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1. Inleiding

Over de civielrechtelijke betekenis van private regelge-
ving – ook wel ‘soft law’, ‘zelfregulering’ of ‘alternatieve 
regelgeving’ genoemd – is veel geschreven.2 Veel aandacht 
gaat uit naar de kwaliteitseisen waaraan private regelge-
ving moet voldoen, om te kunnen doorwerken in het pri-
vaatrecht. In deze bijdrage kies ik een andere invalshoek.3 Ik 
wil, toegespitst op het leerstuk van de onrechtmatige daad, 
onderzoeken welk type rechtsvragen zich leent voor beant-
woording met behulp van private regelgeving. Mijn premis-
se is dat de ruimte voor doorwerking van private regelge-
ving in het onrechtmatigheidsoordeel groter is, naarmate 
de toe te passen zorgvuldigheidsnorm zich meer op detail-
niveau bevindt. Ik baseer deze premisse op de rechtspraak 
en theorievorming over verkeersopvattingen.
Verkeersopvattingen spelen zowel in het goederenrecht als 
in het verbintenissenrecht een rol als bron van ongeschreven 
privaatrecht.4 Zij fungeren bijvoorbeeld als maatstaf voor 
bestanddeelvorming (art. 3:4 BW) en voor de toerekening 
van tekortkomingen en onrechtmatige daden (art. 6:75 en 
6:162 lid 3 BW). Vanuit rechterlijk perspectief zijn verkeers-
opvattingen, evenals private regelgeving, te beschouwen 
als een ‘buitenjuridische rechtsbron’: zij verwijzen naar 
opvattingen die leven in de maatschappij, als aanknopings-

1 Citeerwijze: K.J.O. Jansen, ‘Verkeersopvattingen en private regelgeving’, 
NTBR 2020/5, afl. 2. Mr. K.J.O. (Kasper) Jansen is medewerker bij het weten-
schappelijk bureau van de Hoge Raad der Nederlanden (sectie civiel).

2 Zie over private regelgeving bijv. Asser/Vranken Algemeen deel*** 2005/78 
e.v.; I. Giesen, Alternatieve regelgeving en privaatrecht (Mon. Privaatrecht 
8), Deventer: Kluwer 2007; M. Menting, J.B.M. Vranken & M.W. Schelte-
ma, Gedragscodes in internationaal, Europees en privaatrechtelijk perspec-
tief (preadviezen VBR 2013), Zutphen: Paris 2014; en M. Menting, Industry 
Codes of Conduct in a Multi-Layered Dutch Private Law (diss. Tilburg), Til-
burg: PrismaPrint 2016. 

3 Zie nader over deze invalshoeken par. 3.3 hierna.
4 Zie over verkeersopvattingen bijv. B.G.P. Rogmans, Verkeersopvattingen 

(Mon. BW A20), Deventer: Kluwer 2007; en P. Memelink, De verkeersopvat-
ting (diss. Leiden), Den Haag: BJU 2009.

punt voor rechterlijke rechtsvorming.5 Globaal gesproken 
staan de rechtspraak en theorievorming over verkeersop-
vattingen in het teken van terughoudendheid. Afgezien 
van enkele casuïstische toepassingen in het goederenrecht, 
lijken rechters niet snel geneigd om bij de toepassing van 
verkeersopvattingen expliciet – laat staan doorslagge-
vend – gewicht toe te kennen aan opvattingen die leven in 
het maatschappelijk verkeer.6 Deze terughoudendheid is 
in lijn met de in de literatuur heersende opvatting dat ver-
keersopvattingen een juridisch criterium en geen feitelijk 
gegeven behelzen.7

