
Ondernemingsrecht
51

Hoge Raad
17 november 2017, nr. 16/04109
ECLI:NL:HR:2017:2902
ECLI:NL:PHR:2017:1251
(mr. Streefkerk, mr. Heisterkamp, mr. Snij-
ders, mr. Tanja-van den Broek, mr. Du
Perron)
(concl. A-G mr. Timmerman)
Noot M. Poelsema

Koopovereenkomst. Non-conformiteit. Be-
drog. Verjaringstermijn.

Koopovereenkomst, non-conformiteit. Is
verjaringstermijn van art. 7:23 lid 2 BW van
toepassing op vordering tot schadevergoe-
ding wegens bedrog?

[BW art. 7:23]

Volgens art. 7:23 lid 1 BW kan de koper geen beroep meer erop doen
dat hetgeen is afgeleverd niet aan de overeenkomst beantwoordt,
indien hij de verkoper daarvan niet binnen bekwame tijd nadat hij dit
heeft ontdekt of redelijkerwijs had behoren te ontdekken, kennis heeft
gegeven. Blijkt aan de zaak een eigenschap te ontbreken die deze
volgens de verkoper bezat, of heeft de afwijking betrekking op feiten
die hij kende of behoorde te kennen maar die hij niet heeft meege-
deeld, dan moet de kennisgeving binnen bekwame tijd na de ont-
dekking geschieden. Art. 7:23 lid 2 BW bepaalt dat rechtsvorderingen
en verweren, gegrond op feiten die de stelling zouden rechtvaardigen
dat de afgeleverde zaak niet aan de overeenkomst beantwoordt,
verjaren door verloop van twee jaren na de overeenkomstig het eerste
lid gedane kennisgeving. Naar ook blijkt uit de geschiedenis van haar
totstandkoming, geldt deze bepaling, mede ter bescherming van de
belangen van de verkoper, voor iedere rechtsvordering van de koper die
– en ieder verweer van de koper dat – feitelijk gegrond is op het niet
beantwoorden van de afgeleverde zaak aan de overeenkomst, ook
indien door de koper op deze grondslag (tevens) een rechtsvordering
uit onrechtmatige daad wordt gebaseerd (zie HR 21 april 2006,
ECLI:NL:HR:2006:AW2582, NJ 2006/272 (Inno/Sluis) en HR
23 november 2007, ECLI:NL:HR:2007:BB3733, NJ 2008/552 (Ploum/
Smeets)).
Met deze uitleg van art. 7:23 lid 2 BW strookt dat het onbenut laten
verstrijken van de in art. 7:23 lid 1 BW bedoelde termijn ook in de weg
staat aan een verweer of vordering op grond van dwaling, gebaseerd
op feiten die eveneens de stelling zouden rechtvaardigen dat de af-
geleverde zaak niet aan de overeenkomst beantwoord (zie HR 26 juni
2007, ECLI:NL:HR:2007:AZ7617, NJ 2008/606 (Pouw/Visser)).
Art. 7:23 leden 1-3 BW houden voor het begin van de verjarings-
termijn uitdrukkelijk rekening met het geval dat de verkoper op-
zettelijk een onjuiste indruk over de eigenschappen van de zaak
heeft gewekt. Gelet hierop, en mede in het licht van de parle-
mentaire geschiedenis van art. 7:23 BW, weergegeven in de con-
clusie van de Advocaat-Generaal onder 3.10-3.19, is de verjarings-
termijn van art. 7:23 lid 2 BW ook van toepassing op een vordering
gebaseerd op bedrog waaraan feiten ten grondslag liggen die de
stelling zouden rechtvaardigen dat de afgeleverde zaak niet aan de
overeenkomst beantwoordt. De verjaringstermijn van art. 7:23 lid 2
BW is slechts niet van toepassing op een vordering wegens bedrog
voor zover deze is onderbouwd met feiten die zelfstandig, dat wil
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zeggen los van de feiten die de toewijzing van een non-conformi-
teitsvordering kunnen dragen, bedrog opleveren. De onderdelen, die
uitgaan van een andere rechtsopvatting, falen daarom.

MBS Raad BV,
gevestigd te Amsterdam,
eiseres tot cassatie,
advocaten: mr. B.I. Kraaipoel en mr. E.J. Oppedijk van Veen,
tegen
1. [verweerder 1],
wonende te [woonplaats],
2. [verweerder 2],
wonende te [woonplaats],
3. [verweerster 3],
gevestigd te [vestigingsplaats],
4. [verweerster 4],
gevestigd te [vestigingsplaats],
verweerders in cassatie,
advocaat: mr. G.C. Nieuwland.

Conclusie van de Advocaat -Generaal :

1 . De fe i ten
1.1. Aan het vonnis van de rechtbank Overijssel d.d. 15 januari
2014 en arrest van het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden d.d.
12 april 2016 ontleen ik de volgende feiten.1

1.2. Prowi Holding B.V. (hierna: ‘‘Prowi Holding’’) had twee
dochtervennootschappen, te weten Prowi Interieur B.V., waar-
binnen de onderneming werd gedreven, en [A] B.V., waarin het
onroerend goed gedeeltelijk was ondergebracht (gezamenlijk
hierna te noemen: ‘‘Prowi’’). De kernactiviteiten van Prowi be-
stonden uit het bouwen en leveren van complete inrichtingen
voor winkelketens en uit grotere interieurprojecten voor bij-
voorbeeld stadions of kantoren. [verweerder 1] en [verweerder
2], en hun respectieve persoonlijke holdings [verweerster 3]
(hierna: ‘‘[verweerster 3]’’) respectievelijk [verweerster 4] (hier-
na: ‘‘[verweerster 4]’’), hielden de aandelen in Prowi Holding.
[verweerder 1] en [verweerder 2] waren de bestuurders van Pro-
wi Holding en Prowi.
1.3. Nadat [verweerder 1] en [verweerder 2] hadden besloten de
aandelen in Prowi Holding te verkopen hebben zij het bureau
Diligence ingehuurd om een koper te vinden en het verkoop-
proces te begeleiden. Diligence heeft in april 2001 een informa-
tiememorandum ten behoeve van potentiële kopers opgesteld.
In juli/augustus 2001 heeft het eerste contact plaatsgevonden
met [betrokkene 1] (hierna: ‘‘[betrokkene 1]’’), die gereageerd
had op een door Diligence geplaatste advertentie.
1.4. In oktober en november 2001 heeft [betrokkene 1], dan wel
de door hem ten behoeve van de aankoop van de aandelen in
Prowi Holding opgerichte besloten vennootschap Olimar B.V.
i.o. (hierna: ‘‘Olimar’’) door het accountantskantoor Westerveld
en Vossers een due diligence onderzoek laten uitvoeren naar
Prowi dat heeft geresulteerd in een due diligence rapport.
1.5. Op 1 februari 2002 is tussen Olimar en [verweerders] een
koopovereenkomst met betrekking tot 100% van de aandelen
in Prowi Holding, tegen een koopsom van ƒ 8.000.000,=, ge-
sloten.
1.6. Bij notariële akte van 25 maart 2002 zijn de aandelen in
Prowi Holding geleverd aan Olimar voor een koopprijs van
ƒ 8.000.000,= waarbij Olimar een restant koopsom van

ƒ 2.000.000,= schuldig bleef, waarvan Olimar ƒ 1.000.000,=
uiterlijk op 1 juni 2002 diende af te lossen en ƒ 1.000.000,= na
de vaststelling van de geconsolideerde jaarcijfers van Olimar
over 2003. De restant koopsom is niet betaald.
1.7. Bij brief van 5 juli 2002 heeft de toenmalige advocaat van
Olimar aan [verweerders] geschreven dat Olimar ervan over-
tuigd is dat de koopovereenkomst van de aandelen Prowi Hol-
ding is ontstaan door bedrog van de zijde van [verweerders].
Daarbij heeft de advocaat er onder meer op gewezen dat [ver-
weerders] Olimar niet in kennis hadden gesteld van het collec-
tieve ontslag dat was aangevraagd voor tien of meer werkne-
mers en dat de mededeling tijdens de onderhandeling dat de
resultaten in 2002 positiever zouden zijn dan die in 2001, on-
juist is gebleken (het resultaat van het eerste kwartaal van 2002
was i 344.746,= negatief tegenover i 345.907 positief in het
eerste kwartaal van 2001), hetgeen mede veroorzaakt is doordat
de met opdrachten van Marskramer en Bart Smit behaalde om-
zet veel lager is gebleken dan was voorgespiegeld.
1.8. Op 12 september 2002 hebben [verweerster 3] en [verweer-
ster 4] het faillissement van Olimar aangevraagd. Op 18 sep-
tember 2002 is Olimar door de rechtbank Almelo failliet ver-
klaard. Enkele dagen daarna heeft de curator van Olimar het
faillissement van Prowi aangevraagd. Op 20 september 2002
is het faillissement van Prowi uitgesproken. Mr. W.H.J.M.
Haafkes (hierna te noemen: ‘‘de curator’’) is benoemd tot cura-
tor in het faillissement van Olimar, Prowi Holding en Prowi.
1.9. Bij brieven van 23 maart 2007 heeft de curator aan [ver-
weerders] geschreven:
‘‘De Stichting Onderzoek Bedrijfs Informatie (SOBI) heeft on-
derzoek gedaan naar de gang van zaken met betrekking tot de
verwerving door Olimar B.V. van de aandelen in Prowi Holding
B.V., de gebeurtenissen daarna, de faillissementen en de door-
start. De resultaten van dit onderzoek geven mij (...) aanleiding
u aansprakelijk te stellen voor geleden schade. Dit in verband
met diverse als onrechtmatig te kwalificeren gedragingen en
nalatigheden uwerzijds, hetgeen ik hierbij doe.
De strekking van dit schrijven is erop gericht de lopende verja-
ring van de aanspraken van de boedels jegens u (ex artikel 3:317
BW) te stuiten. (...)
Separaat (...) ontvangt u een uittreksel uit een concept rapport
van SOBI. Toezending van dit rapport strekt ertoe de verjaring
te stuiten van alle rechtsvorderingen inzake schadevergoeding
in verband met de in het rapport beschreven feiten en (financië-
le) gevolgen daarvan.’’
1.10. In het aan [verweerders] toegezonden concept SOBI-rap-
port van 19 maart 2007, met als titel ‘‘De Prowi zwendel’’, is
hoofdstuk 2 gewijd aan ‘‘Bedrog bij de verkoop van Prowi Hol-
ding BV’’, met daarin uitgewerkte paragrafen over onder meer
de ‘‘Geheime liquidatie afdeling projectinrichting’’ en ‘‘Ge-
heime prijsverlaging voor Bart Smit BV en De Marskramer
BV’’.
1.11. De curator en MBS Raad B.V. (hierna: ‘‘MBS’’) hebben een
akte van overdracht van een vordering opgesteld, welke op
20 februari 2012 is ondertekend door de curator en op 16 fe-
bruari 2012 door MBS. Hierin staat onder andere het volgende
vermeld:
‘‘(A) de Curator en Koper zijn op 12 december 2012 een Over-
eenkomst tot koop en verkoop van een vordering overeengeko-
men, hierna te noemen: de ‘Koopovereenkomst’;
(B) de Curator heeft uit hoofde van de Koopovereenkomst aan
Koper verkocht een vordering die in de Koopovereenkomst als
volgt is omschreven, hierna te noemen: de ‘vordering’;
1. (...)
2. De curator verwijt [verweerder 1] en/of [verweerster 3] en/of
[verweerder 2] en/of [verweerster 4] en/of [betrokkene 2] en/of

1 Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 12 april 2016,
ECLI:NL:GHARL:2016:2891; NJF 2016, 340; Zie ook: A.G. Caster-
mans en R. de Graaff, ‘Samenloop van verjaringsregels bij bedrog,
onrechtmatige daad en non-conformiteit’, WPNR 2016, 7119.
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[betrokkene 3] dat zij jegens Olimar en/of Prowi PW en/of Pro-
wi en/of [A] hebben gehandeld in strijd met hun (wettelijke of
contractuele) verplichtingen, althans onrechtmatig hebben ge-
handeld, althans (...)
3. De Curator pretendeert namens de vennootschappen Olimar
en/of Prowi en/of [A] en/of Prowi PW jegens [verweerder 1] en/
of [verweerster 3] en/of [A] en/of [verweerster 4] en/of [betrok-
kene 2] en/of [betrokkene 3] een vordering strekkende tot ver-
goeding van schade en/of (...) tot andere vormen van compen-
satie van het bij Olimar en/of Prowi en/of [A] en/of Prowi PW
als gevolg van het handelen van [verweerder 1] en/of [verweer-
ster 3] en/of [verweerder 2] en/of [verweerster 4] en/of [betrok-
kene 2] en/of [betrokkene 3] ontstane nadeel.’’
1.12. Bij aan [verweerders] gerichte brieven van 20 maart 2012
heeft de advocaat van MBS de verjaring van alle aanspraken en
rechtsvorderingen van MBS jegens [verweerders] gestuit.

