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LEERSTUKKEN

Nadere beperkingen aan het

inroepen van contractuele clau-

sules inzake buitengerechtelijke

kosten? (HR 11 juli 2003,

C02/008HR)

De gedachte dat hetgeen partijen zwart op wit op papier hebben
gezet ‘tot wet’ strekt, is reeds geruime tijd verlaten. Het
Burgerlijk Wetboek kent tal van regels en uitlegmethodieken
waarvan toepassing meebrengt dat partijen niet op hun schrifte-
lijk neergelegde afspraak kunnen blindvaren. Veel – zo niet alles –
zal echter afhangen van de concrete omstandigheden van het
geval. Wanneer – zoals in de onderhavige casus – een vaak voor-
komende (buitengerechtelijke) proceskostenclausule aan het oor-
deel van de Hoge Raad wordt voorgelegd, is het van belang om na
te gaan of de Hoge Raad in zijn arrest rechtsoverwegingen van een
algemene strekking formuleert of zich slechts in zijn oordeel tot
de concrete casus heeft beperkt.

Eiseressen in het onderhavige arrest zijn Stichtingen die zijn
opgericht in het kader van een collectieve arbeidsovereenkomst
(CAO) die algemeen verbindend was verklaard. De verweerder in
cassatie is een werkgever die onder de werkingssfeer van de CAO
valt en die uit hoofde daarvan bijdragen aan (ieder van) de
Stichtingen verschuldigd was. De werkgever had deze bijdragen
niet voldaan en was hiervoor door de Stichtingen een aantal keer
aangemaand. De Stichtingen vorderden in de procedure, op
grond van de onderstaande clausule die tussen partijen gold, voor
het versturen van deze aanmaningen 15% van het door de werk-
gever verschuldigde bedrag.

Toepassing van de desbetreffende clausule bracht mee dat ‘bij
niet tijdige betaling van de verschuldigde bijdrage of het gevor-
derde voorschot de werkgever/werkgeefster door het enkele ver-
loop van de in het reglement bedoelde termijn in gebreke is en
eiseres in dat geval bevoegd is rente (gelijk aan de op dat moment
vastgestelde wettelijke rente) te berekenen vanaf de vervaldag, als-
mede vergoeding van buitengerechtelijke/invorderingskosten (te
vermeerderen met b.t.w.) te vorderen, welke worden gesteld op
15% van het verschuldigde bedrag, met een minimum van 
ƒ 50 exclusief b.t.w.’
De rechtbank oordeelde – in hoger beroep – dat de door de
Stichtingen verstuurde aanmaningen in dit geval moesten worden
beschouwd als verrichtingen ‘ter voorbereiding van de geding-
stukken en ter instructie van de zaak’, en dat deze daarmee in de
proceskostenveroordeling waren besloten en dat voor de toeken-
ning van een bedrag op grond van een beding ter zake van buiten-
gerechtelijke incassokosten moet blijken dat de buitengerechte-
lijke verrichtingen meer omvatten dan verrichtingen ter voorbe-

reiding van de gedingstukken en ter instructie van de zaak.
Evenmin kon naar het oordeel van de rechtbank in het gelijklui-
dende oordeel van de kantonrechter een overschrijding van de
grenzen van de bevoegdheid van de rechter als bedoeld in artikel
57ab (oud) Rv worden gevonden, nu niet gebleken is van andere
verrichtingen dan waarvoor de in artikel 56 en 57 (oud) Rv bedoel-
de kosten reeds een vergoeding plegen in te houden. Nu er – in
voornoemde artikelen – geen sprake is van hantering van enig tarief
voor buitengerechtelijke incassokosten, misten aanbevelingen daar-
omtrent in het Rapport Voorwerk II en de Richtlijn 2000/35/EG
betreffende de bestrijding van de betalingsachterstand bij han-
delstransacties volgens de rechtbank toepassing. Kortom, de vor-
dering van de Stichtingen inzake de ‘buitengerechtelijke proces-
kosten’ werd volledig van de hand gewezen.

