
Vernieuwde voordeelstoerekening

TSN komt met transportbedrijf Vos overeen dat TSN
vijf jaar de opleggers van Vos zal repareren en onderhou-
den. Vos pleegt na twee jaar wanprestatie, zodat TSN de
overeenkomst mag ontbinden en recht heeft op schade-
vergoeding. TSN moet financieel in de positie gebracht
worden alsof Vos geen wanprestatie zou hebben gepleegd.
TSN heeft daarom onder meer recht op drie jaar gederfde
winst. TSN kan de capaciteit in haar werkplaats gebruiken
om onderhoud en reparatie te plegen aan opleggers van
andere transportbedrijven. Mag Vos dit voordeel in
mindering brengen op het nadeel (de gederfde winst) dat
zij aan TSN moet vergoeden? In 2009 vond de Hoge Raad
dat het voordeel van TSN uit nieuwe contracten niet in
mindering behoefde te komen op de gederfde winst die
zij aan Vos moet betalen.1 De Hoge Raad motiveert zijn
oordeel door erop te wijzen dat het nadeel en het voordeel
niet uit dezelfde bron voortvloeien. Het nadeel (de scha-
de) is het gevolg van de wanprestatie. Het voordeel is het
gevolg van goed koopmanschap van TSN. Door haar
eigen inspanningen heeft TSN nieuwe klanten weten te
werven. In termen van het Burgerlijk Wetboek: de schade
en het voordeel vloeien niet voort uit ‘eenzelfde gebeur-
tenis’ (als bedoeld in art. 6:100 BW, de bepaling over
voordeelstoerekening). Voordeelstoerekening is dan niet
aan de orde. Het begrip ‘eenzelfde gebeurtenis’ was de
poort naar wel of geen toerekening van voordeel. Waarom
de Hoge Raad in het ene geval de poort wijd openzette
en in een ander geval de poort op een kier hield, leek ta-
melijk willekeurig.2

Zeven jaar later zet de Hoge Raad (in 2016) de klassieke
vraag, of voordeel uit wanprestatie of onrechtmatige daad
in mindering mag worden gebracht op de te vergoeden
schade, in een ander denkschema.3 Voor voordeelstoere-
kening moeten twee causaliteitsstappen worden genomen.
Dit zijn dezelfde causaliteitsstappen die bepalen of nadeel
(schade) al dan niet het gevolg is van wanprestatie (of een
onrechtmatige daad). Voordeel en nadeel bevinden zich
elk aan een kant van de normschending (zo wist ook de
filosoof uit Betondorp).
Ten eerste is voor voordeelstoerekening vereist dat er
tussen de normschending (wanprestatie, onrechtmatige
daad) en de gestelde voordelen een condicio-sine-qua-
nonverband bestaat. Er is alleen sprake van een verreken-
baar voordeel indien dat voordeel zonder de normschen-

ding niet zou zijn opgekomen. Een condicio-sine-qua-
nonverband is een feitelijk, objectief verband. De tweede
vereiste stap is dat, met inachtneming van de in art. 6:98
BW (toerekening naar redelijkheid) besloten maatstaf,
redelijk moet zijn dat de voordelen in rekening worden
gebracht bij de vaststelling van de te vergoeden schade.
Deze redelijkheidstoets is een zuiver normatieve toets.
De dubbele causaliteitstoets vervangt de toets van ‘een-
zelfde gebeurtenis’ om voordelen al dan niet in aftrek te
mogen brengen. Het redeneerschema van de rechter
wordt daardoor meer zuiver en minder apodictisch dan
met gebruik van het containerbegrip ‘eenzelfde gebeurte-
nis’.4 De Hoge Raad in het arrest TenneT/ABB (r.o. 4.4.3,
slot): ‘Waar in eerdere uitspraken van de Hoge Raad meer
of andere eisen zijn gesteld aan “eenzelfde gebeurtenis”
bij voordeelstoerekening met toepassing van art. 6:100
BW, komt de Hoge Raad daarvan terug.’ Wat de precieze
strekking is van deze passage is niet helder, omdat ondui-
delijk is in welke eerdere uitspraken van de Hoge Raad
over voordeelstoerekening hij meer of andere eisen heeft
gesteld. Onduidelijke arresten leiden tot hoge maatschap-
pelijke kosten, omdat via ‘normale’ cassatieprocedures
of prejudiciële vragen die duidelijkheid van de Hoge Raad
moet worden verkregen.5

