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Het gaat hier om een stamrechtvennootschap. In eerste aan-
leg overwoog de rechtbank dat een stamrechtvennootschap 
als functie heeft het beheren en laten renderen van een ont-
slagvergoeding, met als uiteindelijk doel het verstrekken van 
periodieke uitkeringen. Met een stamrechtvennootschap kan 
een onderneming worden gestart. De ontslagvergoeding 
wordt dan feitelijk het startkapitaal van de te starten onder-
neming. De rechtbank heeft ook aangegeven dat een stam-
rechtvennootschap leningen kan verstrekken aan zowel de 
bestuurder/aandeelhouder als aan de nieuwe onderne-
ming(en), mits op basis van zakelijke voorwaarden en tegen 
een marktconforme rentevergoeding. In hoger beroep is 
deze overweging niet weersproken. In dit kader is ook rele-
vant dat Gouden Tromp volgens haar statuten mede ten doel 
had het stamrechtkapitaal te laten renderen (o.a. beleggen, 
verstrekken van leningen, stellen van zekerheden, het oprich-
ten en financieren van vennootschappen). Dit alles strookt 
met de aard en fiscale achtergrond van een stamrechtven-
nootschap. Het hof geeft daarop aan dat, ervan uitgaande dat 
een stamrechtvennootschap mede ten doel heeft het laten 
renderen van een ontslagvergoeding, er niet spoedig kan 
worden aangenomen dat een bestuurder die handelingen 
verricht om dat doel te verwezenlijken zich aan onbehoorlijk 
bestuur bezondigt. Dit past ook in de huidige leer, nu ‘onder-
nemingsbeslissingen’ per definitie gepaard gaan met het ne-
men van risico’s. Het kan iedere ondernemer overkomen dat 
transacties tegenvallen of dat investeringen ondanks goede 
voorbereidingen niet het gewenste rendement opleveren. 
Als een faillissement dan het gevolg is, is er nog geen sprake 
van kennelijk onbehoorlijk bestuur (r.o. 3.17).
De bestuurder voerde in hoger beroep aan dat hij statutair 
verplicht was een zo hoog mogelijk rendement na te streven, 
en dat het destijds gebruikelijk was dat ondernemingsactivi-
teiten werden gefinancierd vanuit het stamrechtkapitaal. De 
curator heeft dat niet betwist. Het hof overweegt dat het bij 
kennelijk onbehoorlijke taakvervulling moet gaan om hande-
lingen die uiteindelijk de schuldeisers duperen en waarvan 
het besef bij het bestuur aanwezig is. Daartoe behoren niet 
beslissingen die behoren tot het ondernemen. De handelin-
gen van appellant kwalificeren als dergelijke ontplooiing van 
ondernemingsactiviteiten. Zo wijkt het oordeel van het hof af 
van het eerdere oordeel van de rechtbank (Rb. Den Haag 
28 juni 2017, ECLI:NL:RBDHA:2017:7228, r.o. 2.15), inhouden-
de dat geen redelijk denkend bestuurder van een stamrecht-
vennootschap dergelijke handelingen zou hebben verricht 
terwijl reeds betalingsproblemen bestonden. Duidelijk is dat 
de aangesproken bestuurder er nu in hoger beroep in is ge-
slaagd zijn handelingen te relateren aan de normale bedrijfs-
voering van de vennootschap. Ook is voldoende naar voren 
gekomen dat de bestuurder heeft ontkend wetenschap van 
benadeling te hebben gehad, dat hij steeds heeft gekeken of 
het verstandig was zo te handelen (hij was zelf ook schuld-
eiser, het was zijn pensioenvoorziening) en dat de geleden 
verliezen uitsluitend het gevolg waren van de destijds ook 
voor hem onvoorzienbare, plotseling ingetreden economi-
sche recessie.
Opvallend in dit arrest is dat de aard en doelstelling van deze 
stamrechtvennootschap doorslaggevend zijn. Vergelijk wat 
betreft de aard en de doelstelling van een vennootschap Hof 
’s-Hertogenbosch (3 maart 2015, ECLI:NL:GHSHE:2015:689) 
waarin de wijze van ontplooiing van doelstellingen van de 
vennootschap, zoals het exploiteren van registergoederen en 
het deelnemen in andere ondernemingen, werd getoetst. 
Vergelijk ook het arrest van het Hof Arnhem-Leeuwarden 

(20 januari 2015, ECLI:NL:GHARL:2015:302) over de toelaat-
baarheid van dividenduitkeringen en de in de bouwsector 
gebruikelijke wijze van waardering van debiteuren.
Ook ten aanzien van de vordering ex art. 2:9 BW heeft de cu-
rator onvoldoende gesteld om de ernstig-verwijtdrempel te 
bereiken. Met verwijzing naar zijn eerdere overwegingen 
oordeelt het hof dat geen sprake is van handelen in strijd 
met fiscale wetgeving of de statuten. De curator heeft geen 
andere norm aangehaald die ertoe strekt Gouden Tromp te 
beschermen (vgl. bijvoorbeeld Hof Arnhem-Leeuwarden 
14 november 2017, ECLI:NL:GHARL:2017:9983, r.o. 5.6 over 
een tweehandtekeningenclausule). Conclusie: bestuurders-
aansprakelijkheid wordt niet aangenomen en de curator 
wordt veroordeeld tot terugbetaling van hetgeen de bestuur-
der ter uitvoering van de vonnissen aan hem heeft voldaan.
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Burgerlijk procesrecht. Deskundigenbericht. Motive-
ringsplicht. Verbintenissenrecht. Aanneming van werk. 
Wanprestatie. 

[Rv art. 30, 194, 230; RO art. 5; Gw art. 121; BW art. 6:74, 
6:83, 7:750, 7:754, 7:760]Noot mr. R.A.G. de Vaan

Essentie: Burgerlijk procesrecht. Uitleg van een deskundigen-
bericht. Beperkte motiveringsplicht voor beslissing conclusies 
uit deskundigenbericht te volgen (of niet te volgen). Verbinte-
nissenrecht. Geschil over wanprestatie aannemer, meerwerk 
en inhoud overeenkomst.

Samenvatting: Voor de beslissing van een rechter om de be-
vindingen en conclusies van een gerechtelijk aangestelde 
deskundige al dan niet te volgen, geldt een beperkte motive-
ringsplicht. De rechter dient hierbij echter wel alle feiten en 
omstandigheden in aanmerking te nemen die de procespartij-
en naar voren hebben gebracht en de rechter dient op basis 
daarvan in volle omvang te toetsen of er reden is de deskun-
dige niet te volgen. In de hier geannoteerde uitspraak is een 
voorbeeld aan de orde van een situatie waarin de rechter iets 
te gemakkelijk voorbij is gegaan aan stellingen en argumen-
ten die door een procespartij na het uitbrengen van het des-
kundigenbericht naar voren waren gebracht.
In deze zaak twisten de procespartijen onder meer over de 
vraag in hoeverre plasvorming op een stuk grond te wijten is 
aan het aannemingsbedrijf dat bestratingswerkzaamheden 
heeft verricht. Tijdens de procedure ontstaat ook discussie 
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over de vraag of de plasvorming wel plaatsvindt op het ge-
deelte van de grond waarop het aannemingsbedrijf gewerkt 
heeft. Op basis van een deskundigenbericht concludeerde 
zowel de rechtbank als het hof – ondanks de diverse hiertegen 
aangevoerde argumenten door het aannemingsbedrijf en 
haar rechtsopvolgster – dat de plasvorming optrad op het 
straatwerk dat door het aannemingsbedrijf is aangelegd en 
dat de plasvorming voor rekening van het aannemingsbedrijf 
kan worden gebracht.
De Hoge Raad casseert de uitspraak van het hof vanwege het 
feit dat de beslissing van het hof op de vraag of de plasvor-
ming optrad op het straatwerk dat door het aannemingsbe-
drijf was aangelegd onbegrijpelijk is, zeker in het licht van de 
gedingstukken en de verklaringen die partijen tijdens de com-
paritie voor het hof hebben afgelegd. Door vrijwel geheel 
voorbij te gaan aan de argumenten van het aannemingsbe-
drijf en haar rechtsopvolgster op dit punt, heeft het hof zijn 
(beperkte) motiveringsplicht geschonden.

