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10 Samenvatting en aanbevelingen

10.1 Inleiding

Als primaire remedie neemt het recht op nakoming in het Nederlandse recht een
bijzondere plaats in. In beginsel heeft een schuldeiser recht op nakoming van de
verbintenis(sen) die de schuldenaar op zich heeft genomen. Als aan de daarvoor
geldende aanvullende vereisten is voldaan, kan hij bovendien met succes de sub-
sidiaire remedies schadevergoeding en ontbinding inroepen. In deze studie heb ik
onderzocht waar de grenzen van het recht op nakoming liggen en in hoeverre pre-
cisering dan wel aanpassing van die grenzen gewenst is. De centrale onderzoeks-
vraag luidde:

Waar liggen de grenzen van het recht op nakoming van de schuldeiser naar gel-
dend Nederlands recht en welke aanbevelingen kunnen worden geformuleerd
met het oog op het aanscherpen, verruimen dan wel verengen van die grenzen? 

Deze onderzoeksvraag laat zich niet in één zin beantwoorden. Landsgrenzen
raken bekend door het gehele land in kaart te brengen. Daarvoor is vereist dat men
weet wat de natuurlijke grenzen zijn en waar de grenzen lopen van de omringen-
de landen. Dit is niet anders voor de grenzen van een rechtsfiguur. Door inzicht te
verschaffen in de specifieke kenmerken van het recht op nakoming en die rechts-
figuur af te bakenen van de alternatieve en aanverwante rechtsfiguren, ontstaat
niet alleen een beeld van de grenzen van het recht op nakoming maar wordt ook
duidelijker waar die grenzen mogelijk aanscherping dan wel aanpassing behoe-
ven. 

In par. 1.2 heb ik vijf deelvragen geformuleerd. De analyse in de voorgaande
hoofdstukken is bedoeld om tot beantwoording van die deelvragen te komen. In
dit hoofdstuk vat ik de antwoorden op de deelvragen samen waarmee ik tevens de
centrale onderzoeksvraag probeer te beantwoorden. In dit concluderende hoofd-
stuk ligt de nadruk op het normatieve onderdeel van de onderzoeksvraag (‘Welke
aanbevelingen kunnen worden geformuleerd met het oog op het aanscherpen, ver-
ruimen dan wel verengen van de grenzen van het recht op nakoming?’). Aan de
uitkomsten van het descriptieve onderdeel van de onderzoeksvraag (‘Waar liggen
de grenzen van het recht op nakoming van de schuldeiser naar geldend Nederlands
recht?’) besteed ik in dit verband wat minder aandacht. De beschrijving van het
geldende recht heeft vooral de functie gehad om de hierboven bedoelde aanbeve-
lingen te kunnen doen. Slechts daar waar ik kritiek op het geldende recht verwerp,



zal ik daaraan in het kader van de samenvatting en de aanbevelingen expliciet aan-
dacht besteden.

De beantwoording van de vijf deelvragen vindt hierna plaats in de paragrafen
10.2 t/m 10.6, waarna ik in par. 10.7 afsluit met een overzicht van de voornaam-
ste aanbevelingen die uit dit onderzoek voortvloeien.

10.2 Eerste deelvraag: Plaatsbepaling van het recht op nakoming

In hoofdstuk 2 heb ik de eerste onderzoeksvraag beantwoord. Deze onderzoeks-
vraag was: Wat is de plaats van het recht op nakoming in het remediearsenaal van
de onderzochte rechtsstelsels en wat zou de plaats van het recht op nakoming moe-
ten zijn in een eventuele regel van Europees contractenrecht?
Ondanks het uitgangspunt dat een schuldeiser naar Nederlands recht in beginsel
recht heeft op nakoming van een verbintenis uit overeenkomst, bevat het
Burgerlijk Wetboek geen wettelijke basis voor het materiële recht op nakoming
van de schuldeiser. De wetgever vond het zo vanzelfsprekend dat een schuldeiser
van een contractuele verbintenis recht heeft op nakoming daarvan, dat hij daaraan
geen bepaling heeft gewijd. Ik heb bepleit dat een expliciete wettelijke basis voor
het vorderingsrecht tot nakoming in boek 6 BW de coherentie van het remedie-
recht vergroot, een wettelijke basis biedt voor het belangrijke pacta sunt servan-
da-beginsel en aansluit bij andere continentale rechtsstelsels. Aan een wettelijke
basis voor het vorderingsrecht tot nakoming zou dan tevens een bepaling gekop-
peld kunnen worden waarin een (scherpe) norm wordt gegeven voor een belang-
rijke beperking van dit recht: de relatieve onmogelijkheid. Mijn bevindingen over
deze uitzondering op het recht op nakoming geef ik hierna weer in par. 10.4.4. 

In hoofdstuk 2 is tevens de plaats van het recht op nakoming beschreven in het
Nederlandse, Duitse, Franse en Engelse recht, de internationale regelingen en een
aantal niet-westerse rechtsstelsels. Voorts heb ik een overzicht gegeven van de
belangrijkste argumenten die in de rechtseconomische discussie vanuit de optiek
van efficiëntie worden aangevoerd voor en tegen het recht op nakoming als pri-
maire remedie. Ten slotte ben ik in het verlengde daarvan ingegaan op wellicht de
meest principiële tegenstelling tussen de ‘civil law’ en de ‘common law’ op het
terrein van het contractenrecht. In de ‘civil law’ is het recht op nakoming de pri-
maire remedie, terwijl in de ‘common law’ schadevergoeding het primaat heeft. In
de literatuur wordt gespeculeerd over de vraag welk uitgangspunt de Europese
wetgever zou moeten kiezen als hij een regel over nakoming zou ontwerpen voor
een eventueel Europees Burgerlijk Wetboek. Het antwoord op deze vraag wordt
bemoeilijkt, omdat deelnemers aan deze discussie er niet in slagen dwingend te
bewijzen dat het ene uitgangspunt rechtvaardiger en/of efficiënter is dan het ande-
re. Voor een eventuele regel van het recht op nakoming op Europees niveau is mijn
advies desalniettemin om de ‘civil law’ traditie te volgen, omdat de meeste
Europese landen reeds het recht op nakoming als primaire remedie kennen en de
Europese regel voor de meeste inwoners van de Europese Unie dus niet tot veran-
dering zal leiden. Mijn voorkeur voor nakoming als primaire remedie vloeit
bovendien voort uit de opvatting dat een rechtssysteem dat de morele waarde
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weerspiegelt dat mensen zich aan hun verbintenissen moeten houden en dat zij
daartoe desnoods door de rechter kunnen worden veroordeeld, overeenstemt met
het rechtsgevoel van de burgers en dit wellicht zelfs kan versterken.

