Plicht tot klagen,
tevens de bewijslast
dragen?
De behandeling van de klachtplicht vanuit
bewijsrechtelijk perspectief

Universiteit van Amsterdam ‐ Faculteit der Rechtsgeleerdheid
Masterscriptie Privaatrechtelijke rechtspraktijk
Anne‐Marijn Leeflang
6 juni 2011

Titel:

Plicht tot klagen, tevens de bewijslast dragen?
De behandeling van de klachtplicht vanuit bewijsrechtelijk perspectief.

Naam student:
Studentnummer:
Adres:

Anne‐Marijn Valerie Leeflang

Telefoon:
E‐mail:
Master:

Privaatrechtelijke rechtspraktijk

Naam begeleider:
Naam meelezer:

Mw. mr. S. Tamboer
Prof. dr. M.B.M. Loos

Datum:

6 juni 2011

2

Inhoudsopgave
Lijst van afkortingen ................................................................................................................... 4
Inleiding ...................................................................................................................................... 5
Hoofdstuk I – De klachtplicht ..................................................................................................... 7
1.

Inleiding ........................................................................................................................... 7

2.

De huidige wettelijke regeling en haar ontstaansgeschiedenis...................................... 7

3.

De ratio van de klachtplicht ............................................................................................ 9

4.

De klachtplicht in de rechtspraak.................................................................................... 9

5.

Kwalificatie van de klachtplicht in het rechtssysteem .................................................. 11

Hoofdstuk II – Civiel bewijsrecht.............................................................................................. 13
1.

Inleiding ......................................................................................................................... 13

2.

De gematigd‐objectiefrechtelijke leer .......................................................................... 13

3.

De bewijslastverdeling .................................................................................................. 14

4.

Afwijken van de hoofdregel .......................................................................................... 15

5.

Wisselwerking tussen materieel recht en bewijsrecht ................................................. 18

Hoofdstuk III – De bewijslastverdeling bij de klachtplicht ....................................................... 20
1.

Inleiding ......................................................................................................................... 20

2.

HR Ploum/Smeets ......................................................................................................... 20

3.

Tegenpolen in de rechtsliteratuur ................................................................................ 21

4.

Tussenbalans ................................................................................................................. 25

5.

HR Ploum/Smeets en de gematigd‐objectiefrechtelijke leer........................................ 27

Conclusie .................................................................................................................................. 29
Literatuurlijst ............................................................................................................................ 31
Aangehaalde rechtspraak......................................................................................................... 34

3

Lijst van afkortingen
AA
A‐G
Art.
Bb
BW
HR
JPBr
NJ
NTBR
Parl. Gesch.
PP
r.o.
Rv
TCR
TvC
WPNR

Ars Aequi
Advocaat‐Generaal
Artikel
Bedrijfsjuridische berichten
Burgerlijk Wetboek
Hoge Raad
Jurisprudentie Burgerlijk Procesrecht
Nederlandse Jurisprudentie
Nederlands Tijdschrift voor Burgerlijk Recht
Parlementaire Geschiedenis
Praktisch Procederen
rechtsoverweging
Rechtsvordering
Tijdschrift voor Civiele Rechtspleging
Tijdschrift voor Consumentenrecht en handelspraktijken
Weekblad voor Privaatrecht, Notariaat en Registratie

4

Inleiding
Op 23 november 2007 1 heeft de Hoge Raad zich uitgelaten over een kwestie die reeds in de
rechtsliteratuur volop bediscussieerd werd, namelijk de bewijslastverdeling bij de
klachtplicht van art. 7:23 lid 1 BW. De klachtplicht houdt – kort gezegd – in dat de koper die
zich erop wil beroepen dat de gekochte zaak niet aan de overeenkomst beantwoordt, de
verkoper binnen bekwame tijd na ontdekking van het gebrek op de hoogte moet stellen.
Indien er niet of niet tijdig wordt geklaagd, heeft dit tot gevolg dat de koper al zijn rechten
verliest.
In bovengenoemd arrest – HR Ploum/Smeets – heeft de Hoge Raad bepaald dat het
aan de koper is om te stellen en bij gemotiveerde betwisting te bewijzen dat hij tijdig bij de
verkoper over de tekortkoming heeft geklaagd. In de rechtsliteratuur zijn diverse schrijvers 2
echter van mening dat de bewijslast niet op de koper maar op de verkoper dient te rusten.
Door de uitspraak van de Hoge Raad is de discussie opnieuw aangewakkerd. Schrijvers zijn in
de pen geklommen om hun ongenoegen over het arrest te uiten. 3 Er is zelfs gesteld dat de
Hoge Raad met dit arrest een bewijsrechtelijke vergissing heeft gemaakt. 4
Het feit dat het arrest in de literatuur zo veel vragen oproept, nodigt uit om de
bewijslastverdeling bij de klachtplicht nader onder de loep te nemen. Men kan zich afvragen
waarom er zo veel over het onderwerp wordt gediscussieerd, hoe de Hoge Raad tot de
uitspraak heeft kunnen komen en waarom deze voor sommigen zo onaanvaardbaar blijkt te
zijn. Om antwoord op deze vragen te kunnen geven, is het nodig de context van het
onderwerp te bepalen.
De bewijslastverdeling bij de klachtplicht heeft enerzijds een materieelrechtelijke
component, namelijk binnen het kooprecht dat geregeld is in de eerste titel van Boek 7 van
het BW. Anderzijds begeeft het onderwerp zich in de procesrechtelijke sfeer van het civiele
bewijsrecht. Het lijkt dus nodig om deze twee pijlers integraal te behandelen. 5
Tussen het materiële recht en het bewijsrecht bestaat een wisselwerking. Zo bepaalt
ons bewijsrecht dat de verdeling van de bewijslast uit het materiële recht valt af te leiden.
Dit principe – vastgelegd in art. 150 Rv – wordt de gematigd‐objectiefrechtelijke leer
genoemd. Niet altijd leidt deze benadering tot het gewenste effect en wordt er naar een

1

HR 23 november 2007, NJ 2008, 552 (Ploum/Smeets en Geelen Tankstations BV).
Onder andere Tjittes, Valk, Snijders, Bollen/Hartlief, Krans en Tamboer.
3
Valk 2008, Tamboer 2008, Krans 2009.
4
Valk 2008, p. 97.
5
Het belang om materieel burgerlijk recht en civiel bewijsrecht integraal te behandelen wordt benadrukt door
Valk 2010, p. 910.
2
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andere, puur bewijsrechtelijke oplossing gezocht. Zo kunnen bewijsregels op hun beurt de
inhoud van het materiële recht bepalen. 6
In deze scriptie onderzoek ik of de Hoge Raad terecht de stelplicht en de bewijslast
op de koper heeft laten rusten of dat de argumenten van de schrijvers die menen dat de
verkoper deze stelplicht en bewijslast draagt, steekhoudender zijn. De centrale
onderzoeksvraag luidt als volgt:
Heeft de Hoge Raad inzake de klachtplicht van art. 7:23 lid 1 BW een onjuiste invulling
gegeven aan het leerstuk van de gematigd‐objectiefrechtelijke leer – vastgelegd in
art. 150 Rv – door de stelplicht en de bewijslast dat niet tijdig is geklaagd op de koper
te laten rusten?
Alvorens op deze vraag antwoord te kunnen geven, is het van belang verschillende
deelonderwerpen te bespreken. In hoofdstuk I staat de klachtplicht centraal. Dit onderwerp
wordt besproken in de bredere context van het Nederlandse kooprecht. Het
bewijsrechtelijke aspect komt in hoofdstuk II aan de orde, waarbij nader wordt ingegaan op
het leerstuk van de gematigd‐objectiefrechtelijke leer. In hoofdstuk III wordt de klachtplicht
vanuit bewijsrechtelijk perspectief behandeld. Daarbij wordt aandacht besteed aan de
verschillende standpunten die in de literatuur te vinden zijn over de bewijslastverdeling bij
de klachtplicht. De scriptie sluit met mijn conclusie waarin ik de centrale onderzoeksvraag
beantwoord.

6

Visser 1997, p. 74.
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Hoofdstuk I – De klachtplicht
1. Inleiding
In dit hoofdstuk wordt de klachtplicht in de bredere context van het Nederlandse kooprecht
besproken. Het is nodig te beseffen dat de klachtplicht niet op zichzelf staat, maar onderdeel
uitmaakt van een wettelijk kader. De ontstaansgeschiedenis en de ratio van de klachtplicht
komen in dit hoofdstuk aan de orde, waarbij tevens wordt ingegaan op relevante
rechtspraak.