[eiseres], gevestigd te [vestigingsplaats],
eiseres tot cassatie,
advocaat: mr. N.C. van Steijn,
tegen
[verweerster] B.V., gevestigd te [vestigingsplaats],
verweerster in cassatie,
niet verschenen.

Partijen zullen hierna ook worden aangeduid als [eiseres] en 
[verweerster].

Conclusie Advocaat-Generaal
(mr. Kroeze)

1. De feiten
1.1. Het hof Arnhem-Leeuwarden (hierna: het hof) is in zijn 
bestreden arrest van 13 februari 2018 uitgegaan van de vol-
gende feiten.1

1.2. In september 2011 hebben [verweerster] en [A] B.V. 
(hierna: [A]) met elkaar een overeenkomst tot aanneming van 
werk gesloten, waarbij [A] op zich heeft genomen om tegen 
een vergoeding van € 170.500,= exclusief BTW bestratings-
werkzaamheden uit te voeren op het terrein van [verweer-
ster]. Tijdens de uitvoering van het werk is meerwerk over-
eengekomen en uitgevoerd, maar partijen verschillen van 
mening over de vraag in hoeverre dat het geval is. [verweer-
ster] heeft [A] uit hoofde van de overeenkomst en het meer-
werk in totaal € 185.000,= exclusief BTW betaald.
1.3. Op 7 mei 2013 is [A] in staat van faillissement verklaard.
1.4. De curator heeft al hetgeen [verweerster] uit hoofde van 
de overeenkomst nog aan [A] moet betalen, aan [eiseres] ge-
cedeerd. Dit is gebeurd na het eindvonnis (op pagina 1 van de 
hoger beroep-dagvaarding is opgemerkt dat de cessie op of 
omstreeks 19 augustus 2015 plaatsvond). De cessie is aan 
[verweerster] meegedeeld voordat de hoger beroep-dagvaar-
ding werd uitgebracht.

1  Hof Arnhem-Leeuwarden (zittingsplaats Arnhem) 13 februari 2018, 
zaaknummer 200.178.164, ECLI:NL:GHARL:2018:1424, rov. 2.1-2.3 
en voor het procesverloop tot in appel ook rov. 3.1-3.3. Het hof gaat 
in hoger beroep uit van de feiten zoals beschreven in de rechtsover-
wegingen 2.1 tot en met 2.11 van het tussenvonnis van de rechtbank 
Midden-Nederland van 19 juni 2013. Het hof vat dit samen en vult 
dit op enkele punten aan met wat in hoger beroep vast is komen te 
staan.

2. Het procesverloop
2.1. [A] heeft [verweerster] in 2012 gedagvaard tot betaling 
van € 39.812,05 wegens het door haar geleverde bestratings-
werk. [verweerster] heeft tegen deze vordering aangevoerd 
dat het geleverde werk gebrekkig is en dat zij de aannemings-
overeenkomst op grond van wanprestatie heeft ontbonden.2

2.2. Op 19 juni 2013 en 22 januari 2014 zijn tussen [A] en 
[verweerster] tussenvonnissen uitgesproken. Op grond van 
het laatste tussenvonnis is een deskundigenbericht verkre-
gen.3

2.3. Het op 15 juli 2015 uitgesproken eindvonnis4 is gewezen 
tussen de curator in het faillissement van [A] en [verweer-
ster]. De rechtbank heeft in het dictum de overeenkomst van 
12 september 2011 ontbonden. [A] is door de rechtbank ver-
oordeeld om aan [verweerster] € 13.792,= te betalen, te ver-
meerderen met proceskosten. De toegewezen geldvordering is 
het resultaat van de volgende berekening:
– de aanneemsom van € 170.500,=,
– verhoogd met € 37.338,= wegens opgedragen en uitgevoerd 
meerwerk,
– verlaagd met € 36.630,= wegens waardevermindering door 
tekortkomingen van [A],
– verlaagd met de door [verweerster] betaalde € 185.000,=.5

2.4. In rov. 2.20, laatste alinea, van het eindvonnis overweegt 
de rechtbank dat zij geen aanleiding ziet om de conclusie van 
de deskundige over de afwatering niet te volgen en dat zij van 
oordeel is dat [A], als uitvoerder van de bestratingswerkzaam-
heden, verantwoordelijk is voor de gebrekkige afwatering. De 
rechtbank overweegt dat zij, met het oog op de waardebepa-
ling van de door [A] geleverde prestatie, de door de deskundi-
ge begrote herstelkosten van €  33.535,= in mindering zal 
brengen op de aanneemsom.
2.5. [eiseres] heeft hoger beroep ingesteld.6 [eiseres] maakt in 
hoger beroep bezwaar tegen de beslissing om wegens plasvor-
ming een korting van € 33.535,= toe te passen. Zij heeft met 
diverse grieven betoogd dat de rechtbank ten onrechte voorbij 
is gegaan aan diverse verweren van [A].
2.6. De vonnissen van 19 juni 2013 (tussenvonnis), 22 januari 
2014 (tussenvonnis) en 15 juli 2015 (eindvonnis) heeft het hof 
bekrachtigd, voor zover in cassatie van belang met de volgen-
de overwegingen:
“wanprestatie door plasvorming?
5.12. De rechtbank heeft op € 36.630,= gekort wegens gebre-
ken. Eén van de kortingen, een bedrag van € 33.535,=, ziet op 
een gebrekkige afwatering en die korting is, zoals hieronder 
blijkt, gegrond. Het totaalbedrag van de andere kortingen 
(€ 3.095,=) overtreft de vordering van [verweerster] niet, zo-
dat zelfs het voor [eiseres] gunstigste oordeel over die andere 
kortingen niet kan leiden tot toewijzing van de aan haar gece-
deerde vordering, of een deel daarvan.
5.13. In rechtsoverweging 2.20 van het bestreden eindvonnis 
zijn de conclusies van de deskundige wat betreft de afwate-
ringsklachten gevolgd. De deskundige heeft ter plaatse onder-
zoek gedaan, ook tijdens en na zware regenbuien. Zijn rapport 

2  Zie rov. 3.1 van het bestreden arrest.
3  Zie rov. 3.2 van het bestreden arrest.
4  Rb. Midden-Nederland 15 juli 2015, zaaknummer C/16/327235.
5  Zie rov. 3.3 van het bestreden arrest.
6  [verweerster] heeft incidenteel hoger beroep ingesteld. Daar komt 