10.3 Tweede deelvraag: Vereisten

In hoofdstuk 3 is de tweede deelvraag behandeld: Aan welke stelplichten moet de
schuldeiser voldoen om een veroordeling tot nakoming te verkrijgen?
Een schuldeiser die nakoming vordert, hoeft slechts te stellen dat een overeen-
komst bestaat en dat daaruit een verbintenis voorvloeit. Hij hoeft niet te stellen dat
zijn wederpartij niet is nagekomen en hoeft evenmin aan de zwaardere stelplicht
te voldoen dat de schuldenaar is tekortgeschoten. Een schuldeiser dient wel te stel-
len dat de verbintenis die de wederpartij op zich heeft genomen opeisbaar is, dan
wel welk belang hij heeft bij een toewijzend vonnis van een nog niet-opeisbare
verbintenis. Anders dan voor schadevergoeding en ontbinding is verzuim geen
vereiste voor nakoming. Een schuldeiser die nakoming vordert, zal in de praktijk
vaak een ‘ingebrekestelling’ versturen, al is hij in zo’n geval niet gebonden aan de
formele vereisten van art. 6:82 lid 1. Indien de schuldeiser nalaat aan zijn weder-
partij te communiceren dat hij nakoming verlangt, zal de rechter zijn nakomings-
vordering niet afwijzen, maar kan hij de schuldeiser wel in de proceskosten ver-
oordelen als de schuldenaar ter zitting aangeeft bereid te zijn om de prestatie te
verrichten. Een niet-consumentkoper die vervanging vordert van een gebrekkige
zaak hoeft slechts te stellen dat de verkoper een non-conforme zaak heeft gele-
verd. Een koper die vervanging vordert, hoeft naar Nederlands recht terecht niet
te stellen dat de non-conformiteit voldoende ernstig is om de vervanging te recht-
vaardigen (art. 7:21 lid 1 onder c jo. art. 7:17). 

10.4 Derde deelvraag: Verweermiddelen

10.4.1 Inleiding

Een groot deel van het verrichte onderzoek heeft betrekking op de verweermid-
delen die een schuldenaar aan een vordering tot nakoming kan tegenwerpen. De
rechtsvordering tot nakoming van de schuldeiser houdt immers op daar waar de
schuldenaar zich met succes tegen die vordering verweert. Daarmee kom ik toe
aan de derde deelvraag die aan de orde is gesteld: Met welke stellingen kan de
schuldenaar zich tegen een vordering tot nakoming verweren?
Deze deelvraag is beantwoord in de hoofdstukken 4 t/m 7. De stellingen waarop
de schuldenaar zich kan beroepen als verweer tegen een vordering tot nakoming
zijn achtereenvolgens: het persoonlijk karakter van de verbintenis (hoofdstuk 4),
overmacht (hoofdstuk 5), de onevenredige nadeligheid van nakoming, ook wel
relatieve onmogelijkheid genoemd (hoofdstuk 6) en de gedeeltelijke of tijdelijke
onmogelijkheid van nakoming (hoofdstuk 7). In deze hoofdstukken ben ik onder
andere nagegaan of de grenzen die deze verweermiddelen ten aanzien van het
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recht op nakoming vormen, zouden moeten worden aangescherpt, uitgebreid dan
wel beperkt.

10.4.2 Verweermiddel: persoonlijke karakter van de verbintenis

In hoofdstuk 4 heb ik de verbintenis tot persoonlijke dienstverlening besproken.
Naar geldend recht kan een schuldenaar zich met succes verweren tegen een vor-
dering tot nakoming van een persoonlijke verbintenis door te wijzen op ‘de aard
der verplichting’ (art. 3:296 lid 1).

Het persoonlijk karakter van de verbintenis als zodanig rechtvaardigt mijns
inziens echter niet de uitsluiting van een veroordeling tot nakoming. Het klassie-
ke argument dat een veroordeling tot nakoming van een verbintenis tot persoon-
lijke dienstverlening inbreuk maakt op de persoonlijke vrijheid van de schulde-
naar, moet mijns inziens worden genuanceerd. De veroordeling maakt geen
inbreuk op de vrijheid van de schuldenaar, doch de executie daarvan mogelijk wel.
In plaats van het huidige verweermiddel, namelijk dat de aard van de persoonlij-
ke verplichting zich tegen nakoming verzet, verdient aanbeveling een meer afge-
wogen verweermiddel in het BW te introduceren. Een schuldenaar van een ver-
bintenis met een persoonlijk karakter zou zich tegen een vordering tot nakoming
moeten kunnen verweren met de stelling dat, gezien de gewijzigde omstandighe-
den, gedwongen nakoming te diep ingrijpt in zijn privéleven. In beginsel dient de
rechter een schuldenaar echter te veroordelen tot nakoming van een verbintenis tot
persoonlijke dienstverlening. Zo’n veroordeling is mijns inziens echter niet steeds
voor tenuitvoerlegging vatbaar.

In dit verband kan een onderscheid worden gemaakt tussen verbintenissen tot
hoogstpersoonlijke dienstverlening en niet-hoogstpersoonlijke verbintenissen tot
persoonlijke dienstverlening. Verbintenissen tot hoogstpersoonlijke dienstverle-
ning leggen een groot beslag op de creatieve, intellectuele, fysieke of religieuze
vrijheid van de schuldenaar. Niet-hoogstpersoonlijke verbintenissen tot persoon-
lijke dienstverlening moeten weliswaar door de schuldenaar zelf worden uitge-
voerd, maar de schuldenaar hoeft minder van zijn unieke eigenheid in te brengen
om deze verbintenissen na te komen. Een veroordeling tot nakoming van een
hoogstpersoonlijke verbintenis is niet executabel met een dwangsom. Het is mijns
inziens onaanvaardbaar een schuldenaar financieel te prikkelen om een verbinte-
nis na te komen die inbreuk maakt op zijn fundamentele vrijheid. Bovendien kan
dwang het gewenste resultaat frustreren, omdat hoogstpersoonlijke prestaties
doorgaans slechts in vrijheid kunnen worden verricht. De rechter die een schulde-
naar veroordeelt tot nakoming van een hoogstpersoonlijke verbintenis dient, mits
gevorderd, tevens te bepalen dat de schuldenaar schadevergoedingsplichtig is als
hij nalaat binnen een bepaalde tijd aan de veroordeling gehoor te geven. De toe-
gevoegde waarde van een veroordeling tot nakoming, die zich bij niet-gehoorza-
ming oplost in een verplichting vervangende schadevergoeding te betalen, is dat
het een extra aansporing vormt voor de schuldenaar om zijn verbintenis alsnog na
te komen. Een veroordeling tot nakoming van een verbintenis tot niet-hoogstper-
soonlijke dienstverlening kan de rechter mijns inziens wel kracht bijzetten met een
dwangsom. 
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10.4.3 Verweermiddel: overmacht

