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Samenvatting 

Eiser, hooggekwalificeerd plaatwerker van beroep, ging in 2012 een overeenkomst van opdracht aan met 

Fokker Aircraft Services voor het verrichten van onderhoudswerkzaamheden aan vliegtuigen. De 

overeenkomst regelde de condities waaronder Fokker eiser kon inhuren. Begin 2013 stopte Fokker met 

het inschakelen van eiser, naar Fokker stelde vanwege negatieve marktonwikkelingen. Eiser vertrouwde 

het niet omdat hij had gezien en gehoord dat Fokker was doorgegaan met het inhuren van externen voor 

werkzaamheden die ook door hem konden worden verricht. Hij vermoedde dat het uitblijven van 

opdrachten er in werkelijkheid mee te maken had dat Fokker van de overeenkomst af wilde. Deze 

overeenkomst, naar eiser stelde, verplichtte Fokker tot het aan hem verstrekken van opdrachten. De 

rechtbank, na bewijsvoering, volgde eiser in diens stellingen over de uitleg én de waarde van de 

overeenkomst. Zij concludeerde dat Fokker toerekenbaar was tekortgeschoten in de nakoming. De 

rechtbank nam aan dat eiser van begin 2013 tot begin 2016 ten onrechte geen opdrachten van Fokker had 

gekregen. In het daarop gevolgde schadedebat betoogde Fokker dat van schade geen sprake was 

aangezien eiser in genoemde periode elders had gewerkt en daarmee zo geen hogere, dan toch zeker 

vergelijkbare verdiensten zou hebben genoten. Fokker voerde aan dat deze opbrengsten bij wijze van 

voordeelstoerekening ex art. 6:100 BW op de schadevergoeding in mindering moesten worden gebracht. 

De rechtbank oordeelde, met verwijzing naar HR 8 juli 2016 (ECLI:NL:HR:2016:1483 (Tennet/ABB)), 

dat het (inderdaad) redelijk was de alternatieve opbrengsten af te trekken van de door Fokker te betalen 

schadevergoeding: eiser had deze opbrengsten immers niet kunnen genereren als hij voor Fokker 

werkzaam was geweest. Omdat hij zonder Fokker meer bleek te hebben verdiend dan mét, sneuvelde 

zijn vordering – ondanks de aangenomen wanprestatie van Fokker. De rechtbank passeerde als tardief 

eisers stelling dat als Fokker hem het werk wel zou hebben gegund, hij voor de alternatieve 

werkzaamheden een derde te werk zou hebben gesteld. 

Uitspraak 

1. De procedure 

(...; red.) 

2. De verdere beoordeling 

2.1. Bij tussenvonnis van 12 juli 2017 heeft de rechtbank beslist dat de vordering van [eiser] tot 

vergoeding van de schade, zoals gevorderd onder b. van het petitum ten bedrage van € 272.000,= in 

beginsel voor toewijzing gereed ligt en dat daarmee het belang van de onder a. gevorderde verklaring 

voor recht komt te ontvallen. De rechtbank heeft voorts overwogen dat indien [eiser] in de periode 

waarover de schade wordt gevorderd plaatwerkzaamheden voor andere opdrachtgevers heeft verricht, de 

opbrengsten daarvan bij wijze van voordeelstoerekening op de schadevergoeding in mindering zullen 

worden gebracht. De rechtbank heeft in dat kader [eiser] opgedragen opgave te doen van zijn 

opbrengsten in de periode van 7 maart 2013 tot 5 april 2016. 

2.2. [eiser] heeft een overzicht van de opbrengsten over die periode overgelegd, opgesteld door 

Administratiekantoor A te Leiden waarin het volgende staat weergegeven: 

Periode: 7/3/2013-31/12/2013 1/1/2014-31/12/2014 1/1/2015-31/12/2015 1/1/2016-5/4/2106 

Verricht werk: € 106.601,00 € 114.632,00 € 107.494,00 € 32.962,00 
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Verwervingskosten: - € 19.647,00 - € 19.786,00 - € 30.413,00 - € 7.858,00 

Opbrengsten: € 86.954,00 € 94.846,00 € 77.081,00 € 25.104,00 

2.3. Volgens [eiser] zou volledige verrekening van de opbrengsten betekenen dat alleen de schade over 

2014 toewijsbaar zou zijn voor een bedrag van € 11.547,12, en niet die over de andere jaren, omdat toen 

de opbrengsten de schade overtreffen. Dit doet volgens [eiser] geen recht aan het onrecht dat hem is 

aangedaan door Fokker c.s. en hij stelt dat er dan ook aanleiding is voor de rechtbank om terug te komen 

van haar eindbeslissing omtrent de voordeelstoerekening. In dit kader stelt [eiser] dat de rechtbank de 