2. De huidige wettelijke regeling en haar ontstaansgeschiedenis
De huidige wettelijke regeling van de klachtplicht is te vinden in het eerste lid van art. 7:23
BW 7 en luidt als volgt:
“De koper kan er geen beroep meer op 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 echter 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 doch die hij niet heeft meegedeeld, dan moet de
kennisgeving binnen bekwame tijd na de ontdekking geschieden. Bij een
consumentenkoop moet de kennisgeving binnen bekwame tijd na de ontdekking
geschieden, waarbij een kennisgeving binnen een termijn van twee maanden na
de ontdekking tijdig is.”
De klachtplicht van art. 7:23 lid 1 BW maakt onderdeel uit van het Nederlandse
kooprecht. De kooptitel in ons BW – titel 7.1 – is voortgekomen uit verschillende
internationale bronnen. Zo liggen de LUVI 8 en de CISG 9 ten grondslag aan het huidige
7

Art. 7:23 lid 1 BW wordt als lex specialis beschouwd van art. 6:89 BW. De artikelen lijken qua structuur op
elkaar. Art. 7:23 lid 1 BW is echter specifiek toegespitst op de koopovereenkomst terwijl art. 6:89 BW een
plaats inneemt binnen het algemene verbintenissenrecht. In deze scriptie wordt alleen over art. 7:23 lid 1 BW
gesproken.
8
Loi uniforme sur la vente international des objets mobiliers corporels, Trb. 1964, 117 en Trb. 1968, 13.
(Verdrag houdende een eenvormige wet inzake de internationale koop van roerende lichamelijke zaken). Dit
verdrag geldt niet meer voor Nederland sinds januari 1992.
9
United Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods, Trb. 1981, 184 en Trb. 1986, 61.
Dit verdrag staat beter bekend als het Weens Koopverdrag en heeft de LUVI vanaf januari 1992 vervangen.
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Nederlandse kooprecht. Het op deze verdagen gebaseerde voorontwerp werd in juni 1988
door de Tweede Kamer aanvaard. Nadat de Eerste Kamer het voorontwerp eind 1989 ook
aanvaardde, is het op 1 januari 1992 ingevoerd als de eerste titel van Boek 7 van het BW.
In een later stadium heeft titel 7.1 specifiek ten aanzien van de positie van de
consument 10 een ingrijpende wijziging moeten ondergaan. De EG‐Richtlijn 1999/44/EG
betreffende consumentenkoop (hierna: Richtlijn) 11 diende namelijk in het Nederlandse
kooprecht geïmplementeerd te worden. Nadat de Nederlandse wetgever de Richtlijn op 1
mei 2003 een plaats in het BW had toegekend, waren diverse bepalingen van het
Nederlandse kooprecht – waaronder art. 7:23 BW – op een consumentvriendelijke wijze
aangepast. 12
De kooptitel staat geheel in het teken van de zogenoemde conformiteitsregeling. In
art. 7:17 BW is geregeld dat op de verkoper de verplichting rust een zaak aan de koper te
leveren die aan de koopovereenkomst beantwoordt. Indien de zaak niet conform de
overeenkomst is dan heeft de koper op grond van art. 7:21 BW recht op aflevering van het
ontbrekende, herstel of vervanging. Dit zijn bijzondere rechtsmiddelen. Daarnaast kan de
koper ook te rade gaan bij de algemene rechtsmiddelen uit Boek 6 om zijn recht jegens de
verkoper te laten gelden. Alvorens de koper echter gebruik kan maken van deze
rechtsmiddelen, dient de koper ingevolge art. 7:23 lid 1 BW bij de verkoper over het gebrek
te klagen. Doet hij dit niet of niet tijdig dan heeft dit tot gevolg dat hij niet alleen zijn
bijzondere maar ook zijn algemene rechtsmiddelen verliest. 13
Nederland heeft bij de omzetting van de Richtlijn naar Nederlands recht gebruik
gemaakt van de optie om de consument meer bescherming te bieden dan strikt noodzakelijk
is volgens het minimum harmoniserende uitgangspunt van de Richtlijn. Zo is in Nederland de
mogelijkheid opengelaten dat er een langere termijn van twee maanden wordt
geaccepteerd. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn bij grensoverschrijdend handelen of
wanneer de verkoper geen nadeel ondervindt van het te late klagen. Ondanks deze kleine
tegemoetkoming aan de consument, blijft het uitgangspunt van art. 7:23 lid 1 BW hard. Niet
of niet tijdig klagen = verval van alle rechten. 14
De vraag rijst hoe deze strikte maatregel stand kan houden binnen het kooprecht
waar de consument op handen wordt gedragen. In de navolgende paragraaf komt daarom
de ratio van de klachtplicht aan de orde.

10

Onder het begrip ‘consument’ wordt hier verstaan: een koper, niet handelend in de uitoefening van een
beroep of bedrijf, die een koopovereenkomst sluit met een verkoper die wél handelt in de uitoefening van een
beroep of bedrijf.
11
De Richtlijn heeft tot doel dat er een gemeenschappelijk minimumniveau van consumentenbescherming
wordt geschapen. De Richtlijn schrijft minimumharmonisatie voor. Dat houdt in dat lidstaten naar eigen inzicht
strengere voorschriften kunnen geven om de consument nog meer bescherming te bieden.
12
Hondius & Rijken 2006, p. 94.
13
Verhoeven 2010, p. 155.
14
Meijerink 2010, p. 120.
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3. De ratio van de klachtplicht
De parlementaire geschiedenis wijst ten aanzien van de klachtplicht uit dat de wetgever een
bepaalde ratio voor ogen heeft gehad. 15 De rechtvaardiging om de koper zo hard te treffen
bij te laat klagen is volgens de wetgever gelegen in de noodzaak om de verkoper te
beschermen tegen late en daardoor moeilijke te betwisten klachten. 16
In de literatuur is deze ratio nader toegelicht. Er zijn vier argumenten te noemen ter
rechtvaardiging van bescherming van de verkoper. Ten eerste wordt een spoedige
mededeling van de koper gevergd om te voorkomen dat de verkoper in bewijsmoeilijkheden
raakt. Ten tweede wordt het wenselijk geacht dat de koper spoedig zijn klacht kenbaar
maakt zodat de verkoper in de gelegenheid is om na te gaan of er verdere productie of
fabricage vereist is. Het derde argument heeft te maken met de verhaalsmogelijkheden van
de verkoper op zijn eerdere verkopers, leveranciers of fabrikanten die slechts bij tijdig klagen
ten volle benut kunnen worden. Het vierde en laatste argument houdt verband met de wens
dat de koper zijn zaak zo spoedig mogelijk na aankoop controleert. Door het hanteren van de
sanctie van verval van alle rechten wordt de koper als het ware gestimuleerd zijn aankoop zo
kritisch mogelijk te bekijken. 17
De door de wetgever in het leven geroepen sterke positie van de verkoper is niet
direct tot de praktijk doorgedrongen. Het beroep van de verkoper op het te laat klagen van
zijn koper – met als beoogd gevolg dat kopers rechten als sneeuw voor de zon verdwijnen –
is pas de laatste jaren tot ontwikkeling gekomen in de rechtspraak. De op het eerste gezicht
helder geformuleerde klachtplicht was tot voorkort nog onontgonnen terrein. Dat de
klachtplicht nog de nodige afbakening behoefde alvorens bruikbaar ‘gereedschap’ te kunnen
zijn, blijkt wel uit het feit dat de Hoge Raad in 2007 over dit onderwerp vijf arresten heeft
moeten wijzen. 18
Hierna worden enkele relevante arresten ten aanzien van de klachtplicht besproken.
Op deze manier wordt inzichtelijk tegen welke problemen men in de praktijk aanliep en hoe
de Hoge Raad heeft geoordeeld over hoe om te gaan met de klachtplicht.

4. De klachtplicht in de rechtspraak
De Hoge Raad heeft de door de wetgever geschapen bescherming van de verkoper hoog in
het vaandel staan. In de rechtspraak over de klachtplicht wordt de beschermingsgedachte

15

TM, Parl. Gesch. Inv. Boek 7, p. 146; MvA II, Parl. Gesch. Inv. Boek 7, p. 152.
Tamboer 2008, p. 99‐100.
17
Meijerink 2010, p. 120.
18
Bollen & Hartlief 2009, p. 2808.
16
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uit de parlementaire geschiedenis veelvuldig herhaald. 19 In HR Ploum/Smeets 20 is dit als
volgt verwoord:
“[…] omdat art. 6:89 en art. 7:23 lid 1 mede ertoe strekken de schuldenaar in zoverre
te beschermen dat deze erop moet kunnen rekenen dat de schuldeiser die meent dat
de verrichte prestatie niet aan de overeenkomst beantwoordt, zulks met spoed aan de
schuldenaar mededeelt […]”
Daarnaast is het ‘wapen’ van de verkoper door de Hoge Raad verder geconcretiseerd.
De koper die te laat klaagt, verliest al zijn rechten en vorderingen: geen beroep op
tekortkoming, geen recht op nakoming, opschorting, schadevergoeding, ontbinding,
prijsvermindering en geen beroep op dwaling. 21 Ook de weg van de onrechtmatige daad
heeft de Hoge Raad afgesneden. 22 In de literatuur wordt verder verdedigd dat Hoge Raad
een beroep op bedrog ook onder de werkingssfeer van art. 7:23 lid 1 BW heeft willen laten
vallen. 23
Ten aanzien van de termijn waarbinnen geklaagd moet worden heeft de Hoge Raad
in 2007 het arrest HR Pouw/Visser 24 gewezen. In deze uitspraak is bepaald dat er geen vaste
termijn bestaat. Het antwoord op de vraag of de koper ‘binnen bekwame tijd’ – zoals
verwoord in art. 7:23 lid 1 BW – heeft geklaagd zal moeten afhangen van een afweging alle
betrokken belangen.
In een recent arrest, HR Kortenhorst/Van Lanschot 25 , heeft de Hoge Raad zich
uitgelaten over de manier waarop geklaagd dient te worden. Uit dit arrest kan worden
opgemaakt dat tegen de achtergrond van de ratio van de klachtplicht de koper niet kan
volstaan met een enkele mededeling aan de verkoper. De koper dient de verkoper te
informeren over de aard en de omvang van de tekortkoming zodat dat het de verkoper
duidelijk wordt waar de koper precies ontevreden over is. De wijze waarop dit gebeurt is
vormvrij. Toch zal men in de praktijk bewijsrechtelijk gezien de voorkeur geven aan
schriftelijk klagen omdat een mondelinge klacht moeilijker te bewijzen is. 26
Nu met HR Kortenhorst/Van Lanschot het bewijsrechtelijke aspect kort is aangestipt
en we ons daarmee al meer in procesrechtelijk vaarwater begeven, kan ook HR
Robinson/Molenaar 27 genoemd worden. In dit arrest heeft de Hoge Raad ten aanzien van
19