Hoofdstuk 5 heeft betrekking op de betekenis van de (niet-)toerekenbaarheid van
de niet-nakoming voor het recht op nakoming. In par. 5.2 heb ik besproken of de
schuldenaar met een beroep op overmacht kan ontkomen aan een veroordeling tot
nakoming. Mijn conclusie is dat een schuldenaar zich met een beroep op over-
macht niet alleen tegen een vordering tot schadevergoeding, maar ook tegen een
vordering tot nakoming kan verweren. Op het moment dat de overmacht is geëin-
digd, herleeft de nakomingsverplichting echter weer en is de schuldenaar aan-
sprakelijk als hij deze verplichting schendt. Indien nakoming na het vervallen van
de verhindering voor de schuldenaar onevenredig nadelig is geworden, kan de
schuldenaar zich evenwel op voortgezette overmacht beroepen. Een verkoper die
een gebrekkige zaak heeft geleverd, dient, als dat nog mogelijk is, de zaak in
beginsel te vervangen of te herstellen, ook als de oorzaak van het gebrek hem niet
kan worden toegerekend. Indien het de verkoper wél is toe te rekenen dat hij een
non-conforme zaak heeft geleverd, maar hij zich op overmacht kan beroepen wat
betreft het uitblijven van herstel of vervanging is hij mijns inziens alleen schade-
vergoedingsplichtig wanneer hij weer in staat is het gebrek op te heffen, maar
nalaat daartoe binnen de gestelde ingebrekestellingstermijn over te gaan.

In hoofdstuk 5 is ook de vraag behandeld of de schuldenaar zich tegen een vor-
dering tot nakoming dient te kunnen verweren met de stelling dat zijn intentione-
le contractbreuk naar rechtseconomische maatstaven efficiënt is. De rechtsecono-
mische theorie van de efficiënte tekortkoming gaat er vanuit dat toerekenbare, in
de zin van verwijtbare, tekortkomingen moeten worden gestimuleerd, indien zij
een efficiëntieverhogend effect hebben. Volgens de theorie van de efficiënte
tekortkoming is het primaat van nakoming onwenselijk, omdat de schuldeiser
door nakoming te vorderen kan voorkomen dat zijn wederpartij niet-nakomt, ook
als niet-nakoming efficiënter is dan nakoming. Schadevergoeding dient volgens
de aanhangers van de theorie van de efficiënte tekortkoming de primaire remedie
te zijn. Indien schadevergoeding de primaire remedie is, kan de schuldenaar
namelijk zelf kiezen of hij nakomt, of dat hij contractbreuk pleegt en de schuldei-
ser schadeloos stelt. De theorie van de efficiënte tekortkoming is bestreden door
verschillende rechtseconomen. Zij betogen, eveneens op grond van rechtsecono-
mische argumenten, dat het primaat van schadevergoeding helemaal niet efficiën-
ter is dan het primaat van nakoming. De theorie van de efficiënte tekortkoming is
ook bestreden door sociaalwetenschappers. Zij zijn van mening dat de theorie van
de efficiënte tekortkoming er ten onrechte van uitgaat dat menselijk gedrag
(alleen) door rationele overwegingen wordt gestuurd in plaats van (ook) door psy-
chologische factoren. Voorts is de rechtseconomische theorie bekritiseerd door
ethici die beweren dat de theorie van de efficiënte tekortkoming eraan voorbijgaat
dat het intentioneel schenden van gemaakte afspraken moreel verwerpelijk is.

Nadat het palet aan argumenten vóór en tegen het stimuleren van efficiënte
tekortkomingen de revue is gepasseerd, concludeerde ik dat het recht op nakoming
naar Nederlands recht niet dient te wijken voor zogenaamde efficiënte tekortko-
mingen. De schuldenaar dient zich dus niet tegen nakoming te kunnen verweren
met de stelling dat zijn intentionele niet-nakoming efficiënt is. Voor deze conclu-
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sie voerde ik in de eerste plaats aan dat empirische data ontbreken die de gestelde
inefficiëntie van het primaat van nakoming aantonen. De kritiek die vanuit ver-
schillende disciplines op de theorie van de efficiënte tekortkoming wordt geuit,
draagt in de tweede plaats ook niet bij aan haar geloofwaardigheid. Ten slotte heeft
deze rechtseconomische theorie weinig overtuigingskracht voor het positieve
Nederlandse recht, omdat zij uitgaat van een sterk gesimplificeerde modelmatige
benadering van de werkelijkheid die geen recht lijkt te doen aan de veelkleurige
feitelijke en juridische realiteit.

10.4.4 Verweermiddel: relatieve onmogelijkheid

Een schuldenaar kan zich tegen een vordering tot nakoming verweren indien de
kosten van nakoming in redelijkheid niet van hem kunnen worden gevergd. Het
geldende recht verschaft de schuldenaar verschillende open normen waarmee hij
zich tegen een vordering tot nakoming kan verweren, zoals de beperkende wer-
king van de redelijkheid en billijkheid, de relatieve onmogelijkheid en de Multi
Vastgoednorm. Deze normen kunnen als een uitwerking worden beschouwd van
de redelijkheidsgedachte die het contractenrecht beheerst. In de kern komen deze
normen op hetzelfde neer: een schuldenaar hoeft niet na te komen als de nadelen
van nakoming onevenredig groot zijn in vergelijking met het voordeel dat nako-
ming oplevert voor de schuldeiser. De hamvraag is, wanneer is nakoming zo nade-
lig dat de schuldenaar van zijn nakomingsverplichting is ontslagen?