het hof niet aan toe, omdat de tussen [verweerster] en [A] gegeven 
beslissingen in de onderhavige procedure niet leiden tot vernietiging 
van de bestreden vonnissen (rov. 6).
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houdt op pagina 12 e.v. (als antwoord op de vragen 4a en 4b 
naar plasvorming) in, zakelijk weergegeven:
‘Er ontstaan onder meer plassen aan de zuidwest- en de 
noord-westzijde van het terrein van [verweerster], in de 
strook direct langs de aldaar liggende keerwand. De plassen 
zijn niet diep en zijn binnen een half uur na een regenbui ver-
dwenen, zodat de plasvorming niet ernstig is. Het beeld van 
de plasvorming aan de westzijde wijkt af van wat vaker wordt 
gezien, doordat het hier gaat om water dat over de lengte van 
een lange strook blijft staan. Dit komt door (i) een tekort aan 
kolken – ondanks herstraten in februari 2012 stroomt het 
water naar slechts één kolk aan de keerwand – en (ii) het ont-
breken van afschot in de noord-zuid richting, waardoor het 
water dat van het gebouw wegstroomt niet naar de kolken 
doorstroomt.
Herstel is nodig aan de west- en noordwestzijde door te her-
straten, waardoor het water beter over de kolken wordt ver-
deeld, en door een molgoot aan te leggen, die het water naar 
de kolken afvoert. De kosten van deze maatregelen moeten 
worden begroot op € 33.535,= exclusief BTW.’
[eiseres] maakt in het principaal hoger beroep bezwaar tegen 
de beslissing om wegens plasvorming een korting toe te pas-
sen en tevens om die korting op € 33.535,= te begroten. Zij 
heeft met meerdere grieven aangevoerd dat de rechtbank ten 
onrechte voorbij is gegaan aan verweren van [A] dat de vraag-
stelling aan de deskundige uitgaat van onjuiste criteria, dat zij 
niet is toegelaten bij de inspectie van het terrein door de des-
kundige en dat de plassen, waar het hier over gaat, buiten het 
gebied liggen waar [A] volgens de overeenkomst werk moest 
leveren.
5.14. [A] heeft bij brief van haar advocaat van 14 november 
2014 (onderdeel van bijlage 9 bij het deskundigenbericht) de 
deskundige gevraagd of hij in de concept-rapportage over de 
vragen 4a en 4b meende dat de gesignaleerde plasvorming 
plaatsvond op terrein, waar [A] straatwerk had verricht, en zo 
ja waarom. De deskundige heeft in zijn overzicht van de reac-
ties op het concept-rapport (bijlage 9 bij het definitieve rap-
port) bevestigend gereageerd onder verwijzing naar de teke-
ning, die hierboven reeds ter sprake kwam en die als productie 
1 bij memorie van grieven (nogmaals) in het geding is ge-
bracht.
Volgens § 235 memorie van grieven heeft de deskundige op 
die tekening (in roze) aangegeven waar [A] niet had gewerkt 
en beide partijen hebben erkend dat de tekening op dit punt 
juist is. Daarop valt te zien dat de strook die tegen de west-
grens van [verweerster]’ terrein ligt buiten het gebied valt, 
waar [A] straatwerk moest verrichten. Ook uit pag. 4, 2e bul-
let van het verslag van het locatiebezoek d.d. 12 juni 2014 
(bijlage 3 bij het deskundigenrapport) blijkt dat de deskundi-
ge rekening heeft gehouden met het feit dat [A] daar geen 
werk had uitgevoerd. De tekst daarvan houdt namelijk in:
‘... aan de gehele westzijde loopt een strook van zo’n 6 m waar 
geen werkzaamheden aan zijn verricht, deze bestrating heeft 
een afschot van <1%. Het afschot vanaf de loading-docks tot 
aan het deel wat niet is aangepast bedraagt zo’n 2%. In de leng-
terichting van noord naar zuid ligt dit deel nagenoeg vlak. (...) 
In een strook van 0,5 m langs de keerwand is op verschillende 
plekken zandophoping waargenomen.’
Hieruit maakt het hof op dat de plasvorming op de westelijke 
strook, die de deskundige heeft waargenomen tijdens zijn la-
tere bezoeken, plaatsvond op straatwerk dat door [A] is ge-
legd.
De rechtbank heeft overwogen dat [A] te laat was met haar 
verweer dat die plasvorming zich buiten het door haar bestra-

te gebied voltrok. Zij had volgens de rechtbank dit verweer 
specifieker kunnen (en ook moeten) onderbouwen, bijvoor-
beeld door aan de deskundige te vragen om nader aan te ge-
ven waar precies de strook ligt, waarop hij plasvorming con-
stateerde, of eenvoudigweg: door al in haar commentaar op 
het concept-rapport te ontkennen dat dit op door haar gele-
verd straatwerk gebeurde, waardoor de deskundige zou zijn 
uitgenodigd om daar preciezer over te zijn. Hoe dan ook, uit 
de inhoud van het rapport blijkt voldoende duidelijk dat het 
hier beoordeelde verweer ongegrond is: buiten twijfel is dat de 
bedoelde plasvorming op straatwerk van [A] plaatsvond.”
2.7. [eiseres] is op 9 mei 2018 in cassatie gekomen. Er is geen 
verweerschrift ingediend en tegen [verweerster] is verstek 
verleend. [eiseres] heeft een schriftelijke toelichting inge-
diend.

3. De bespreking van het cassatiemiddel
3.1. Het cassatiemiddel bestaat uit vier onderdelen en richt 
zich tegen rov. 5.12-5.25, 6 en 7 en het dictum.
3.2. Alvorens ik het cassatiemiddel behandel, merk ik het vol-
gende op. Het is vaste rechtspraak van de Hoge Raad dat voor 
de rechter een beperkte motiveringsplicht geldt voor zijn be-
slissing om de bevindingen van een deskundige te volgen. Wel 
dient hij bij de beantwoording van de vraag of hij de conclu-
sies waartoe een deskundige in zijn rapport is gekomen, in 
zijn beslissing zal volgen, alle ter zake door partijen aange-
voerde feiten en omstandigheden in aanmerking te nemen en 
op basis van die aangevoerde stellingen in volle omvang te 
toetsen of aanleiding bestaat van de in het rapport geformu-
leerde conclusies af te wijken. De rechter zal op specifieke 
bezwaren van een partij moeten ingaan als deze bezwaren een 
voldoende gemotiveerde betwisting inhouden van de juist-
heid van de zienswijze van de deskundige.7

3.3. Het hof heeft in deze zaak het deskundigenbericht ge-
volgd voor de vraag of sprake is van wanprestatie door plas-
vorming. De rechtbank heeft deze deskundige aangewezen bij 
vonnis van 22 januari 2014.

Onderdeel 1
3.4. Dit onderdeel richt zich met motiveringsklachten tegen 
rov. 5.14. Het onderdeel beslaat de randnummers 3. tot en met 
9. van de procesinleiding. In randnummer 3. staat, als inlei-
ding op de klachten die in onderdeel 1 naar voren worden 
gebracht, het volgende:
“In r.o. 5.14 behandelt het Hof de grief van [eiseres] dat de 
plasvorming plaatsvond buiten het terrein waar volgens de 
overeenkomst werk moest worden geleverd. Het Hof verwerpt 
deze grief. Het Hof overweegt dat de deskundige op verzoek 

7  Zie recent HR 17 februari 2017, ECLI:NL:HR:2017:279, RvdW 
2017/261, rov. 3.4.3 en verder HR 9 december 2011, 
ECLI:NL:HR:2011:BT2921, NJ 2011/599, rov. 3.4.5; HR 5 december 
2003, ECLI:NL:HR:2003:AN8478, NJ 2004/74, JBPR 2004/29, m.nt. 
R. Schellaars (Nieuw Vredenburgh/Nieuwe Hollandsche Lloyd Scha-
deverzekering); HR 8 juli 2011, ECLI:NL:HR:2011:BQ3514, rov. 
3.4.3, NJ 2011/311, TRA 2011/81, m.nt. M.S.A. Vegter, JAR 2011/209, 
m.nt. B. Barentsen; HR 3 mei 2013, ECLI:NL:HR:2013:BZ1468, rov. 
3.6, RvdW 2013/673, JBPR m.nt. H.L.G. Wieten, JIN 2013/117, m.nt. 
L.F. Dröge, EeR 2013, afl. 3, p. 98. Zie voor literatuur Asser Proces-
recht/Asser 3 2017/267; K.J.O. Jansen, GS Onrechtmatige daad, 
art.  6:162 BW, aant. 6.1.12. Zie ook Asser Procesrecht/Giesen 1 
2015/460; G.R. Rutgers, GS Burgerlijke Rechtsvordering, art. 152 Rv, 
aant. 4 en T.F.E. Tjong Tjin Tai, GS Burgerlijke Rechtsvordering, art. 
30 Rv, aant. 3.
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van [A] heeft bevestigd dat de plasvorming plaatsvond op 
terrein waar [A] straatwerk had verricht onder verwijzing 
naar een tekening. Op die tekening is (in roze) aangegeven 
waar [A] niet heeft gewerkt en beide partijen hebben erkend 
dat de tekening op dit punt juist is (r.o. 5.14). Op de tekening 
is te zien dat de strook die tegen de westgrens van Marten's 
terrein ligt buiten het gebied valt, waar [A] straatwerk moest 
verrichten. Volgens het Hof blijkt uit het verslag van het loca-
tiebezoek dat de deskundige rekening heeft gehouden met het 
feit dat [A] daar geen werk had uitgevoerd. De tekst daarvan 
luidt:
‘... aan de gehele westzijde loopt een strook van zo’n 6m waar 
geen werkzaamheden aan zijn verricht, deze bestrating heeft 
een afschot van <1%. Het afschot vanaf de loading-docks tot 
aan het deel wat niet is aangepast bedraagt zo’n 2%. In de leng-
terichting van noord naar zuid ligt dit deel nagenoeg vlak. (...) 
In een strook van 0,5 m langs de keerwand is op verschillende 
plekken zandophoping waargenomen.’
Hieruit trekt het Hof de conclusie dat de plasvorming op de 
westelijke strook, die de deskundige heeft waargenomen tij-
dens zijn latere bezoeken, plaatsvond op straatwerk dat door 
[A] is gelegd. Aan het slot van r.o. 5.14 overweegt het Hof 
nogmaals dat uit de inhoud van het rapport voldoende duide-
lijk blijkt dat het verweer van [eiseres] ongegrond is: buiten 
twijfel zou zijn dat de bedoelde piasvorming op straatwerk 
van [A] plaatsvond.”
3.5. Waar hierna verwezen wordt naar ‘het citaat’ wordt daar-
mee bedoeld het citaat van het hof in het midden van rov. 
5.14.