2. Het procesver loop
2.1. MBS en de Curator (hierna: ‘‘MBS c.s.’’) hebben bij dag-
vaarding d.d. 18 december 2012 [verweerders] in rechte betrok-
ken en gevorderd dat de rechtbank [verweerders] hoofdelijk ver-
oordeelt om aan MBS te betalen een bedrag van i 4.443.829,=
en [verweerder 1] en [verweerder 2] veroordeelt om aan de Cura-
tor te betalen een bedrag van i 5.291.174,=. De rechtbank Over-
ijssel heeft deze vorderingen in haar vonnis van 15 januari 2014
aangeduid als de ‘‘Olimar vordering’’ en de ‘‘Vordering cura-
tor’’.
2.2. Olimar vordering: MBS c.s. hebben ter onderbouwing van
hun vordering gesteld dat [verweerders] jegens Olimar bedrog
en andere ernstige onrechtmatige handelingen hebben ge-
pleegd in het kader van de verkoop van Prowi aan Olimar. Dit
bedrog c.q. onrechtmatig handelen bestond er volgens MBS
c.s. uit dat [verweerders] Olimar opzettelijk onjuiste informatie
hebben gegeven en belangrijke zaken over de onderneming
hebben verzwegen met het oogmerk om [betrokkene 1] c.q. Oli-
mar te bewegen een koopovereenkomst aan te gaan. Als de ver-
strekte informatie wel correct en volledig was geweest c.q. Pro-
wi niet beschadigd was, dan was de koopovereenkomst niet ge-
sloten voor een bedrag van ƒ 8.000.000,=, was Olimar geen
schuld aangegaan voor dit bedrag en had zij evenmin
ƒ 600.000,= aan [verweerders] betaald.
2.3. Vordering curator: MBS c.s. stellen dat [verweerder 1] en
[verweerder 2] handelingen hebben verricht die zijn aan te mer-
ken als onbehoorlijk bestuur ex art. 2:248 BW, onbehoorlijke
taakvervulling ex art. 2:9 BW en als onrechtmatige daad ex
art. 6:162 BW.
2.4. MBS c.s. hebben hun vordering ter zake het gepleegde be-
drog c.q. het onrechtmatig handelen c.q. onbehoorlijk bestuur,
c.q. onbehoorlijke taakvervulling beperkt tot de periode augus-
tus 2001-25 maart 2002.
2.5. De rechtbank Overijssel, locatie Almelo, heeft bij vonnis
d.d. 15 januari 2014 de vorderingen van MBS c.s. afgewezen.
2.6. Bij dagvaarding d.d. 14 april 2014 is (alleen) MBS in hoger
beroep gekomen van het vonnis van de rechtbank Overijssel, lo-
catie Almelo. Bij arrest d.d. 12 april 2016 heeft het hof Arnhem-
Leeuwarden het vonnis van de rechtbank bekrachtigd. Het hof
heeft daartoe onder andere het volgende overwogen:
‘‘4.2. (...) Aan de afwijzing van de vordering van MBS heeft de
rechtbank ten grondslag gelegd dat voor zover die vordering is
gegrond op het verzwijgen van de sterk dalende omzet en resul-
taat, de vordering is verjaard op grond van artikel 3:310 lid 1 BW
omdat de stuitingsbrieven van 23 maart 2007 slechts zien op
stuiting van de in het SOBI-rapport genoemde zaken, waartoe
het verzwijgen van de sterk dalende omzet en resultaat niet be-
hoort.

De rechtbank heeft voorts geoordeeld dat voor zover de vorde-
ring van MBS is gegrond op bedrog met betrekking tot de per-
sonele organisatie, de liquidatie van het verkoopteam en het
projectteam en de geheime prijsverlagingen, de verjaringster-
mijn van 7:23 lid 2 BW van toepassing is omdat het gestelde
handelen en nalaten van [verweerders] niet aan te merken is
als bedrog, waardoor de vordering is aan te merken als feitelijk
gegrond op het niet-beantwoorden van de afgeleverde zaak aan
de overeenkomst. Gezien de verjaringstermijn van twee jaar is
deze vordering verjaard, aldus de rechtbank. Het hoger beroep
richt zich enkel tegen de afwijzing van de vordering van MBS.
4.3. Tussen partijen staat vast dat ingeval wordt aangenomen
dat artikel 7:23 lid 2 BW, met daarin een tweejarige verjarings-
termijn, op de onderhavige vordering van toepassing is, de vor-
dering is verjaard. Het hof zal om die reden eerst ingaan op het
zowel in eerste aanleg als bij memorie van antwoord naar voren
gebrachte verweer van [verweerders] dat artikel 7:23 lid 2 BW
ook van toepassing is wanneer, zoals in het onderhavige geval,
een vordering is gegrond is op bedrog.
4.4. Het hof merkt in dat kader op dat MBS schadevergoeding
vordert wegens onrechtmatig handelen van [verweerders],
voortvloeiend uit bedrog. MBS heeft ten pleidooie in hoger be-
roep toegelicht dat de schade gelijk is aan het door Olimar be-
taalde deel van de koopsom van ƒ 6.000.000,=. Zij stelt daartoe
dat de koop, in geval het bedrog niet zou zijn gepleegd, niet zou
zijn gesloten, zodat zij in dat geval geen koopsom zou hebben
betaald. De waarde die de aandelen ten tijde van de overdracht
vertegenwoordigden, dient vervolgens naar haar stelling op de
voet van artikel 6:100 BW verrekend te worden. [verweerders]
hebben daartegenover gesteld dat MBS aldus hetzelfde resul-
taat probeert te bereiken als met een vernietigingsactie, name-
lijk het terugdraaien van de koop. Omdat MBS echter geen ont-
binding of vernietiging van de koopovereenkomst heeft gevor-
derd (vaststaat ook dat de vernietigingsactie op grond van
artikel 3:52 BW is verjaard), maar schadevergoeding op grond
van onrechtmatige daad, is het aan Olimar haar schade te on-
derbouwen. Dat heeft zij volgens [verweerders] (die stellen dat
de aandelen ten tijde van de overdracht wel degelijk
ƒ 8.000.000,= waard waren) onvoldoende gedaan.
4.5. In de arresten van 21 april 2006, ECLI:NL:HR2006:AW2582,
Inno Holding/Sluis en 23 november 2007,
ECLI:NL:HR:2007:BB3733, Ploum/Smeets, had de Hoge Raad te
oordelen over de vraag of artikel 7:23 lid 2 BW geldt voor rechtsvor-
deringen die feitelijk zijn gegrond op het niet beantwoorden van
de afgeleverde zaak aan de overeenkomst, ook indien door de ko-
per op deze grondslag (tevens) een rechtsvordering uit onrecht-
matige daad is gebaseerd. Die vraag is door de Hoge Raad bevesti-
gend beantwoord. Dat de verkoper in de zaak Ploum/Smeets de
non-conformiteit had verzwegen, deed daar niet aan af.
In de onderhavige zaak wordt de vordering echter niet (tevens)
gebaseerd op de stelling dat de afgeleverde zaak niet aan de
overeenkomst beantwoordt, doch op de stelling dat in het ge-
heel geen overeenkomst tot stand zou zijn gekomen, als geen
bedrog zou zijn gepleegd.
4.6. In artikel 7:23 BW, ingevolge artikel 7:47 BW van toepas-
sing op de koop van aandelen in een vennootschap, is bepaald:
‘1. De koper kan er geen beroep meer op doen dat hetgeen is af-
geleverd niet aan de overeenkomst beantwoordt, indien hij de
verkoper daarvan niet binnen bekwame tijd nadat hij dit heeft
ontdekt of redelijkerwijs had behoren te ontdekken, kennis
heeft gegeven. Blijkt echter aan de zaak een eigenschap te ont-
breken die deze volgens de verkoper bezat, of heeft de afwijking
betrekking op feiten die hij kende of behoorde te kennen doch
die hij niet heeft meegedeeld, dan moet de kennisgeving bin-
nen bekwame tijd na de ontdekking geschieden. (...)
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2. Rechtsvorderingen en verweren, gegrond op feiten die de
stelling zouden rechtvaardigen dat de afgeleverde zaak niet aan
de overeenkomst beantwoordt, verjaren door verloop van twee
jaren na de overeenkomstig het eerste lid gedane kennisgeving.
Doch de koper behoudt de bevoegdheid om aan een vordering
tot betaling van de prijs zijn recht op vermindering daarvan of
op schadevergoeding tegen te werpen.
3. De termijn loopt niet zolang de koper zijn rechten niet kan
uitoefenen als gevolg van opzet van de verkoper.’
4.7. In de Parlementaire Geschiedenis van Boek 7 BW (T.M.
p. 146 en 147) wordt ten aanzien van het uiteindelijke artikel
7:23 lid 2 BW opgemerkt dat lid 2 ook geldt voor een verweer of
vordering op grond van dwaling, waarbij werd opgemerkt dat
de grens tussen dwaling en wanprestatie in de praktijk vaak
moeilijk te trekken is. Het derde lid dient er volgens de toelich-
ting toe te verhinderen dat het recht van de koper verloren gaat
doordat de verkoper een afwijking bewust verborgen heeft ge-
houden of opzettelijk heeft nagelaten deze mee te delen,
In de Memorie van Toelichting (P.G. Boek 7, p.149) merkt de
Minister op dat het, mede gelet op de verlenging van de verja-
ringstermijn tot twee jaren [hof: oorspronkelijk was een verja-
ringstermijn van één jaar voorzien], onnodig is om een schor-
singsregeling in te voeren; volgens hem dient daarbij in dit ver-
band ook bedacht te worden dat artikel 3.11.17 [hof. 3:316 BW]
anders dan artikel 2016 BW [oud, hof ] de mogelijkheid kent
om de verjaring te stuiten door een enkele schriftelijke aanma-
ning, en voorts dat lid 3 van het onderhavige artikel de koper be-
schermt in geval van boos opzet aan de zijde van de verkoper.
Blijkens het V.V. II (P.G. Boek 7, p. 150) is vervolgens aan de or-
de geweest een door de Kamercommissie geplaatste kantteke-
ning bij de opvatting van de bewindslieden dat ook de vordering
en de bevoegdheid tot (buitengerechtelijke) vernietiging op
grond van dwaling en bedrog vallen onder de in het tweede lid
genoemde vorderingen gegrond op feiten die de stelling zou-
den rechtvaardigen dat de zaak niet aan de overeenkomst be-
antwoordt. Naar het oordeel van de Kamercommissie beant-
woordt de zaak in een geval van dwaling echter wel degelijk
aan de overeenkomst, doch is het zo dat de koper de overeen-
komst niet (op dezelfde gronden) zou hebben gesloten indien
hij niet had gedwaald.
In de Memorie van Antwoord II (P.G. Boek 7, p. 152) hebben de
bewindslieden daarop geantwoord dat zij, in afwijking van de
Kamercommissie, van oordeel zijn dat het zich zeer wel kan
voordoen dat het ontbreken van bepaalde eigenschappen die es-
sentieel zijn voor het beantwoorden van de zaak aan de over-
eenkomst, tegelijk een beroep op dwaling rechtvaardigt omdat
de koper bij bekendheid met dat ontbreken de koop niet zou
hebben gesloten en ook óverigens aan de eisen van artikel
6.5.2.11 [hof: 6:228 BW] is voldaan. In een dergelijk geval van sa-
menloop wordt ongewenst geacht dat de koper, die geen ont-
binding op grond van wanprestatie meer kan bewerkstelligen,
op grond van dezelfde klachten toch hetzelfde resultaat langs
de weg der vernietiging zou kunnen bereiken.
In de Memorie van Antwoord I ten aanzien van de ‘Afstem-
ming titel 7.1 op Boeken 3 en 6’ (P.G. Boek 7, p. 156) is over de
samenloopvraag nog opgemerkt dat in het stelsel van het nieu-
we wetboek in beginsel alternativiteit geldt, hetgeen meebrengt
dat het aan de koper is de figuur in te roepen, die naar zijn me-
ning tot het voor hem meest gunstige resultaat leidt; ieder van
de rechtsfiguren moet worden beoordeeld aan de hand van de
voor die figuur zelf geldende regels; artikel 7.1.3.5 [hof: 7:23
BW] voegt daaraan slechts enkele regels toe die voor al deze fi-
guren tegelijk gelden.
4.8. Naar het oordeel van het hof valt uit voornoemde wetge-
schiedenis af te leiden dat het de uitdrukkelijke bedoeling van