Ondermeer in HR 21 april 2006, NJ 2006, 272 (Inno Holding Baarn/Sluis), HR 23 maart 2007, NJ 2007, 176
(Brocacef/Simons), HR 29 juni 2007, NJ 2008, 605 (Amsing/Dijkstra‐Post Beheer), HR 13 juli 2007, NJ 2007, 408
(WRA/Oldenhoeck BV).
20
HR 23 november 2007, NJ 2008, 552 (Ploum/Smeets en Geelen Tankstations BV).
21
Tamboer 2008, p. 224.
22
Dit volgt uit HR 23 november 2007, NJ 2008, 552 (Ploum/Smeets en Geelen Tankstations BV), maar was
eerder ook op te maken uit HR 21 april 2006, NJ 2006, 272 (Inno Holding Baarn/Sluis).
23
Tjittes 2007, p. 72.
24
HR 29 juni 2007, NJ 2008, 606 (Pouw/Visser).
25
HR 11 juni 2010, NJ 2010, 331 (Kortenhorst/Van Lanschot).
26
Van Dorp 2010, p. 145.
27
HR 20 januari 2006, NJ 2006, 80 (Robinson/Molenaar).
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het algemenere art. 6:89 BW geoordeeld dat de rechter het niet ambtshalve mag
toepassen. 28 De verkoper dient uitdrukkelijk een beroep te doen op de termijn van art. 7:23
lid 1 BW omdat het de rechter verboden is zelf na te gaan of de koper tijdig zijn klacht bij de
verkoper heeft ingediend. 29
In de volgende paragraaf komt de plaats van de klachtplicht in ons wettelijk systeem,
zoals deze in de rechtsliteratuur is beschreven, aan bod. Daarnaast zal het onderwerp van
het verbod op ambtshalve toepassing nog nader worden toegelicht.

5. Kwalificatie van de klachtplicht in het rechtssysteem
In de parlementaire geschiedenis is te vinden dat de wetgever de klachtplicht beschouwt als
een uitwerking van het leerstuk van de rechtsverwerking. 30 In de literatuur heeft men deze
kwalificatie nader uitgewerkt, mede vanwege het feit dat de wetgever zich onthouden heeft
van een uitgebreide toelichting. 31
Rechtsverwerking is een toepassing van de beperkende werking van de redelijkheid
en billijkheid 32 en brengt met zich mee dat de tussen de rechthebbende en diens
wederpartij geldende regel niet van toepassing is. 33 De koper verliest zijn rechten indien hij
zijn plicht tot klagen verzaakt. Deze plicht van de koper wordt aangeduid met de Duitse term
‘Obliegenheit’, een plicht in oneigenlijke zin. 34 De koper die niet klaagt, ondergraaft hiermee
zijn eigen rechtspositie. 35
Hartlief ziet de klachtplicht in zijn annotatie bij HR Pouw/Visser als een mix van
verjaring en rechtsverwerking. Bij verjaring is enkel tijdsverloop voldoende voor het verval
van rechten. Bij rechtsverwerking is daarnaast ook vereist dat er sprake is van een
bijzondere omstandigheid waardoor bij de schuldenaar een gerechtvaardigd vertrouwen is
gewekt dat de schuldeiser zijn recht niet meer zal inroepen. De klachtplicht is een vorm van
rechtsverwerking waarbij enkel tijdsverloop wel voldoende is voor verval van rechten. 36
Verval van rechten is de sanctie die wetgever legt op te laat klagen door de koper bij
de verkoper. Om die reden wordt in de literatuur beweerd dat art. 7:23 lid 1 BW een
wettelijk vervaltermijn bevat. 37 Een wettelijk vervaltermijn wordt volgens de heersende
opvatting als een termijn van openbare orde beschouwd. Het gevolg van een dergelijke
kwalificatie is dat er sprake is van dwingend recht en dat de rechter gehouden is de
28

Dit geldt ook ten aanzien van art. 7:23 lid 1 BW.
Tjittes 2007, p. 61; Tamboer 2008, p. 222.
30
MvA II, Parl. Gesch. Inv. Boek 7, p. 152; MvA I Parl. Gesch. Inv. Boek 7, p. 157. Zie ook Tjittes 2007, p. 59.
31
Hartlief 2008, p. 364.
32
Art. 6:2 lid 2 en 6:248 lid 2 BW.
33
Tjittes 1999, p. 196.
34
Van Kogelenberg 2007, p. 1006.
35
Ernes & Sijmonsma 2004, p. 38.
36
Hartlief 2008, p. 364.
37
Tjittes 2007, p. 60.
29
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wetsbepaling ambtshalve toe te passen. De rechter gaat dan zelf na of de termijn al dan niet
is overschreden zonder dat een procespartij er een beroep op hoeft te doen. 38 In de
literatuur is hier niet instemmend op gereageerd. 39
Zo meent Tjittes dat de kwalificatie van wettelijke vervaltermijn van openbare orde
ten aanzien van de klachtplicht geen stand kan houden. Volgens hem bevat art. 7:23 lid 1
BW weliswaar een vervaltermijn, maar is die niet van openbare orde. De bepaling dient
namelijk vooral het belang van de schuldeiser en geen openbaar belang. In HR
Robinson/Molenaar is de Hoge Raad ook die mening toegedaan. Het arrest bepaalt expliciet
dat ambtshalve toepassing van art. 6:89 BW niet is toegestaan. In het licht van dit arrest
meent Tjittes dat de wetgever met verval van rechten slechts heeft willen aanduiden dat
niet klagen binnen bekwame tijd ‘sterke werking’ heeft omdat de koper zijn vorderingsrecht
verliest. 40
Nu vast is komen te staan dat het de rechter verboden is art. 7:23 lid 1 BW
ambtshalve toe te passen, zal de verkoper er zelf een beroep op moeten doen. De cruciale
vraag die dan gesteld kan worden, is op wie van de procespartijen – de verkoper of de koper
– de stelplicht en de bewijslast rust dat de koper niet binnen bekwame tijd heeft geklaagd
over de gebreken bij de verkoper. De Hoge Raad 41 en diverse schrijvers 42 hebben hierover
uiteenlopende opvattingen.
Vanwege het feit dat we ons nu op bewijsrechtelijk grondgebied begeven, is nodig dit
aspect in te leiden. Met de nodige bewijsrechtelijke bagage kunnen daarna de verschillende
meningen
worden
besproken.

38

Tamboer 2008, p. 222.
Onder andere door Tjittes 2007, p. 60‐61; Asser‐Hijma 2007, nr. 553; Brons 2007, p. 261; Van Kogelenberg
2007, p. 1006.
40
Tjittes 2007, p. 59‐61.
41
HR 23 november 2007, NJ 2008, 552 (Ploum/Smeets en Geelen Tankstations BV).
42
Onder andere Tjittes, Valk, Snijder, Bollen & Hartlief, Krans en Tamboer.
39
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Hoofdstuk II – Civiel bewijsrecht
1. Inleiding
Ten behoeve van de centrale onderzoeksvraag wordt in dit hoofdstuk aandacht besteed aan
relevante onderwerpen van het civiele bewijsrecht. Op deze wijze kunnen de meningen van
diverse schrijvers over de bewijslastverdeling bij de klachtplicht inzichtelijk worden gemaakt.
Het onderwerp van de gematigd‐objectiefrechtelijke leer – die het huidige bewijsrecht
beheerst – zal in het navolgende een centrale positie innemen. Verder worden diverse
termen zoals stelplicht, bewijslast, bewijsrisico en bevrijdend verweer toegelicht. Tevens
wordt de wisselwerking tussen materieel recht en bewijsrecht aangestipt.