Aan de hand van de geldende open normen is het lastig om deze vraag voor
het concrete geval te beantwoorden. In par. 6.3 heb ik ter vervanging van deze
open normen een afwegingsinstrument voorgesteld, de zogenoemde 130%-richt-
lijn, om deze grens van het recht op nakoming scherper te stellen. Het primaat van
nakoming vloeit voort uit het pacta sunt servanda-beginsel. Het primaat van nako-
ming wordt veiliggesteld door de schuldenaar te ontslaan van zijn nakomingsver-
plichting als de nakomingskosten hoger zijn dan 130% van het geobjectiveerde
schuldeisersbelang. Het procentuele omslagpunt en de vergelijkingsmaatstaf van
het geobjectiveerde schuldeisersbelang concretiseren de redelijkheidsmaatstaven
die de geldende open normen bieden. De keuze voor een omslagpunt van 130% is
gebaseerd op Duitse jurisprudentie op het terrein van het schadevergoedingsrecht.
Het percentage is voorgesteld als een bewijsvermoeden. Voor de vaststelling van
het geobjectiveerde schuldeisersbelang zijn gezichtspunten bepalend als de markt-
waarde van de prestatie en de vermoedelijke omvang van vervangende schadever-
goeding. De objectiveringsslag die de 130%-richtlijn maakt, wordt in balans
gehouden door twee uitzonderingscategorieën die de nodige flexibiliteit in het
afwegingssysteem brengen. In de eerste plaats de uitzondering van de inefficiën-
te nakoming. Indien de nakomingskosten lager zijn dan 130% van het geobjecti-
veerde schuldeisersbelang, dient de schuldenaar zich toch met succes tegen een
vordering tot nakoming te kunnen verweren als nakoming inefficiënt is.
Nakoming is inefficiënt als de kans voorzienbaar groot is dat de schuldenaar niet
in staat is de prestatie te verrichten. Van inefficiënte nakoming is ook sprake als
het gebrek in prestatie slechts tot een minimale waardedaling leidt, terwijl de kos-
ten voor de opheffing van het gebrek hoog zijn. De tweede uitzondering op de
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130%-richtlijn is het ontbreken van een redelijk alternatief voor nakoming.
Ondanks het feit dat nakomingskosten hoger zijn dan 130% van het geobjecti-
veerde schuldeisersbelang, moet de schuldenaar nakomen als voor nakoming geen
redelijk alternatief is. De aard van de prestatie kan bijvoorbeeld meebrengen dat
de schuldeiser zijn contractsdoel slechts door nakoming kan realiseren. Ook
beperkingen van het schadebegrotingsrecht kunnen ertoe leiden dat schadever-
goeding geen redelijk alternatief is voor nakoming. Bij de beoordeling van de
geschiktheid van een alternatief voor nakoming komt voorts enig gewicht toe aan
de mate van verwijtbaarheid van de schuldenaar. 

De 130%-richtlijn met de twee uitzonderingen kan bijdragen aan een grotere
voorspelbaarheid van rechterlijke oordelen. Bovendien verschaft het afwegings-
instrument een denkkader voor de verdere verfijning van het begrip ‘relatieve
onmogelijkheid’. Een wettelijke bepaling in boek 6 BW dat een concreet afwe-
gingskader biedt voor de verscherping van het begrip relatieve onmogelijkheid
verdient naar mijn mening aanbeveling. 

De 130%-richtlijn is voorgesteld als beperkingsgrond van het recht op nako-
ming in het algemene contractenrecht. In het kooprecht en bij aanneming van
werk krijgt het recht op nakoming een extra dimensie omdat, anders dan bij het
uitblijven van de prestatie, het recht op nakoming bij een geleverde gebrekkige
prestatie zich in twee vormen manifesteert: het recht op herstel en het recht op ver-
vanging. Het gebrek in de prestatie kan zowel worden opgeheven door de zaak of
het werk te herstellen als door het vervangen van de prestatie. De grenzen van het
recht op herstel en vervanging stonden centraal in par. 6.4. Wanneer kan een ver-
koper of aannemer zich tegen een vordering tot herstel of vervanging verweren
met de stelling dat de kosten van deze acties onevenredig hoog zijn? Ook voor de
beantwoording van deze vraag biedt het geldende recht geen scherpe normen.
Betoogd is dat de verkoper en aannemer zich ook tegen een vordering tot herstel
en vervanging op de 130%-richtlijn moeten kunnen beroepen. Voor het kooprecht
heb ik daarnaast een extra verweermiddel voorgesteld in de vorm van de zoge-
noemde 20%-richtlijn. Indien de gevorderde nakomingsvorm, bijvoorbeeld ver-
vanging, meer dan 20% duurder is dan de alternatieve nakomingsvorm, dient de
schuldenaar zich in beginsel tegen de gevorderde nakomingsvorm te kunnen ver-
weren. Hoewel de koper de keuze heeft voor de wijze waarop het gebrek in de
prestatie wordt opgeheven, leiden beide nakomingsvormen ertoe dat de koper een
contractsconforme prestatie ontvangt en zijn zij in zekere zin dus gelijkwaardig.
Een percentage van 20% beschermt enerzijds het keuzerecht van de koper, maar
voorkomt anderzijds dat de verkoper onnodig hoge kosten moet maken om het
gebrek in de koopzaak op te heffen. Aangezien bij aanneming van werk niet de
opdrachtgever, maar de aannemer de keuze heeft of hij het gebrek in een werk
door herstel of vervanging opheft, is de 20%-richtlijn bij dit type contract niet van
toepassing.