De klacht in randnummer 4. van de procesinleiding
3.6. Het onderdeel stelt in randnummer 4. van de procesinlei-
ding dat “deze conclusie en overwegingen van het Hof ” onbe-
grijpelijk dan wel onvoldoende met redenen omkleed zijn. In 
randnummer 4. wordt als volgt geklaagd:
“Deze conclusie en genoemde overwegingen van het Hof zijn 
onbegrijpelijk althans onvoldoende met redenen omkleed. 
Allereerst wordt nergens in het citaat gesproken over plasvor-
ming. Het Hof legt ook niet uit waarom het gestelde in het 
citaat tot zijn conclusie leidt. Het is zonder nadere motivering 
dan ook onbegrijpelijk waarom het Hof de conclusie trekt dat 
het buiten twijfel is dat de piasvorming op straatwerk van [A] 
plaatsvond.”
3.7. Deze klacht gaat mijns inziens uit van een onjuiste lezing 
van het bestreden arrest. Miskend wordt dat het hof niet 
slechts op grond van het citaat tot zijn conclusie komt dat de 
plasvorming op de westelijke strook plaatsvond op straatwerk 
dat door [A] is verricht. Ik leg dit als volgt uit.
3.8. Het partijdebat spitst zich in feitelijke instanties onder 
meer toe op de vraag of de plasvorming aan de westelijke kant 
heeft plaatsgevonden op het deel waar [A] werkzaamheden 
heeft verricht. De deskundige heeft hierover in het rapport op 
p. 12 bij de beantwoording van vraag 4 aangegeven dat met 
betrekking tot plassen zuid/westzijde en noord/westzijde 
sprake is van plasvorming in de strook direct langs de keer-
wand (p. 13, beantwoording 4a plassen zuid/westzijde en 
noord/westzijde). Deze plassen zijn ten opzichte van wat vaker 
wordt waargenomen afwijkend (p. 13, beantwoording 4b ver-
gelijkbare terreinen). Deze plasvorming wordt ten eerste ver-
oorzaakt doordat er in de noordzijde (waar door [A] werk-
zaamheden zijn verricht) teveel verhardingsoppervlak is 
aangesloten op drie kolken. Ten tweede wordt de plasvorming 
veroorzaakt doordat in de 0,5 m langs de keerwand water 
blijft staan doordat er in de lengterichting van noord naar 

zuid geen afschot aanwezig is. Het water stroomt wel van het 
gebouw af naar de keerwand, maar stroomt vervolgens niet af 
richting de kolken (p. 13, beantwoording 4b oorzaken). De 
advocaat van [A] heeft met betrekking tot de beantwoording 
van vraag 4a plassen zuid/westzijde en noord/westzijde) ge-
vraagd (bijlage 9 van het deskundigenrapport) of dit terrein 
deel uitmaakte van de overeenkomst, zo ja, waarom en welke 
werkzaamheden dit dan betrof. De deskundige heeft geant-
woord dat hij “voor de inhoud van de opdracht [is] uitgegaan 
van de tekening zoals toegevoegd aan het ‘Verslag locatie-be-
zoek’”, hetgeen het hof kwalificeert als een bevestiging van de 
vraag of de gesignaleerde plasvorming plaatsvond op het ter-
rein waar [A] straatwerk had verricht.8 Tegen dit oordeel van 
het hof richt het middel geen klacht. Op basis van de (door het 
hof gekwalificeerde) bevestiging van de deskundige dat plas-
vorming plaatsvond op het terrein waar [A] straatwerk had 
verricht; de erkenning van partijen dat de tekening op dit 
punt juist én het citaat, dat aanvangt met “aan de gehele west-
zijde loopt een strook van zo’n 6m waar geen werkzaamheden 
aan zijn verricht”, komt het hof tot het oordeel dat de plasvor-
ming op de westelijke strook, die de deskundige heeft waarge-
nomen tijdens zijn latere bezoeken, plaatsvond op straatwerk 
dat door [A] is gelegd. Dat nergens in het citaat over plasvor-
ming wordt gesproken, maakt dit oordeel niet onbegrijpelijk. 
Dat het hof uit het citaat, dat zoals gezegd inhoudt dat op een 
strook van zo’n 6m geen werkzaamheden zijn verricht, afleidt 
dat de deskundige rekening heeft gehouden met het feit dat 
[A] in het roze deel geen werk had uitgevoerd, betreft een 
uitleg van gedingstukken. Dit is een feitelijke aangelegenheid 
die in cassatie maar beperkt voor toetsing in aanmerking 
komt.9 De klacht faalt.

De klacht in randnummer 5. van de procesinleiding
3.9. In randnummer 5. van de procesinleiding wordt geklaagd 
dat, indien het hof zou hebben gemeend dat de plasvorming 
op de bewuste plek plaatsvond, omdat de deskundige in zijn 
rapport heeft aangegeven rekening te hebben gehouden met 
het bestaan van de strook waar door [A] geen werkzaamhe-
den aan zijn verricht of met tekening, dit eveneens onbegrij-
pelijk is. Deze klacht kan bij gebrek aan feitelijke grondslag 
niet opgaan. Het hof baseert zoals gezegd zijn oordeel op de 
(door het hof gekwalificeerde) bevestiging van de deskundige 
dat plasvorming plaatsvond op het terrein waar [A] straat-
werk had verricht. Verder komt het hof tot het oordeel dat de 
plasvorming op de bewuste plek plaatsvond op basis van de 
inhoud van het rapport. Dit wordt tot uitdrukking gebracht 
doordat het hof op basis van de inhoud van het rapport over-
weegt dat buiten twijfel is dat de bedoelde plasvorming op 
straatwerk van [A] plaatsvond.

De klacht in randnummer 6. van de procesinleiding
3.10. In randnummer 6. wordt aangevoerd dat het hof bij de 
beantwoording van de vraag of hij de conclusies waartoe een 
deskundige in zijn rapport is gekomen, in zijn beslissing zal 
volgen, alle ter zake door partijen aangevoerde feiten en om-
standigheden in aanmerking dient te nemen en op basis van 
die aangevoerde stellingen in volle omvang dient te toetsen of 
aanleiding bestaat van de in het rapport geformuleerde con-
clusies af te wijken (verwezen wordt naar HR 17 februari 

8  Het is de vraag of deze kwalificatie juist is. In de procesinleiding deze 
vraag niet opgeworpen, maar zie de s.t. zijdens [eiseres] onder 13.