2. De gematigdobjectiefrechtelijke leer
Art. 150 Rv kan als spil worden gezien van het huidige civiele bewijsrecht. Het artikel luidt als
volgt:
“De partij die zich beroept op rechtsgevolgen van door haar gestelde feiten of
rechten, draagt de bewijslast van die feiten of rechten, tenzij uit enige bijzondere
regel of uit de eisen van redelijkheid en billijkheid een andere verdeling van de
bewijslast voortvloeit.”
Deze bepaling weerspiegelt de zogenoemde gematigd‐objectiefrechtelijke leer. Deze
leer is de uitkomst van een concurrentiestrijd tussen verschillende theorieën over
bewijslastverdeling. Voor het oplossen van concrete bewijslastverdelingsvraagstukken
kunnen namelijk verschillende theorieën gevolgd worden. 43
In 1969 werd er gewerkt aan een Regeringsontwerp dat in 1988 heeft geleid tot
invoering van de nieuwe regeling van het bewijsrecht. In die tijd stond de wetgever voor een
dilemma. Welke theorie diende ten grondslag te liggen aan het nieuwe bewijsrecht? De
billijkheidstheorie of de objectiefrechtelijke theorie? 44
De billijkheidstheorie gaat uit van de gelijkheid van procespartijen: de kansen voor
beide partijen om hun zaak te winnen behoren gelijk te zijn. De rechter zal dan in het
concrete geval de bewijslast naar billijkheid moeten verdelen. Hij mag nooit een
onevenredig zware bewijslast op een van de procespartijen leggen. Een voordeel van deze
43
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theorie is dat de praktijk gebaat is met een flexibele benadering van de bewijslastverdeling.
Er is veel ruimte voor partijdebat. De daarmee gepaard gaande vrijheid van de rechter wordt
echter als nadelig ervaren. Het is niet bevorderlijk voor de rechtszekerheid indien er veel
afhangt van het billijkheidsgevoel van de rechter. 45
De concurrent van de billijkheidstheorie is de objectiefrechtelijke theorie. Deze is tot
ontwikkeling gekomen toen het Bürgerliches Gesetzbuch in Duitsland werd ingevoerd. De
grondgedachte van de objectiefrechtelijke leer is dat de taak van de rechter het toepassen
van objectieve rechtsregels op concrete gevallen omvat. De rechter is dus een meer lijdelijke
positie toebedeeld dan bij de billijkheidstheorie. Een groot voordeel van de
objectiefrechtelijke theorie dat in de literatuur 46 wordt genoemd, is dat het een brug slaat
tussen materieel recht en bewijsrecht. Een procedure bij de rechter heeft tot doel een door
partijen gewenst rechtsgevolg uit het materiële recht te verwezenlijken. Het bewijsrecht
staat daarmee als het ware in dienst van het materiële recht. Dit geeft rechtszekerheid
omdat men minder afhankelijk is van de ‘grillen’ van de rechter. Toch worden ook nadelen
gesignaleerd. Er wordt bijvoorbeeld gesteld dat het recht te gevarieerd is om zich in een
schema te laten vangen. Een strikte toepassing van de objectiefrechtelijke theorie zou tot
onbillijke uitkomsten kunnen leiden. 47
Tijdens het wetgevingsproces in de jaren tachtig van de vorige eeuw was de Minister
in eerste instantie voorstander van invoering van de objectiefrechtelijke theorie in het
bewijsrecht. Dit stuitte echter op weerstand in de Tweede Kamer. Om aan de bezwaren
tegemoet te komen heeft men besloten de objectiefrechtelijke insteek enigszins te matigen.
Daarmee was de gematigd‐objectiefrechtelijke leer – zoals wij die hedentendage kunnen
lezen in art. 150 Rv – een feit. 48 De manier waarop de bewijslastverdeling gebaseerd op de
gematigd‐objectiefrechtelijke leer in de praktijk werkt, wordt in de volgende paragraaf
verduidelijkt.

3. De bewijslastverdeling
Uit art. 150 Rv volgt dat de stelplicht vooraf gaat aan de bewijslevering. Indien een
procespartij haar vordering toegewezen wil krijgen, zal zij alles moeten stellen wat de
materieelrechtelijke bepaling daarvoor nodig acht. Zo zal degene die zijn vordering baseert
op de onrechtmatige daad invulling moeten geven aan de eisen die art. 6:162 BW stelt voor
de toewijsbaarheid ervan. 49
Ingevolge art. 149 lid 1 Rv moet de rechter de door de ene partij gestelde feiten en
rechten als vaststaand beschouwen indien de andere partij ze niet of onvoldoende
45
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gemotiveerd betwist. Het gevolg is dat aan bewijslastverdeling niet meer wordt
toegekomen. Indien echter aan de stelplicht wordt voldaan en de wederpartij voldoende
gemotiveerd betwist, is de volgende stap in de procedure aan de orde: de verdeling van de
bewijslast. 50
De bewijslastverdeling doelt op de vraag welke stellingen door welke procespartij
bewezen dienen te worden. Dit is een cruciale fase in een procedure aangezien de bewijslast
gepaard gaat met het zogenoemde bewijsrisico. Dit houdt in dat de procespartij die de
bewijslast heeft, het risico draagt dat gestelde feiten of rechten niet bewezen zullen of
kunnen worden en daardoor de kans loopt het geding te verliezen. 51
De hoofdregel leert ons dat de eisende procespartij – de eiser – die zich op de
rechtsgevolgen van de van de door haar gestelde feiten beroept daarvan ook de bewijslast
draagt. Om te voorkomen dat de vordering van de eiser wordt toegewezen, kan de andere
procespartij – de gedaagde – de stellingen van de eiser niet alleen gemotiveerd betwisten,
hij kan zich op zijn beurt ook beroepen op een of meer zelfstandige feiten met
rechtsgevolgen. De gedaagde roept dan die feiten in die de rechtsgrond van de stellingen
van de eiser onderuit kunnen halen. Dit wordt aangeduid als een ‘bevrijdend verweer’. 52
Het onderscheid tussen een gewoon ontkennend verweer en een bevrijdend verweer
is belangrijk ten aanzien van de bewijslastverdeling. Bij een bevrijdend verweer draagt de
gedaagde namelijk zelf de stelplicht, de bewijslast en het daarmee gepaard gaande
bewijsrisico. In de literatuur wordt een taalkundig ezelsbruggetje gebruikt door een gewoon
ontkennend verweer een “nee, want…verweer” te noemen en een bevrijdend verweer aan
te duiden als een “ja, maar…verweer”. 53 In tegenstelling tot een gewoon ontkennend
verweer wordt bij een bevrijdend verweer dus niet de grondslag van de vordering van de
eiser betwist, maar wordt een beroep gedaan op andere omstandigheden die in de weg
staan aan toewijzing van de eis. 54

4. Afwijken van de hoofdregel
De hoofdregel van de bewijslastverdeling in art. 150 Rv lijkt, theoretisch gezien, helder. De
praktijk is echter gebaat bij een flexibelere benadering. De wetgever heeft zich gerealiseerd
dat de hoofdregel in concrete gevallen tot onbillijke uitkomsten kan leiden. Uit verschillende
materieelrechtelijke bepalingen blijkt dat de wetgever zich met de bewijslastverdeling heeft
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beziggehouden. Termen in wettelijke bepalingen als ‘tenzij’ 55 en ‘wordt vermoed’ 56 kunnen
aangemerkt worden als wettelijke vermoedens. Op deze manier heeft de wetgever dus op
sommige plaatsen in de wet zelf reeds de bewijslastverdeling tussen procespartijen
bepaald. 57
Zoals in de tweede paragraaf van dit hoofdstuk aan bod is gekomen, heeft de
codificatie van de gematigd‐objectiefrechtelijke leer ervoor gezorgd dat tevens de rechter in
staat is de bewijslast anders te verdelen. Art. 150 Rv geeft de rechter die bevoegdheid in
twee gevallen: indien een bijzondere regel daartoe noopt of indien de eisen van redelijkheid
en billijkheid het verlangen. 58
In een recent arrest 59 heeft de Hoge Raad een beroep gedaan op een bijzondere
regel om de bewijslast anders te verdelen. In die zaak wenste een partij vernietiging van een
arbitraal vonnis omdat de arbiters buiten de opdracht getreden zouden zijn. De wederpartij
verweerde zich met de stelling dat vernietiging niet mogelijk was omdat de partij die
vernietiging wenste er al tijdens de arbitrale procedure mee bekend was of kon zijn. De Hoge
Raad overweegt in r.o. 3.5.3. als volgt:
“Het voorschrift van art. 1065 lid 4 strekt ertoe zoveel mogelijk te voorkomen dat een
arbitraal vonnis moet worden vernietigd op de grond dat het scheidsgerecht met
schending van zijn opdracht uitspraak heeft gedaan. Hoewel de tekst van lid 4 in het
licht van de hoofdregel van art. 150 Rv. steun lijkt te bieden aan de opvatting waarop
de klacht van het onderdeel berust, brengt het voorgaande mee dat de stelplicht en
de bewijslast ten aanzien van het in art. 1065 lid 4 genoemde geval rusten op de partij
die vernietiging vordert van het arbitraal vonnis wegens overschrijding van de
opdracht.”
De Hoge Raad geeft aan dat er een bijzondere regel in het spel is waardoor de bewijslast niet
volgens de hoofdregel verdeeld dient te worden. 60 Welke betekenis deze uitspraak kan
hebben voor het vraagstuk van de bewijslastverdeling bij de klachtplicht zal in hoofdstuk III
worden besproken.
Het is de rechter dus toegestaan om onder bovengenoemde omstandigheden van de
hoofdregel af te wijken. Echter, een andere bewijslastverdeling zal wel gemotiveerd dienen
te worden. Van de rechter wordt verlangd dat hij de omstandigheden vaststelt die hem tot
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die beslissing hebben geleid en hij dient zijn gedachtegang inzichtelijk te maken. Deze eis is
overeenkomstig de standaard motiveringsplicht die de Hoge Raad hanteert. 61 Zo overweegt
de Hoge Raad in r.o. 3.6 van HR 12 januari 2001, NJ 2001, 419 als volgt:
“Mogelijk is dat uit de eisen van redelijkheid en billijkheid een andere verdeling van de
bewijslast voortvloeit (art. 177 Rv.) 62 en daarmee een andere verdeling van het
bewijsrisico. De rechter die oordeelt dat van dit een en ander sprake is zal dan echter
de omstandigheden dienen vast te stellen die hem tot dit oordeel hebben geleid en
inzicht dienen te geven in de gedachtegang die hij daarbij heeft gevolgd.”
Door de invoering van de gematigd‐objectiefrechtelijke leer kan in de praktijk onder
bepaalde omstandigheden een te rigide bewijslast worden voorkomen. In de rechtspraak
zijn verschillende constructies tot ontwikkeling gekomen om de procespartij op wie de
bewijslast rust tegemoet te komen. Dit kan zelfs al in de fase voorafgaand aan de
bewijslastverdeling door middel van de methode van de ‘verzwaarde stelplicht’. Een
voorbeeld van een toepassing van de verzwaarde stelplicht kan gevonden worden in de
medische sfeer. 63 Zo kan in een procedure tussen een arts en een patiënt van de arts
worden verlangd ‘dat hij voldoende feitelijke gegevens verstrekt ter motivering van zijn
betwisting van de stellingen van de patiënt ten einde deze aanknopingspunten voor
eventuele bewijslevering te verschaffen.’ 64
Een andere, meer vergaande, constructie is de zogenoemde ‘omkeringsregel’ met
betrekking tot causaal verband bij onrechtmatige daad en een toerekenbare tekortkoming in
de nakoming van een verbintenis. Hierbij wordt de positie van de procespartij die ingevolge
de hoofdregel van art. 150 Rv de bewijslast draagt, verlicht doordat de rechter reeds uitgaat
van een causaal verband tussen een bepaalde gedraging en de ontstane schade. Met name
in jurisprudentie over schending van verkeers‐ en veiligheidsnormen wordt de
omkeringsregel aangetroffen. 65 De formule luidt als volgt:
“[…] dat, indien, zoals hier, door een als onrechtmatige daad of wanprestatie aan te
merken gedraging een risico ter zake van het ontstaan van schade in het leven is
geroepen en dit risico zich vervolgens verwezenlijkt, daarmee het causaal verband
tussen die gedraging en de aldus ontstane schade in beginsel is gegeven en dat het
aan degene die op grond van die gedraging wordt aangesproken, is om te stellen en
te bewijzen dat die schade ook zonder die gedraging zou zijn ontstaan.” 66
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Men moet er op bedacht zijn dat bovengenoemde mechanismen van de verzwaarde
stelplicht en de omkeringsregel weliswaar sleutelen aan de bewijslast om deze billijker te
maken, maar dat dit geen verlegging van het bewijsrisico met zich mee brengt. Met andere
woorden, het risico dat de gestelde feiten niet bewezen worden, blijft voor rekening van de
partij die op grond van de hoofdregel de bewijslast draagt. Slechts op basis van een
bijzondere regel of op grond van de eisen van de redelijkheid en billijkheid zal de bewijslast
écht omgekeerd kunnen worden, in die zin dat het bewijsrisico ook meeverhuist naar de
andere procespartij. 67
Uit het voorgaande blijkt dat er bij de verdeling van de bewijslast soms sprake is van
maatwerk. Bij onduidelijkheden over de bewijslastverdeling is het vanuit het oogpunt van de
gematigd‐objectiefrechtelijke leer wenselijk dat er in beginsel steun wordt gezocht in het
materiële recht. In de volgende paragraaf wordt op dit aspect nader ingegaan.