de wetgever is geweest om in het kader van de koopovereen-
komst bij samenloop van acties (zoals ontbinding wegens wan-
prestatie, schadevergoeding wegens onrechtmatig handelen en
vernietiging wegens een wilsgebrek) zoveel mogelijk te voorko-
men dat verschillende verjaringsregimes zouden gelden; onge-
wenst werd immers geacht dat de koper voor wie de ene rechts-
vordering niet meer open staat, nog wel voor de andere rechts-
vordering zou kunnen kiezen. Met de gemaakte keuze voor een
zeer ruim geformuleerd artikel 7:23 lid 2 BW heeft de wetgever
ervoor willen zorgen dat een bepaald feitencomplex dat door
een koper ten grondslag kan worden gelegd aan de stelling dat
het geleverde non-conform is, ongeacht de insteek van diens
vordering, onder een eenduidig verjaringsregime valt.
Gelet op die bedoeling kunnen de blijkens de onderstreping
ruim gekozen bewoordingen ‘rechtsvorderingen (...), gegrond
op feiten die de stelling zouden rechtvaardigen dat de afgele-
verde zaak niet aan de overeenkomst beantwoordt’ niet anders
worden uitgelegd dan dat voor de verjaring van de rechtsvorde-
ring niet van belang is of daadwerkelijk de stelling wordt inge-
nomen dat de afgeleverde zaak niet aan de overeenkomst beant-
woordt, dan wel gekozen wordt voor een vordering gegrond op
de stelling dat geen koopovereenkomst tot stand zou zijn geko-
men. Zolang de feitelijke grondslag maakt dat ook gekozen had
kunnen worden voor een vordering gegrond op de stelling dat
de afgeleverde zaak niet aan de overeenkomst beantwoordt,
geldt de verjaringstermijn van artikel 7:23 lid 2 BW.
4.9. Dat, zoals in de literatuur ook wel wordt betoogd, bedrie-
gende verkopers de extra bescherming van de klachtplicht – ge-
volgd door de korte verjaringstermijn van twee jaren – niet ver-
dienen, acht het hof, gelet op de kenbare wens van de wetgever
voor één systeem bij samenloop van acties niet van doorslagge-
vend belang. Daarbij laat het hof voorts de volgende overwe-
gingen meewegen.
Het hof ziet geen rechtssystematisch verschil tussen een ver-
nietigingsactie op grond van dwaling (in de T.M., MvA II en
MvA I met zoveel woorden aan de orde gekomen) en op grond
van het bedrog. Beide wilsgebreken kunnen immers veelal zo-
wel de stelling rechtvaardigen dat de koop (zonder wilsgebrek)
niet (op dezelfde wijze) zou zijn gesloten, als de stelling dat de
geleverde zaak niet aan de overeenkomst beantwoordt. Juist
met het oog op die samenloop heeft de wetgever ervoor geko-
zen om alle rechtsvorderingen gegrond op feiten die de stelling
zouden rechtvaardigen dat de afgeleverde zaak niet aan de over-
eenkomst beantwoordt, gelijkelijk te laten verjaren. Het feit dat
voor beide vernietigingsacties in artikel 3:52 BW eenzelfde ver-
jaringsregime geldt (driejaren na ontdekking) wijst er ook op
dat de wetgever bedrog niet zodanig anders benadert dan dwa-
ling, dat in het kader van artikel 7:23 BW een ander verjarings-
regime voor bedrog aangewezen dan wel gerechtvaardigd is.
Het hof wijst er verder nog op dat de koper ingeval van bedrog
beschermd wordt door 7:23 lid 1 BW, dat bepaalt dat de klacht-
termijn in dat geval pas aanvangt op het moment dat de koper
het gebrek feitelijk ontdekt, en veelal door lid 3 van dat artikel,
dat bepaalt dat de verjaringstermijn niet loopt zolang de koper
zijn rechten niet kan uitoefenen als gevolg van opzet van de ver-
koper. Bovendien blijkt uit de overweging van de wetgever in-
houdende dat de koper in geval van boos opzet van de verkoper
door lid 3 van artikel 7:23 BW in samenhang met de mogelijk-
heid een lopende verjaring door een aanmaning te stuiten, vol-
doende beschermd wordt, dat de wetgever de bescherming van
de koper ook in het geval van bedrog heeft afgewogen en vol-
doende heeft geacht. Zoals de Hoge Raad in het arrest Inno
Holding/Sluis ook bij zijn oordeel heeft betrokken, heeft de
wetgever met artikel 7:23 BW niet alleen de belangen van de ko-
per, maar tevens de belangen van de verkoper willen bescher-
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men. Niet blijkt dat de wetgever de bedriegende verkoper (be-
houdens voormelde restricties in lid 1 en 3 van het artikel) van
deze bescherming heeft willen uitsluiten.
4.10. Nu MBS de aan haar vordering ten grondslag gelegde fei-
ten ook ten grondslag had kunnen leggen aan de stelling dat de
geleverde aandelen, gelet op hetgeen van de zijde van [verweer-
ders] aan [betrokkene 1]/Olimar i.o. was meegedeeld, niet aan
de overeenkomst beantwoordden, komt het hof tot de conclusie
dat de onderhavige vordering van MBS op grond van artikel
7:23 lid 2 BW is verjaard. Volledigheidshalve merkt het hof nog
op dat MBS geen grief heeft gericht tegen het feit dat de recht-
bank niet is ingegaan op de door haar bij conclusie van repliek
ingenomen stelling dat het beroep op verjaring in strijd met de
redelijkheid en billijkheid is en om die reden moet worden ver-
worpen. Deze stelling, die zij overigens enkel heeft onder-
bouwd met de verwijzing naar de mening van verschillende
schrijvers dat het onredelijk is dat artikel 7:23 BW in geval van
bedrog toepassing zou vinden, is daarmee niet opnieuw in ho-
ger beroep aan de orde.
4.11. De overige stellingen en weren van partijen kunnen gelet
op het voorgaande onbesproken blijven. Nu MBS geen feiten
heeft gesteld die, indien bewezen, tot een ander oordeel kun-
nen leiden, passeert het hof het door haar gedane bewijsaan-
bod. (...)’’
2.7. Bij dagvaarding d.d. 12 juli 2016 heeft MBS tijdig cassatie
ingesteld. [verweerders] hebben geconcludeerd tot verwerping.
Partijen hebben hun standpunten op 20 januari 2017 schrifte-
lijk toegelicht, waarna [verweerders] op 3 februari 2017 hebben
gedupliceerd. MBS heeft afgezien van repliek.

3 . De besprek ing van het cassat iemiddel
3.1. Het cassatiemiddel bestaat uit een onderdeel, uiteenvallend
in drie subonderdelen. De onderdelen 1.A en 1.B van het middel
klagen over de toepassing die het hof geeft aan art. 7:23 lid 2
BW. Onderdeel 1.C betreft een motiveringsklacht.
3.2. Onderdeel 1.A klaagt dat het hof in rov. 4.7-4.10 (in het bij-
zonder in rov. 4.8 en 4.9) van het arrest, ten onrechte heeft ge-
oordeeld dat een (onrechtmatige daads)vordering uit hoofde
van bedrog onderworpen is aan het regime van art. 7:23 BW en
dat daarmee voor een dergelijke vordering de korte verjarings-
termijn van art. 7:23 lid 2 BW geldt. Het hof heeft daarmee mis-
kend dat voor een onrechtmatige daadsvordering gegrond op
bedrog de verjaringstermijn geldt van art. 3:310 BW en dat der-
halve op zo’n vordering art. 7:23 (lid 2) BW niet van toepassing
is.
3.3. Art. 7:17 BW bepaalt dat in geval van koop de afgeleverde
zaak aan de overeenkomst moet beantwoorden.2 Is dit niet het
geval, dan is sprake van non-conformiteit en heeft de koper op
grond van art. 7:21 lid 1 sub a-c BW het recht om aflevering van
het ontbrekende, herstel en vervanging van de zaak te vorderen.
Naast deze in art. 7:21 BW genoemde rechtsmiddelen, bepaalt
art. 7:22 lid 4 BW dat de koper ook een beroep toekomt op de
rechtsmiddelen die voortvloeien uit het algemeen verbintenis-
senrecht zoals dwaling (art. 6:228 BW), bedrog (art. 3:44 BW),
contractsaanpassing wegens dwaling (art. 6:230 BW), schade-
vergoeding wegens tekortkoming in de nakoming (art. 6:74
BW), onrechtmatige daad (art. 6:162 BW) en ontbinding
(art. 6:265 BW). De niet in Boek 7 BW opgenomen rechtsmid-
delen worden in beginsel door hun eigen rechtsregels beheerst.
3.4. Voor op non-conformiteit gebaseerde vorderingen is in
art. 7:23 lid 1 BW op straffe van verval van die vorderingen be-
paald dat de koper binnen bekwame tijd bij de verkoper dient

te klagen over de non-conformiteit van hetgeen is afgeleverd.
Dit betreft de bekende ‘‘klachtplicht’’ van de koper, waaruit te-
gelijkertijd een onderzoeksplicht voortvloeit voor de koper om
de zaak spoedig nadat deze is afgeleverd te inspecteren op even-
tuele gebreken.3 Klaagt de met non-conformiteit geconfron-
teerde koper niet tijdig, dan gaan alle rechtsvorderingen en ver-
weren die de koper kan baseren op de non-conformiteit verlo-
ren, evenals de mogelijkheid van een buitengerechtelijke
verklaring tot ontbinding of vernietiging.4 De tweede volzin
van art. 7:23 BW bepaalt dat in het geval aan de zaak een eigen-
schap blijkt te ontbreken die deze volgens de verkoper bezat, of
de afwijking betrekking heeft op feiten die de verkoper kende of
behoorde te kennen, maar niet aan de koper heeft meegedeeld,
de kennisgeving van de koper binnen bekwame tijd na de ont-
dekking van de non-conformiteit dient te geschieden. Voor con-
sumentenkoop bevat lid 1 nog de aanvullende bepaling dat de
kennisgeving binnen bekwame tijd moet geschieden, waarbij
een termijn van twee maanden na de ontdekking tijdig is.
3.5. Het eerste lid van art. 7:23 BW vormt een precisering van de
voor het algemeen verbintenissenrecht geldende klachtplicht
van art. 6:89 BW.5 De ratio achter deze korte klachttermijn, is
dat de verkoper dient te worden beschermd tegen late en daar-
door moeilijk meer te betwisten klachten van de koper.6 De
rechter mag art. 7:23 lid 1 BW niet ambtshalve toepassen omdat
de in dat artikel opgenomen vervaltermijn niet van openbare or-
de is.7

3.6. In lid 2 van art. 7:23 BW is een verjaringstermijn opgeno-
men die bepaalt dat rechtsvorderingen en verweren, gegrond
op feiten die de stelling zouden rechtvaardigen dat de afgele-
verde zaak niet aan de overeenkomst beantwoordt, verjaren
door verloop van twee jaar, nadat de koper conform lid 1 bij de
verkoper geklaagd heeft. Blijkens het slot van art. 7:23 lid 2 BW
is de bevoegdheid van de koper om aan een vordering tot beta-
ling van de koopprijs zijn recht op koopprijsvermindering of
schadevergoeding tegen te werpen, uitgezonderd van de wer-
king van de in het lid opgenomen verjaringstermijn. De ge-
dachte achter deze uitzondering is dat het ongewenst is dat de
verkoper de verjaring van de rechten en bevoegdheden van de
koper afwacht om hem vervolgens tot betaling van de koopprijs
aan te spreken.8 De verjaring van art. 7:23 lid 2 BW kan over-
eenkomstig het bepaalde in art. 3:316-319 BW worden gestuit.9

Over de ratio van de korte verjaringstermijn van lid 2 merkte
de minister op dat de koper zelf ook gebaat is bij een voortva-
rend optreden, aangezien de gebreken waar het doorgaans om
zal gaan met het verstrijken van de tijd moeilijker te bewijzen
worden. De regel strekt ter voorkoming van vruchteloze proce-
dures.10 Art. 7:23 lid 3 BW bepaalt dat de termijn niet loopt zo-
lang de koper zijn rechten niet kan uitoefenen als gevolg van
opzet van de verkoper. Met de ‘‘termijn’’ wordt de in het tweede

2 Op grond van art. 7:47 BW is titel 1 van Boek 7 BW ook van toepas-
sing op de koop van vermogensrechten.

3 Art. 7:23 BW is van toepassing op alle koopvormen (genus- en spe-
ciëskoop, consumenten- en niet-consumentenkoop), zie: Asser/Hij-
ma 7-1* 2013/543b; Art. 7:23 BW is niet van toepassing in gevallen
waarin de verkoper in het geheel niet aan zijn afleveringsplicht
heeft voldaan.

4 VV II, Parl. Gesch. Boek 7 1990, p. 148-149; Asser/Hijma 7-1* 2013,
548; H.W. Heyman en S.E. Bartels, Vastgoedtransacties: koop,
Den Haag: BJU 2012, p. 405.

5 HR 23 november 2007, NJ 2008, 552 (Ploum/Smeets), rov. 4.8.2.
6 TM, Parl. Gesch. Boek 7 1990, p. 146; zie over dit onderwerp ook

HR 9 mei 2014, NJ 2014, 275.
7 Als een vervaltermijn van openbare orde is, dient deze door de

rechter ambtshalve te worden toepast. HR 20 januari 2006,
NJ 2006, 80.

