aansprakelijk is voor de voldoening van
Eurocard-salesslips (deze formulieren worden door de
begunstigde opgemaakt, door de kaarthouder onderte
kend en door de begunstigde vervolgens aan ECN op
gestuurd, waarna ECN op grond van de daarin vervatte
betalingsopdracht tot uitbetaling aan de begunstigde
overgaat), onverminderd de eigen aanprakelijkheid van
de houders van die zaken kaarten (zoals in casu T) voor
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de door henzelf getekende salesslips. Dit aanvraagfor
mulier heeft T vervolgens namens de aanvrager, de BV
derhalve, ondertekend. Daarnaast diende het formulier
mede-ondertekend te worden door de kaarthouder. Dit
is evenwel niet gebeurd.

Door' de ondertekening van het formulier heeft T
ECN tevens gemachtigd de maandelijkse afrekeningen
van de met de kaart verrichte transacties automatisch te
incasseren ten laste van de bankrekening van de BV.

T was de enige kaarthouder.
Van de kaart werd actief gebruik gemaakt, waarbij

steeds ECN aan de hand van de ontvangen salesslips de
betrokken crediteuren betaalde en de aldus betaalde be
dragen weer automatisch incasseerde ten laste van de
bankrekening van de BV bij haar bank. Dit alles ging
goed, tot het moment waarop de BVblijkbaar in proble
men raakte. In enkele maanden tijd werden ten laste van
de rekening creditcarduitgaven afgeboekt ten bedrage
van ruim f 80 000, terwijl de BV haar kredietlimiet bij
de bank reeds ruimschoots had overschreden. De BV
heeft kort daarop haar activiteiten gestaakt, uiteraard
zonder voor aanzuivering van haar debetsaldo zorg te
dragen.

De bank, die met de strop is blijven zitten, zoekt
vervolgens verhaal bij T privé. Zij baseert zich hierbij
primair op de stelling, dat haar verplichting tot betaling
aan ECN voortvloeit uit een tussen hen beide bestaande
overeenkomst van borgtocht en dat zij door te betalen
achtereenvolgens gesubrogeerd wordt in de rechten van
ECN jegens T. De rechtbank is het met deze visie van
de bank eens en wijst de vordering jegens T toe.

Hoger beroep

T gaat vervolgens in hoger beroep. Hij voert hierbij in
hoofdzaak een drietal verweren aan.

In de eerste plaats stelt hij, dat er geen sprake kan
zijn van een contractuele gebondenheid van hem ten
opzichte van ECN, daar hij het aanvraagformulier voor
de creditcard slechts als vertegenwoordiger van de BV
heeft ondertekend, en niet als privé-persoon. Dit ver
weer wordt door het hof verworpen. Weliswaar heeft T
het vakje op het formulier voor de 'mede-endergeteken
de(n)', waarmee de feitelijke kaarthouder bedoeld
wordt, niet getekend, doch van belang is wat de betrok
kenen over en weer hebben verklaard en wat zij uit el
kaars verklaringen en gedragingen redelijkerwijs heb
ben mogen afleiden. Het hof stelt hierbij vast, dat ECN
en T geen aandacht hebben besteed aan het onderscheid
tussen de BV en privé. Weliswaar heeft T niet als 'mede
ondergetekende' getekend, maar dat legt geen gewicht
in de schaal omdat hierbij kennelijk gedacht is aan het
geval dat de mede-ondergetekende een andere persoon
is dan de ondergetekende zelf, terwijl dit hier een en
dezelfde persoon is. Daarnaast vond het hof dat T ge
weten moest hebben, dat ECN verlangde dat naast de
rekeninghouder (de BV derhalve) ook de kaarthouder
(T) persoonlijk aansprakelijk was. Dat T, zoals hij nog
stelde, het aanvraagformulier slechts vluchtig gelezen