twee toetsen die volgen uit het arrest TenneT c.s./ABB c.s. niet goed heeft toegepast, te weten de toets 

dat er allereerst een condicio sine qua non verband dient te worden vastgesteld en dat er vervolgens een 

redelijkheidtoets ex artikel 6:98 BW dient te volgen. Bij de boordeling had de rechtbank in acht dienen 

nemen dat [eiser] steeds uitdrukkelijk heeft betwist dat hij de elders verdiende inkomsten zonder de 

contractbreuk niet zou hebben gegenereerd. Voor die elders verrichte diensten had hij, zoals hij reeds 

eerder had gesteld, ander personeel kunnen inzetten, aldus [eiser]. Ter onderbouwing daarvan heeft 

[eiser] nadere producties in het geding gebracht. 

2.4. Fokker c.s. voert hier tegen aan dat de schade en de opbrengsten niet moeten worden opgesplitst in 

periodes van een jaar, maar over de gehele periode moeten worden verrekend. In dat geval overstijgen de 

opbrengsten de schade en dient de vordering te worden afgewezen. Indien de rechtbank van oordeel is 

dat het toch per jaar dient te worden verrekend, betwist Fokker c.s. de juistheid van de opgave van de 

opbrengsten, nu de gegevens in de tabel niet kunnen worden gestaafd met verifieerbare gegevens. Voorts 

stelt Fokker c.s. dat de rechtbank aan de gegeven eindbeslissing gebonden is, omdat er geen sprake is 

van een situatie waarin de rechter terug mag komen op zijn bindende eindbeslissing. Tot slot betwist zij 

dat de rechtbank de rechtsregels uit het arrest TenneT c.s./ABB c.s. verkeerd zou hebben toegepast. 

2.5. De rechtbank overweegt als volgt. [eiser] en Fokker c.s. hebben beide terecht gesteld dat er slechts 

vier categorieën te onderscheiden zijn waarin de rechter kan terugkomen op zijn bindende 

eindbeslissing: 

1. onvoorziene ontwikkelingen van feitelijke aard, zoals een getuigenverklaring waaruit blijkt dat de 

eerdere beslissing van de rechter onjuist is; 

2. onvoorziene ontwikkelingen van juridische aard, zoals nieuwe wetgeving of een arrest waarin de 

Hoge Raad “om” gaat; 

3. een bij nader inzien onhoudbare feitelijke lezing van één of meer gedingstukken, welke lezing bij 

handhaving, zou leiden tot een einduitspraak waarvan de rechter overtuigd is dat deze ondeugdelijk zou 

zijn; 

4. gevallen waarin de rechter gelet op de aard van de procedure niet aan zijn eerdere eindbeslissing is 

gebonden, zoals in kort geding-, alimentatie- en onteigeningsprocedures. 

2.6. Aan [eiser] kan worden toegegeven dat uit de motivering niet duidelijk blijkt dat de rechtbank in 

haar overwegingen heeft betrokken zijn stelling dat de inkomsten die hij elders heeft weten te verwerven 

door hem ook zouden zijn genoten als hij bij Fokker c.s. had kunnen werken, namelijk middels het 

inzetten van personeel. De rechtbank heeft op deze stelling echter wel degelijk acht op geslagen. Het is 

steeds helder geweest dat [eiser] in eerdere stadia van de procedure dit standpunt heeft ingenomen. Er 

zijn toen echter geen stukken in het geding gebracht waaruit blijkt dat [eiser] gedurende de gehele 

periode waarover hij schadevergoeding vordert voldoende personeel had kunnen inzetten en daarop zo’n 

marge zou hebben gehad dat hij daarmee vergelijkbare inkomsten had kunnen genereren. Vorenstaande 

is meegewogen in overweging dat [eiser] de elders genoten inkomsten niet had kunnen genereren als hij 

bij Fokker c.s. werkzaam was geweest. De rechtbank handhaaft de wijze waarop zij de criteria uit het 

arrest TenneT c.s./ABB c.s. heeft toegepast. Overigens merkt de rechtbank op dat de producties die 



[eiser] in dit kader bij haar laatste akte heeft overgelegd, voor zover zij dit standpunt wel voldoende 

zouden onderbouwen, tardief zijn. 

2.7. Daarmee komt de rechtbank tot de conclusie dat geen van de vier onder 2.5. weergegeven 

categorieën aan de orde is, zodat het uitgangspunt geldt dat de rechter aan zijn eigen eindbeslissing 

gebonden is en de in het tussenvonnis gegeven eindbeslissing in stand blijft. 