8 Asser/Hijma 7-I* 2013/551.
9 Zie ook: VC II Parl. Gesch. Boek 7 1990, p. 155.
10 Nota II Parl. Gesch. Boek 7 1990, p. 154.
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lid van het artikel genoemde verjaringstermijn bedoeld en niet
de in het eerste lid genoemde vervaltermijn.11

3.7. Art. 7:23 lid 2 BW bevat een regel van exclusiviteit bij sa-
menloop van rechtsvorderingen. Als uitgangspunt geldt dat
rechtsvorderingen die op grond van hetzelfde feitencomplex
kunnen worden ingesteld, in beginsel naast elkaar van toepas-
sing zijn (cumulatie).12 Van exclusiviteit bij samenloop van
rechtsvorderingen is onder meer sprake als de wet dit voor-
schrijft, zoals in het geval van art. 7:23 lid 2 BW, dat bepaalt dat
rechtsvorderingen en verweren gegrond op feiten die de stel-
ling zouden rechtvaardigen dat de afgeleverde zaak niet aan de
overeenkomst beantwoordt, verjaren door verloop van twee ja-
ren, na de kennisgeving zoals bedoeld in het eerste lid.
3.8. Als de reikwijdte van art. 7:23 BW, en in het bijzonder
art. 7:23 lid 2 BW, zo ver strekt dat ook (onrechtmatige daads-)
vorderingen die zijn gebaseerd op bedrog in de zin van art. 3:44
BW daaronder vallen, dan heeft dat tot gevolg dat de verjarings-
termijnen die normaliter van toepassing zijn op vorderingen
die zijn gebaseerd op bedrog op grond van exclusiviteit opzij
worden gezet door de verjaringstermijn van art. 7:23 lid 2 BW.
Voor vorderingen die gebaseerd zijn op bedrog houdt ver-
plichte toepassing van art. 7:23 lid 2 BW in beginsel een verkor-
ting van de verjaringstermijn in. Art. 3:52 lid 1 sub c BW bepaalt
dat rechtsvorderingen tot vernietiging van een rechtshandeling
in geval van bedrog verjaren drie jaar nadat het bedrog ontdekt
is. Is het gepleegde bedrog aanleiding om een actie uit onrecht-
matige daad tot vergoeding van de geleden schade in te stellen
op grond van art. 6:162 BW, dan gelden de termijnen van
art. 3:310 lid 1 BW en verjaart de rechtsvordering vijf jaar na aan-
vang van de dag, volgende op die waarop de benadeelde zowel
met de schade als met de daarvoor aansprakelijke persoon be-
kend is geworden, en in ieder geval door verloop van twintig
jaar na de gebeurtenis waardoor de schade is veroorzaakt.
3.9. De vraag of een onrechtmatige daadsvordering door de
korte verjaringstermijn van art. 7:23 lid 2 BW wordt bestreken
is door de Hoge Raad beantwoord in HR 21 april 2006,
NJ 2006, 272 (Inno/Sluis).13 Daarin oordeelde de Hoge Raad
dat iedere rechtsvordering en ieder verweer van de koper dat
feitelijk gegrond is op het niet beantwoorden van de afgeleverde
zaak aan de overeenkomst onder de werking valt van art. 7:23
lid 2 BW, ook als op deze grondslag (tevens) een vordering uit
onrechtmatige daad is gebaseerd. De vraag is of uit het arrest
Inno/Sluis mag worden afgeleid dat ook een onrechtmatige
daadsvordering die gebaseerd is op bedrog onder de werking
van art. 7:23 lid 2 BW valt.
3.10. Ik besteed enige aandacht aan de voorgeschiedenis van
art. 7: 23 BW. Uit de Parlementaire Geschiedenis volgt dat de
wetgever een ruim toepassingsbereik van art. 7:23 lid 2 BW
voor ogen stond.14 De Toelichting Meijers meldt over de reik-
wijdte van art. 7:23 BW onder meer het volgende:15

‘‘(...) Tweede lid. Uit de aanhef van lid 2 volgt dat het voorschrift
van lid 1 van belang is voor iedere vordering en ieder verweer

van de koper gegrond op het niet beantwoorden van het afgele-
verde aan de overeenkomst, dus ook voor een verweer of vorde-
ring op grond van dwaling. De grens tussen dwaling en wan-
prestatie is in de praktijk vaak moeilijk te trekken.
Het bovenstaande brengt mee dat lid 2 voor de daardoor bestre-
ken dwalingsgevallen bij koop een lex specialis inhoudt. In deze
gevallen geldt met name niet de termijn die voor dwaling in het
algemeen is te vinden in artikel 3.2.17, lid 1, onder c, [art. 3:52 lid
1 sub c BW, A-G] maar die van het onderhavige tweede lid. Ver-
der zal de koper in afwijking van de artikelen 3.2.17 en 17a
[art. 3:52 BW, art. 3.2.17a is vervallen, A-G] na het verstrijken
van de termijn ook niet meer bij wege van verweer de vernietig-
baarheid op grond van dwaling kunnen inroepen of zich kun-
nen verweren door een buitengerechtelijke vernietiging. (...)’’
3.11. Uit de Toelichting Meijers zou kunnen worden afgeleid dat
het artikel van toepassing is op iedere vordering en ieder ver-
weer van de koper dat gegrond is op het niet beantwoorden van
de zaak aan de overeenkomst, daaronder begrepen een geval
van samenloop van een rechtsvordering gegrond op wanpresta-
tie en bedrog, hoewel bedrog anders dan dwaling niet expliciet
wordt genoemd. De Toelichting Meijers bij lid 3 van art. 7:23
BW meldt het volgende:16

‘‘(...) Derde lid. Indien de koper de afwijking niet ontdekt heeft
en derhalve niet binnen de in lid 1 gestelde termijn kennis heeft
gegeven, omdat de verkoper deze afwijking desbewust verbor-
gen heeft gehouden of opzettelijke nagelaten heeft deze mede
te delen, gaat het recht van de koper niet verloren. Hetzelfde
geldt als de verkoper door een of andere handeling, hetzij door
de koper te bedriegen, hetzij door hem te bedreigen, de koper
opzettelijk heeft verhinderd zijn vordering in te stellen of zijn
verweer te voeren binnen de in lid 2 bepaalde termijn.
Is het onderhavige lid van toepassing, dan kan bij voorbeeld een
daardoor bestreken dwalingsactie niettemin verjaren op grond
van art. 3.2.17, lid 1, onder c [art. 3:52 lid 1 sub c BW, A-G]. Een
redelijke wetstoepassing brengt mede dat die verjaring dan niet
eerder intreedt dan na het verstrijken van de in lid 2 van het vo-
rige artikel bedoelde termijn. (...)’’
3.12. Op grond van de Toelichting Meijers lijkt het derde lid een
vordering gegrond op bedrog door de verkoper van de werking
van art. 7:23 BW uit te sluiten. De Toelichting Meijers vermeldt
immers dat het recht van de koper in geval van een bewust ver-
zwijgen of opzettelijk nalaten door de verkoper om de afwijking
aan de koper mee te delen niet verloren gaat, en dat hetzelfde
geldt in geval de verkoper door een of andere handeling, hetzij
door de koper te bedriegen, hetzij door hem te bedreigen, de
koper opzettelijk heeft verhinderd zijn vordering in te stellen
of zijn verweer te voeren binnen de in lid 2 bepaalde (verja-
rings)termijn. Daar voegt de Toelichting Meijers nog aan toe
dat als het derde lid van toepassing is, een bijvoorbeeld daar-
door bestreken dwalingsactie niettemin kan verjaren op grond
van art. 3:52 lid 1 sub c BW, in welk artikel de gebruikelijke (lan-
gere) verjaringstermijn voor een vernietigingsactie op grond
van dwaling is opgenomen.
3.13. De Toelichting Meijers bij het derde lid heeft echter geen
betrekking op de uiteindelijke tekst van het artikel. Die tekst
heeft een aanzienlijke wijziging ondergaan ten opzichte van
het Ontwerp Meijers. De tekst van het derde lid luidde in het in
het Ontwerp Meijers: ‘‘De voorafgaande leden beperken de
rechten van de koper niet, indien hij deze niet heeft kunnen uit-
oefenen als gevolg van opzet van de verkoper.’’17 Deze tekst is in
het ‘‘Voorontwerp van een wettelijke regeling betreffende con-
sumentenkoop’’ gewijzigd in: ‘‘De termijn loopt niet zolang de

11 Zie in deze zin ook: Parl. Gesch. Boek 7 1990, p. 148 en 153; en As-
ser/Hijma 7-I* 2013/552; zie anders: R.P.J.L. Tjittes, ‘De klacht- en
onderzoeksplicht bij ondeugdelijke prestaties’, RM Themis 2007, 1,
p. 22, Tjittes meent dat lid 3 van art. 7:23 BW zou moeten worden
doorgetrokken naar lid 1 omdat aan verjaring niet wordt toegeko-
men in het geval er niet tijdig is geklaagd.

12 HR 9 december 1955, NJ 1956, 157 (Boogaard/Vesta) m.nt. L.E.H.
Rutten.

13 HR 21 april 2006, ECLI:NL:HR:2006:AW2582; NJ 2006, 272 (Inno/
Sluis), rov. 4.3.

14 Zie in deze zin ook paragraaf 4.8 van de conclusie van A-G Spier
bij HR 21 april 2006, NJ 2006, 272 (Inno/Sluis).

15 TM, Parl. Gesch. Boek 7 1990, p. 146.
16 TM, Parl. Gesch. Boek 7 1990, p. 146.
17 OM, Parl. Gesch. Boek 7 1990, p. 146.

376

51 Ondernemingsrecht «JIN» Jurisprudentie in Nederland april 2018, afl. 3



koper zijn rechten niet kan uitoefenen als gevolg van opzet van
de verkoper.’’18 Daarnaast is de oorspronkelijke tweede volzin
van het eerste lid van art. 7:23 BW in de loop van het wetge-
vingsproces vervangen door: ‘‘Blijkt echter aan een zaak een ei-
genschap te ontbreken die deze volgens de verkoper bezat, of
heeft de afwijking betrekking op feiten die hij kende of be-
hoorde te kennen doch die hij niet heeft meegedeeld, dan moet
de kennisgeving binnen bekwame tijd na de ontdekking ge-
schieden.’’ Uit deze wijzigingen wordt afgeleid dat de wetgever
vorderingen op grond van bedrog onder de werking van
art. 7:23 lid 1 BW heeft willen brengen. De tweede volzin van
lid 1 ziet immers onder meer op opzettelijk misleidende mede-
delingen van de verkoper over de zaak en het bewust verzwij-
gen van feiten met betrekking tot de zaak die door de verkoper
aan de koper hadden moeten worden medegedeeld, wat bedrog
door de verkoper in de zin van art. 3:44 BW inhoudt.19 Het ge-
volg van deze dubieuze praktijken van de verkoper is volgens de
tweede volzin van lid 1 dat de klachttermijn in dat geval pas een
aanvang neemt na de ontdekking van het feit dat de afgeleverde
zaak niet aan de overeenkomst voldoet, waarna de koper alsnog
binnen bekwame tijd na de ontdekking van de non-conformi-
teit bij de verkoper dient te klagen.20 Daarnaast ziet het derde
lid van art. 7:23 BW (nog uitsluitend) op de verjaringstermijn
van het tweede lid, en bepaalt het dat de verjaringstermijn niet
loopt zolang de koper zijn rechten niet kan uitoefenen als ge-
volg van opzet van de verkoper.21 Uit de formulering van het
derde lid volgt dat dit eveneens ziet op gevallen van bedrog, zo-
dat ook op grond hiervan zou kunnen worden aangenomen dat
de wetgever bedrog onder de werking van art. 7:23 BW heeft
willen brengen.22

3.14. Naar aanleiding van een kritische opmerking van de Vaste
Commissie voor Justitie in het Voorlopig Verslag, vanwege de
opvatting van de bewindslieden dat ook de vorderingen tot ver-
nietiging en buitengerechtelijke vernietiging op grond van
dwaling en bedrog gegrond op feiten die de stelling zouden
rechtvaardigen dat de zaak niet aan de overeenkomst beant-
woordt onder de werking van art. 7:23 lid 2 BW vallen,23 ant-
woordden de bewindslieden het volgende:24

‘‘(...) 4. In afwijking van de commissie zijn wij van oordeel dat
het zich zeer wel kan voordoen dat het ontbreken van bepaalde
eigenschappen die essentieel zijn voor het beantwoorden van
de zaak aan de overeenkomst, tegelijk een beroep op dwaling
rechtvaardigt omdat de koper bij bekendheid met dat ontbre-
ken de koop niet zou hebben gesloten en ook overigens aan de
eisen van artikel 6.5.2.11 [art. 6:228 BW, A-G] is voldaan. In een
dergelijk geval van samenloop is het ongewenst dat de koper,
die geen ontbinding op grond van wanprestatie meer kan be-
werkstelligen, op grond van dezelfde klacht toch hetzelfde re-
sultaat langs de weg der vernietiging zou kunnen bereiken.
Dat in het huidige recht het tegendeel is verdedigd, hangt voor-
al samen met de onbevredigende regeling der verborgen gebre-
ken, die in titel 7.1 is vervallen; zie Asser-Schut, blz. 168. Verge-
lijk ook art. 34 LUVI. De formulering van art. 7.1.2.7 lid 2