Uit het arrest van de Hoge Raad blijkt deels dat het rechtscollege
zich gebonden acht aan de feitelijke vaststelling van de rechtbank nu
deze de contractsclausule zó heeft uitgelegd, dat deze niet inhield
dat deze clausule ook dan recht op een vergoeding van buitenge-
rechtelijke kosten gaf, wanneer slechts handelingen hadden plaats-
gevonden die reeds in de proceskostenveroordeling waren verdis-
conteerd. Een uitleg die door de Hoge Raad overigens niet als onbe-
grijpelijk wordt aangemerkt.
In het tweede onderdeel werd erover geklaagd dat de rechtbank
ten onrechte de door de Stichtingen gevorderde kosten ter zake
van de herhaalde verzoeken tot betaling, respectievelijk somma-
ties, niet voor vergoeding in aanmerking liet komen omdat sprake
is van kosten voor verrichtingen ter voorbereiding van de geding-
stukken en ter instructie van de zaak. De rechtbank heeft volgens
de Hoge Raad mogen oordelen dat de proceskosten zoals deze in
eerste aanleg ten gunste van de Stichtingen is uitgesproken, een
vergoeding voor het enkel verzenden van enkele aanmaningen
pleegt in te houden. Dat oordeel geeft niet blijk van een onjuiste
rechtsopvatting en behoefde niet nader te worden gemotiveerd.
Kortom, de Stichtingen hadden het nakijken voorzover zij meen-
den in het onderhavige geval nakoming te vorderen van de
contractueel overeengekomen vergoeding van buitengerechtelijke
kosten.

Opmerking
Maakt één zwaluw zomer? Op grond van artikel 242 Rv (nieuw) 
– artikel 57 ab Rv (oud) – kan de rechter bedragen die geacht kun-
nen worden te zijn bedongen ter vergoeding van proceskosten of
van buitengerechtelijke kosten als bedoeld in artikel 6:96 lid 2
onder b en c BW ambtshalve matigen, doch niet tot onder het
bedrag van de krachtens de wet te begroten proceskosten respec-
tievelijk een redelijk bedrag voor buitengerechtelijke kosten waar-
bij gelet moet worden op de gebruikelijke tarieven. De rechtbank
heeft de (ogenschijnlijk) buitengerechtelijke kosten ‘weguitge-
legd’ en deze onder de ‘proceskosten’ geschoven en voorts geoor-
deeld dat de summiere aanmaningen reeds in de toegewezen pro-
ceskosten waren verdisconteerd. In het rapport Voorwerk II wordt
de aanbeveling gedaan om eerst dan buitengerechtelijke kosten via
het liquidatietarief toe te kennen wanneer de crediteur onweer-
sproken heeft gesteld dan wel heeft bewezen dat (dergelijke)
kosten zijn gemaakt. Waarbij de kosten in beginsel volgens het
Rapport Voorwerk II ook als eigenlijke proceskosten worden
beschouwd. Dat is eerst anders wanneer er meer is gedaan dan
een enkele (eventueel herhaalde) aanmaning, het enkel doen van
een schikkingsvoorstel, het inwinnen van eenvoudige inlichtingen

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



Contracteren 116 2003 / 4

of het op gebruikelijke wijze samenstellen van het dossier. Het
lijkt erop dat de rechtbank zich krachtig door dit rapport heeft
laten inspireren.

De advocaat-generaal lijkt echter een andere benadering voor te
staan en concludeert tot vernietiging van het vonnis. In essentie
bepleit hij dat aan partijen de ruimte moet worden geboden om
een regeling inzake – zowel buitengerechtelijke als gerechtelijke –
proceskosten contractueel overeen te komen, en dat de rechter
deze regeling niet te eenvoudig opzij kan zetten in de gevallen
waarbij de crediteur niet stelt of aantoont dat er daadwerkelijk (in
het concrete geval) verrichte werkzaamheden voor zijn rekening
zijn gekomen die niet onder de gebruikelijke proceskostenveroor-
deling zijn begrepen. Bovendien zou de rechtbank zich – aldus de
advocaat-generaal – aan de ondergrens van artikel 57 ab Rv (art.
242 Rv) moeten houden: toewijzing van de overeenkomstig de wet
te liquideren proceskosten, vermeerderd met de ingevolge artikel
6:96 BW verschuldigde kosten. De rechtbank diende derhalve
een onderscheid te maken tussen buitengerechtelijke kosten en
proceskosten teneinde artikel 57 ab Rv (242 Rv) juist te kunnen
toepassen, hetgeen in de ogen van de advocaat-generaal niet is
geschied.