Private regelgeving wordt vanouds met een vergelijkbare 
terughoudendheid tegemoet getreden als verkeersopvattin-
gen. Tot voor kort leek algemeen aanvaard dat protocollen, 
gedragscodes en andere vormen van private regelgeving 
wel relevant, maar niet doorslaggevend zijn voor de invul-
ling van open normen in het privaatrecht.8 Het is de vraag 
of deze visie nog houdbaar is. In een tweetal arresten van de 
Hoge Raad uit 2018 is de inhoud van maatschappelijke zorg-
vuldigheidsnormen rechtstreeks afgeleid uit niet-bindende 
regelgeving die ‘in het veld’ tot stand gekomen is.9 Hoewel 
deze rechtspraak niet in de sleutel van verkeersopvattingen 
staat, komt zij erop neer dat de Hoge Raad bij de invulling 
van maatschappelijke zorgvuldigheidsnormen uitdrukke-
lijk rekening houdt met – en zelfs potentieel doorslagge-
vende betekenis toekent aan – opvattingen die leven in het 
maatschappelijk verkeer, zoals kenbaar uit private regelge-
ving. De vraag rijst hoe deze rechtspraak zich verhoudt tot 
de ogenschijnlijk veel terughoudender rechtspraak en theo-
rievorming over verkeersopvattingen, en hoe zij in dat licht 
moet worden gewaardeerd. Ter beantwoording van deze 
vragen maak ik in dit artikel een vergelijking van verkeers-
opvattingen en private regelgeving als bronnen van onge-
schreven privaatrecht.
Ik begin met een introductie van verkeersopvattingen als 
bron van ongeschreven privaatrecht (par. 2), gevolgd door 
een introductie van private regelgeving als bron van maat-
schappelijke zorgvuldigheidsnormen (par. 3). Het eerste 
onderwerp behandel ik uitvoeriger dan het tweede, omdat 
ik op dat eerste onderwerp het theoretisch kader van mijn 
onderzoek baseer. Voor beide onderwerpen geldt dat ik ze 

5 Zie nader over dit buitenjuridische karakter par. 2.1 en par. 3.1 hierna.
6 Vgl. de in par. 2.7 e.v. besproken toepassingsgebieden van verkeersopvat-

tingen in het verbintenissenrecht en de in par. 2.8 besproken analyse van 
Bauw.

7 Vgl. de hierna par. 2.2 e.v. besproken opvattingen van (met name) Meme-
link & Sieburgh.

8 Zie bijv. Giesen 2007, p. 117 e.v.; Menting 2016, p. 191 e.v. (m.n. p. 220-222); 
en K.J.O. Jansen, GS Onrechtmatige daad, art. 6:162 BW (2019), aant. 6.1.10 
(met verdere verwijzingen).