9  Asser Procesrecht/Korthals Altes & Groen 7 2015/283.
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2017, ECLI:NL:HR:2017:279). Het onderdeel doet in dit ka-
der, in randnummer 6., een beroep op een aantal – volgens het 
onderdeel onweersproken – stellingen van [eiseres] die er op 
neerkomen dat de plassen dan wel gebreken zich in het (roze) 
gebied bevonden (langs de keerwand) dat buiten de overeen-
komst viel. Deze stellingen houden het volgende in:
1. [A] heeft niet gewerkt op het deel van het terrein dat geen 
afschot heeft (mvg onder 229);
2. [eiseres] heeft gewezen op foto’s van het hekwerk met keer-
wanden die het einde van het terrein markeren (mvg onder 
228);
3. Partijen hebben tijdens de comparitie bevestigd dat op het 
roze gedeelte door [A] geen werkzaamheden zijn uitgevoerd 
(comparitie van 5 juli 2017, p. 5 en 6 en rov. 5.14);
4. Er zijn geen werkzaamheden uitgevoerd over de 6m lange 
strook langs de keerwand aan de westkant (comparitie van 
5 juli 2017, p. 6);
5. De foto’s onderaan p. 12 bij het deskundigenrapport (figuur 
4 en 5) zijn genomen op het in roze aangegeven terrein (com-
paritie van 5 juli 2017, p. 6 en 7);
6. Op de bewuste foto’s bij het deskundigenrapport zijn plas-
sen te zien voorafgegaan door de opmerking: “hier is sprake 
van plasvorming in de strook direct langs de keerwand”. In het 
deskundigenrapport bevestigt de deskundige dat de plasvor-
ming zich inderdaad voordoet op de strook in figuur 4 en 5 
“lokale plasvorming wordt op soortgelijke terreinen vaker 
waargenomen. Alleen de plassen zoals waargenomen aan de 
westzijde zijn ten opzichte van wat vaker wordt waargenomen 
afwijkend. Dit is een lange strook met over de gehele lengte 
veel plasvorming (zie Figuur 5 en Figuur 4)”.
In de laatste alinea van de tekst bij randnummer 6. wordt als 
volgt geklaagd:
“Gelet op deze (onweersproken) stellingen van [eiseres] die er 
op neerkomen dat de plassen cq. gebreken zich in het (roze) 
gebied bevonden (langs de keerwand) dat buiten de overeen-
komst viel, is het tegen deze achtergrond onbegrijpelijk dat 
het Hof in r.o. 5.14 aan de hand van de inhoud van het des-
kundigenrapport tot de conclusie komt dat de bewuste pias-
vorming op het straatwerk van [A] plaatsvond.
Het Hof heeft hiermee tevens voormeld arrest miskend door 
aan de hand van deze stellingen niet in volle omvang te toet-
sen of aanleiding bestaat op dit punt van het deskundigenrap-
port af te wijken.”
3.11. Ik beoordeel deze klachten als volgt.
3.12. [A] heeft inderdaad betoogd dat de foto’s bij het deskun-
digenrapport (figuur 4 en 5) genomen zijn in het roze gedeelte 
waar geen werkzaamheden zijn verricht (comparitie 5 juli 
2017, p. 5-7, rov. 5.14, stelling 3 en 5). Deze foto’s laten het 
hekwerk zien met keerwanden die het einde van het terrein 
markeren (mvg onder 228, stelling 2). Bij memorie van grie-
ven onder 228 verwijst [A] hierbij naar productie 5, waar zij 
met pijltjes heeft aangegeven waar figuur 4 en 5 zich bevinden 
(de tekening zou ook cijfers bevatten, maar deze lijken wegge-
vallen bij het maken van het kopie). Bij deze figuren schrijft de 
deskundige in het deskundigenrapport: “Hier is sprake van 
plasvorming in de strook direct langs de keerwand (zie Figuur 
5 en Figuur 4).” (stelling 6). In de strook langs de keerwand 
zou [A] geen werkzaamheden hebben verricht (comparitie 
van 5 juli 2017, p. 6, stelling 4).
3.13. [verweerster] betwist deze stellingen summier. Zij be-
toogt dat de als productie 5 overgelegde tekening geen accura-
te weergave geeft van het door [A] verrichte werk. [A] heeft 
wel degelijk haar werkzaamheden verricht op die delen van 

het terrein waar de deskundige de plassen heeft geconstateerd 
(mva 120).
3.14. Gelet op het bovenstaande is het oordeel van het hof dat 
uit de inhoud van het rapport voldoende duidelijk blijkt dat 
buiten twijfel is dat de bedoelde plasvorming op straatwerk 
van [A] plaatsvond, mijns inziens onvoldoende gemotiveerd. 
Ik vind dat het hof de hierboven in 3.10 en 3.12 weergegeven 
stellingen van [A] onvoldoende duidelijk heeft besproken. Mij 
is niet duidelijk geworden hoe deze stellingen heeft weerlegd. 
Het hof zou wellicht van mening geweest kunnen zijn dat de 
plasvorming aan de westzijde, ondanks dat deze plaatsvindt 
op het terrein waar [A] niet heeft gewerkt, toch aan [eiseres] 
moeten worden toegerekend omdat de oorzaken aan haar zijn 
toe te schrijven (zie deskundigenraport p. 13, waar de deskun-
dige schrijft dat de plasvorming aan de westzijde wordt ver-
oorzaakt door de werkzaamheden in de noordzijde en door-
dat er in de lengterichting van noord naar zuid geen afschot 
aanwezig is). Maar mocht deze gedachtegang voor het hof 
leidend zijn geweest, dan had het hof dit in zijn arrest tot uit-
drukking dienen te brengen. De klacht treft doel.

De klacht in randnummer 7. van de procesinleiding
3.15. Voor zover het onderdeel in randnummer 7. van de pro-
cesinleiding klaagt dat het oordeel van het hof onbegrijpelijk 
is, omdat [eiseres] onder 135 mvg (bedoeld is 235, zie ook s.t. 
onder 5) heeft gewezen op art. 2 en 3 van de overeenkomst 
waarin is aangegeven dat het desbetreffende terrein niet onder 
de overeenkomst viel, kan de klacht niet opgaan. Bij mvg on-
der 235 wordt aan de hand van de overeenkomst betoogd dat 
in het roze gedeelte van de tekening geen werkzaamheden 
door [A] zijn verricht. Uit het oordeel van het hof volgt niet 
dat het hof dit heeft miskend. De klacht faalt.

De klacht in randnummer 8. van de procesinleiding
3.16. Voor zover het onderdeel in randnummer 8. klaagt dat 
de conclusie van het hof in rov. 5.14, dat buiten twijfel is dat de 
bewuste plasvorming op het straatwerk van [A] plaatsvond, 
onbegrijpelijk is wanneer inhoudelijk wordt gekeken naar de 
geciteerde tekst uit het deskundigenrapport, faalt de klacht. 
Het onderdeel gaat uit van een verkeerde lezing van het be-
streden arrest. Zo miskent het dat de conclusie van het hof, 
dat buiten twijfel is dat de bewuste plasvorming op het straat-
werk van [A] plaatsvond, niet slechts gebaseerd is op de geci-
teerde passage. Zoals gezegd is het oordeel tot stand gekomen 
doordat de deskundige bevestigend gereageerd heeft op de 
vraag of de gesignaleerde plasvorming plaatsvond op terrein, 
waar [A] straatwerk had verricht. De deskundige heeft hierbij 
verwezen naar de tekening. Vervolgens onderbouwt het hof 
waarom de deskundige bij het opstellen van het rapport waar-
bij hij gebruik heeft gemaakt van deze tekening, rekening 
heeft gehouden met de strook die buiten het gebied valt waar 
[A] straatwerk moest verrichten. Hiervoor gebruikt het hof de 
geciteerde passage. Het oordeel van het hof dat buiten twijfel 
is dat de bewuste plasvorming op het straatwerk van [A] 
plaatsvond, is dus niet louter aan de hand van de passage tot 
stand gekomen. Voor zover het middel uitlokt tot inhoudelij-
ke beoordeling van de passage te komen, betreft dit een feite-
lijke aangelegenheid die in cassatie niet voor toetsing in aan-
merking komt.

De klacht in randnummer 9. van de procesinleiding
3.17. Deze klacht betreft een zogenoemde voortbouwklacht. 
Nu de klacht in randnummer 6. van de procesinleiding volgens 
mij moet slagen, slaagt deze klacht ook met betrekking tot de 
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oordelen van het hof over wanprestatie door plasvorming 
(rov. 5.12-5.19), de begroting van de waardevermindering 
(rov. 5.20-5.22), de gebreken die een (partiële) ontbinding 
rechtvaardigen (rov. 5.23), het verzuim (rov. 5.25), de nadere 
beoordeling in het incidenteel hoger beroep (rov. 6), de slot-
som (rov. 7) en het dictum.