De Hoge Raad lijkt echter geen grote bezwaren te hebben tegen
de door de rechtbank gevolgde koers. Brengt dit nu mee dat het
zinloos is om (buiten)gerechtelijke incassobedingen in een over-
eenkomst op te nemen? Ons inziens kan die conclusie nog niet
getrokken worden. Allereerst lijkt een beroep hierop nog mogelijk
wanneer de crediteur kan aantonen meer te hebben gedaan dan
het enkel versturen van (herhaalde) aanmaningen (of andere
geringe handelingen ter voorbereiding van de zaak). Voorts heeft 
– volgens de Hoge Raad – de rechtbank de clausule zo uitgelegd
dat deze niet een beroep op buitengerechtelijke kosten omvatte
wanneer slechts enkele aanmaningen zijn verzonden. Een andere
uitleg lijkt ook na dit arrest van de Hoge Raad nog steeds moge-
lijk, en het verdient zelfs aanbeveling dat partijen dat in hun clau-
sule expliciteren. Het zou ons echter wel verrassen wanneer rech-
ters – na dit arrest – en bij afwezigheid van een specifiek anders-
luidend beding, de hiervoor bedoelde handelingen onder de bui-
tengerechtelijke kosten zullen onderbrengen. In die context is
toch wel degelijk sprake van één zwaluw die zomer maakt.

Is na wijziging van de overeenkomst door de

rechter ook rente over het verleden ver-

schuldigd (HR 11 juli 2003/C02/023 HR)?

Bij dwaling kan de rechter – op grond van artikel 6:230 lid 2 BW
– gevraagd worden om in plaats van de vernietiging van de over-
eenkomst uit te spreken, de gevolgen van de overeenkomst ter
opheffing van het nadeel te wijzigen. Wanneer de rechter dit
gedaan heeft en een van de partijen heeft opgedragen om de ande-
re partij – ter compensatie van het geleden nadeel – een geldbe-
drag te betalen, kan de vraag rijzen vanaf welke datum hierover
rente is verschuldigd. Is deze rente verschuldigd vanaf de datum
van het sluiten van de overeenkomst, geredeneerd vanuit de
gedachte dat dwaling terugwerkende kracht heeft, of eerst vanaf
het moment van de datum van de uitspraak van de rechter? Als het
toegewezen bedrag en het verschil in tijd tussen de datum van de

overeenkomst en het gerechtelijke vonnis maar groot genoeg zijn,
kan dit inzet vormen van een geschil waarover partijen tot aan de
Hoge Raad procederen.
Deze zaak vormt een vervolg op het tussen partijen gewezen
arrest van HR 28 november 1997, NJ 1998, 659. In het kort gaat
het om het volgende. Verkoper heeft aan koper een stuk vervuilde
grond verkocht. In de koopovereenkomst is gegarandeerd dat de
grond overeenkomstig het zogeheten ‘alternatief B’ zou worden
gesaneerd, hetgeen echter onmogelijk bleek. In rechte is komen
vast te staan dat met betrekking tot de sanering sprake is geweest
van wederzijdse dwaling: partijen zijn van een onjuiste voorstel-
ling van zaken uitgegaan.

Het hof heeft in deze zaak in 1996 geoordeeld, dat (mede) op de
voet van artikel 6:230 lid 2 BW een wijziging van de overeenkomst
diende plaats te vinden en heeft de zaak terugverwezen naar de
rechtbank ter nadere vaststelling van deze wijziging. In het hoger
beroep in die zaak heeft het hof geoordeeld dat de verkoper 
ƒ 913.624,- aan de koper moest betalen en dat de gevorderde wet-
telijke rente over dit bedrag werd afgewezen omdat de (gevolgen
van de) overeenkomst eerst bij de uitspraak van het hof zijn gewij-
zigd en er eerder geen sprake was van verzuim aan de kant van de
verkoper, aangezien zijn beroep op dwaling was gehonoreerd.