5. Wisselwerking tussen materieel recht en bewijsrecht
Door de gematigd‐objectiefrechtelijke leer als uitgangspunt te nemen is de nauwe
verwevenheid tussen materieel recht en bewijsrecht een feit geworden. Er is sprake van een
wisselwerking omdat het materiële objectieve recht als leidraad geldt voor de
bewijslastverdeling, terwijl bewijsregels op hun beurt mede de inhoud van dat recht kunnen
bepalen. 68 Geënt op deze gedachte heeft de wetgever tijdens het opstellen van het nieuw
BW – met name de boeken 3, 5, 6 en 7 – getracht de materiële wetbepalingen zo op te
stellen dat hieruit de bewijslast reeds voldoende duidelijk zou blijken. 69
In de praktijk blijkt de duiding van de materieelrechtelijke regels niet altijd even
gemakkelijk om daaruit vervolgens de bewijslastverdeling te destilleren. Het vereist een
goede kennis van het materiële recht om de regels juist te kunnen interpreteren. 70
Een voorbeeld van een manier om de bewijslastverdeling uit het materiële recht af te
leiden is de systematische benadering van Lewin. Hij maakt onderscheid tussen materiële
rechten van statische aard en materiële rechten van dynamische aard. Een voorbeeld van
een materieel recht van dynamische aard is het recht op nakoming van een verbintenis om
te geven. Bij de totstandkoming van een dergelijke verbintenis is het doel dat het door
nakoming teniet zal gaan. Indien er een beroep wordt gedaan op de revindicatie van een
zaak op grond van eigendom is er sprake van een materieel recht van statische aard.
Eigendom betreft het recht van ongestoord genot van een zaak en is daarmee gericht op het
in stand houden van die toestand. 71
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Het onderscheid tussen deze twee verschillende materiële rechten kan volgens Lewin
bijdragen aan het destilleren van de bewijslastverdeling uit het materiële recht:
“[…] indien het door eiser ingeroepen recht statisch van aard is, dient eiser te
bewijzen dat de door hem gestelde toestand waarop het recht is gebaseerd, op het
moment van beoordelen nog bestaat. Indien het door eiser ingeroepen recht
dynamisch van aard is en de totstandkoming daarvan niet is betwist, dient gedaagde
te bewijzen dat de door hem gestelde gebeurtenis heeft plaatsgehad waardoor het
door eiser ingeroepen recht teniet is gegaan.” 72
Ook Valk kan genoemd worden als pleitbezorger voor een meer gecombineerde
behandeling van materieel recht en bewijsrecht. Volgens hem worden de disciplines in de
literatuur te weinig tezamen behandeld, terwijl de praktijk hier juist gebaat bij zou zijn. Ten
aanzien van het contractenrecht meent hij dat een integrale behandeling daarvan met het
bewijsrecht de werking en de praktische betekenis van de materieelrechtelijke bepalingen
inzichtelijker kan maken. 73
In dit hoofdstuk is de totstandkoming van de gematigd‐objectiefrechtelijke leer aan
bod gekomen. Daarnaast is besproken hoe de praktijk omgaat met het verdelen van de
bewijslast en hoe nauw materieel recht en bewijsrecht met elkaar verweven kunnen zijn.
Deze kennis is voor het volgende hoofdstuk van belang omdat daarin de onderwerpen van
de klachtplicht en de bewijslastverdeling met elkaar gecombineerd worden. Verschillende
schrijvers zullen aan bod komen die hun mening hebben gevormd over het vraagstuk van de
bewijslastverdeling bij de klachtplicht. Centraal staat daarbij het omstreden arrest HR
Ploum/Smeets, waarin de Hoge Raad zowel de stelplicht als de bewijslast op de koper heeft
laten rusten.
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Hoofdstuk III – De bewijslastverdeling bij de klachtplicht
1. Inleiding
Met de opgedane kennis uit de voorgaande hoofdstukken zal in dit hoofdstuk de vraag
centraal staan hoe de bewijslast bij de klachtplicht verdeeld dient te worden. Over het
antwoord op deze vraag bestaan uiteenlopende opvattingen, welke in het navolgende
tegenover elkaar worden gezet. Het arrest HR Ploum/Smeets zal hierbij een centrale rol
innemen. Voorts zal besproken worden in hoeverre het arrest een aan de eisen van de
gematigd‐objectiefrechtelijke leer conforme beslissing bevat.

2. HR Ploum/Smeets
De zin uit het arrest HR Ploum/Smeets die voor veel opschudding heeft gezorgd, luidt als
volgt:
“4.8.4. […] Het hof heeft voorts miskend dat op Smeets [de koper, AML] in verband
met het bepaalde in art. 6:89 BW en in art. 7:23 BW de verplichting rustte te stellen,
en bij gemotiveerde betwisting te bewijzen, dat en op welke wijze zij tijdig en op een
voor Ploum [de verkoper, AML] kenbare wijze heeft geklaagd over de onderhavige
tekortkoming.”
Het betreft de slotpassage van de uitspraak en zal bij een snelle lezing niet eens direct
opvallen. 74 Toch is de overweging slechts voor één lezing vatbaar: op de koper rust de
stelplicht en bewijslast van het feit dat hij tijdig bij de verkoper heeft geklaagd.
De feiten van de zaak laten zich als volgt samenvatten. Smeets, de koper, heeft van
Ploum, de verkoper, een perceel grond met daarop een tankstation gekocht. Na de levering
blijkt de grond van het perceel sterk verontreinigd te zijn. Smeets stelt Ploum hiervoor
aansprakelijk. Nadat de clausules in het koopcontract ter discussie staan en wordt ingegaan
op de leer van de bindende eindbeslissing, staat de klachtplicht ter discussie. De Hoge Raad
bepaalt, zoals uit het bovenstaande citaat blijkt, dat Smeets moet stellen en bewijzen dat zij
tijdig bij Ploum heeft geklaagd over het gebrek in de geleverde prestatie. 75
De Hoge Raad heeft met dit arrest duidelijk kleur bekend ten aanzien van de
bewijslastverdeling bij de klachtplicht. Het is echter de vraag of ons hoogste rechtscollege
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hiermee wel het juiste antwoord heeft gegeven op het vraagstuk. In de volgende paragraaf
wordt duidelijk dat de beslissing voor sommigen geen bevredigende oplossing heeft
geboden. De in de literatuur geconstateerde ‘haken en ogen’ worden besproken.