[art. 7:17 BW, A-G] speelt bij ons oordeel, anders dan de com-
missie veronderstelde, geen rol. Men zie ook de memorie bij af-
deling 7.1.3, opschrift (a). (...)’’
3.15. Uit het antwoord van de bewindslieden wordt duidelijk dat
zij het ongewenst vinden dat in geval van samenloop een koper
die geen ontbinding op grond van wanprestatie (de non-confor-
miteit) meer kan bewerkstelligen op grond van dezelfde klacht,
het ontbreken van bepaalde eigenschappen aan de zaak, het-
zelfde resultaat via de weg van vernietiging (op grond van dwa-
ling) zou kunnen bereiken.25 De memorie bij het opschrift bij
afdeling 7.1.3 waarnaar de bewindslieden verwijzen, bevat een
reactie op het Voorlopig Verslag van de Vaste Commissie voor
Justitie, in welk verslag het oordeel van de bewindslieden werd
gevraagd over een aangevoerd bezwaar dat het opschrift van de
afdeling dat luidde: ‘‘Bijzondere gevolgen van niet-nakoming
van de verplichtingen van de verkoper’’, de lading niet zou dek-
ken omdat artikel 5 van die afdeling, het huidige art. 7:23 BW,
volgens de bewindslieden een regeling geeft die ook geldt in ge-
val van dwaling of bedrog.26 In de Memorie van Antwoord, ant-
woordden de bewindslieden daarop als volgt:27

‘‘Zoals hierna bij artikel 7.1.3.5 [art. 7:23 BW,
A-G] zal worden uiteengezet, omvat die bepaling mede het ge-
val dat het feit dat de zaak niet aan de overeenkomst beant-
woordt, de koper recht geeft zich op dwaling of bedrog te beroe-
pen. Een bezwaar tegen het opschrift van afdeling 7.1.3 zien wij
daarin echter niet. In de eerste plaats dient de uitdrukking ‘ge-
volgen van niet-nakoming’ hier niet te worden vereenzelvigd
met hetgeen daarmee in afdeling 6.1.8 [afdeling 9 van Boek 6,
‘De gevolgen van niet nakomen van een verbintenis’, A-G] is be-
doeld. Zo geven de artikelen 7.1.3.1 [art. 7:20 BW, A-G] en 7.1.3.2
[art. 7:21 BW, A-G] aan de koper de bevoegdheden die geba-
seerd zijn op het enkele feit dat de verkoper niet heeft afgele-
verd waarop de koper recht heeft, ongeacht of dit een tekortko-
ming in de zin van de artikelen 6.1.8.1 e.v. [art. 6:74 BW e.v.,
A-G] oplevert. Ook de bevoegdheid om een beroep op dwaling
te doen kan men in deze ruime zin als een gevolg van niet-na-
koming opvatten. In de tweede plaats regelt afdeling 7.1.3 niet
de bevoegdheid zelf om zich op dwaling of bedrog te beroepen
(men zie daarvoor de artikelen 3.2.10 [art. 3:44 BW, A-G] en
6.5.2.11 [art. 6:228 BW, A-G]) doch onderwerpt zij die bevoegd-
heid aan enige beperkingen die ook voor een beroep op artikel
7.1.3.2 [art. 7:21 BW, A-G] of op rechten op schadevergoeding,
ontbinding e.d. gelden. Men kan hier zeker spreken van een bij-
zonder gevolg van het feit dat de afgeleverde zaak niet aan de
overeenkomst beantwoordde.’’
3.16. Over de afstemming tussen titel 1 van Boek 7 BW, de alge-
mene bepalingen ten aanzien van koop, en de Boeken 3 en 6
BW geeft de minister met betrekking tot art. 7:23 BW, het vol-
gende aan:28

‘‘(a.) Zowel het hier als het onder b door de commissie aan de
orde gestelde punt betreft een samenloop vraag. Duidelijk-
heidshalve dient daarom voorop te worden gesteld dat in het
stelsel van het nieuwe wetboek hier in beginsel alternativiteit
geldt (verg. Asser-Hartkamp III, 1986, nr. 122, en de daar geci-
teerde), hetgeen meebrengt dat het aan de koper is de figuur in
te roepen, die naar zijn mening tot het voor hem meest gun-18 OC, Parl. Gesch. Boek 7 1990, p. 147.

19 Zie in deze zin ook: S. Tamboer, ‘De klachtplicht van de koper in
het Nederlandse kooprecht’, TvC 2008, 6, p. 216; en H.N. Schel-
haas, ‘Klagen over bedrog!’, NTBR 2013, 6.

20 Zie in deze zin ook: J.J. Verhoeven, ‘De koper bedrogen Over oude
rechtsvragen en wijsheden die voorbijgaan’, NTBR 2010, 21.

21 MvA II, Parl. Gesch. Boek 7 1990, p. 153.
22 A.G. Castermans en R. de Graaff, ‘Samenloop van verjaringsregels

bij bedrog, onrechtmatige daad en non-conformiteit’, WPNR 2016,
7119.

23 VV II, Parl. Gesch. Boek 7 1990, p. 150.
24 MvA II, Parl. Gesch. Boek 7 1990, p. 152.

25 Uit het gegeven dat de bewindslieden bij hun antwoord slechts in-
gaan op dwaling, mag mijns inziens niet worden afgeleid dat be-
drog niet onder de werking van art. 7:23 lid 2 BW zou vallen. De
bewindslieden antwoorden op een door de Vaste Commissie voor
Justitie opgeworpen stelling ten aanzien van dwaling en hebben
bedrog daarbij kennelijk buiten beschouwing gelaten.

26 VV II, Parl. Gesch. Boek 7 1990, p. 133.
27 MvA II, Parl. Gesch. Boek 7 1990, p. 134.
28 MvA I, Parl. Gesch. Boek 7 1990, p. 156.
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stige resultaat leidt. Dit uitgangspunt geeft derhalve aan de ko-
per de keuze zijn vordering te gronden op zijn rechten ter zake
van nakoming, op zijn rechten uit wanprestatie (ontbinding of
schadevergoeding) of op dwaling. Ieder van deze figuren moet
worden beoordeeld aan de hand van de voor die figuur zelf gel-
dende regels. Daaraan voegt artikel 7.1.3.5 [art. 7:23 BW, A-G]
slechts enkele regels toe die voor al deze figuren tegelijk gelden.
(...)’’
3.17. Uit dit antwoord van de minister zou mogelijk kunnen wor-
den afgeleid dat bedrog niet onder de werking van art. 7:23 BW
valt nu de minister bedrog niet uitdrukkelijk betrekt in zijn ant-
woord en dwaling wel. Dit lijkt mij echter een onjuiste gevolgtrek-
king. De minister antwoordt hier op een vraag van de Vaste Com-
missie voor Justitie, die in haar vraagstelling wel nakoming, wan-
prestatie en dwaling noemt, maar niet bedrog.29 Het lijkt dan ook
aannemelijk dat de minister in zijn antwoord bij de vraagstelling
van de Vaste Commissie voor Justitie is aangesloten.
3.18. De Memorie van Toelichting bij de regeling van de verja-
ring van rechtsvorderingen zoals opgenomen titel 11 van Boek 3
vermeldt over samenloop met Boek 7 nog het volgende:30

‘‘(...) Bij dit alles verdient voorts aantekening dat de voorge-
stelde regeling ook bijzondere regels in Boek 7 niet uitsluit. Zo
wordt bij koop de gehele materie van verjaring van rechtsvorde-
ringen tegen de verkoper, de bevoegdheden tot buitengerechte-
lijke vernietiging en ontbinding daaronder begrepen, geregeld
door art. 7.1.3.5 lid 2 [art. 7:23 lid 2 BW, A-G], als voorgesteld in
wetsontwerp 16 979, dat een termijn van twee jaren bevat.(...)’’
3.19. Als ik de Parlementaire Geschiedenis van art. 7:23 BW over-
zie, dan komt het mij voor dat de wetgever bedrog niet heeft wil-
len uitsluiten van de werking van art. 7:23 BW. Niet alleen volgt
uit de tekst van de wet dat bedrog onder de werking van art. 7:23
lid 1 BW valt, ik verwijs naar de tweede volzin van dat artikel die
bepaalt dat de klachttermijn in geval van bedrog pas gaat lopen
op het moment van daadwerkelijke ontdekking van het gebrek,
ook de minister heeft bij de behandeling van art. 7:23 BW een
aantal maal uitdrukkelijk aangegeven dat bedrog onder de wer-
king van art. 7:23 lid 2 BW valt (MvA II Parl. Gesch. Boek 7 1990,
p.134; VVII Parl. Gesch. Boek 7 1990, p. 150). Daarnaast volgt uit
de Memorie van Antwoord (MvA I, Parl. Gesch. Boek 7 1990,
p. 156) en de Memorie van Toelichting bij de verjaringsregeling
voor rechtsvorderingen van Boek 3 BW (MvT. Parl. Gesch. Boek 3
1990, p. 1410), dat de wetgever voor de verjaring van rechtsvorde-
ringen bij koop met art. 7:23 lid 2 BW een uniforme regeling
heeft willen treffen voor alle rechtsvorderingen, waarbij voor
rechtsvorderingen uit hoofde van bedrog kennelijk geen uitzon-
dering is gemaakt. Ook het door de minister in de Memorie van
Antwoord (MvA II Parl. Gesch. Boek 7 1990, p.152) in het kader
van samenloop van rechtsvorderingen op grond van dwaling en
non-conformiteit aangevoerde argument, dat het ongewenst is
dat een koper die geen ontbinding meer op grond van wanpresta-
tie zou kunnen bewerkstelligen op grond van dezelfde klacht,
langs de weg van vernietiging (op grond van dwaling), tot het-
zelfde resultaat zou kunnen komen, lijkt mij evenzeer te gelden
in geval de vordering is gebaseerd op bedrog.
3.20. De Hoge Raad heeft zich in een aantal arresten uitgespro-
ken over de reikwijdte van art. 7:23 BW. In het eerder ge-
noemde arrest HR 21 april 2006, NJ 2006, 272 (Inno/Sluis)
oordeelde de Hoge Raad dat een rechtsvordering op grond van
onrechtmatige daad onder de reikwijdte van art. 7:23 lid 2 BW
valt. Daartoe overwoog de Hoge Raad als volgt:31

‘‘Art. 7:23 lid 2 BW bepaalt dat rechtsvorderingen en verweren,
gegrond op feiten die stelling zouden rechtvaardigen dat de af-
geleverde zaak niet aan de overeenkomst beantwoordt, verjaren
door verloop van twee jaren na de overeenkomstig het eerste lid
gedane kennisgeving. Naar ook blijkt uit de in de conclusie van
de Advocaat-Generaal samengevatte geschiedenis van haar tot-
standkoming, strekt deze bepaling, mede ter bescherming van
de belangen van de verkoper, ertoe te gelden voor iedere rechts-
vordering van de koper die – en ieder verweer van de koper dat
– feitelijk gegrond is op het niet beantwoorden van de afgele-
verde zaak aan de overeenkomst, ook indien door de koper op
deze grondslag (tevens) een rechtsvordering uit onrechtmatige
daad wordt gebaseerd. (...)’’
3.21. De Hoge Raad oordeelde in dezelfde zin in zijn arrest van
23 november 2007, NJ 2008, 552 (Ploum/Smeets):32

‘‘Het hof heeft in de eerste plaats, in rov. 4.9 van zijn tussenar-
rest, overwogen dat voormelde bepalingen niet gelden voor on-
rechtmatig handelen. Dit oordeel is onjuist. In de context van
art. 7:23 lid 2 BW heeft de Hoge Raad in zijn arrest van 21 april
2006, nr. C05/047, NJ 2006, 272 geoordeeld dat de hier be-
doelde bepalingen gelden voor iedere rechtsvordering van de
koper – die en ieder verweer van de koper dat – feitelijk gegrond
is op het niet-beantwoorden van de afgeleverde zaak aan de
overeenkomst, ook indien door de koper op deze grondslag
een rechtsvordering uit onrechtmatige daad wordt gebaseerd.
Hetzelfde moet worden aangenomen voor de regel van art. 7:23
lid 1 en voor art. 6:89, waarvan art. 7:23 een precisering
vormt.’’
3.22. Met betrekking tot van de vraag of een op dwaling geba-
seerde vordering onder de reikwijdte van art. 7:23 lid 2 BW viel
oordeelde Hoge Raad in HR 29 juni 2007, NJ 2008, 606
(Pouw/Visser):33

‘‘(...) Zoals uitdrukkelijk is bevestigd in de wetgeschiedenis van
de onderhavige bepaling (Parl. Gesch. Boek 7, (Inv. 3, 5 en 6)
blz. 146-147, respectievelijk blz. 152) staat het onbenut verstrij-
ken van de in art. 7:23 lid 1 bedoelde termijn niet alleen in de
weg aan een beroep van de koper op een tekortkoming van de
verkoper, maar ook aan een verweer of vordering op grond van
dwaling, gebaseerd op feiten die eveneens de stelling zouden
kunnen rechtvaardigen dat de afgeleverde zaak niet aan de over-
eenkomst beantwoordt. Dit strookt met de door de Hoge Raad
in zijn arrest van 21 april 2006, nr. C 05/047, NJ 2006, 272
aanvaarde uitleg van art. 7:23 lid 2 BW.’’
3.23. De in deze arresten door de Hoge Raad gekozen ruime for-
muleringen zouden m.i. een aanwijzing kunnen zijn dat on-
rechtmatige daadsvorderingen gegrond op bedrog niet van de
werking van art. 7:23 lid 2 BW zijn uitgesloten, mits aan de
voorwaarde is voldaan dat op grond van het feitencomplex waar-
op de vordering gebaseerd is, eveneens een vordering uit hoof-
de van non-conformiteit had kunnen worden ingesteld. Het is
dan ook begrijpelijk dat in de rechtspraak in feitelijke instanties
op basis van de voornoemde arresten met regelmaat wordt aan-
genomen dat rechtsvorderingen gegrond op bedrog onder de
werking van art. 7:23 (lid 2) BW vallen.34

29 VVI, Parl. Gesch. Boek 7 1990, p. 155.
30 MvT. Parl. Gesch. Boek 3 1990, p. 1410.
31 HR 21 april 2006, ECLI:NL:HR:2006:AW2582; NJ 2006, 272 (Inno/

Sluis), rov. 4.3.