In par. 6.4 zijn tot slot nog antwoorden aangedragen voor diverse praktische
problemen die zich bij de uitoefening van het herstel of de vervanging kunnen
voordoen.
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10.4.5 Verweermiddel: gedeeltelijke of tijdelijke onmogelijkheid

De vraag of de schuldenaar zich tegen een vordering tot nakoming kan verweren
met de stelling dat nakoming gedeeltelijk of tijdelijk onmogelijk is, is in hoofd-
stuk 7 beantwoord. In par. 7.2. is besproken dat als nakoming gedeeltelijk onmo-
gelijk is, de schuldeiser nakoming kan vorderen van het nog mogelijke gedeelte en
de overeenkomst in beginsel kan ontbinden of omzetten in vervangende schade-
vergoeding waarvoor het gedeelte dat nakoming onmogelijk is geworden. De
gevolgen van de gedeeltelijke onmogelijkheid kunnen voor de schuldeiser echter
zo ingrijpend zijn, dat de gedeeltelijke onmogelijkheid als volledige onmogelijk-
heid moet worden behandeld. In dat geval verliest de schuldeiser zijn recht op
nakoming en verliest de schuldenaar zijn recht om na te komen. De schuldenaar
die uitvoering wenst te geven aan het gedeelte waarvan nakoming nog mogelijk is,
heeft er echter belang bij dat zijn recht om na te komen niet teniet wordt gedaan
door al te snelle gelijkschakeling van de gedeeltelijke met de volledige onmoge-
lijkheid. Om te voorkomen dat de ingrijpende rechtsgevolgen van volledige
onmogelijkheid te snel worden gekoppeld aan de gedeeltelijke onmogelijkheid
dient bij de vaststelling van de gevolgen van de gedeeltelijke onmogelijkheid niet
het subjectieve schuldeisersbelang, maar een objectievere maatstaf richtinggevend
te zijn. Bij de bepaling of de gedeeltelijke onmogelijkheid als volledige onmoge-
lijkheid moet worden behandeld, dient de rechter een geobjectiveerde maatstaf te
hanteren. Alleen als de prestatie in technische en juridische zin ondeelbaar is, kan
de gedeeltelijke onmogelijkheid mijns inziens de rechtsgevolgen van de volledige
onmogelijkheid rechtvaardigen.

In par. 7.3 ben ik ingegaan op de vraag of de schuldenaar zich tegen een vor-
dering tot nakoming kan verweren met de stelling dat nakoming tijdelijk onmo-
gelijk is. Voorts heb ik in wat algemenere zin stilgestaan bij de betekenis van de
begrippen tijdelijke en blijvende onmogelijkheid in het remediearsenaal, in het
bijzonder bij het leerstuk van het schuldenaarsverzuim. De tijdelijke onmogelijk-
heid vertoont enerzijds overeenkomsten met de vertraging in de nakoming, maar
is anderzijds verwant aan de blijvende onmogelijkheid. Artikel 6:265 lid 2, dat in
geval van tijdelijke onmogelijkheid het verzuimvereiste bij ontbinding buiten toe-
passing verklaart, leidt mijns inziens tot een niet te verdedigen inconsistentie met
de verzuimregeling bij schadevergoeding. Zowel voor omzetting als voor ontbin-
ding dient mijns inziens bij tijdelijke onmogelijkheid te worden vastgehouden aan
het verzuimvereiste. Slechts indien op voorhand duidelijk is dat een aanmaning
zinloos is, kan een ingebrekestelling achterwege blijven en treedt het verzuim van
rechtswege in. De wettelijke uitzondering op het verzuimvereiste bij ontbinding in
geval van tijdelijke onmogelijkheid (art. 6:265 lid 2) wordt veroorzaakt door de
onnodige vermenging van de toerekenbaarheidsvraag met het verzuimvereiste. De
afgeslankte ingebrekestelling (art. 6:82 lid 2) heeft bij omzetting en ontbinding
geen toegevoegde waarde. Deze ingebrekestelling zonder aanmaning is wel zinvol
bij een vordering tot vergoeding van vertragingsschade, omdat het voorkomt dat
een schuldenaar door een schadevergoedingsvordering wordt overvallen. Op
grond van art. 6:85 heeft een schuldeiser slechts recht op vergoeding van de ver-
tragingsschade, indien de schuldenaar in verzuim is. Dit betekent dat bij blijven-
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de onmogelijkheid de schuldeiser geen recht heeft op vergoeding van vertra-
gingsschade, omdat het schuldenaarsverzuim bij blijvende onmogelijkheid is uit-
gesloten. De schuldeiser zou mijns inziens echter ook bij blijvende onmogelijk-
heid recht moeten hebben op vergoeding van vertragingsschade, ook al kan in dat
geval van schuldenaarsverzuim geen sprake zijn. 

Anders dan in de Parlementaire Geschiedenis is opgemerkt, valt niet in te zien
waarom blijvende onmogelijkheid moet leiden tot een recht op vervangende scha-
devergoeding dat van rechtswege ontstaat. Als nakoming blijvend onmogelijk is
geworden, vervalt weliswaar de rechtsvordering tot nakoming, maar dient de
schuldeiser mijns inziens aan de schuldenaar kenbaar te maken of hij vervangen-
de schadevergoeding verlangt dan wel de overeenkomst wil ontbinden. Blijvende
onmogelijkheid leidt tot het definitieve verval van de rechtsvordering tot nako-
ming en tot uitsluiting van het verzuimvereiste. Tijdelijke onmogelijkheid heeft
deze drastische rechtsgevolgen niet. In uitzonderlijke omstandigheden kunnen de
feitelijke gevolgen van tijdelijke onmogelijkheid echter zo ingrijpend zijn, dat
daaraan de rechtsgevolgen van de blijvende onmogelijkheid moeten worden ver-
bonden. De Nederlandse rechter gaat terecht behoedzaam om met deze gelijk-
schakeling. Niet-nakoming van een duurverbintenis leidt mijns inziens tot gedeel-
telijk blijvende onmogelijkheid. Voor de periode waarin nakoming is uitgebleven,
kan de schuldeiser gedeeltelijk omzetten of ontbinden zonder zich om het verzuim
van de schuldenaar te bekommeren. Voor ontbinding of omzetting in vervangen-
de schadevergoeding voor de toekomst dient het verzuimvereiste mijns inziens in
principe wel te gelden, tenzij wordt vastgesteld dat de gedeeltelijke blijvende
onmogelijkheid met volledig blijvende onmogelijkheid moet worden gelijkge-
steld. 

10.5 Vierde deelvraag: Rechterlijke bevoegdheid

De vierde deelvraag is in hoofdstuk 8 behandeld en luidde: Welke rol komt de
rechter toe bij de beoordeling van de toewijsbaarheid van een vordering tot nako-
ming?
Een ruime beoordelingsbevoegdheid voor de rechter, zoals in de ‘common law’,
om een vordering tot nakoming op beleidsgronden af te wijzen, vormt een poten-
tiële beperking van het recht op nakoming. In het kader van de beantwoording van
de vierde deelvraag heb ik onderzocht of de Nederlandse rechter een discretionai-
re bevoegdheid heeft, of zou moeten hebben, om een vordering tot nakoming
ambtshalve af te wijzen. 