3. Tegenpolen in de rechtsliteratuur
Alvorens het arrest HR Ploum/Smeets werd gewezen, werd het probleem van de
bewijslastverdeling bij de klachtplicht in de literatuur opgemerkt. Over de kwestie op wie
van beide partijen de bewijslast rust dat er al dan niet tijdig is geklaagd, bestaan
verschillende visies.
Asser kan worden ingedeeld bij de categorie auteurs die meent dat de bewijslast voor
rekening van de koper dient te komen. Via een puur tekstuele benadering van art. 7:23 lid 1
BW komt Asser in eerste instantie tot de conclusie dat de bewijslast de verkoper toebehoort.
Indien immers de verkoper stelt dat de koper niet binnen bekwame tijd heeft geklaagd,
waardoor deze geen beroep meer kan doen op zijn rechten, verwacht men de bewijslast ook
aan de zijde van de verkoper. Asser betrekt echter de ratio van de artikelen 7:23 lid 1 en 6:89
BW – bescherming van de belangen van de verkoper/schuldenaar – erbij en komt dan tot
een andere conclusie. Volgens Asser kan niet anders geoordeeld worden dan dat de
bewijslast op het bord van de koper dient te komen, wil er geen afbreuk gedaan worden aan
de door wetgever in het leven geroepen beschermingsgedachte ten aanzien van de
verkoper. De stelplicht dient volgens Asser wel voor rekening van de verkoper te komen. 76
Op het punt van de bewijslast staat Tjittes lijnrecht tegenover Asser. Volgens hem
behoort de bewijslast de verkoper toe omdat een beroep door de verkoper op art. 7:23 lid 1
BW is te beschouwen als een bevrijdend verweer. 77 Indien de koper aanvoert dat er sprake
is van een non‐conforme zaak, zijn rechten wegens wanprestatie wil uitoefenen en de
verkoper hier vervolgens op reageert door te stellen dat de koper hierover niet of te laat
heeft geklaagd, is dat verweer te beschouwen als een bevrijdend verweer. 78 De verkoper
beroept zich immers op een grond die aan de toewijzing van de vordering de koper in de
weg staat. Zoals in het vorige hoofdstuk aan de orde is gekomen, brengt de kwalificatie van
bevrijdend verweer met zich mee dat de verkoper de bewijslast en het daarmee gepaard
gaande bewijsrisico draagt. Dit is een benadering vanuit de systematiek van het bewijsrecht.
In de parlementaire geschiedenis is te vinden dat de wetgever de klachtplicht
beschouwt als een vorm van rechtsverwerking. Omdat de sanctie op het verwerken van
recht zwaar is, zijn de schrijvers Ernes en Sijmonsma van mening dat de stelling van de
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verkoper dat er te laat geklaagd is stevig onderbouwd dient te zijn. 79 Op dit punt delen zij de
mening van Tjittes, die eveneens pleit voor hoge eisen aan het aannemen van
rechtsverwerking. 80 In tegenstelling tot Tjittes plaatsen Ernes en Sijmonsma de bewijslast
vervolgens bij de koper en volgen daarmee de lijn van Asser.
De voornaamste reden om de bewijslast bij de koper te plaatsen is volgens Ernes en
Sijmonsma gelegen in het feit dat, als de verkoper zou moeten bewijzen dat niet tijdig is
geklaagd, men de verkoper zou opzadelen met het bewijzen van een negatief feit. Dit zou in
strijd met het aloude bewijsrechtelijke adagium ‘negativa non sunt probanda’, oftewel:
ontkenningen behoeven niet bewezen te worden. De heersende opinie is namelijk dat
bewijs van negatieve feiten niet of nauwelijks kan worden geleverd. Volgens Ernes en
Sijmonsma is de koper gemakkelijker dan verkoper in staat aan te tonen dat hij aan zijn
klachtplicht heeft voldaan. De koper kan daartoe bijvoorbeeld eerdere brieven overleggen
en getuigen oproepen. Om hun mening verder te onderbouwen verdedigingen Ernes en
Sijmonsma voorts dat in art. 7:23 lid 1 BW een voorwaardelijke verbintenis valt te lezen. De
koper heeft een verbintenis onder de voorwaarde dat hij tijdig geklaagd heeft over de
prestatie. 81
Op de standpunten van Ernes en Sijmonsma is door een andere schrijver, Valk, kritiek
geuit. Valk verdedigt dat de bescherming die art. 7:23 lid 1 BW de verkoper biedt helemaal
niet tot een lege huls wordt gemaakt door de verkoper het bewijs van een negatief feit op te
dragen:
“Wanneer men aan de concreetheid waarmee de koper dient aan te voeren wanneer
en op welke wijze hij heeft geklaagd, zodanige eisen stelt dat de verkoper voor
bewijslevering aanknopingspunten heeft – en zodanige eisen zal men inderdaad
moeten stellen – is het voor de verkoper zeer wel mogelijk om te bewijzen dat niet is
geklaagd.” 82
Daarnaast bestrijdt Valk ook het standpunt van Ernes en Sijmonsma dat tijdig
protesteren een voorwaarde is voor uitoefening van een of meer rechten van de koper. Dit
staat volgens hem niet in de wettekst zoals dat bijvoorbeeld wel het geval is bij het
wetsartikel voor schadevergoeding 83 waarin ‘verzuim’ als voorwaarde wordt genoemd. Valk
zet zijn standpunt kracht bij door te wijzen op het gegeven dat de wetgever bij het
formuleren van de wetsartikelen van het BW reeds rekening heeft gehouden met de
bewijslastverdeling. 84
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Valk erkent de beschermingsgedachte die aan art. 7:23 lid 1 BW ten grondslag ligt. Hij
meent echter dat dit enkele gegeven onvoldoende grond is om de bewijslast bij de koper te
plaatsen. Hij stelt zich de vraag of de beschermingsregel van een zodanig sterke aard is dat
het onaanvaardbaar zou zijn dat de verkoper die zich erop beroept, de bewijslast van een of
meer feiten zou dragen. Valk voert twee argumenten aan waarom dit volgens hem niet zo is.
Het eerste argument is van rechtsystematische aard. De klachtplicht is een
toepassing van het klassieke leerstuk van rechtsverwerking waarbij het vaste rechtspraak
was dat degene die stelt dat de andere partij zijn recht heeft verwerkt, hij de bewijslast
draagt van de omstandigheden die rechtsverwerking meebrengen.
Het tweede argument is van rechtspolitieke aard. Indien de koper op tijd klaagt, heeft
dat gegeven geenszins invloed op de vraag of de verkoper al dan niet tekort is geschoten.
Wanneer het verval van rechten art. 7:23 lid 1 BW niet intreedt, heeft dat slechts tot gevolg
dat partijen met elkaar in debat gaan over de vraag of er sprake is van non‐conformiteit. In
dit debat draagt de koper de bewijslast van de tekortkoming door de verkoper en tevens van
de overige voorwaarden van bijvoorbeeld schadevergoeding en ontbinding. Volgens Valk zou
het in het licht van het gehele kooprecht onevenwichtig zijn om op de koper ook de last te
leggen dat hij tijdig heeft geprotesteerd bij de verkoper. Indien de bescherming die art. 7:23
lid 1 BW aan de verkoper biedt te ver wordt doorgevoerd, zou de grondgedachte van het
kooprecht en vooral het consumentenrecht – namelijk de bescherming van de
koper/consument – op de tocht kunnen komen te staan. 85
Met dit laatste is Valk bijgevallen door Tamboer. Zij meent eveneens dat indien de
bewijslast bij de koper wordt geplaatst, de belangenafweging te veel doorslaat in het
voordeel van de verkoper. Vooral in het consumentenrecht, waarin de consument als
zwakkere partij veel bescherming geniet, zou dit tot ongewenste gevolgen kunnen leiden. 86
Net zoals voor Valk is voor annotator Krans enkel de beschermingsgedachte die aan
art. 7:23 lid 1 BW ten grondslag ligt niet voldoende grond om de bewijslast anders dan de
hoofdregel te verdelen. Met Ernes en Sijmonsma is Krans van mening dat het voor de koper
feitelijk gezien eenvoudiger zal zijn te bewijzen dat hij tijdig heeft geklaagd, dan dat het voor
de verkoper zal zijn om te bewijzen dat zijn wederpartij niet tijdig heeft geprotesteerd.
Echter, die constatering is volgens hem eerder een reden de bewijslast voor de verkoper te
verlichten, dan hem er geheel van te bevrijden en hem de koper toe te bedelen. Krans haakt
hiermee aan bij de mening van Snijders in zijn noot onder HR 25 april 2008, NJ 2008, 553 (De
Vries/Voorst). 87
De mening van Bollen en Hartlief wijst in dezelfde richting. Zij stellen voorop dat
zowel de stelplicht als de bewijslast de verkoper toebehoort. Mocht de verkoper
bewijsnadeel ondervinden – de klacht kan inderdaad moeilijker worden betwist door het te
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laat protesteren door de koper – dan menen zij dat een adequate oplossing gelegen kan zijn
in het verzwaren van de stelplicht van de koper of het omkeren van de bewijslast 88 . 89
Krans trekt de parallel met het leerstuk van de verjaring om de door de Hoge Raad
gekozen bewijslastverdeling in HR Ploum/Smeets via een andere invalshoek te bestrijden. Hij
betoogt dat het zowel bij de schending van de klachtplicht als bij verjaring gaat om
rechtsverlies door niet tijdig handelen. Bij verjaring is het de taak van de schuldenaar te
stellen en zo nodig te bewijzen dat de vordering is verjaard. Door HR Ploum/Smeets blijkt
het van belang geworden welk verweer de verkoper voert. Indien de verkoper zich namelijk
op verjaring baseert, draagt hij daarvan de bewijslast. Indien hij zich echter op de schending
van de klachtplicht beroept, komt de bewijslast voor rekening van de koper.
Voorts merkt Krans op dat door het arrest binnen het gehele art. 7:23 BW een
verschillende bewijslastverdeling is ontstaan. De bewijslast van de klachtplicht van het
eerste lid komt voor rekening van de koper, terwijl ten aanzien van de verjaring uit het
tweede lid 90 de verkoper de bewijslast draagt. Daarbij komt dat de verjaring van lid 2 pas
gaat lopen op het moment dat wordt voldaan aan de klachtplicht uit lid 1. Krans vindt dit
onderscheid in hetzelfde wetsartikel niet fraai. Volgens hem dient voor het eerste en het
tweede lid van art. 7:23 BW dezelfde bewijslastverdeling te gelden omdat de leden met
elkaar in verband staan. Hij pleit ervoor dat – net zoals bij verjaring – de bewijslast ten
aanzien van de klachtplicht de verkoper toekomt. 91
Daarnaast is in de rechtsliteratuur de verhouding van HR Ploum/Smeets ten opzichte
van HR Robinson/Molenaar besproken. Ingevolge laatstgenoemd arrest is het de rechter niet
toegestaan ambtshalve art. 7:23 lid 1 BW toe te passen. Het feit dat de Hoge Raad in HR
Ploum/Smeets de koper niet alleen de bewijslast maar ook de stelplicht heeft toebedeeld,
lijkt in strijd met het verbod op ambtshalve toepassing. Het gevolg is namelijk dat de rechter
eerst zal moeten nagaan of de koper heeft gesteld op tijd geklaagd te hebben, alvorens aan
een inhoudelijke beoordeling van het geschil toe te komen. 92
A‐G Wissink heeft in zijn conclusie voor een recent arrest van de Hoge Raad echter
verdedigd dat de twee arresten niet met elkaar in tegenspraak hoeven te zijn:
“Indien de verkoper een daartoe strekkend verweer voert, zal de koper (voor zover hij
dat nog niet heeft gedaan: alsnog) moeten stellen dat en op welke wijze hij tijdig
heeft geklaagd; wanneer de verkoper bij zijn verweer (of naar aanleiding van de
stellingen van de koper) de stellingen van de koper over het klagen gemotiveerd
betwist, zal de koper dit moeten bewijzen. Zo bezien, komt het erop aan dat – op
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initiatief van de verkoper/schuldenaar – een debat ontstaat over de vraag wat in het
onderhavige geval kan worden beschouwd als "binnen bekwame tijd", zodat de
rechter niet ambtshalve behoeft te toetsen of de koper spontaan heeft gesteld dat hij
tijdig heeft geklaagd.” 93
Volgens Wissink ontstaat er dus naar aanleiding van het verweer van de verkoper vanzelf
een discussie over de vraag of de koper tijdig heeft geklaagd. De rechter hoeft daardoor niet
meer zelf vooraf na te gaan of de koper heeft voldaan aan zijn stelplicht.
Alles overziend kan geconcludeerd worden dat er een bont palet aan opvattingen
bestaat ten aanzien van de bewijslastverdeling bij de klachtplicht. Schrijvers zijn nagegaan
welke al dan niet wenselijke gevolgen het arrest HR Ploum/Smeets met zich mee heeft
gebracht voor zowel het kooprecht/consumentenrecht als voor het civiele bewijsrecht. In de
volgende paragraaf volgt een tussenbalans.