32 HR 23 november 2007, ECLI:NL:HR:2007:BB3733, NJ 2008, 552
(Ploum/Smeets), rov. 4.8.2.

33 HR 29 juni 2007, ECLI:NL:HR:2007:AZ7617; NJ 2008, 606 (Pouw/
Visser), m.nt. Jac. Hijma, rov. 3.8.

34 Zie onder meer Hof Den Haag 25 april 2007,
ECLI:NL:GHSGR:BA7719; Rb. Amsterdam 8 augustus 2007,
ECLI:NL:RBAMS:2007:BB4552; Hof Den Bosch 3 juni 2008
ECLI:NL:GHSHE:2008:BD9792; Hof Arnhem 17 juli 2012,
ECLI:NL:GHARN:2012:BX1993; Rb. Noord-Nederland 5 juni 2013,
ECLI:NL:RBNNE:2013:CA2192; en Hof Arnhem-Leeuwarden 31 ja-
nuari 2017, ECLI:NL:GHARL:2017:698.

378

51 Ondernemingsrecht «JIN» Jurisprudentie in Nederland april 2018, afl. 3



3.24. In de literatuur bestaat verdeeldheid over de vraag of be-
drog onder het bereik van art. 7:23 BW zou moeten vallen. Zo
heeft Hijma in een principieel betoog opgemerkt dat art. 7:23
BW behoort tot het terrein van de non-conformiteit en daarmee
tot dat van wanprestatie.35 Dwaling en bedrog zijn totstandko-
mingsgebreken ofwel wilsgebreken.36 Systematisch bestaat er
tussen dwaling en wanprestatie een fundamenteel onder-
scheid, omdat bij wanprestatie de koper niet krijgt waarop hij
volgens de overeenkomst recht heeft, terwijl dit bij dwaling wel
het geval is.37 Bij bedrog is sprake van misleiding in de precon-
tractuele fase met als doel de koper te bewegen om een overeen-
komst met de verkoper aan te gaan.38 De koper klaagt niet over
de discrepantie tussen de inhoud van de overeenkomst en de
uitvoering daarvan, maar over de feitelijke situatie, het contract,
en de situatie die zou zijn ontstaan als de verkoper zich van de
misleiding zou hebben onthouden, wat zou hebben geleid tot
geen contract of een contract met een andere inhoud.39 Dwa-
ling behoort volgens Hijma dan ook niet tot het terrein van
art. 7:23 BW, maar zou daar slechts om zwaarwegende redenen
ondergeschoven kunnen worden. Deze zwaarwegende reden
zou dan de rechtszekerheid van de verkoper moeten zijn, het-
geen hem onvoldoende klemmend lijkt.40 In geval van bedrog
is voor art. 7:23 BW volgens Hijma geen plaats omdat in dat ge-
val de verkoper zich bij het sluiten van de overeenkomst heeft
misdragen en op behoud van uit de overeenkomst voortvloei-
ende voordelen, ten koste de bedrogen koper, in goede ge-
moede geen aanspraak kan maken.41 Met betrekking tot de na-
komingsacties (aanvulling, herstel en vervanging) is het vol-
gens Hijma voor de verkoper van belang dat hij tijdig actie kan
ondernemen, zodat een spoedige waarschuwing essentieel is.
Dit speelt bij een beroep op dwaling en bedrog niet, omdat het
daarbij alleen om een mogelijke vernietiging gaat, wat tot onge-
daanmaking leidt, maar niet tot bijzondere nakomingsactivitei-
ten aan de zijde van de verkoper. De slotsom hiervan is volgens
Hijma, dat de koper op ontoereikende grond een hem normali-
ter ten dienste staande en in het algemeen als wezenlijk ervaren
vernietigingsgrond ontneemt.42 Op grond van de voorgaande
argumenten beantwoordt Hijma de vraag of een vordering op
grond van bedrog onder de reikwijdte van art. 7:23 BW zou
moeten vallen ontkennend en voegt daar nog aan toe dat met
name op het punt van het opzetvereiste het voor bedrog rele-
vante feitencomplex zich fundamenteel onderscheidt van de
feiten die voor wanprestatie beslissend zijn.43

3.25. Mevrouw Tamboer heeft betoogd dat uit het arrest HR
29 juni 2007, NJ 2008, 606 (Pouw/Visser) kan worden afge-
leid dat, nu een beroep op dwaling onder de werkingssfeer van
art. 7:23 lid 1 BW valt, ook bedrog door deze bepaling wordt ge-
troffen.44 Zij is het hiermee niet eens. Castermans en De Graaff
opperen – ervan uitgaande dat bedrog onder art. 7:23 BW valt
de mogelijkheid het gedrag van de verkoper te toetsen aan de

maatstaven van redelijkheid en billijkheid, die met zich mee
zouden brengen dat een beroep op art. 7:23 BW onaanvaard-
baar is in het geval de koper door de verkoper is bedrogen. De
redelijkheid en billijkheid van art. 6:248 BW kunnen in dat ge-
val de scherpe kanten van de in de rechtspraak gekozen lijn af-
slijpen.45 Op grond van eerdere rechtspraak heeft de Hoge Raad
volgens Castermans en De Graaff voldoende ruimte gelaten om
in concrete gevallen te derogeren aan verval- en verjaringster-
mijnen.46

3.26. Ik vind dat zowel voor de opvatting dat bedrog onder
art. 7:23 lid 1 BW valt als voor het standpunt dat dit er niet onder
valt goede argumenten zijn aan te voeren. Ik neig naar het
standpunt dat bedrog onder art. 7:23 lid 1 BW valt, als er een fei-
tencomplex speelt dat de stelling rechtvaardigt dat de afgele-
verde zaak niet aan de overeenkomst beantwoordt. Uit de wets-
geschiedenis blijkt dat de wetgever een duidelijke keus heeft ge-
maakt voor een uniforme verjaringsregeling voor alle
rechtsvorderingen en verweren die gegrond zijn op een feiten-
complex dat de stelling rechtvaardigt dat de afgeleverde zaak
niet aan de overeenkomst beantwoordt. Hieronder kan dus ook
bedrog vallen. Alhoewel de wetgever een andere keus had kun-
nen maken, is de gemaakte keus m.i. goed verdedigbaar. Om
van die keus geen wassen neus te maken meen ik dat de rechter
de mogelijkheid dient te hebben te verhinderen dat de klacht-
plicht in geval van non-conformiteit kan worden ontweken door
een andere juridische grondslag te kiezen dan non-conformi-
teit in de zin van titel 7:17 aan de vordering ten grondslag te leg-
gen.
3.27. Bij dit alles legt m.i. de opmerking van Mevrouw Schel-
haas dat de koper meestal niet zozeer zal ageren vanwege het
gepleegde bedrog, maar vanwege het feit dat hij een gebrekkige
zaak heeft ontvangen die niet aan de overeenkomst beant-
woordt47 gewicht in de schaal. Zou de koper immers precies ge-
kregen hebben wat overeengekomen was, dan was er voor hem
geen reden tot klagen geweest. De onrechtmatige daadsvorde-
ring uit hoofde van bedrog, is ondanks dat sprake is van een
wilsgebrek bij de totstandkoming van de overeenkomst, dan
toch (voornamelijk) feitelijk een vordering uit hoofde van non-
conformiteit. Juist voor dit soort gevallen van samenloop heeft
de wetgever een uniforme verjaringsregeling willen treffen.48

3.28. Dat een bedriegende verkoper geen voordeel van zijn kwa-
lijke gedrag zou moeten verkrijgen lijkt mij juist. Dit leidt er
m.i. niet toe dat bedrog buiten de werking van art. 7:23 BW
zou moeten vallen. De wetgever heeft in art. 7:23 BW immers
rekening gehouden met mogelijk bedrog en dit in art. 7:23 BW
verdisconteerd. De klachttermijn van art. 7:23 lid 1 BW gaat in
geval van bedrog aan de zijde van de verkoper pas lopen nadat
de koper de non-conformiteit daadwerkelijk ontdekt heeft. De
minister heeft over de klachttermijn opgemerkt dat deze bepa-
ling met inachtneming van de redelijkheid en billijkheid dient
te worden gehanteerd.49 Dit pleit ervoor om in geval van bedrog
ruimhartig met de klachttermijn om te gaan. Wel komt het mij
juist voor dat als de koper tijdig geklaagd heeft – en bekend is
met het bedrog – er geen goed argument te bedenken is waar-
om hij langer dan twee jaar zou moeten kunnen wachten met

35 Asser/Hijma 7-1* 2013/549-549a.
36 Zie: Jac. Hijma, De klachtplicht beteugeld, in: Een kwart eeuw –

Privaatrechtelijke opstellen, aangeboden aan prof. mr. H.J. Snijders
ter gelegenheid van zijn emeritaat, Wolters Kluwer: Deventer 2016,
p. 171; en Jac. Hijma, ‘Klachtplicht en bedrog’, WPNR 2009, 6781.

37 Asser/Hijma 7-1* 2013/549-549a; en Jac. Hijma, ‘Klachtplicht en be-
drog’, WPNR 2009, 6781.

38 Jac. Hijma, ‘Klachtplicht en bedrog’, WPNR 2009, 6781.
39 Jac. Hijma, ‘Klachtplicht en bedrog’, WPNR 2009, 6781.
40 Asser/Hijma 7-1* 2013/549.
41 Jac. Hijma, ‘Klachtplicht en bedrog’, WPNR 2009, 6781.
42 Asser/Hijma 7-1* 2013/549.
43 Asser/Hijma 7-1* 2013/549a; Jac. Hijma, ‘Klachtplicht en bedrog’,

WPNR 2009, 6781.
44 S. Tamboer, De klachtplicht van de koper in het Nederlandse koop-

recht, TvC 2008, 6, p. 225.

45 A.G. Castermans en R. de Graaff, ‘Samenloop van verjaringsregels
bij bedrog, onrechtmatige daad en non-conformiteit’, WPNR 2016,
7119.

46 Zie wijzen op de volgende arresten: HR 28 april 2000, NJ 2000,
430 (Van Hese/De Schelde) m.nt. A.R. Bloembergen; HR 20 juni
2014, ECLI:NL:HR:2014:1492, NJ 2014, 335; en HR 28 november
2014, ECLI:NL:HR:2014:3463.