De onderdelen 2, 3 en 4
3.18. Ook de onderdelen 2, 3 en 4 bouwen voort op onderdeel 
1, omdat zij tot uitgangspunt nemen dat de plasvorming op de 
strook langs de westzijde heeft plaatsgevonden waar [A] vol-
gens [eiseres] geen werk heeft verricht, zodat [A] op dit punt 
niets te verwijten zou zijn. Ik meen deze onderdelen onbe-
sproken te kunnen laten, omdat zij nauw samenhangen met 
het oordeel over onderdeel 1.

4. De conclusie
De conclusie strekt tot vernietiging en verwijzing.

Hoge Raad

1. Het geding in feitelijke instanties
Voor het verloop van het geding in feitelijke instanties ver-
wijst de Hoge Raad naar:
a. de vonnissen in de zaak C/16/327235/HA ZA 12-943 van de 
rechtbank Utrecht van 19 september 2012 en van de recht-
bank Midden-Nederland van 19 juni 2013, 22 januari 2014 en 
15 juli 2015;
b. de arresten in de zaak 200.178.164 van het gerechtshof Arn-
hem-Leeuwarden van 28 februari 2017 en 13 februari 2018.
Het arrest van het hof van 13 februari 2018 is aan dit arrest 
gehecht.

2. Het geding in cassatie
Tegen het arrest van het hof van 13 februari 2018 heeft [eise-
res] beroep in cassatie ingesteld. De procesinleiding is aan dit 
arrest gehecht en maakt daarvan deel uit.
Tegen [verweerster] is verstek verleend.
De zaak is voor [eiseres] toegelicht door haar advocaat.
De conclusie van de Advocaat-Generaal L. Timmerman strekt 
tot vernietiging en verwijzing.

3. Beoordeling van het middel
3.1. In cassatie kan van het volgende worden uitgegaan.
(i) In september 2011 zijn [verweerster] en [A] B.V. (hierna: 
[A]) overeengekomen dat [A] bestratingswerkzaamheden zou 
uitvoeren op het terrein van [verweerster] tegen een vergoe-
ding van € 170.500,= (excl. BTW).
(ii) Tijdens de uitvoering van het werk is meerwerk overeen-
gekomen en uitgevoerd. Partijen verschillen van mening over 
de vraag in hoeverre dat het geval is.
(iii) [verweerster] heeft aan [A] € 185.000,= betaald.
(iv) Op 7 mei 2013 is [A] failliet verklaard.
(v) Na het eindvonnis van de rechtbank is de vordering van 
[A] op [verweerster] uit hoofde van de aannemings-overeen-
komst, aan [eiseres] gecedeerd. De cessie is aan [verweerster] 
meegedeeld voordat de appeldagvaarding is uitgebracht.
3.2.1. In dit geding heeft [A] van [verweerster] betaling van 
€ 39.812,05 gevorderd wegens het door haar geleverde bestra-
tingswerk. [verweerster] heeft daartegen aangevoerd dat het 
geleverde werk gebrekkig is en dat zij de aannemings-over-
eenkomst op grond van wanprestatie heeft ontbonden. In re-
conventie vordert [verweerster], kort gezegd, ontbinding van 
de overeenkomst.

3.2.2. De rechtbank heeft na deskundigenbericht de aanne-
mingsovereenkomst ontbonden en [A] veroordeeld tot beta-
ling van € 13.792,=. Dit bedrag is het resultaat van de volgende 
berekening: €  170.500,= (aanneemsom), verhoogd met 
€ 37.338,= (meerwerk), verlaagd met € 36.630,= (waardever-
mindering door tekortkomingen [A]), verlaagd met 
€ 185.000,= (al door [verweerster] voldaan). Van de hiervoor 
vermelde post van € 36.630,= maakt deel uit een bedrag van 
€  33.535,= voor herstelkosten van delen van de bestrating 
waarop zich plassen vormen.
3.2.3. [eiseres] heeft, als rechtsopvolgster van [A], in hoger 
beroep bezwaar gemaakt tegen de beslissing van de rechtbank 
om wegens plasvorming een korting van €  33.535,= toe te 
passen. Het hof heeft het vonnis van de rechtbank bekrachtigd 
en, voor zover in cassatie van belang, hiertoe als volgt overwo-
gen.
[A] heeft de deskundige gevraagd of hij in de concept-rappor-
tage meende dat de gesignaleerde plasvorming plaatsvond op 
terrein waar [A] straatwerk had verricht, en zo ja waarom. De 
deskundige heeft daarop bevestigend gereageerd onder ver-
wijzing naar de tekening die als productie 1 bij memorie van 
grieven in het geding is gebracht. Op die tekening is in roze 
aangegeven waar [A] niet heeft gewerkt. Beide partijen heb-
ben erkend dat de tekening op dit punt juist is. Daarop valt te 
zien dat de strook die tegen de westgrens van [verweerster]’ 
terrein ligt, buiten het gebied valt waar [A] straatwerk moest 
verrichten. Ook uit het verslag van het locatiebezoek blijkt dat 
de deskundige rekening heeft gehouden met het feit dat [A] 
daar geen werk heeft uitgevoerd. De tekst daarvan luidt na-
melijk:
“... aan de gehele westzijde loopt een strook van zo’n 6 m waar 
geen werkzaamheden aan zijn verricht, deze bestrating heeft 
een afschot van <1%. Het afschot vanaf de loading-docks tot 
aan het deel wat niet is aangepast bedraagt zo’n 2%. In de leng-
terichting van noord naar zuid ligt dit deel nagenoeg vlak. (...) 
In een strook van 0,5 m langs de keerwand is op verschillende 
plekken zandophoping waargenomen.”
Hieruit maakt het hof op dat de plasvorming op de westelijke 
strook, die de deskundige heeft waargenomen tijdens zijn la-
tere bezoeken, plaatsvond op straatwerk dat door [A] is ge-
legd. Uit de inhoud van het rapport blijkt voldoende duidelijk 
dat het hier beoordeelde verweer ongegrond is: buiten twijfel 
is dat de bedoelde plasvorming op straatwerk van [A] plaats-
vond. (rov. 5.14)
3.3.1. Onderdeel 1 van het middel klaagt onder meer dat – 
gelet op de stellingen van [eiseres], die erop neerkomen dat de 
plasvorming plaatsvond langs de keerwand in het roze gebied 
en dat dit gebied buiten de overeenkomst viel – onbegrijpelijk 
is dat het hof in rov. 5.14 aan de hand van het deskundigen-
rapport tot de conclusie komt dat de plasvorming op de wes-
telijke strook zich voordoet op het bestratingswerk van [A].
3.3.2. Het onderdeel slaagt. Uit de stellingen van [eiseres] in de 
memorie van grieven en uit haar verklaringen ter comparitie 
voor het hof volgt onmiskenbaar dat zij zich in hoger beroep 
op het standpunt heeft gesteld dat de plasvorming plaatsvond 
op het gedeelte van het terrein dat op de tekening (die onder 
meer in het geding is gebracht als productie 1 bij memorie van 
grieven) in roze is aangegeven. [eiseres] heeft onder meer ver-
wezen naar haar opmerking ter comparitie dat de foto’s waarop 
de deskundige plasvorming aanwijst, het roze gedeelte betref-
fen. Het hof heeft in rov. 5.14 overwogen dat beide partijen 
hebben erkend dat de tekening juist is op het punt dat deze in 
roze aangeeft waar [A] niet heeft gewerkt. Hiervan uitgaande is 
onbegrijpelijk op welke grond het hof is voorbijgegaan aan het 
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verweer van [eiseres] dat de plasvorming zich buiten het door 
[A] bestrate gebied heeft voltrokken.
3.4. De overige klachten van het middel behoeven geen be-
handeling.