2.8. [eiser] vordert in zijn petitum de schade over de gehele periode. De rechtbank ziet daarin aanleiding 

de opbrengsten over de gehele periode daarop in mindering te brengen in het kader van de 

voordeelstoerekening. Nu de opbrengsten over de gehele periode hoger zijn dan de gevorderde schade, 

leidt dit er toe dat het onder b. van het petitum gevorderde (evenals het onder a. gevorderde, zoals reeds 

op 12 juli 2017 is beslist) zal worden afgewezen. 

2.9. Ten aanzien van de veroordeling in de proceskosten overweegt de rechtbank als volgt. In haar eerste 

tussenvonnis heeft de rechtbank geoordeeld dat Fokker c.s. toerekenbaar tekort is geschoten in de 

nakoming van haar verplichtingen jegens [eiser]. De vordering van [eiser] wordt weliswaar afgewezen 

vanwege de hoogte van de door [eiser] gegenereerde opbrengsten, maar gezien de wanprestatie van 

Fokker c.s. kan dit niet leiden tot een kostenveroordeling aan de zijde van [eiser]. Daarom zullen de 

proceskosten worden gecompenseerd op de hierna te vermelden wijze. 

3. De beslissing 

De rechtbank 

3.1. wijst de vorderingen af, 

3.2. compenseert de kosten van deze procedure tussen partijen, in die zin dat iedere partij de eigen 

kosten draagt. 

Noot 

1. Van eisers vordering op Fokker van in hoofdsom € 272.000,= was aan het einde van de rit niets over, 

ondanks het feit dat de rechtbank Fokker tot dat bedrag aansprakelijk achtte. Fokker was tekortgeschoten 

in de nakoming van haar verplichting eiser van april 2013 tot (in ieder geval) april 2016 te voorzien van 

opdrachten. Fokker had eiser aan het lijntje gehouden. Door de rechtbank in het eerste tussenvonnis 

geciteerde correspondentie geeft blijk van een grote en goed voorstelbare frustratie van eiser. Het zal 

hem zeker genoegen hebben gedaan dat de rechtbank in haar tweede tussenvonnis na een complex 

bewijsdebat alle verweren van Fokker tegen de gestelde wanprestatie afserveerde. Die vreugde zal 

ongeveer twee rechtsoverwegingen hebben geduurd, aangezien de rechtbank haar oordeel over de 

contractuele aansprakelijkheid van Fokker vrijwel meteen liet volgen met voor eiser unheimische 

beschouwingen over voordeelstoerekening. En daar wordt het interessant. 

2. Toen de stroom opdrachten van Fokker begin 2013 was opgedroogd, was eiser kennelijk niet bij de 

pakken neer gaan zitten. Hij heeft zijn expertise als hoog gekwalificeerd vliegtuigonderhoudsmonteur 

elders te gelde gemaakt, tegen een waarde bovendien, die de waarde van het Fokker-contract oversteeg. 

De rechtbank haalde daarom een streep door de vordering: hij bracht de alternatieve inkomsten op die 

vordering in mindering. Zeker gezien het Tennet-arrest van 8 juli 2016 (ECLI:NL:HR:2016:1483), 

waarover hierna meer, kan men zich afvragen waarom eiser er kennelijk op vertrouwde dat de 

alternatieve inkomsten buiten beschouwing zouden blijven. 

3. Chronologischerwijs kan het antwoord zijn dat, na de start van de hier besproken procedure, de Hoge 

Raad in het Tennet-arrest expliciet terugkwam op oudere arresten van zijn hand, waaronder ook 

Vos/TSN (d.d. 13 juli 2009, ECLI:NL:HR:2009:BI3402). Laat nou juist dit arrest rugwind hebben 

gegeven aan eisers pleit tegen voordeelstoerekening. In HR Vos/TSN verloor TSN een met Vos gesloten 
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onderhoudscontract. De opzegging door Vos werd niet gerechtvaardigd geacht. Bij het vaststellen van de 

schadevergoeding – misgelopen winst – voerde Vos het verweer dat TSN de met het contract gemoeide 

productiecapaciteit alternatief had weten te benutten en dat dat als een voordeel op de schadevergoeding 

in mindering moest worden gebracht. Hof en Hoge Raad gingen daar niet in mee. De Hoge Raad: “Voor 

voordeelstoerekening is aanleiding als een zelfde gebeurtenis voor de benadeelde naast schade ook 

voordeel heeft opgeleverd (art. 6:100 BW). In het onderhavige geval heeft TSN schade geleden door de 

– op de tekortkoming van Vos gebaseerde – ontbinding, en voordeel gerealiseerd door behaalde winst in 

het kader van nadien, als gevolg van haar eigen inspanningen, gesloten overeenkomsten met derden. 