9 Zie HR 25 mei 2018, ECLI:NL:HR:2018:772, NJ 2019/295, m.nt. S.D. Linden-
bergh (Graafrichtlijn); en HR 13 juli 2018, ECLI:NL:HR:2018:1176, NJ 2020/7, 
m.nt. J.L. Smeehuijzen (Meetinstructie), hierna besproken in par. 3.5 e.v.
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In deze bijdrage wordt onderzocht welke beteke-
nis bij de invulling van maatschappelijke zorgvul-
digheidsnormen toekomt aan private regelgeving. 
Daartoe wordt een vergelijking gemaakt met de 
rechtspraak en theorievorming over verkeersopvat-
tingen. Geconcludeerd wordt dat private regelgeving 
alleen doorslaggevend behoort te kunnen zijn bij de 
invulling van maatschappelijke zorgvuldigheids-
normen die geen precedentwaarde hebben voor an-
dersoortige gevallen.
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binnen het bestek van dit artikel niet uitputtend kan behan-
delen.10 Na deze inleidende beschouwingen behandel ik de 
rechtspraak van de Hoge Raad die de aanleiding voor dit ar-
tikel vormt, omdat daarin de betekenis van private regelge-
ving als bron van maatschappelijke zorgvuldigheidsnormen 
lijkt te zijn vergroot (par. 3.5 e.v.). Aansluitend bespreek ik 
wat deze rechtspraak betekent voor de onderlinge verhou-
ding tussen verkeersopvattingen en private regelgeving als 
bronnen van ongeschreven privaatrecht (par. 4), en hoe de 
besproken rechtspraak moet worden gewaardeerd (par. 5).
Een rode draad in mijn betoog is dat het feitelijke gehalte 
van open normen toeneemt, en daarmee ook de ruimte voor 
doorwerking van buitenjuridische bronnen zoals private re-
gelgeving, naarmate de toe te passen norm meer het karak-
ter heeft van een ‘uitvoeringsregel’ op detailniveau (par. 2.3 
e.v.). Hierop baseer ik mijn voornaamste conclusie, te weten 
dat private regelgeving alleen doorslaggevend behoort te 
kunnen zijn bij de invulling van maatschappelijke zorgvul-
digheidsnormen die geen precedentwaarde hebben voor 
andersoortige gevallen (par. 4).
Ik beperk mij in dit artikel hoofdzakelijk tot het verbinte-
nissenrecht, afgezien van enkele vergelijkende opmerkin-
gen over de rol van verkeersopvattingen in het goederen-
recht (par. 2.4 e.v.). Meer in het bijzonder concentreer ik mij 
op de rol van verkeersopvattingen en private regelgeving 
in vraagstukken van aansprakelijkheid uit onrechtmatige 
daad. De reden voor deze toespitsing is dat de besproken 
rechtspraak van de Hoge Raad daarop betrekking heeft. 
Overigens meen ik dat mijn conclusies ook in de contrac-
tuele sfeer van belang kunnen zijn (par. 2.9). Ter vermijding 
van misverstand merk ik op dat ik in dit artikel niet – al-
thans slechts zijdelings, in par. 3.3 – inga op kwesties als re-
presentativiteit, inhoudelijke kwaliteit en normatief gehalte 
van private regelgeving. Het gaat mij zoals gezegd om de 
(voor)vraag welk type rechtsvragen zich leent voor beant-
woording met behulp van private regelgeving.

2. Verkeersopvattingen als bron van 
ongeschreven privaatrecht

2.1 Buitenjuridische rechtsbron
Met de invoering van het huidige Burgerlijk Wetboek in 
1992 werd tevens een nieuw rechtsbegrip in de wet veran-
kerd: de ‘verkeersopvatting(en)’ of ‘in het verkeer geldende 
opvattingen’.11 In zeer uiteenlopende wettelijke kaders heeft 
de wetgever deze terminologie gebruikt, zonder te explici-
teren wat daaronder precies moet worden verstaan.12 Het 
lijkt erop dat de wetgever, zoals Tjong Tjin Tai betoogt, heeft 
bedoeld te verwijzen naar een ‘buitenjuridische opvatting’ 
(dus een maatschappelijk gegeven) in plaats van een ‘auto-

10 Zie nader de in voetnoten 2 en 4 genoemde vindplaatsen.
11 Overigens werden verkeersopvattingen voordien al in de rechtspraak ge-

hanteerd. Zie bijv. HR 26 maart 1936, NJ 1936/757, m.nt. P. Scholten (Sleep-
boot Egbertha). Zie nader over de herkomst van het begrip Rogmans 2007, 
nr. 5 e.v.

12 Zie voor een bespreking van de (summiere) wetsgeschiedenis bijv. C.H. 
Sieburgh, Toerekening van een onrechtmatige daad (diss. Groningen), De-
venter: Kluwer 2000, p. 199 e.v. Een bespreking van de bedoelde wettelijke 
kaders volgt hierna in par. 2.4 e.v. en 2.7 e.v.

noom door juristen te definiëren begrip’.13 Hiermee is te-
vens de kern van de problematiek verwoord, en de bron van 
alle kritiek die door de jaren heen op verkeersopvattingen is 
geuit, want hoe stelt de rechter een buitenjuridisch begrip 
vast dat door de wetgever niet of nauwelijks is omlijnd? Of, 
in de woorden van Rossel, hoe kan worden voorkomen dat 
achter een verwijzing naar verkeersopvattingen ‘het wer-
pen van een muntstuk of dobbelsteen’ schuilgaat?14