Zo ging de Hoge Raad in 2011 uit van een ruim begrip
‘eenzelfde gebeurtenis’ door in een geval waarin iemand
een aantal effectenleasecontracten had gesloten, waarvan
sommige verlies hadden opgeleverd maar andere winst,
toe te staan dat de voordelen van de ene groep contracten
en de nadelen van de andere groep contracten met elkaar
worden verrekend.6 Recent is de Hoge Raad in het arrest
Dexia/X (2017) uitdrukkelijk tot een ander oordeel geko-
men met toepassing van zijn sinds 2016 geldende nieuwe
regime van de dubbele causaliteitsmaatstaf (c.s.q.n. en
TNR).7 In het bijzonder de tweede causaliteitsmaatstaf
van de toerekening naar redelijkheid dwingt tot een meer
open rechtspolitiek antwoord van de rechter op de vraag
welk voordeel redelijk is in aftrek te brengen. De Hoge
Raad benoemt uitdrukkelijk (r.o. 3.6.2) dat het in effec-
tenleasezaken gaat om veel voorkomende vermogensscha-
de die een voortvarende afwikkeling naar uniforme
maatstaven wenselijk maakt. Het is volgens hem daarom
mede gerechtvaardigd dat bij het toerekenen van voorde-
len in effectenleasezaken wordt geabstraheerd van een
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aantal omstandigheden die de bijzondere situatie van de
afnemer betreffen. De Hoge Raad oordeelt daarom onder
meer (r.o. 3.6.7) dat het vanuit een oogpunt van consisten-
te rechtspraak in alle gevallen aanbeveling verdient de in
de lagere rechtspraak als uitgangspunt gehanteerde
termijn van tenminste één jaar te hanteren tussen de af-
loop van een voordelige effectenleasetransactie en een
nadelige, wil het voordeel niet voor verrekening in aan-
merking komen. De Hoge Raad verschuilt zich niet meer
achter de juridische techniek, maar motiveert open en
bloot met rechtspolitieke argumenten wanneer hij in deze
gevallen voordeelstoerekening redelijk vindt en wanneer
niet.
De zoektocht naar welke ‘zelfde gebeurtenis’-arresten
van de Hoge Raad heroverweging verdienen, gaat verder.
Moet Vos/TSN nu anders worden beslist?8 Daar is veel
onzekerheid over. Het Hof Arnhem-Leeuwarden is van
oordeel dat indien een contract voortijdig wordt beëin-
digd, inkomsten uit een nieuw gesloten contract met een
derde over dezelfde materie een voordeel oplevert dat
verrekend moet worden met de schade.9 In een deel van
de literatuur werd het arrest Vos/TSN bekritiseerd omdat
het aanzet tot dubbel incasseren en stilzitten.10 Een ander
deel van de literatuur achtte het arrest Vos/TSN juist. De
aard van de contractuele aansprakelijkheid brengt volgens
die auteurs met zich dat het positief contractsbelang (ge-
derfde winst) ten volle vergoed moet worden en dat een
andere opvatting een bonus op het plegen van wanpresta-
tie zou zijn.11

Een eerste vraag is: wat is er in Vos/TSN beslist? Volgens
Bakels (vicepresident in de Hoge Raad, die het arrest
Vos/TSN meewees) werd de uitkomst voornamelijk ge-
dicteerd door het feit dat TSN, gezien haar reparatiecapa-
citeit, de andere contracten ook zonder de beëindiging
van de overeenkomst met Vos had kunnen sluiten.12 In
termen van de nieuwe dubbele causaliteitstoets bij voor-
deelstoerekening: reeds aan het c.s.q.n.-verband is niet
voldaan. Het voordeel voor TSN (inkomen uit het ver-
richten van reparatiewerkzaamheden aan derden) zou
ook zonder de wanprestatie zijn opgekomen. TSN had
voldoende reparatiecapaciteit om die werkzaamheden te
kunnen verrichten, ook toen zij nog een contract met

Vos had. De uitkomst van Vos/TSN zou onder het huidi-
ge regime van de voordeelstoerekening (de dubbele cau-
saliteitsmaatstaf) niet anders luiden dan onder het oude
regime (waar de kwestie in het teken stond van het begrip
‘eenzelfde gebeurtenis’).
De kernvraag is of, indien eerst door de beëindiging van
de overeenkomst (ontbinding of onregelmatige opzeg-
ging) restcapaciteit vrijkomt die vervolgens wordt benut
voor nieuwe opdrachten, die winst als voordeel verrekend
moet worden met de door de beëindiging veroorzaakte
schade. Ik stel voorop dat de benadeelde geen overdreven
inspanningsplicht heeft om nieuwe opdrachten te verwer-
ven. Hij is door tekortschieten van de schadeveroorzaker
in de vervelende positie gebracht dat hij weer op zoek
moet naar opdrachten. Zijn schadebeperkingsplicht (art.
6:101 BW) strekt daarom niet ver. Indien de benadeelde
nieuwe opdrachten verwerft, is sprake van een c.s.q.n.-
verband: zonder de tekortkoming (en ontbinding) zou
er geen capaciteitsruimte zijn vrijgekomen die met nieuwe
opdrachten is gevuld. Het komt dan aan op de tweede
causaliteitstoets. Is het redelijk het voordeel uit nieuwe
opdrachten in aftrek te brengen op de schadevergoeding?
Naar mijn mening is het redelijk een deel van het voordeel
niet in aftrek te brengen om aldus de benadeelde een in-
centive te geven om nieuwe opdrachten te sluiten.13 De
stok van de schadebeperkingsplicht (art. 6:101 BW) en
de wortel van de beperkte voordeelstoerekening (art.
6:100 BW) dicteren het van de benadeelde te verwachten
gedrag.
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