Vastgesteld is dat de bevoegdheid van de rechter tot aanvulling van de beper-
kende werking van de redelijkheid en billijkheid (art. 6:248 lid 2) niet de bevoegd-
heid omvat om de Multi Vastgoednorm ambtshalve toe te passen. De beoorde-
lingsbevoegdheid van de rechter is op dit punt dus beperkt. Bepleit is de omvang
van de rechterlijke beoordelingsbevoegdheid op één punt te vergroten. De
Nederlandse rechter zou beter maatwerk kunnen leveren als hij, net als zijn Franse
collega, de discretionaire bevoegdheid zou hebben een ‘delai de grâce’ te gelasten
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en de nakomingsverplichting van de schuldenaar te schorsen indien hij daarvoor
goede gronden aanwezig acht.

Ik heb voorgesteld om de rechter bij absolute onmogelijkheid te verplichten de
nakomingsvordering ambtshalve af te wijzen, omdat de rechtsvordering van
rechtswege is vervallen. De afwijzingsgrond bij absolute onmogelijkheid is niet
dat de schuldeiser onvoldoende belang heeft bij zijn vordering (art. 3:303), maar
dat hij niet kan slagen in zijn bewijslast ter zake het bestaan van een door nako-
ming afdwingbare verbintenis. Het begrip absolute onmogelijkheid zou in navol-
ging van het Duitse ‘Unmöglichkeits’-begrip nader moeten worden ingevuld aan
de hand van verschillende ‘Fallgruppen’. Eén van die subcategorieën van de abso-
lute onmogelijkheid is de juridische onmogelijkheid. 

10.6 Vijfde deelvraag: Nakoming en verwante rechtsfiguren

Voor de bepaling van de grenzen van het recht op nakoming dient het te worden
afgebakend van vergelijkbare rechtsfiguren. Dit onderwerp is door de laatste deel-
vraag aangesneden en in hoofdstuk 9 behandeld. De vijfde deelvraag was: Hoe
kan het recht op nakoming worden gepositioneerd ten opzichte van rechtsfiguren
die in sterke mate op het recht op nakoming lijken?
Door deze rechtsfiguren met het recht op nakoming te vergelijken, komen ver-
schillen en overeenkomsten aan het licht. Die vergelijkende analyse verschaft
bovendien inzicht in de argumenten die ten grondslag liggen aan het voor al deze
rechtsfiguren kenmerkende fenomeen, dat een schuldeiser, die wordt geconfron-
teerd met een schuldenaar die niet (deugdelijk) nakomt, jegens de schuldenaar of
een derde een recht geldend kan maken om een prestatie in natura te ontvangen in
plaats van schadevergoeding in geld.

In par. 9.2 heb ik antwoord gegeven op de vraag hoe het recht op nakoming
zich verhoudt tot het recht op schadevergoeding in natura. Verzuim geldt in begin-
sel als vereiste voor schadevergoeding, maar niet voor nakoming. De onmogelijk-
heid van nakoming is slechts een verweer tegen nakoming, maar niet tegen een
vordering tot schadevergoeding. De rechter komt geen discretionaire bevoegdheid
toe om de vordering tot schadevergoeding in natura af te wijzen als hij een ande-
re remedie passender acht. Wel kan de rechter bij de schadebegroting rekening
houden met een schending van de schadebeperkingsverplichting door de schuld-
eiser (art. 6:101). Van schending van de schadebeperkingsverplichting is mijns
inziens sprake, indien de schuldeiser een aanbod van de schuldenaar om de scha-
de in natura te vergoeden heeft afgeslagen, terwijl het aanbod naar het oordeel van
de rechter adequaat was. Ik heb de opvatting verdedigd dat een schuldeiser in het
kader van zijn vordering tot nakoming vervanging kan vorderen, indien de schul-
denaar een toegezegde specieszaak niet kan leveren of kan herstellen. Door uitleg
dient te worden vastgesteld of de overeengekomen prestatie vervangbaar is door
een alternatieve prestatie. Daartoe dient de rechter na te gaan of de vervangende
prestatie gelijksoortig en gelijkwaardig is aan de toegezegde prestatie. Is dat het
geval, dan kan schuldeiser vervanging vorderen van de specieszaak en kan de
schuldenaar zich van de verbintenis bevrijden door een vervangende prestatie aan
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te bieden. De schuldeiser is bij zijn keuze voor schadevergoeding in geld of in
natura, net als bij zijn keuze voor nakoming, gebonden aan de eisen van de rede-
lijkheid en billijkheid. 

In par. 9.3 is de vraag behandeld hoe het recht op nakoming zich verhoudt tot
verschillende situaties waarin de schuldeiser een derde inschakelt om zich op kos-
ten van de schuldenaar de door deze toegezegde prestatie te verschaffen. In dat
verband zijn vier onderwerpen aan bod gekomen. 

In de eerste plaats de rechterlijke machtiging. Deze rechtsfiguur biedt de
schuldeiser de mogelijkheid om na een rechterlijke autorisatie de prestatie op kos-
ten van de schuldenaar door een derde laten te realiseren. De rechterlijke machti-
ging is een functioneel, maar in de praktijk vermoedelijk weinig gebruikt rechts-
middel. De rechterlijke machtiging is een hybride rechtsfiguur met zowel execu-
tierechtelijke als materieelrechtelijke kenmerken. Het karakter van deze rechtsfi-
guur laat zich dan ook het beste als sui generis rechtsfiguur duiden. Anders dan
veelal wordt aangenomen, komt de rechter die zich over een gevorderde machti-
ging dient uit te spreken mijns inziens geen discretionaire bevoegdheid toe. Wel
zou de schuldeiser voor het verkrijgen van een rechterlijke machtiging zijn weder-
partij in gebreke moeten stellen om hem eerst de kans te geven de storing in de
nakoming zelf op te heffen voordat daartoe een derde wordt ingeschakeld. Als
nakoming onmogelijk is geworden, is een rechterlijke machtiging op grond van
art. 6:79 doorgaans evenmin mogelijk, omdat ook derden niet in staat zullen zijn
de prestatie te leveren. Als verweer tegen een gevorderde rechterlijke machtiging
zou de schuldenaar zich, net als tegen een vordering tot nakoming, kunnen beroe-
pen op de onevenredig hoge vergoedingskosten (130%-richtlijn). 