De sleutel schuilt mijns inziens in wat Rogmans de belang-
rijkste functie van verkeersopvattingen heeft genoemd: 
objectivering. Wettelijke verwijzingen naar verkeersop-
vattingen hebben volgens Rogmans steeds de functie een 
‘objectiverend element’ aan te brengen in de wettelijke om-
schrijving. Hij stelt:

‘Niet wat partijen vinden van de inhoud van een begrip of 
de toedeling van een risico is maatgevend, maar wat men 
in de samenleving daarvan vindt.’15

Ik zou willen toevoegen: ook wat de rechter vindt, is niet 
zonder meer maatgevend.16 Uiteraard is het de rechter die 
uiteindelijk beslist over de toepassing van de verkeersopvat-
tingen in het concrete geval, maar juist omdat het hier een 
objectiverende maatstaf betreft, zal hij daarbij niet uitslui-
tend op zijn eigen rechtsgevoel mogen afgaan.17 Ik onder-
schrijf dan ook de conclusie van Rogmans, dat verkeersop-
vattingen de opdracht behelzen aan de rechter om te zoeken 
naar ‘reële aanknopingspunten bij wat in de maatschappij 
aan opvattingen leeft’.18 Zulke aanknopingspunten kunnen 
bijvoorbeeld worden gevonden in gebruikelijke bedingen, 
algemene voorwaarden, brancherichtlijnen en branchege-
bruiken.19 Ik maak hierbij wel de kanttekening dat zulke 
aanknopingspunten niet in alle gevallen even zwaarwegend 
behoren te zijn voor de invulling van de toepasselijke ver-
keersopvatting (zie nader par. 2.5).
De hier bepleite benadering van verkeersopvattingen als 
buitenjuridische rechtsbron vindt steun in de wetsgeschie-
denis, met dien verstande dat die zoals gezegd summier 
is. De belangrijkste beschouwingen van de wetgever over 
verkeersopvattingen zijn te vinden in het kader van art. 3:4 
BW, over bestanddeelvorming. In dat kader heeft de wetge-
ver opgemerkt dat de rechter ‘rekening [moet] houden met 
de opvattingen die in de praktijk op het onderhavige punt 
bestaan’. Met betrekking tot de vraag hoe de rechter dat 
moet doen, geeft de wetgever enkele globale aanwijzingen. 
Verkeersopvattingen kunnen blijken uit ‘overeenkomsten 
waarbij partijen nader omlijnen wat tot een bepaalde zaak 

13 Zie T.F.E. Tjong Tjin Tai, ‘De verkeersopvatting’ (recensie Memelink 2009), 
MvV 2010 (afl. 1), p. 101.

14 Zie H.J. Rossel, ‘De verkeersopvatting’, in: T. Hartlief e.a. (red.), CJHB (Bundel 
C.J.H. Brunner), Deventer: Kluwer 1994, p. 344. Vgl. ook Rogmans 2007, nr. 
18, waar in pejoratieve zin over de ‘kapstokfunctie’ van verkeersopvattin-
gen wordt gesproken.

15 Zie Rogmans 2007, nr. 16.
16 Aldus ook Rossel 1994, p. 342.
17 Vgl. over het spanningsveld tussen rechterlijke creativiteit en objectiviteit 

G.E. Langemeijer, ‘De creatieve rechter’, NJB 1980, p. 428-430.
18 Zie Rogmans 2007, nr. 18.
19 Zie Rogmans 2007, nr. 19 e.v., voor een inventarisatie van ‘vindplaatsen 

voor verkeersopvattingen’.
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behoort en in de praktijk bestaande voorstellingen omtrent 
hetgeen in overdracht daarvan is begrepen’. Daarbij dient 
volgens de wetgever ‘in het bijzonder te worden gelet op 
hetgeen leeft in de kring van personen die zich bezig hou-
den met zaken als waarom het in het gegeven geval gaat’. 
De verkeersopvatting kan ‘na verloop van kortere of langere 
tijd van inhoud wisselen’. Verder merkt de wetgever op ‘dat 
in de meeste gevallen een moeilijk en tijdrovend onderzoek 
naar de inhoud van de “verkeersopvatting” achterwege kan 
blijven’.20