4. Tussenbalans
Om de in de vorige paragraaf besproken verdeeldheid over de bewijslastverdeling bij de
klachtplicht inzichtelijker te maken, volgt hierna een tabel waaruit valt af te leiden welke
positie de Hoge Raad en de aangehaalde schrijvers ten opzichte van elkaar innemen.

Stelplicht
koper
Hoge Raad
Asser
Tjittes
Ernes/Sijmonsma
Valk
Tamboer
Snijders
Krans
Bollen/Hartlief
Wissink

Stelplicht
verkoper

Bewijslast
koper

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Bewijslast
verkoper

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

De conclusie die naar aanleiding van de tabel getrokken kan worden, is dat de Hoge
Raad vrijwel alleen staat in haar standpunt. Met Valk kan geconstateerd worden dat geen
enkele schrijver ervoor heeft gepleit de stelplicht bij de koper te laten rusten. Volgens de
meerderheid zou die opvatting immers een breuk opleveren met de rechtspraak over het
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verbod op ambtshalve toepassing door de rechter. 94 Slechts A‐G Wissink meent dat de
uitspraak van de Hoge Raad niet in strijd hoeft te komen met voorgaande jurisprudentie.
De opvattingen van het merendeel van de schrijvers lijken niet verenigbaar met het
standpunt van de Hoge Raad. Deze schrijvers komen tot de conclusie dat de stelplicht en de
bewijslast – dan wel slechts de bewijslast – niet op de koper behoren te rusten. De vraag die
dan gesteld kan worden is waarom de Hoge Raad er wel voor heeft gekozen om zowel de
stelplicht als de bewijslast bij de koper te plaatsen. Een heldere uiteenzetting van de
beweegredenen zou kunnen bijdragen aan de acceptatie van de keuze die ons hoogste
rechtscollege heeft gemaakt.
Door het lezen van het arrest HR Ploum/Smeets komt de lezer de achterliggende
redenen van de beslissing van de Hoge Raad echter niet te weten. Verscholen in het slot van
het arrest overweegt de Hoge Raad zonder nadere motivering dat naast de bewijslast, ook
de stelplicht de koper toebehoort. Het staat zo verdekt opgesteld dat het een snelle lezer
zelfs zou kunnen ontschieten.
Dit gebrek aan motivering is door verschillende schrijvers opgemerkt. 95 Krans vraagt
zich af wat de gedachtegang is geweest achter de niet nader toegelichte rechtsoverweging
van de Hoge Raad. Hij meent dat er verschillende routes denkbaar zijn. Hij noemt de
mogelijkheid van een toepassing van de hoofdregel van art. 150 Rv: de bewijslast volgt de
stelplicht. Indien de koper met de stelplicht is toebedeeld, betekent dat volgens de
hoofdregel dat de bewijslast automatisch mee overgaat. Het eindresultaat kan volgens Krans
ook gebaseerd zijn geweest op de toepassing van een van de uitzonderingen van art. 150 Rv:
een bijzondere regel of de eisen van redelijkheid en billijkheid. Krans acht het echter niet van
groot belang welke route de Hoge Raad heeft gevolgd. Hij maakt zich meer zorgen over het
in zijn ogen nadelige resultaat van het arrest, namelijk dat het aan de koper is te stellen en te
bewijzen dat hij te laat geprotesteerd heeft. 96
Wiersma overdenkt in zijn noot onder het arrest van de Hoge Raad van 16 april
97
2010 de mogelijkheid dat de Hoge Raad in HR Ploum/Smeets een bijzondere regel van
toepassing heeft verklaard. Deze gedachtegang is het gevolg van het besluit dat de Hoge
Raad heeft genomen inzake het arrest over de vernietiging van het arbitrale vonnis. 98 In dat
arrest is duidelijk te lezen dat de Hoge Raad afwijkt van de hoofdregel van art. 150 Rv omdat
er een bijzondere regel voorrang heeft. Wiersma werpt de vraag op of bij HR Ploum/Smeets
op dezelfde wijze een beroep is gedaan op een bijzondere regel om zodoende af te kunnen
wijken van de hoofdregel van art. 150 Rv. 99
Bovenstaande overdenkingen laten zien dat men in de rechtsliteratuur aan het gissen
is welke weg de Hoge Raad heeft bewandeld om vervolgens de koper de stelplicht en de
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bewijslast toe te kunnen bedelen. De vraag die bij deze constatering rijst is waarom de Hoge
Raad zich onthouden heeft van een duidelijke motivering. De bestaande discussie in de
literatuur over de bewijslastverdeling bij de klachtplicht wijst niet alleen in de richting dat er
tegengestelde meningen bestaan, maar ook dat men zich zorgen maakt over het gebrek aan
motivering van de Hoge Raad. Het is niet ondenkbaar dat een heldere uitleg van ons hoogste
rechtscollege bijgedragen zou hebben aan meer acceptatie van het eindresultaat.
In de volgende paragraaf zal het arrest HR Ploum/Smeets worden besproken in het
licht van de gematigd‐objectiefrechtelijke leer. De centrale vraag daarbij is in hoeverre de
Hoge Raad in overeenstemming met de in het civiele bewijsrecht heersende leer heeft
geoordeeld.