In het cassatiemiddel wordt aangevoerd dat het oordeel van het
hof, dat de gevolgen van de overeenkomst thans zijn gewijzigd,
blijk geeft van een onjuiste rechtsopvatting. Artikel 6:230 lid 2
BW is – aldus het onderdeel – een relativering van het aan het
beroep op dwaling verbonden rechtsgevolg van vernietigbaarheid
van de overeenkomst, in die zin dat onder bepaalde omstandighe-
den de gebrekkige wilsovereenstemming ook kan worden geheeld
door wijziging van de overeenkomst. Volgens het onderdeel kan na
toepassing van artikel 6:230 BW het door de dwaling ontstane
gebrek in de wilsovereenstemming van de dwalende geacht wor-
den te zijn geëcarteerd. Bij de wijze waarop artikel 6:230 BW als
correctiemechanisme fungeert, past derhalve terugwerkende
kracht tot het moment van het aangaan van de overeenkomst,
aldus het onderdeel.

De Hoge Raad is het hier niet mee eens en oordeelt dat de tekst
van artikel 6:230 lid 2 BW geen steun biedt voor de opvatting dat
aan de wijziging van de gevolgen van een overeenkomst steeds of
als regel terugwerkende kracht moet worden verbonden. Ook de
geschiedenis van de totstandkoming van deze bepaling, bezien in
samenhang met die van artikel 3:54 BW en artikel 6:258 lid 1 BW,
biedt voor die opvatting geen steun. Het ligt veeleer voor de hand
aansluiting te zoeken bij de regeling van de wijziging van de
gevolgen van een overeenkomst op grond van onvoorziene
omstandigheden in artikel 6:258 lid 1 BW waarvan de slotzin,
voorzover hier van belang, bepaalt dat aan de wijziging terugwer-
kende kracht kan worden verleend. Of en in hoeverre terugwer-
kende kracht dient te worden verleend aan de op grond van arti-
kel 6:230 lid 2 BW gewijzigde gevolgen van een overeenkomst, zal
afhankelijk zijn van de omstandigheden van het geval. Het hof
heeft dan ook met zijn oordeel, dat klaarblijkelijk inhoudt dat in
dit geval aan de wijziging geen terugwerkende kracht wordt ver-
bonden, geen blijk gegeven van een onjuiste rechtsopvatting.
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Opmerking
In dit arrest wordt een discussie die al geruime tijd in de rechtsli-
teratuur wordt gevoerd, definitief beslecht. Dogmatisch dient
hierbij de functie en plaats van artikel 6:230 lid 2 BW in het
Burgerlijk Wetboek te worden beschouwd. Wanneer zou worden
aangenomen – zoals werd verdedigd in de rechtsliteratuur – dat
de wijziging op grond van artikel 6:230 lid 2 BW ‘nietigheidsecar-
terend’ is, kan moeilijk anders worden geconcludeerd dan dat aan
gevolgen van de toepassing van artikel 6:230 lid 2 BW – evenals
aan een vernietiging – terugwerkende kracht wordt toegekend.
Wanneer echter – zoals mede door advocaat-generaal Verkade
wordt opgemerkt – zou worden aangenomen dat de functie van
artikel 6:230 BW is de bevoegdheid tot vernietiging te verhinde-
ren, dan hoeft niet per se terugwerkende kracht aan de gevolgen
van toepassing van artikel 6:230 lid 2 BW te worden geboden.
In de visie van Verkade zijn voor dit laatste gezichtspunt ook tal
van andere argumenten aan te voeren. Wat hier ook van mogen
zijn, de Hoge Raad is duidelijk: er dient aansluiting gezocht te
worden bij de tekst van artikel 6:258 lid 1 BW. Hierin wordt aan-
gegeven dat het al dan niet toekennen van terugwerkende kracht
tot de vrijheid van de aangezochte rechter behoort.
Tot slot: kennisname en wetenschap van dit type arresten is van
cruciaal belang voor praktijkadviseurs en advocaten. Het gaat
hierbij namelijk om de uitleg van een voor de praktijk belangrijk
wetsartikel. De Hoge Raad geeft aan dat ‘het voor de hand ligt’ om
aansluiting te zoeken bij artikel 6:258 BW. De discussie in de
rechtsliteratuur laat zien dat ook andere standpunten goed verde-
digbaar leken. Het is derhalve bijna ondoenlijk om – bij gebreke
van kennis van dit arrest – op eigen kracht tot een juiste analyse
van dit wetsartikel te komen.

Prof. mr. M.H. Wissink en mr. T.H.M. van Wechem
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