Laatstgenoemde opmerking van de wetgever roept de vraag 
op of verkeersopvattingen een feitelijk gegeven zijn, dat de 
rechter ‘vaststelt’ aan de hand van het partijdebat en alge-
meen bekende feiten, dan wel een juridisch criterium, dat 
de rechter ‘toepast’ onder het motto ius curia novit. Daar-
over nu meer.

2.2 Feitelijk of juridisch?
Over het rechtskarakter van verkeersopvattingen bestaat al 
sinds de invoering ervan discussie. Die discussie spitst zich 
toe op de vraag of verkeersopvattingen juridisch dan wel 
feitelijk van aard zijn, en in het verlengde daarvan op vra-
gen naar de bewijsbaarheid van verkeersopvattingen en de 
mogelijkheden van toetsing in cassatie.21 De heersende leer 
lijkt ervan uit te gaan dat verkeersopvattingen een juridisch 
criterium, en geen feitelijk gegeven behelzen.22 Memelink 
is een verklaard voorstander van deze benadering. In haar 
visie verwijzen verkeersopvattingen steeds naar ongeschre-
ven recht en niet naar een daadwerkelijk bestaande maat-
schappelijke opvatting. Dit betekent volgens Memelink dat 
bewijs van verkeersopvattingen – bijvoorbeeld door het 
raadplegen van getuigen, deskundigen of anderszins – is 
uitgesloten, terwijl anderzijds de inhoud van verkeers-
opvattingen in beginsel ten volle kan worden getoetst in 
cassatie.23 Sieburgh kiest eveneens voor een juridische be-
nadering. In navolging van Bloembergen24 betoogt zij dat 
het begrip verkeersopvattingen (in de context van art. 6:162 
lid 3 BW) niet letterlijk moet worden opgevat, maar als ‘aan-
knopingspunt voor autonome rechtsvinding door de rech-
ter’.25

Zelf voel ik meer voor de gemengde benadering die Tjong 
Tjin Tai in zijn recensie van het proefschrift van Memelink 
heeft voorgesteld.26 De verkeersopvatting die de rechter 
in een concreet geval toepast, is een rechtsbegrip, vat-
baar voor toetsing in cassatie en niet voor bewijs. De in het 
maatschappelijk verkeer levende opvattingen waaruit de 
rechter dat rechtsbegrip afleidt (of zou moeten afleiden), 
zijn feitelijk van aard. Dit betekent dat verkeersopvattingen 

20 Zie MO, Parl. Gesch. BW Boek 3, p. 77-78.
21 Zie bijv. Rogmans 2007, nr. 25 e.v.; en Memelink 2009, p. 81 e.v. (met ver-

dere verwijzingen). 
22 Zie bijv. Asser/Sieburgh 6-IV 2019/122.
23 Zie Memelink 2009, p. 93 e.v. en p. 115 e.v.
24 Zie de NJ-annotatie van A.R. Bloembergen bij HR 20 februari 1998, NJ 

1998/526, sub 4.
25 Zie Sieburgh 2000, p. 208. Vgl. ook Rogmans 2007, nr. 17-18, waar zowel de 

‘woordelijke’ als de ‘abstracte’ betekenis van verkeersopvattingen worden 
behandeld. 