In de tweede plaats zijn de wettelijke bepalingen besproken die de schuldeiser
de bevoegdheid verschaffen om op kosten van de schuldenaar een gebrekkige
prestatie te laten opheffen (art. 7:21 lid 6 en art. 7:203 lid 3). Een schuldenaar kan
zich tegen deze vorderingen mijns inziens onder meer verweren met een beroep
op de onevenredig hoge vergoedingskosten (130%-richtlijn). De wetgever heeft
om onduidelijke redenen nagelaten een wettelijke basis te creëren voor de
bevoegdheid van de opdrachtgever om een derde in te schakelen die de gebreken
in een opgeleverd werk op kosten van de aannemer herstelt. Een wettelijke bepa-
ling die de opdrachtgever deze bevoegdheid verschaft, verdient mijns inziens aan-
beveling.

In de derde plaats is de vraag besproken of de schuldeiser een vergoedings-
aanspraak heeft voor de kosten van een ingeschakelde derde, indien hij heeft nage-
laten zijn wederpartij in gebreke te stellen. Geconcludeerd is dat de schuldeiser,
die zijn wederpartij de kans ontneemt om het gebrek in de geleverde prestatie te
verhelpen, zijn recht op een vergoedingsaanspraak verspeelt, ook voor de kosten
die de schuldenaar uitspaart doordat hijzelf het gebrek niet heeft opgeheven.

Ten slotte is stilgestaan bij de schadebeperkingsverplichting bij nakoming. Een
klassiek rechtseconomisch argument tegen nakoming als primaire remedie is, dat
bij nakoming geen ruimte is voor een schadebeperkingsverplichting. Anders dan
bij de vordering tot schadevergoeding hoeft een schuldeiser die nakoming vordert
geen actie te ondernemen om de schade te beperken die als gevolg van de niet-
nakoming ontstaat. Ten aanzien van commerciële (koop)contracten heb ik een
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schadebeperkingsverplichting bepleit voor de koper die nakoming vordert. In
navolging van de PECL en de Unidroit Principles pleit ik voor een gehoudenheid
voor professionele kopers om een dekkingstransactie te verrichten als aan bepaal-
de voorwaarden is voldaan. Voor het ontstaan van een schadebeperkingsgehou-
denheid voor de koper moet hij de verkoper tevergeefs in gebreke hebben gesteld
en moet hij op de markt makkelijk een vervangende zaak kunnen verkrijgen.
Schending van de gehoudenheid om een dekkingstransactie te verrichten, tast het
recht op nakoming van de professionele koper niet aan. Het nalaten van een dek-
kingstransactie waar dat geboden is, dient te leiden tot een verplichting voor de
koper om de verkoper te compenseren voor het nadeel dat hij als gevolg van dat
nalaten lijdt. 

10.7 Aanbevelingen 

In deze paragraaf geef ik een overzicht van de belangrijkste aanbevelingen die uit
dit onderzoek voortvloeien. 

Die aanbevelingen zijn in vier categorieën verdeeld, waarbij de eerste drie
categorieën aanbevelingen verband houden met de centrale onderzoeksvraag. De
eerste categorie bevat aanbevelingen om bepaalde onderdelen van de grenzen van
het recht op nakoming scherper te formuleren. De tweede categorie bevat aanbe-
velingen om een aantal grenzen van het recht op nakoming – zoals die volgens het
thans geldende recht kunnen worden getrokken – terug te dringen. Dit houdt dus
een beperking in van het recht op nakoming van de schuldeiser. De derde catego-
rie bevat suggesties om de grenzen van het recht op nakoming op bepaalde pun-
ten uit te breiden. De laatste categorie bevat voorstellen die wat verder afliggen
van de centrale onderzoeksvraag en die betrekking hebben op de aan nakoming
verwante rechtsfiguren en op de consistentie van het remedierecht. 

De grenzen tussen deze categorieën zijn niet altijd scherp te trekken. Sommige
aanbevelingen zouden in meer dan één categorie kunnen worden ingedeeld.
Dergelijke aanbevelingen zijn geplaatst in de categorie die het meest typerend is
voor de aanbeveling in kwestie. Per categorie wordt, waar toepasselijk, nog een
nadere onderverdeling gemaakt tussen aanbevelingen gericht aan de wetgever en
aanbevelingen voor de rechtspraktijk (rechter en advocatuur). 

10.7.1 Verduidelijken van de grenzen van het recht op nakoming

Aanbevelingen voor de wetgever

* Het opnemen in Boek 6 van een wettelijke bepaling die de schuldeiser een
materieel recht op nakoming verschaft (par. 2.2). 

* Voor de ontwikkeling van een eventuele regel van Europees contractenrecht
zou de Europese wetgever het primaat van nakoming naar voorbeeld van de
‘civil law’ als uitgangspunt moeten nemen (par. 2.5).

* Het opnemen in Boek 6 van een bewijsvermoeden van relatieve onmogelijk-
heid, dat als de nakomingskosten hoger zijn dan 130% van het geobjectiveer-
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de schuldeisersbelang de schuldenaar in beginsel van zijn nakomingsverplich-
ting is ontslagen (par. 6.3). 

* Het opnemen in Boek 7 van een bepaling die de verkoper de bevoegdheid
geeft de door de (consument)koper gevorderde nakomingsvariant te weigeren,
indien de kosten daarvan 20% hoger zijn dan de kosten van de alternatieve
nakomingsvorm (par. 6.4.2).

Aanbevelingen voor de rechtspraktijk

* De nakomingsvordering van een schuldeiser die heeft nagelaten een formele
of informele aanmaning te sturen, dient niet te worden afgewezen. Wel kan hij
in de proceskosten worden veroordeeld als de schuldenaar zich ter zitting
onvoorwaardelijk bereid verklaart na te komen (par. 3.3.4.4). 

* De koper die vervanging vordert omdat de ontvangen zaak niet aan de over-
eenkomst beantwoordt, kan naar geldend recht terecht volstaan met de stelling
dat de zaak non-conform is; hij dient niet te worden belast met de stelplicht
dat een wezenlijke non-conformiteit voorligt (par. 3.3.5).

* Bij de bepaling of de gedeeltelijke onmogelijkheid met volledige onmogelijk-
heid kan worden gelijkgeschakeld, dient de rechter van een geobjectiveerde
uitlegnorm uit te gaan (par. 7.2.3).