5. HR Ploum/Smeets en de gematigdobjectiefrechtelijke leer
In de tweede paragraaf van hoofdstuk II was te lezen op welke wijze de gematigd‐
objectiefrechtelijke leer in ons civiele bewijsrecht geworteld is geraakt. Men heeft in het
verleden de keuze gehad uit twee theorieën over de bewijslastverdeling. Het verkiezen van
de objectiefrechtelijke leer boven de billijkheidstheorie is een zorgvuldige procedure
geweest. Beide theorieën hebben namelijk positieve kanten. De objectiefrechtelijke leer is
uiteindelijk op verzoek van de Tweede Kamer gematigd. Hieruit blijkt dat het ontwikkelen
van een voor de meerderheid acceptabele bewijslastverdelingstheorie – namelijk de
gematigd‐objectiefrechtelijke leer – maatwerk is geweest.
De gematigd‐objectiefrechtelijke leer neemt het materiële objectieve recht als
uitgangspunt voor de verdeling van de bewijslast. Indien de desbetreffende wetsbepaling
niet expliciet uitsluitsel daarover geeft, zal nagegaan moeten worden wat de strekking van
de bepaling is en of het mogelijk is aan de hand van de structuur en de tekst de
bewijslastverdeling te bepalen. 100 Lewin heeft ten behoeve hiervan een systematische
methode ontwikkeld, welke reeds is besproken.
Art. 150 Rv biedt uitdrukkelijk de mogelijkheid om van de hoofdregel af te wijken.
Voorbeelden van afwijkingen zijn in hoofdstuk II aan de orde gekomen. Daarbij is echter ook
benadrukt dat een andere verdeling van de bewijslast motivering behoeft. Ten behoeve van
de inzichtelijkheid van uitspraken wordt van de rechter verwacht dat hij duidelijkheid
verschaft over de gedachtegang die hem heeft bewogen tot een van de hoofdregel
afwijkende bewijslastverdeling.
Het materiële recht als leidraad nemen om de bewijslast te verdelen en een
motiveringsplicht bij afwijken van de hoofdregel van art. 150 Rv, kunnen beschouwd worden
als twee pijlers van de gematigd‐objectiefrechtelijke leer. De vraag is in hoeverre HR
Ploum/Smeets in deze traditie valt in te passen.
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Ten aanzien van het eerste uitgangspunt kan worden opgemerkt dat het arrest er
geen blijk van geeft dat de Hoge Raad zich heeft bekommerd over de structuur van de
materiële wettekst. De lezing van art. 7:23 lid 1 BW in combinatie met de hoofdregel van art.
150 Rv kan namelijk slechts leiden tot het resultaat van een stelplicht en bewijslast aan de
kant van de verkoper. 101 Het feit dat de Hoge Raad tot een andere bewijslastverdeling is
gekomen, duidt er eveneens op dat zij de ‘hoofdweg’ niet heeft bewandeld. Onder art. 150
Rv is het weliswaar mogelijk om van de hoofdregel af te wijken, maar de Hoge Raad heeft
haar keuze verder niet nader toegelicht. Dit gegeven lijkt in contrast te zijn met het tweede
uitgangspunt, namelijk de motiveringsplicht.
In dit hoofdstuk zijn de meningen uit de rechtsliteratuur ten aanzien van de
bewijslastverdeling bij de klachtplicht aan de orde gekomen. Gebleken is dat er serieuze
kanttekeningen te plaatsen zijn bij het arrest HR Ploum/Smeets. In het laatste,
concluderende hoofdstuk zal antwoord worden gegeven op de centrale onderzoeksvraag.
Daarbij wordt bezien of de kritiek uit de rechtsliteratuur steekhoudend genoeg is om de
uitspraak van de Hoge Raad – met de woorden van Valk – als een bewijsrechtelijke vergissing
te bestempelen.
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Conclusie
In deze conclusie zal ik een antwoord formuleren op de centrale onderzoeksvraag, namelijk
of de Hoge Raad een onjuiste invulling heeft gegeven aan de gematigd‐objectiefrechtelijke
leer door de stelplicht en de bewijslast dat niet tijdig is geklaagd op de koper te laten rusten.
In het eerste hoofdstuk was te lezen dat de Hoge Raad in haar rechtspraak ten
aanzien van de klachtplicht van art. 7:23 lid 1 BW stevig vasthoudt aan de door de wetgever
in het leven geroepen beschermingsgedachte ten behoeve van de verkoper. In het arrest HR
Ploum/Smeets zijn geen argumenten aangetroffen die afbreuk zouden kunnen doen aan dit
gedachtegoed. De Hoge Raad heeft zich enkel geconcentreerd op het behoud van de
bescherming van de verkoper. Vooral op dit punt acht ik het arrest ‘te kort door de bocht’.
De Hoge Raad heeft namelijk de mogelijk nadelige gevolgen van haar besluit – de koper de
stelplicht en de bewijslast toebedelen – niet in overweging genomen. Het lijkt erop dat de
Hoge Raad zich niet gerealiseerd heeft welk effect de beslissing zou hebben op het wettelijk
systeem en eerdere jurisprudentie.
De steken die de Hoge Raad heeft laten vallen, zijn opgepakt door de rechtsliteratuur.
Schrijvers hebben discussie gevoerd over de vraag of en in hoeverre de uitspraak in
tegenspraak is met het wettelijk systeem. In hoofdstuk III is een balans opgemaakt waaruit is
gebleken dat vrijwel geen enkele schrijver het eens is met de beslissing van de Hoge Raad.
Zowel vanuit materieelrechtelijke als bewijsrechtelijke invalshoeken is de cruciale
rechtsoverweging uit HR Ploum/Smeets bestreden. Er zijn parallellen getrokken met art. 7:23
lid 1 BW te vergelijken rechtsfiguren. Daarnaast is het arrest onderworpen geweest aan een
bewijsrechtelijke keuring. Uiteindelijk bleek het onderscheid in perspectief in mindere mate
relevant omdat de conclusie veelal gelijkluidend was: de Hoge Raad heeft met HR
Ploum/Smeets een misslag begaan.
Ook met de grondgedachte van ons civiele bewijsrecht, de gematigd‐
objectiefrechtelijke leer, kan de uitspraak van de Hoge Raad mijns inziens niet worden
verenigd. In de voorgaande hoofdstukken zijn twee pijlers van de gematigd‐
objectiefrechtelijke leer naar voren gekomen, namelijk het materiële objectieve recht als
uitgangspunt nemen voor de verdeling van de bewijslast en de motiveringsplicht van de
rechter indien hij een andere bewijslastverdeling hanteert dan de hoofdregel van art. 150 Rv
voorschrijft. Naar mijn idee is aan beide principes in HR Ploum/Smeets niet voldaan.
Ten aanzien van het eerste punt kan ik met Tjittes opmerken dat, indien men met
een bewijsrechtelijke bril de materiële wettekst van art. 7:23 lid 1 BW leest, het beroep van
de verkoper op dat artikel valt aan te merken als een bevrijdend verweer. Dit standpunt
wordt kracht bijgezet indien men ook acht slaat op de consumentvriendelijke sfeer die
typerend is voor titel 7.1 van het BW. Weliswaar heeft de wetgever met art. 7:23 lid 1 BW de
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verkoper willen beschermen tegen late en daardoor moeilijk te betwisten klachten van de
koper, maar die bescherming is naar mijn mening – zoals Valk betoogt – niet van een
zodanige aard dat zou moeten worden afgeweken van de bewijslastverdeling zoals die uit de
tekst van de wet voortvloeit. Net zoals Snijders en Krans meen ik dat indien de verkoper in
bewijsnood verkeert diens bewijslast gewoon verlicht kan worden.
Ten aanzien van de tweede genoemde pijler van de gematigd‐objectiefrechtelijke
leer kan worden vastgesteld dat de Hoge Raad in HR Ploum/Smeets de beslissing om de
stelplicht en de bewijslast de koper toe te bedelen niet nader heeft gemotiveerd. Dit
gegeven is naar mijn oordeel in strijd met de standaard motiveringsplicht die de Hoge Raad
zelf hanteert, welke is besproken in hoofdstuk II. Deze handelwijze brengt het nadelige
gevolg met zich mee dat men in de rechtsliteratuur aan het gissen is naar de beweegredenen
van de Hoge Raad. Mijns inziens is dat iets wat te allen tijde voorkomen dient te worden.
Voorts onderschrijf ik het oordeel van schrijvers die menen dat HR Ploum/Smeets
wrikt met eerdere arresten van haar hand. In de literatuur is opgemerkt dat een stelplicht
aan kopers zijde in strijd is met het eerdere HR Robinson/Molenaar, waarin het de rechter
werd verboden art. 7:23 lid 1 BW ambtshalve toe te passen. Doordat HR Ploum/Smeets de
stelplicht bij de koper plaatst, kan de rechter toch ambtshalve tot de conclusie komen dat de
koper zijn klachtplicht heeft verzaakt.
Alles overziend ben ik van mening dat de centrale onderzoeksvraag bevestigend
beantwoord zal moeten worden. De argumenten van de schrijvers die menen dat de
stelplicht en de bewijslast de verkoper toebehoren acht ik steekhoudend genoeg om te
concluderen dat de Hoge Raad met HR Ploum/Smeets een onjuiste invulling heeft gegeven
aan de gematigd‐objectiefrechtelijke leer. De koper is weliswaar klager, echter geen
bewijslastdrager.
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