26 Zie Tjong Tjin Tai 2010, p. 103-104. Vgl. ook (vanuit cassatietechnisch per-
spectief) Asser Procesrecht/Korthals Altes & Groen 7 2015/162 e.v.

in mijn visie – en dus ook in dit artikel – in twee gedaanten 
voorkomen: enerzijds die van feitelijk gegeven en anderzijds 
die van juridisch criterium. In de literatuur bestaat soms de 
neiging om verkeersopvattingen in hun eerstgenoemde, fei-
telijke gedaante meervoudig aan te duiden (‘verkeersopvat-
tingen’), en in hun tweede, juridische betekenis enkelvoudig 
(‘de verkeersopvatting’).27 Ik zal hierna de termen ‘verkeers-
opvatting(en)’ en ‘in het verkeer geldende opvattingen’ in 
beide betekenissen gebruiken. Waar nodig zal ik verduide-
lijken op welke betekenis ik het oog heb.

2.3 Intermezzo: rechtsregels vs. uitvoeringsregels
Een gemengde benadering van verkeersopvattingen, zoals 
in de voorgaande paragraaf bepleit, heeft volgens mij als 
voordeel dat zij (meer) ruimte biedt om van de rechter te 
vergen dat deze bij de invulling van verkeersopvattingen 
aansluiting zoekt bij daadwerkelijk in de maatschappij le-
vende opvattingen, zoals de wetgever heeft beoogd (zie 
par. 2.1). De ruimte die hiervoor bestaat – de mate waarin 
verkeersopvattingen door de feiten worden bepaald – is 
volgens mij afhankelijk van het type rechtsvraag waarop 
verkeersopvattingen worden toegepast. Ik zal dat hierna 
uitwerken, eerst vanuit een algemeen juridisch perspectief 
(in deze paragraaf) en daarna toegespitst op verkeersopvat-
tingen (in de navolgende paragrafen).
Voor alle open normen, inclusief verkeersopvattingen, geldt 
dat naarmate zij verder worden toegespitst op een concreet 
geval of gevalstype, hun feitelijke gehalte stijgt, terwijl 
omgekeerd hun juridische precedentwaarde voor ander-
soortige gevallen afneemt. Het antwoord op de vraag hoe 
de maatschappij feitelijk denkt over de voorliggende situa-
tie, wordt dan in potentie belangrijker. De rechter kan bij-
voorbeeld autonoom oordelen dat op een ballonvaarder een 
zorgplicht rust jegens de eigenaren van percelen waarover 
hij met zijn ballon vaart, maar wat die zorgplicht precies in-
houdt, is een ‘technische’ vraag die de rechter niet bevredi-
gend zelfstandig, zonder feitelijke voorlichting door partijen 
en/of deskundigen, zal kunnen beantwoorden.28 In dit op-
zicht is de positie van de rechter als rechtsvormende instan-
tie enigszins vergelijkbaar met die van de wetgever. Zoals de 
wetgever de concrete uitwerking van algemene regels soms 
noodgedwongen overlaat aan lagere regelgevende instan-
ties, beleidsmakers of maatschappelijke actoren,29 zo kan 
ook bij rechterlijke rechtsvorming een punt worden bereikt 
waarop verdere detaillering van de norm niet kan plaatsvin-
den zonder daarbij buitenjuridische bronnen te betrekken. 
Illustratief is het recente Urgenda-arrest, waarin de Staat 

27 Zie bijv. Rossel 1994, p. 336-337; en Memelink 2009, p. 12. Vgl. voor een va-
riant B.T.M. van der Wiel, De rechtsverhouding tussen procespartijen (diss. 
Leiden), Deventer: Kluwer 2004, p. 294, die meent dat ‘in het verkeer gel-
dende opvattingen’ als recht in de zin van art. 79 RO kwalificeren, maar 
‘verkeersopvattingen’ niet. 

28 Vgl. Rb. Oost-Brabant 12 september 2018, ECLI:NL:RBOBR:2018:4413, JA 
2013/178, waarin een ballonvaarder mede op grond van de ‘gedragscode 
ballonvaart’ aansprakelijk werd gehouden voor het overlijden van pape-
gaaien die beweerdelijk geschrokken waren van de overvarende ballon.