Deze schade en dit voordeel vloeien dus in beginsel niet voort uit ‘een zelfde gebeurtenis’ in de zin van 

art. 6:100 BW.” (r.o. 3.7) 

4. Daar staat wat eiser in de onderhavige zaak natuurlijk graag in het vonnis had gelezen, maar wat de 

rechtbank nadrukkelijk van de hand wees met de overweging dat de Hoge Raad op Vos/TSN zou zijn 

teruggekomen. Dát de Hoge Raad is teruggekomen op Vos/TSN is op zich juist, maar rechtvaardigde 

mijns inziens niet zonder meer de gevolgtrekking van de rechtbank dat Vos/TSN geheel van tafel zou 

zijn. Wat door Tennet/ABB wel van tafel is, is de beperkte uitleg van het begrip “eenzelfde gebeurtenis” 

van art. 6:100 BW. Daarvoor in de plaats is een ruimer causaliteitscriterium gekomen. Voortaan is 

leidend of tussen de normschending en de gestelde voordelen een condicio sine qua non-verband bestaat, 

in die zin dat in de omstandigheden van het geval sprake is van een voordeel dat zonder de 

normschending niet zou zijn opgekomen. Als dat kan worden aangenomen, staat nog ter beoordeling of 

het met inachtneming van de in art. 6:98 BW besloten maatstaf redelijk is dat die voordelen in rekening 

worden gebracht bij de vaststelling van de te vergoeden schade. 

5. Tennet/ABB betekent vooral een belangrijke dogmatische relativering én verduidelijking. Het verweer 

dat het recht van de benadeelde op een schadevergoeding is verminderd, kan in beginsel worden 

betrokken op zowel een schadebegrip waarin de omvang van de schade wordt bepaald door een 

vergelijking van de toestand zoals deze in werkelijkheid is met de toestand zoals die (vermoedelijk) zou 

zijn geweest indien het schadeveroorzakende feit niet zou hebben plaatsgevonden (art. 6:95-6:97 BW), 

als op de voordeelstoerekening (art. 6:100 BW). De Hoge Raad spreekt van twee benaderingswijzen die 

niet wezenlijk van elkaar verschillen en in de kern neerkomen op het redelijkheidsoordeel van art. 6:98 

BW. Daarbij verlangt de Hoge Raad dat voor partijen en derden, onder wie de hogere rechter, 

controleerbaar is hoe de rechter toepassing geeft aan de in art. 6:98 BW besloten (normatieve) maatstaf. 

6. Minst genomen kan worden vastgesteld dat de rechtbank het al op dat punt liet afweten, door niet 

meer of anders te stellen dan dat verrekening in dit geval redelijk was. Zowel door Keirse als door Van 

Boom als door Hartlief is, met verschillende argumenten, betoogd dat Vos/TSN geen dode letter is 

geworden. Lindenbergh, in zijn NJ-noot onder Tennet/ABB, signaleerde de nadruk die in dit soort 

gevallen op de normschending moet worden gelegd. De redelijkheidstoets is leidend en mag worden 

opgetuigd met alle omstandigheden van het geval, waaronder de aard van de aansprakelijkheid, de aard 

van de schade en/of de mate van verwijtbaarheid. Dan springt hier wel in het oog, zoals dat ook de 

uitkomst van Vos/TSN heeft bepaald, dat ten aanzien van Fokker werd aangenomen dat zij een 

contractueel gegeven woord aan haar laars had gelapt. Waarom zou Fokker daar – even huiselijk gezegd 

– mee weg mogen komen, alleen maar omdat eiser de contractschade door eigen inspanningen had weten 

te minimaliseren? 

7. De wanprestatie is hier “onbestraft” gebleven en dat lijkt mij – in ieder geval normatief – niet de 

meest aansprekende oplossing. Ook ABB is ná verwijzing met inachtneming van meerdere normatief 

gekleurde gezichtspunten een beroep op het doorberekeningsverweer ontzegd (Rb. Gelderland 29 maart 

2017, ECLI:NL:RBGEL:2017:1724). Even los van de ontoereikende motivering, acht ik de beslissing 

van de rechtbank in de Fokker-zaak ook weer niet evident onjuist of onbegrijpelijk. In de zaak Vos/TSN 

ging het om vrijgevallen productiecapaciteit die alternatief kon worden benut. Maar wie zegt – TSN 

destijds in ieder geval wel – dat die capaciteit niet was uitgebreid als de Vos-opdrachten waren blijven 

komen? In het geval van eiser ligt dat anders: het gaat hier om arbeidsvermogen, dat maar één keer kan 

worden ingezet, zoals men ook maar eenmaal een winkelruimte kan verhuren. Wanneer tussen de 

inbreuk en het voordeel een sterkere 1 op 1-relatie wordt gezien, bestaat m.i. wel minder aanleiding het 

verrekeningsverweer af te wijzen. Dit neemt niet weg dat, met name vanwege de rechtszekerheid, 

terughoudendheid het uitgangspunt moet zijn. 
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