47 H.N. Schelhaas, ‘Klagen over bedrog!’, NTBR 2013, 6.
48 MvA II, Parl. Gesch. Boek 7 1990, p. 152.
49 MvA I, Parl. Gesch. Boek 7 1990, p. 156.
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het instellen van zijn vordering jegens de verkoper. Bij bekend-
heid van de koper met het bedrieglijk handelen van de koper
mag van de verkoper voortvarendheid worden verwacht. Dit is
ook de ratio achter de korte verjaringstermijn, deze strekt vol-
gens de minister mede ter voorkoming van vruchteloze proce-
dures door de koper.50 Daar komt bij dat de verjaringstermijn
van art. 7:23 lid 2 BW op grond van 3:317 lid 1 BW eenvoudig
door de koper te stuiten is door middel van een schriftelijke me-
dedeling. Ook art. 7:23 lid 3 BW biedt de koper hier een hel-
pende hand, omdat in het geval de koper zijn vordering niet
kan instellen als gevolg van opzet (bedrog) van de verkoper, de
verjaringstermijn van art. 7:23 lid 2 BW niet loopt. Het nadeel
dat de koper lijdt door verkorting van de verjaringstermijn, is
dan ook relatief beperkt.
3.29. In gevallen waarbij de koper, nadat hij tijdig geklaagd
heeft, toch met verjaring van zijn vordering wordt geconfron-
teerd, biedt een beroep op de derogerende werking van de rede-
lijkheid en billijkheid van art. 6:248 BW hem mogelijk nog uit-
komst. Dit betekent niet dat de koper in geval van bedrog altijd
door toepassing van de redelijkheid en billijkheid gered zou
moeten worden nu de wetgever blijkens het bepaalde in
art. 7:23 lid 1 en 3 BW met bedrogsituaties rekening heeft ge-
houden. Zou dit wel zo zijn, dan zou art. 7:23 BW in gevallen
waar sprake is van bedrog een ‘‘dode letter’’ worden.
3.30. Dit alles in aanmerking nemend, meen ik dat het hof in
zijn oordeel geen blijk heeft gegeven van een onjuiste rechtsop-
vatting. Onderdeel 1.A faalt.
3.31. Onderdeel 1.B klaagt dat voor zover het hof in rov. 4.8 en
4.10 in samenhang met 4.7 en 4.9 heeft geoordeeld dat elke vor-
dering op grond van bedrog, waarbij delen van de feitelijke
grondslag ook hadden kunnen dienen voor een vordering uit
non-conformiteit, valt onder de werking van art. 7:23 lid 2 BW,
dat oordeel blijk geeft van een onjuiste rechtsopvatting.
3.32. Uit de tekst van art. 7:23 lid 2 BW en de overwegingen van
de Hoge Raad in de arresten HR 21 april 2006, NJ 2006, 272
(Inno/Sluis), HR 29 juni 2007, NJ 2008, 606 (Pouw/Visser)
en HR 23 november 2007, NJ 2008, 552 (Ploum/Smeets) volgt
dat voor toepassing van art. 7:23 lid 2 BW van belang is dat de
betreffende rechtsvordering gebaseerd is op feiten die de stel-
ling zouden kunnen rechtvaardigen dat de afgeleverde zaak
niet aan de overeenkomst beantwoordt. Dat het feitencomplex
bij een vordering uit onrechtmatige daad gebaseerd op bedrog
of dwaling ruimer is en meer feiten omvat dan strikt noodzake-
lijk is voor het instellen van een vordering uit hoofde van non-
conformiteit, doet m.i. niet af aan de mogelijkheid dat ook dan
art. 7:23 lid 2 BW wordt ontweken.
3.33. Het hof heeft in rov. 4.10 van het arrest geoordeeld dat
MBS de aan haar vordering ten grondslag gelegde feiten ook
ten grondslag had kunnen leggen aan de stelling dat de gele-
verde aandelen niet aan de overeenkomst beantwoordden.
MBS heeft ter onderbouwing van haar vordering gesteld dat
[verweerders] Olimar opzettelijk onjuiste informatie zou heb-
ben gegeven en belangrijke zaken over de onderneming zou
hebben verzwegen. Het betrof onjuiste c.q. verzwegen infor-
matie over de samenstelling van de directie en toezeggingen, li-
quidatie van het verkoopteam en de projectafdeling, het in het
geheim doorvoeren van prijsverlagingen bij Marskramer en
Bart Smit en het verzwijgen van een sterk dalende omzet en re-
sultaat. Subsidiair heeft MBS gesteld dat [verweerders] Prowi
met opzet hebben beschadigd dan wel vernietigd door de liqui-
datie van het verkoopteam, de ontmanteling van de projectafde-
ling en de prijsverlagingen. Deze stellingen komen er m.i. in

essentie op neer dat Olimar van mening was dat zij niet heeft
gekregen wat zij op basis van de koopovereenkomst met [ver-
weerders] mocht verwachten en er dus sprake is van non-con-
formiteit. Het oordeel van het hof in rov. 4.10 van het arrest ten
aanzien van de aan de vordering ten grondslag liggende feiten
komt mij dan ook als juist voor. Nu het hof heeft vastgesteld
dat op grond van het feitencomplex dat door MBS aan haar on-
rechtmatige daadsvordering uit hoofde van bedrog ten grond-
slag is gelegd ook een vordering uit non-conformiteit had kun-
nen worden geconstrueerd, is het gevolg hiervan dat de vorde-
ring van MBS onder de werking van art. 7:23 lid 2 BW valt en
daarmee verjaard is. Het hof was dan ook niet gehouden om
nog een nader inhoudelijk oordeel te geven over eventueel be-
drog door [verweerders]
3.34. Gelet op het voorgaande faalt onderdeel 1.B omdat het uit-
gaat van een onjuiste rechtsopvatting.
3.35. Ten overvloede wijs ik nog op het volgende geval dat de on-
rechtmatige daadsvordering van de koper gebaseerd is op een
feitencomplex dat zowel bestaat uit feiten op basis waarvan een
non-conformiteitsvordering kan worden geconstrueerd als op
feiten die op zichzelf een onrechtmatige daad van de verkoper
jegens de koper opleveren, maar op grond waarvan geen non-
conformiteitsvordering kan worden geconstrueerd. Bij dit laat-
ste kan worden gedacht aan schade bij de koper als gevolg van
een te late aflevering van de zaak door de verkoper of schade
als gevolg van vernietiging van de zaak door de verkoper nadat
deze eerst aan de koper is afgeleverd.51 Met Heyman en Bartels
ben ik van mening, dat het gedeelte van de vordering tot scha-
devergoeding op grond van onrechtmatige daad op basis van
de feiten op grond waarvan een non-conformiteitsvordering
kan worden geconstrueerd wel, en het gedeelte van de vorde-
ring tot schadevergoeding op grond van onrechtmatige daad
op basis van de feiten op grond waarvan geen non-conformi-
teitsvordering kan worden geconstrueerd, niet onder de wer-
king van art. 7:23 lid 2 BW valt. De vordering zal voor wat be-
treft het toepasselijke verjaringsregime dus ontrafeld moeten
worden, hetgeen mij logisch en redelijk voorkomt.52

3.36. Onderdeel 1.C klaagt dat indien ‘s hofs oordeel in rov. 4.10
tevens gelezen dient te worden als een feitelijke beslissing over
de aard van de vordering van MBS, die in zou houden dat haar
vordering niet meer omvat dan een non-conformiteitsvorde-
ring, dat oordeel van het hof in het licht van de door MBS inge-
nomen stellingen en het door haar gedane bewijsaanbod onvol-
doende (begrijpelijk) gemotiveerd is.
3.37. Anders dan het onderdeel tot uitgangspunt neemt kan het
oordeel van het hof in rov. 4.10 van het arrest niet tevens gele-
zen worden als een feitelijk beslissing over de aard van de vor-
dering die zou inhouden dat de vordering van MBS niet meer
omvat dan een non-conformiteitsvordering. In rov. 4.10 van
het arrest overweegt het hof slechts dat de door MBS aan haar
vordering ten grondslag gelegde feiten ook ten grondslag had-
den kunnen worden gelegd aan de stelling dat de geleverde aan-
delen niet aan de overeenkomst beantwoorden. Het hof doelt
hier op de door MBS ingestelde onrechtmatige daadsvordering
die is gegrond op bedrog (zie rov. 4.4 en 4.5 van het arrest). Het
onderdeel faalt wegens gebrek aan feitelijke grondslag.

4. De conc lus ie
De conclusie strekt tot verwerping van het cassatieberoep.

50 Nota II Parl. Gesch. Boek 7 1990, p. 154.

51 Zie in deze zin: H.W. Heyman en S.E. Bartels, Vastgoedtransacties:
koop, Den Haag: BJU 2012, p. 409.

52 Zie in deze zin: H.W. Heyman en S.E. Bartels, Vastgoedtransacties:
koop, Den Haag: BJU 2012, p. 409.
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Hoge Raad:

1 . Het geding in fe i te l i jke instant ies
Voor het verloop van het geding in feitelijke instanties verwijst
de Hoge Raad naar de navolgende stukken:
a. het vonnis in de zaak C/08/134668/HA ZA 13-30 van de
rechtbank Overijssel van 15 januari 2014;
b. het arrest in de zaak 200.148.250 van het gerechtshof Arn-
hem-Leeuwarden van 12 april 2016.
Het arrest van het hof is aan dit arrest gehecht.

2. Het geding in cassat ie
Tegen het arrest van het hof heeft MBS beroep in cassatie inge-
steld. De cassatiedagvaarding is aan dit arrest gehecht en maakt
daarvan deel uit.
[verweerder] c.s. hebben geconcludeerd tot verwerping van het
beroep.
De zaak is voor partijen toegelicht door hun advocaten en voor
MBS mede door mr. E.J. Oppedijk van Veen.
De conclusie van de Advocaat-Generaal L. Timmerman strekt
tot verwerping van het cassatieberoep.
De advocaat van MBS heeft bij brief van 15 september 2017 op
die conclusie gereageerd.

3 . Beoordel ing van het middel
3.1. In cassatie kan worden uitgegaan van de feiten en omstan-
digheden vermeld in de conclusie van de Advocaat-Generaal
onder 1. Deze komen, kort samengevat, op het volgende neer.
(i) [verweerder] c.s. waren aandeelhouder in Prowi Holding
B.V. (hierna: Prowi Holding).
(ii) In februari 2002 hebben [verweerder] c.s. de aandelen in
Prowi Holding verkocht aan Olimar B.V. i.o. (hierna: Olimar),
tegen een koopsom van i 8.000.000,=.
(iii) De aandelen zijn in maart 2002 aan Olimar geleverd, tegen
betaling van i 6.000.000,=. Het restant van de koopsom bleef
Olimar schuldig aan [verweerder] c.s.
(iv) In juli 2002 heeft de toenmalige advocaat van Olimar aan
[verweerder] c.s. geschreven dat de koopovereenkomst ter zake
van de aandelen Prowi Holding is tot stand gekomen door on-
der meer bedrog van de zijde van [verweerder] c.s.
(v) Olimar is in september 2002 failliet verklaard.
(vi) De curator van Olimar heeft in februari 2012 de vordering
tot schadevergoeding op [verweerder] c.s. ter zake van, kort ge-
zegd, het gestelde bedrog, overgedragen aan MBS.
(vii) De advocaat van MBS heeft in maart 2012 de verjaring van
alle aanspraken en vorderingen van MBS tegen [verweerder]
c.s. gestuit.
3.2.1. MBS vordert in deze procedure – kort weergegeven en
voor zover in cassatie van belang – schadevergoeding van [ver-
weerder] c.s. Daaraan heeft MBS ten grondslag gelegd dat [ver-
weerder] c.s. zich bij de verkoop van de aandelen Prowi Hol-
ding aan Olimar schuldig hebben gemaakt aan bedrog en an-
dere onrechtmatige handelingen. Dit bedrog dan wel deze
onrechtmatige handelingen bestond(en) volgens MBS eruit dat
[verweerder] c.s. Olimar opzettelijk onjuiste informatie hebben
gegeven, en belangrijke zaken over de onderneming hebben
verzwegen, teneinde Olimar ertoe te bewegen de koopovereen-
komst aan te gaan.
3.2.2. De rechtbank heeft de hiervoor in 3.2.1 vermelde vorde-
ring van MBS afgewezen.
3.2.3. Het hof heeft het vonnis van de rechtbank bekrachtigd.
Daaraan heeft het hof het volgende ten grondslag gelegd.
Tussen partijen staat vast dat de vordering van MBS is verjaard
als wordt aangenomen dat de tweejarige verjaringstermijn van
art. 7:23 lid 2 BW daarop van toepassing is (rov. 4.3).

