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Inhoudsindicatie 
 

 
Overeenkomst van opdracht, Wanprestatie, Voordeelstoerekening 

 
 

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. 
 
Link naar uitspraak: C/13/590110/HA ZA 15-617 

 
 

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. 

https://login.rechtsorde.nl/pages/login.aspx?binding=urn%3aoasis%3anames%3atc%3aSAML%3a2.0%3abindings%3aHTTP-POST&referer=%2f


 

2 
 

 
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 tegenvoordeelstoerekening. In HR Vos/TSN verloor TSN een met Vos gesloten 
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 
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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. 
 
mr. W.H. Bouman, advocaat bij Lauxtermann Advocaten 
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