* Conform geldend recht dient de rechter een vordering tot nakoming niet af te
wijzen wegens voorzienbare executieproblemen (par. 8.2.6).

* Met behulp van een geobjectiveerde uitlegmethode dient te worden vastge-
steld of het leveren, respectievelijk vorderen van een vervangende prestatie als
nakoming van een speciesverbintenis kan worden beschouwd (par. 9.2.3.3).

10.7.2 Verengen van de grenzen van het recht op nakoming 

Aanbevelingen voor de wetgever

* Het opnemen in Boek 6 van een wettelijke bepaling die de schuldenaar een
verweermiddel biedt tegen een vordering tot nakoming van een verbintenis tot
persoonlijke dienstverlening als nakoming diep ingrijpt op zijn privéleven
(par. 4.5).

* Het overeenkomstig van toepassing verklaren van de zorgplicht van art. 7:21
lid 1 onder c op de vordering tot vervanging bij consumentenkoop (par. 6.4.3).

* Het opnemen in Boek 6 van een bepaling die de rechter de discretionaire
bevoegdheid verschaft om te bepalen op welk moment de schuldenaar na het
overeengekomen tijdstip mag nakomen (par. 8.2.2).

Aanbevelingen voor de rechtspraktijk

* De rechter dient een vordering tot nakoming van een (nog) niet-opeisbare ver-
bintenis af te wijzen, indien de schuldeiser nalaat te stellen welk belang hij
heeft bij veroordeling (par. 3.3.3).
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* In geval van overmacht kan de schuldenaar zich met succes tegen een vorde-
ring tot nakoming verweren. Indien de overmachtveroorzakende verhindering
is weggevallen, dient de vordering tot nakoming in beginsel te worden toege-
wezen (par. 5.2).

* Indien de koper de verkoper twee keer tevergeefs tot herstel of vervanging
heeft aangespoord, kan hij de verbintenis in beginsel zonder ingebrekestelling
rauwelijks omzetten of de overeenkomst ontbinden (par. 6.4.5).

* Indien nakoming absoluut onmogelijk is, dient de rechter de vordering tot
nakoming, desnoods ambtshalve, af te wijzen (par. 8.2.4).

* Een professionele koper die ten onrechte nalaat een dekkingstransactie te ver-
richten, behoudt wel zijn recht op nakoming, maar dient de schade te vergoe-
den die de verkoper daardoor lijdt (par. 9.3.5).

10.7.3 Uitbreiden van de grenzen van het recht op nakoming

Aanbevelingen voor de rechtspraktijk

* De rechter kan een schuldenaar van een hoogstpersoonlijke verbintenis tot
nakoming veroordelen en, mits gevorderd, hieraan een voorwaardelijke ver-
oordeling tot schadevergoeding verbinden, maar kan geen dwangsom opleg-
gen (par. 4.3.4).

* De rechter dient een vordering tot nakoming van een niet-hoogstpersoonlijke
verbintenis tot persoonlijke dienstverlening in beginsel toe te wijzen en hij kan
aan die veroordeling, mits gevorderd, een dwangsom verbinden (par. 4.4).

* Het verweer van de schuldenaar dat niet-nakoming efficiënter is dan nako-
ming, omdat daarmee een groter maatschappelijk voordeel wordt gerealiseerd,
kan naar Nederlands recht terecht niet tot afwijzing van de nakomingsvorde-
ring leiden (par. 5.3).

* Een consumentkoper die vervanging vordert, is niet gehouden een vergoeding
te betalen voor het gebruiksgenot van de vervangen zaak (par. 6.4.3).

* De rechter mag de Multi Vastgoednorm niet ambtshalve toepassen (par. 8.2.3).

10.7.4 Overige aanbevelingen

Aanbevelingen voor de wetgever

* Het verzuimvereiste dient te worden ontdaan van de toerekenbaarheidsele-
menten (par. 7.3.4).

* De regel (art. 6:265 lid 2) dat voor ontbinding in geval van tijdelijke onmoge-
lijkheid geen verzuim vereist is, dient te worden geschrapt (par. 7.3.4).

* Aanpassing van art. 6:85 zodat het recht op vergoeding van vertragingsscha-
de niet beperkt is tot het geval dat de schuldenaar in verzuim is, maar ook de
schade omvat die ontstaat doordat de prestatie uitblijft als nakoming blijvend
onmogelijk is (par. 7.3.7).

* Het opnemen in Boek 7 van een wettelijke bepaling die de opdrachtgever,
nadat hij de aannemer tevergeefs in gebreke heeft gesteld, de bevoegdheid ver-
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leent een derde in te schakelen, om op kosten van de aannemer een gebrek in
een opgeleverd werk op te heffen (par. 9.3.3).

Aanbevelingen voor de rechtspraktijk

* Indien nakoming blijvend onmogelijk is, dient de schuldeiser zijn vormvrije
keuzerecht uit te oefenen of hij vervangende schadevergoeding dan wel ont-
binding verlangt (par. 7.3.3). 

* Tijdelijke niet-nakoming van een verbintenis uit een duurovereenkomst leidt
voor het tijdvak van de niet-nakoming tot gedeeltelijk blijvende onmogelijk-
heid. Voor ontbinding of omzetting voor de toekomst dient in beginsel het ver-
zuimvereiste te gelden (par. 7.3.8.4).

* De weigering door de schuldeiser van een aanbod van de schuldenaar om de
schade in natura te vergoeden, kan een schending opleveren van de schadebe-
perkingsgehoudenheid (art. 6:101) van de schuldeiser (par. 9.2.2.4).

* De rechter heeft bij de beslissing omtrent een gevorderde rechterlijke machti-
ging geen ruimere beoordelingsbevoegdheid dan bij de beoordeling van een
vordering tot nakoming (par. 9.3.2.3).

* De rechter dient een gevorderde rechterlijke machtiging in beginsel af te wij-
zen, indien de schuldeiser zijn wederpartij niet in gebreke heeft gesteld (par.
9.3.2.4). 

* De schuldenaar dient niet schadevergoedingsplichtig te zijn voor de kosten die
hij heeft uitgespaard doordat een derde het gebrek in de zaak heeft hersteld,
als de schuldeiser niet eerst door middel van een ingebrekestelling zijn weder-
partij in de gelegenheid heeft gesteld het gebrek zelf op te heffen (par. 9.3.4). 
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