4. Beslissing
De Hoge Raad:
vernietigt het arrest van het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 
van 13 februari 2018;
verwijst het geding naar het gerechtshof ’s-Hertogenbosch ter 
verdere behandeling en beslissing;
veroordeelt [verweerster] in de kosten van het geding in cas-
satie, tot op deze uitspraak aan de zijde van [eiseres] begroot 
op € 2.802,97 aan verschotten en € 2.600,= voor salaris, ver-
meerderd met de wettelijke rente over deze kosten indien 
[verweerster] deze niet binnen veertien dagen na heden heeft 
voldaan.

NOOT

1. Het deskundigenbericht wordt tijdens civiele procedures 
met enige regelmaat toegepast als bron van bewijs, met 
name wanneer de rechter specifieke kennis mist of wanneer 
een partij het recht heeft bewijs te leveren van bepaalde fei-
ten. Het deskundigenbericht wordt doorgaans uitgebracht 
aan de hand van concrete vragen die de deskundige uitnodi-
gen op basis van zijn waarnemingen, expertise en ervaring 
informatie te geven aan de rechter en soms zelfs – als dat 
gevraagd wordt – een mening te geven over bepaalde twist-
punten (W.H.D. Asser, Asser Procesrecht 3 (Bewijs), Deven-
ter: Kluwer 2013, nr. 178). Afhankelijk van de aard van de pro-
cedure kan het deskundigenbericht een sterk feitelijk karakter 
hebben (bijvoorbeeld de vraag aan een DNA-expert of per-
soon X een kind is van persoon Y), maar er bestaan tevens 
praktijkvoorbeelden waarin een deskundigenbericht een 
meer normatief karakter krijgt (bijvoorbeeld de vraag of een 
bepaalde handelwijze in overeenstemming is met algemeen 
gebruikelijke normen in een branche).
2. Hoe nuttig een deskundigenbericht in de praktijk soms ook 
kan zijn als bewijsmiddel, het blijft uiteindelijk de rechter die 
de uiteindelijke beslissing moet nemen over de voorliggende 
twistpunten. De rechter zal de overtuigingskracht van het 
deskundigenbericht moeten wegen, zoals de rechter even-
eens de bewijskracht van andere bewijsmiddelen, zoals een 
getuigenverklaring of schriftelijke bewijsstukken, weegt 
(W.H.D. Asser, Asser Procesrecht 3 (Bewijs), Deventer: Klu-
wer 2013, nr. 179). Een rechter kan een deskundigenbericht 
(net als veel andere bewijsstukken) meer of minder overtui-
gend vinden, bijvoorbeeld wanneer het deskundigenbericht 
in meer of mindere mate gemotiveerd, begrijpelijk en consis-
tent is. De inhoud van het bericht van een door de rechter 
benoemde deskundige zal enerzijds normaal gesproken re-
delijk betrouwbaar worden geacht (W.H.D. Asser, Asser Pro-
cesrecht 3 (Bewijs), Deventer: Kluwer 2013, nr. 256). De rech-
ter is anderzijds echter niet gebonden aan de inhoud van het 
deskundigenbericht en het deskundigenbericht heeft geen 
dwingende bewijskracht (G.R. Rutgers, Groene Serie Burger-
lijke Rechtsvordering, aant. 12 bij art. 198 Rv).
3. De Hoge Raad heeft al eerder bepaald dat voor de rechter 
een beperkte motiveringsplicht geldt ten aanzien van een be-
slissing om de bevindingen van deskundigen al dan niet te 
volgen. Hierbij moet de rechter volgens vaste rechtspraak 
wel alle relevante aangevoerde feiten en omstandigheden in 

aanmerking nemen en op basis daarvan in volle omvang 
toetsen of aanleiding bestaat van de in het deskundigenbe-
richt geformuleerde conclusies af te wijken (zie o.a. HR 9 de-
cember 2011, NJ 2011/599 (Flevoziekenhuis) en HR 5 decem-
ber 2003, NJ 2004/74 (Nieuw Vredenburgh/Hollandse Lloyd)). 
Volgt de rechter de conclusies van de deskundige niet, dan 
gelden in beginsel de gewone motiveringseisen. Dat wil zeg-
gen: het afwijkende oordeel van de rechter moet van een zo-
danige motivering worden voorzien dat de motivering vol-
doende inzicht geeft in de achterliggende gedachtegang om 
deze voor de procespartijen en derden – daaronder begrepen 
de hogere rechter – controleerbaar en aanvaardbaar te ma-
ken (zie bijv. T.F.R. Tjong Tjin Tai, Groene Serie Burgerlijke 
Rechtsvordering, aant. 2 bij art. 30 Rv met verwijzing naar 
o.a. HR 16 oktober 1998, NJ 1999/7 (Finkenburgh/Van Man-
sum)).
4. In de hier gepubliceerde uitspraak lag de zaak als volgt. 
Een aannemingsbedrijf heeft bestratingswerkzaamheden 
verricht op een gedeelte van het terrein van een opdrachtge-
ver. Tussen het aannemingsbedrijf en de opdrachtgever ont-
staat vervolgens een geschil over de vragen (a) in hoeverre 
het aannemingsbedrijf recht heeft op aanvullende betalingen 
voor meerwerk en (b) of het aannemingsbedrijf fouten heeft 
gemaakt bij de werkzaamheden, waardoor er plassen water 
op het straatwerk blijven staan bij hevige regen. In eerste 
aanleg stelt de rechtbank een deskundige aan, die zich in elk 
geval over de laatstgenoemde vraag zal uitlaten.
5. Na de benoeming van de deskundige stuurt de advocaat 
van het aannemingsbedrijf een tekening van het bewuste 
terrein aan de deskundige. Op deze tekening wordt op enig 
moment (volgens het aannemingsbedrijf: door de deskundi-
ge zélf) met een roze kleur gemarkeerd op welk gedeelte van 
het terrein het aannemingsbedrijf niet gewerkt zou hebben. 
Volgens het aannemingsbedrijf kwam de plasvorming voor 
op een deel van het terrein dat in de zojuist bedoelde teke-
ning roze gemarkeerd is en waarop het aannemingsbedrijf 
dus niet had gewerkt.
6. In het uiteindelijke deskundigenbericht beschrijft de des-
kundige onder meer dat er bij zware regen aan de zuidwest- 
en noordwestzijde van het terrein van de opdrachtgever in 
een lange strook plassen ontstaan, in het bijzonder op een 
strook grond direct naast een daar liggende keerwand. De 
deskundige noemt het tekort aan kolken en het ontbreken 
van afschot in de noord-zuid-richting als redenen voor de 
plasvorming. De kosten die gepaard gaan met de nodige 
maatregelen bedragen volgens de deskundige € 33.535,= ex-
clusief btw. Elders in het deskundigenbericht constateert de 
deskundige dat zich aan de gehele westzijde van het terrein 
een strook grond bevindt waaraan géén werkzaamheden zijn 
verricht, en dat het juist die strook is die een beperkt afschot 
heeft.
7. In reactie op een conceptrapportage van de deskundige 
heeft het aannemingsbedrijf aan de deskundige de vervolg-
vraag gesteld of de deskundige meende dat de geconstateer-
de plasvorming optrad op het gedeelte van het terrein waar-
op door het aannemingsbedrijf was gewerkt, en zo ja 
waarom de deskundige dat meende. Het antwoord van de 
deskundige op deze vraag liet aan duidelijkheid te wensen 
over: uit de gepubliceerde uitspraken en de conclusie van de 
A-G in deze zaak blijkt niet meer dan dat de deskundige als 
antwoord geeft dat hij “voor de inhoud van de opdracht [is] 
uitgegaan van de tekening zoals toegevoegd aan het ‘Verslag 
locatie-bezoek’” (randnr. 3.8 conclusie A-G). Een vrij simpele 
(maar cruciale) ‘ja/nee’-vervolgvraag van het aannemingsbe-
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drijf lijkt dus door de deskundige slechts beantwoord te zijn 
met een behoorlijk vage verwijzing naar een tekening.
8. De rechtbank gaat in diens eindvonnis vervolgens voorbij 
aan het argument van het aannemingsbedrijf dat de plasvor-
ming optreedt op een deel van het terrein waarop het niet 
heeft gewerkt, omdat de rechtbank oordeelt dat het aanne-
mingsbedrijf dit argument te laat heeft ingebracht en het dit 
argument specifieker had kunnen en moeten onderbouwen. 
Volgens de rechtbank had het aannemingsbedrijf ten aanzien 
van het conceptdeskundigenbericht moeten betwisten dat 
het hier grond betrof waarop het had gewerkt (zie r.o. 5.14 
arrest hof). Ook oordeelt de rechtbank overigens dat er geen 
aanleiding is de “conclusie” van de deskundige over de af-
watering niet te volgen en dat het aannemingsbedrijf verant-
woordelijk is voor de gebrekkige afwatering (zie r.o. 2.4 ar-
rest Hoge Raad). De kosten van de herstelmaatregelen 
worden door de rechtbank voor rekening van het aanne-
mingsbedrijf gebracht, waardoor de opdrachtgever per saldo 
nog een schadevordering heeft op het aannemingsbedrijf.
9. Na het eindvonnis van de rechtbank cedeert het (inmiddels 
failliete) aannemingsbedrijf zijn vorderingen op de opdracht-
gever uit hoofde van het meerwerk aan een koper. Deze 
rechtsopvolgster zet de zaak tegen de opdrachtgever voort 
en tekent hoger beroep aan. In dit hoger beroep voert de 
rechtsopvolgster opnieuw en onder meer het argument aan 
dat de plasvorming optrad op een gedeelte van het terrein 
waarop het aannemingsbedrijf niet gewerkt had, zodat de 
plasvorming niet voor diens rekening kan worden gebracht. 
Dit argument komt zowel in de memorie van grieven als tij-
dens de comparitie bij het hof ter sprake (randnr. 3.10 con-
clusie A-G). De opdrachtgever weerspreekt dit argument 
slechts summierlijk (randnr. 3.13 conclusie A-G).
10. In diens eindarrest leidt het hof uit het deskundigenbe-
richt af dat de deskundige met zijn enkele verwijzing naar de 
tekening bedoeld heeft “bevestigend” te antwoorden op de 
vraag van het aannemingsbedrijf of hij meende dat de plas-
vorming optrad op het gedeelte van het terrein waarop door 
het aannemingsbedrijf was gewerkt. Het hof maakt verder uit 
het deskundigenbericht op dat de plasvorming plaatsvond 
op de westelijke strook van het terrein en dat dit straatwerk 
betreft waarvan “buiten twijfel” zou zijn dat dit straatwerk 
door het aannemingsbedrijf is aangelegd. Conclusie van het 
hof: het vonnis blijft in stand en de herstelmaatregelen blij-
ven voor rekening van het aannemingsbedrijf.
11. De Hoge Raad casseert de uitspraak van het hof vanwege 
het feit dat het hof onvoldoende is ingegaan op de (groten-
deels onweersproken) stellingen van de rechtsopvolgster 
van het aannemingsbedrijf ten aanzien van de locatie van de 
plasvorming. Deze cassatie lijkt mij terecht: ik begrijp ook 
niet hoe het hof heeft kunnen concluderen dat het “buiten 
twijfel” zou zijn dat de plasvorming plaatsvond op straatwerk 
dat door het aannemingsbedrijf zou zijn aangelegd (r.o. 5.14 
arrest hof) terwijl het aannemingsbedrijf en haar rechtsop-
volgster zowel in eerste aanleg als in hoger beroep meer-
maals aandacht hebben gevraagd voor het feit dat zij het 
hiermee niet eens waren (randnr. 3.10 conclusie A-G).
12. Met de A-G vraag ik mij overigens af of de kwalificatie 
“bevestigend” die het hof gaf aan het vage antwoord van de 
deskundige wel correct is, maar hierover is in cassatie klaar-
blijkelijk niet geklaagd (zie ook randnr. 3.8 en voetnoot 8 van 
de conclusie A-G). Dit vind ik een opmerkelijk onderdeel van 
de zaak. In mijn optiek bestaat er een verschil tussen (a) de 
vraag wat een deskundige bedoeld heeft te zeggen in zijn be-
richt en (b) de vraag of de conclusie van de deskundige ge-