De vordering van MBS is niet gegrond op de stelling dat de af-
geleverde zaak niet aan de overeenkomst beantwoordt, maar op
de stelling dat zonder het bedrog geen overeenkomst zou zijn
tot stand gekomen (rov. 4.5).
De verjaringstermijn van art. 7:23 lid 2 BW geldt blijkens de
parlementaire geschiedenis en de rechtspraak van de Hoge
Raad indien, gelet op de feitelijke grondslag van de ingestelde
vordering, ook gekozen had kunnen worden voor een vorde-
ring op de grondslag dat de afgeleverde zaak niet aan de over-
eenkomst beantwoordt (non-conformiteit) (rov. 4.6-4.9).
De feiten die MBS aan haar vordering ten grondslag heeft ge-
legd, had zij ook ten grondslag kunnen leggen aan de stelling
dat de geleverde aandelen niet aan de overeenkomst beant-
woordden. De vordering is dus verjaard (rov. 4.10).
3.3.1. Onderdeel 1A van het middel klaagt dat het hof ten on-
rechte heeft overwogen dat de verjaringstermijn van art. 7:23
lid 2 BW van toepassing is op een (onrechtmatige daads)vorde-
ring uit hoofde van bedrog. Onderdeel 1B voegt daaraan toe dat
het hof blijk heeft gegeven van een onjuiste rechtsopvatting
voor zover het heeft geoordeeld dat de verjaringstermijn van
art. 7:23 lid 2 BW van toepassing is op elke vordering op grond
van bedrog waarbij delen van de feitelijke grondslag ook had-
den kunnen worden gebruikt voor een vordering op grond van
non-conformiteit.
3.3.2. Volgens art. 7:23 lid 1 BW kan de koper geen beroep meer
erop doen dat hetgeen is afgeleverd niet aan de overeenkomst
beantwoordt, indien hij de verkoper daarvan niet binnen be-
kwame tijd nadat hij dit heeft ontdekt of redelijkerwijs had be-
horen te ontdekken, kennis heeft gegeven. Blijkt aan de zaak
een eigenschap te ontbreken die deze volgens de verkoper be-
zat, of heeft de afwijking betrekking op feiten die hij kende of
behoorde te kennen maar die hij niet heeft meegedeeld, dan
moet de kennisgeving binnen bekwame tijd na de ontdekking
geschieden. Art. 7:23 lid 2 BW bepaalt dat rechtsvorderingen
en verweren, gegrond op feiten die de stelling zouden recht-
vaardigen dat de afgeleverde zaak niet aan de overeenkomst be-
antwoordt, verjaren door verloop van twee jaren na de overeen-
komstig het eerste lid gedane kennisgeving. Naar ook blijkt uit
de geschiedenis van haar totstandkoming, geldt deze bepaling,
mede ter bescherming van de belangen van de verkoper, voor
iedere rechtsvordering van de koper die – en ieder verweer van
de koper dat – feitelijk gegrond is op het niet beantwoorden van
de afgeleverde zaak aan de overeenkomst, ook indien door de
koper op deze grondslag (tevens) een rechtsvordering uit on-
rechtmatige daad wordt gebaseerd (zie HR 21 april 2006,
ECLI:NL:HR:2006:AW2582, NJ 2006/272 (Inno/Sluis) en
HR 23 november 2007, ECLI:NL:HR:2007:BB3733, NJ 2008,
552 (Ploum/Smeets)).
Met deze uitleg van art. 7:23 lid 2 BW strookt dat het onbenut la-
ten verstrijken van de in art. 7:23 lid 1 BW bedoelde termijn ook in
de weg staat aan een verweer of vordering op grond van dwaling,
gebaseerd op feiten die eveneens de stelling zouden rechtvaardi-
gen dat de afgeleverde zaak niet aan de overeenkomst beant-
woord (zie HR 26 juni 2007, ECLI:NL:HR:2007:AZ7617,
NJ 2008/606 (Pouw/Visser)).
3.3.3. Art. 7:23 leden 1-3 BW houdt voor het begin van de verja-
ringstermijn uitdrukkelijk rekening met het geval dat de verko-
per opzettelijk een onjuiste indruk over de eigenschappen van
de zaak heeft gewekt. Gelet hierop, en mede in het licht van de
parlementaire geschiedenis van art. 7:23 BW, weergegeven in
de conclusie van de Advocaat-Generaal onder 3.10-3.19, is de
verjaringstermijn van art. 7:23 lid 2 BW ook van toepassing op
een vordering gebaseerd op bedrog waaraan feiten ten grond-
slag liggen die de stelling zouden rechtvaardigen dat de afgele-
verde zaak niet aan de overeenkomst beantwoordt. De verja-
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ringstermijn van art. 7:23 lid 2 BW is slechts niet van toepas-
sing op een vordering wegens bedrog voor zover deze is onder-
bouwd met feiten die zelfstandig, dat wil zeggen los van de fei-
ten die de toewijzing van een non-conformiteitsvordering kun-
nen dragen, bedrog opleveren. De onderdelen, die uitgaan van
een andere rechtsopvatting, falen daarom.
3.4. De klacht van onderdeel 1C kan niet tot cassatie leiden. Dit
behoeft, gezien art. 81 lid 1 RO, geen nadere motivering nu die
klacht niet noopt tot beantwoording van rechtsvragen in het be-
lang van de rechtseenheid of de rechtsontwikkeling.

4. Bes l i s s ing
De Hoge Raad:
verwerpt het beroep;
veroordeelt MBS in de kosten van het geding in cassatie, tot op
deze uitspraak aan de zijde van [verweerder] c.s. begroot op
i 6590,34 aan verschotten en i 2200,= voor salaris.

NOOT
In dit arrest ging het om een aandelentransactie (Prowi Holding
B.V.) waarbij na de aankoop (februari 2002) en levering (maart
2002) van de aandelen bleek dat de onderneming zwaar verlies
leed, in tegenstelling tot de winstgevendheid die verkopers
hadden beloofd. De koopsom bedroeg i 8.000.000,=, waarvan
i 2.000.000,= schuldig bleef na levering van de aandelen. De
omzet bleek lager dan beloofd, er waren prijsverlagingen
toegezegd aan klanten en er was sprake van liquidatie van een
afdeling. Verkopers hadden dit alles verzwegen voor de koper.
Een aantal maanden na de levering (in juli 2002) heeft de
advocaat van de koper al aan verkopers geschreven dat de
overeenkomst tot stand is gekomen door onder meer bedrog van
de zijde van verkopers. Kort daarna wordt de koper failliet
verklaard (september 2002). De curator van de koper stuit de
verjaring op 23 maart 2007 en draagt in februari 2012 de
vordering tot schadevergoeding op verkopers ter zake van het
gestelde bedrog over aan MBS. De advocaat van MBS heeft
vervolgens op 20 maart 2012 de verjaring van alle aanspraken en
vorderingen van MBS tegen verkopers gestuit.
In cassatie gaat het om de vraag welk verjaringsregime geldt.
MBS klaagt onder meer dat het hof ten onrechte heeft overwogen
1) dat art. 7:23 lid 2 BW van toepassing is op een (onrechtmatige
daads)vordering uit hoofde van bedrog en 2) dat art. 7:23 lid 2
BW van toepassing is op elke vordering op grond van bedrog
waarbij delen van de feitelijke grondslag ook hadden kunnen
worden gebruikt voor een vordering op grond van non-
conformiteit.
De centrale rechtsoverweging van de Hoge Raad in dit arrest is
dat de korte verjaringstermijn van art. 7:23 lid 2 BW (twee jaren
na kennisgeving van het gebrek) ook van toepassing is op een
vordering gebaseerd op bedrog voor zover daaraan feiten ten
grondslag liggen die de stelling zouden rechtvaardigen dat de
afgeleverde zaak niet aan de overeenkomst beantwoordt. Dat
oordeel had de Hoge Raad – gebaseerd op de
totstandkomingsgeschiedenis van het artikellid – al eerder
gegeven ten aanzien van rechtsvorderingen en/of verweren
gebaseerd op onrechtmatige daad en dwaling waaraan feiten ten
grondslag liggen die ook de stelling zouden rechtvaardigen dat de
afgeleverde zaak niet aan de overeenkomst beantwoordt. In dit
arrest verwijst de Hoge Raad ook weer naar die rechtspraak: HR
21 april 2006, ECLI:NL:HR:2006:AW2582, NJ 2006/272 (Inno/
Sluis, m.b.t. onrechtmatige daad), HR 23 november 2007,
ECLI:NL:HR:2007:BB3733, NJ 2008/552 (Ploum/Smeets, m.b.t.
onrechtmatige daad) en HR 26 juni 2007,

ECLI:NL:HR:2007:AZ7617, NJ 2008/606 (Pouw/Visser, m.b.t.
dwaling).
De Hoge Raad motiveert het oordeel voorts met de overweging
dat de wettekst van art. 7:23 lid 1-3 BW voor het begin van de
verjaringstermijn uitdrukkelijk rekening houdt met het geval dat
de verkoper opzettelijk een onjuiste indruk over de
eigenschappen van de zaak heeft gewekt. Daarnaast is voor het
oordeel van belang de parlementaire geschiedenis die door de
A-G is aangehaald in zijn conclusie.
Uit meerdere passages uit de parlementaire geschiedenis leidt de
A-G af dat de wetgever bedrog niet heeft willen uitsluiten van de
werking van art. 7:23 BW. De minister heeft bij de behandeling van
art. 7:23 BW zelfs een aantal malen uitdrukkelijk aangegeven dat
bedrog onder de werking van art. 7:23 lid 2 BW valt (zie r.o. 3.19
conclusie A-G). De A-G merkt daarnaast nog op dat de eerdere
rechtspraak van de Hoge Raad zo ruim geformuleerd is, dat hij
hierin ook een aanwijzing kan zien dat bedrog niet van de werking
van art. 7:23 lid 2 BW is uitgesloten (zie r.o. 3.23 conclusie A-G).
Tot slot hecht hij (na verschillende opvattingen in de literatuur te
hebben besproken) bijzonder belang aan de opvatting van
mevrouw Schelhaas (H.N. Schelhaas, ‘Klagen over bedrog!’, NTBR
2013, 6) die kort gezegd inhoudt dat een koper meestal niet zal
ageren vanwege het bedrog, maar omdat hij niet heeft gekregen
wat is overeengekomen. Als hij precies het overeengekomene zou
hebben gekregen, was er voor hem immers geen reden tot klagen.
Een dergelijke vordering is dan toch feitelijk vooral een vordering
uit hoofde van non-conformiteit, waarvoor nu juist het uniforme
verjaringsregeling geldt, aldus mevrouw Schelhaas. Al met al
concludeert de A-G dus dat het hof geen blijk heeft gegeven van
een onjuiste rechtstoepassing bij de toepassing van art. 7:23 lid 2
BW in dit geval.
Dit arrest is belangwekkend omdat geruime tijd omstreden was
of bedrog naast onrechtmatige daad en dwaling ook onder de
werkingssfeer van art. 7:23 lid 2 BW zou moeten vallen. De Hoge
Raad was hier nog niet expliciet over geweest en de literatuur was
verdeeld. Zo betoogde Hijma (in onder andere: Jac. Hijma,
‘Klachtplicht en bedrog’, WPNR 2009/6781) dat dit niet zo zou
moeten zijn, omdat er een rechtssystematisch onderscheid
bestaat tussen non-conformiteit (wanprestatie) en bedrog
(wilsgebreken). Bij wanprestatie krijgt de koper niet waarop hij
recht heeft, bij bedrog wel. Bij bedrog gaat het over een
discrepantie tussen enerzijds de feitelijke situatie en anderzijds
de situatie die zou zijn ontstaan als de verkoper de koper niet
had misleid: wellicht geen overeenkomst, of een overeenkomst
met een andere inhoud. Aldus behoort bedrog niet tot het terrein
van art. 7:23 BW en zou het daar dan ook niet onder geschoven
moeten worden, aldus Hijma. De rechtszekerheid voor de
verkoper acht Hijma niet voldoende klemmend om tot een ander
oordeel te komen, in tegendeel zelfs: ‘Juist bij bedrog echter
komt het mij voor dat het belang van een verkoper bij zekerheid
niet gerechtvaardigd mag heten’, aldus Hijma. In het geval van
bedrog acht Hijma geen plaats voor art. 7:23 lid 2 BW omdat de
bedriegende verkoper niet ten koste van de bedrogen koper van
de uit de overeenkomst voortvloeiende voordelen zou moeten
kunnen genieten. De A-G gaat in zijn conclusie ook nog expliciet
in op deze laatste (op zichzelf aansprekende) overweging van
Hijma, maar acht die niet doorslaggevend omdat een koper in
ieder geval twee jaar na zijn kennisgeving (en dus nadat hij met
het gebrek bekend is geworden) de tijd heeft gehad om zijn
vordering in te stellen en de koper bovendien wordt beschermd
door art. 7:23 lid 3 BW, dat bepaalt dat de verjaringstermijn niet
loopt als de koper zijn vordering niet kan instellen als gevolg van
opzet van de verkoper.
Wat er van de voorgaande discussie in de rechtsliteratuur ook zij,
de les uit dit arrest van de Hoge Raad voor de praktijk is
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duidelijk: waar het gaat om koop geldt de korte verjaringstermijn
van art. 7:23 lid 2 BW voor rechtsvorderingen en verweren die
gebaseerd zijn op een feitencomplex dat ook een vordering uit
hoofde van non-conformiteit zou kunnen dragen. Wie – bij een
dergelijk feitencomplex – daar onderuit wil komen, zal het
moeten hebben van de beperkende werking van de redelijkheid
en billijkheid (art. 6:248 lid 2 BW). Wellicht zijn er ook nog
andere schadeplichtige partijen aan te spreken in welke
verhouding de verjaringstermijn van artikel 7:23 lid 2 BW niet
geldt. Men zal voor wat betreft het beroep op art. 6:248 lid 2 BW
echter van goeden huize moeten komen om succes te behalen.
Enerzijds gelet op de terughoudende toepassing die al voortvloeit
uit art. 6:248 lid 2 BW zelf en anderzijds gelet op de opmerking
van de A-G in zijn conclusie voor dit arrest dat een dergelijk
beroep op de redelijkheid en billijkheid in situaties van bedrog
niet steeds succes zou moeten hebben, omdat art. 7:23 lid 2 BW
dan in geval van bedrog een ‘‘dode’’ letter zou worden.
Andersom kan het voor verwerende verkopers uiteraard ook
lonen om in procedures waarin pas na verloop van twee jaren na
kennisgeving een procedure aanhangig is gemaakt, te
onderzoeken of datzelfde feitencomplex ook een vordering uit
hoofde van non-conformiteit zou kunnen dragen. Als dat het
geval is, leidt een beroep op art. 7:23 lid 2 BW naar alle
waarschijnlijkheid dus tot succes.

M. Poelsema
Nysingh advocaten-notarissen N.V.
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