volgd moet worden. Aan dit onderscheid wordt amper aan-
dacht besteed in de uitspraken van het hof en de Hoge Raad. 
Omdat kennelijk niet geklaagd is over de beperkte mate 
waarin het hof zijn interpretatie (“bevestigend”) van het des-
kundigenbericht gemotiveerd heeft, laat de Hoge Raad zich 
niet uit over de vraag of voor het geven van interpretaties 
aan een deskundingenbericht ook de beperkte motive-
ringsplicht geldt. Ik zou menen dat wanneer een rechter feite-
lijk zélf conclusies toevoegt aan en/of afleidt uit een deskun-
digenbericht terwijl die conclusies niet echt zijn opgetekend 
door de deskundige, de rechter die conclusies volgens de 
normale maatstaf zou moeten motiveren – hetgeen hier niet 
gebeurd is.
13. Door kennelijk van het aannemingsbedrijf te verwachten 
dat het “al in [zijn; red.] commentaar” op het conceptdeskun-
digenbericht uitvoerig uiteen zou zetten met welke onderde-
len hij het niet eens was, heeft de rechtbank in mijn optiek 
overigens ook een te zware last aan het aannemingsbedrijf 
opgelegd. Een reactie op een conceptdeskundigenbericht is 
naar mijn mening (in elk geval in theorie) niet bedoeld de 
zaak uitvoerig ten overstaan van de deskundige te bepleiten 
en de deskundige van een ander standpunt te overtuigen 
(vgl. randnummer 26 uit de Leidraad deskundigen in civiele 
zaken). In plaats van de beslissing van de rechtbank op dit 
punt te corrigeren, doet het hof er echter een schep bovenop 
door amper in te gaan op de (althans in hoger beroep) vol-
doende gemotiveerde betwistingen en argumenten op dit 
punt. Gelukkig treedt de Hoge Raad corrigerend op; voor 
deze procespartijen valt wel te hopen dat het verwijzingshof 
nu – bijna acht jaar na oplevering van het werk – alsnog in 
staat zal zijn correct te toetsen of er aanleiding bestaat de 
plasvorming toe te rekenen aan de werkzaamheden van de 
aannemer.
14. Deze zaak illustreert hoe belangrijk het is dat een deskun-
dige zijn reactie op de vragen en opmerkingen van partijen 
duidelijk en begrijpelijk formuleert. Ik vraag mij af wat een 
deskundige ertoe brengt eenvoudige ‘ja-nee-vragen’ zoals de 
vraag die hier centraal staat op een zo schimmige wijze te be-
antwoorden. Wellicht wist de deskundige niet zeker of het ant-
woord ‘ja’ of ‘nee’ moest zijn. In dat geval was het in mijn 
ogen absoluut geen schande geweest als de deskundige ge-
woonweg had opgeschreven dat hij de vraag niet kon beant-
woorden. In dat geval hadden de rechters tenminste een nut-
tig en duidelijk signaal gekregen dat het deskundigenbericht 
op dit punt geen uitsluitsel gaf, zodat de rechters hierover zelf 
een (goed gemotiveerde) beslissing zouden moeten nemen.
15. In deze zaak draagt het gebrekkige antwoord van de des-
kundige eraan bij dat de procespartijen een gang naar de 
Hoge Raad (en een verwijzingshof) moeten maken om als-
nog een deugdelijk en begrijpelijk oordeel te verkrijgen over 
een feitelijke vraag die mij toch niet al te ingewikkeld lijkt. 
Hopelijk spoort dit arrest zowel rechters, deskundigen als 
(advocaten van) procespartijen aan om voldoende aandacht 
te besteden aan de zorgvuldige en duidelijke formulering 
van vragen en analyses van antwoorden. Alleen dán kan het 
deskundigenbericht zijn meerwaarde in de praktijk werkelijk 
blijven waarmaken. In de tussentijd doen advocaten er ver-
standig aan bij elke mogelijkheid uitdrukkelijk te wijzen op de 
twistpunten waarover geschil bestaat, om te voorkomen dat 
de argumenten van zijn of haar cliënt tussen wal en schip 
vallen.

mr. R.A.G. de Vaan
TeekensKarstens advocaten notarissen