29 Vgl. Aanwijzingen voor de regelgeving (Stcrt. 2017, 69426), art. 2.5 (over 
zelfregulering), art. 2.19 (over het primaat van de wetgever), art. 2.23 e.v. 
(over delegatie van regelgevende bevoegdheid) en 2.43 e.v. (over beleidsre-
gels).
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werd bevolen de uitstoot van broeikasgassen vanaf het Ne-
derlandse grondgebied per eind 2020 te doen beperken met 
minimaal 25% ten opzichte van 1990. Dit reductiebevel be-
rustte op een juridische grondslag (art. 2 en 8 EVRM), maar 
de concrete inhoud ervan – de 25%-norm – werd mede 
gebaseerd op buitenjuridische bronnen van feitelijke aard: 
breed gedeelde inzichten uit de klimaatwetenschap en de 
internationale gemeenschap.30

Er bestaat dus een verband tussen het abstractieniveau van 
de normstelling en het juridische gehalte ervan. Rechts-
regels van algemene aard zijn minder ‘feitengevoelig’ dan 
concrete uitvoeringsregels op detailniveau. Ik zal dat nu 
toelichten aan de hand van de belangrijkste toepassings-
gebieden van verkeersopvattingen in het goederenrecht en 
het verbintenissenrecht.

2.4 Goederenrechtelijke vs. verbintenisrechtelijke 
verkeersopvattingen

Zoals gezegd fungeren verkeersopvattingen in de meest uit-
eenlopende wettelijke kaders als beoordelingsmaatstaf. Op 
wetssystematisch niveau kan onderscheid worden gemaakt 
tussen verkeersopvattingen in het goederenrecht en ver-
keersopvattingen in het verbintenissenrecht, door Rogmans 
kortweg ‘VOG’ en ‘VOV’ gedoopt.31

In het goederenrecht zijn verkeersopvattingen onder meer 
bepalend voor de kwalificatie van een zaak als ‘bestanddeel’ 
(art. 3:4 BW), ‘vrucht’ (art. 3:9 BW) of ‘hoofdzaak’ (art. 5:14 
lid 3 BW), en ook bijvoorbeeld voor het onderscheid tussen 
bezit en houderschap (art. 3:108 BW).32 Verkeersopvattingen 
vervullen hier de rol van beslissingsnorm: een tot de rechter 
gerichte instructie om bij de desbetreffende goederenrech-
telijke kwalificaties rekening te houden met in de maat-
schappij levende opvattingen. Dat resulteert vaak in rech-
terlijke oordelen die in cassatietechnische zin overwegend 
feitelijk van aard zijn. De Hoge Raad heeft bijvoorbeeld ge-
oordeeld dat de kwalificatie van een steiger als bestanddeel 
van een stuk grond zozeer verweven is met de omstandig-
heden van het geval, dat die kwalificatie slechts in beperkte 
mate in cassatie kan worden getoetst (namelijk alleen op 
begrijpelijkheid).33 Tegen deze achtergrond betitelt Rossel 
goederenrechtelijke verkeersopvattingen als ‘technisch’ en 
‘neutraal’: het gaat in haar visie om kwesties van ‘zijn’ en 
niet van ‘behoren’.34 Tjong Tjin Tai duidt de hier bedoelde 
verkeersopvattingen aan als ‘sociale feiten’. Hij geeft als 

30 HR 20 december 2019, ECLI:NL:HR:2019:2006, NJ 2020/41, m.nt. J. Spier 
(Urgenda), r.o. 5.1 e.v. en 6.1 e.v., zoals samengevat weergegeven in r.o. 
8.3.4. Vgl. ook de bijbehorende conclusie, sub 2.84.

31 Zie Rogmans 2007, nr. 2 e.v.
32 Zie Rogmans 2007, nr. 29 e.v. (met bespreking van nog meer toepassingsge-

bieden).
33 Zie HR 28 februari 2003, NJ 2003/272 (Winter/Keja-Simons), r.o. 3.3.1. 

Zie in gelijke zin bijv. HR 6 december 2012, ECLI:NL:HR:2012:BX7474, NJ 
2013/571, m.nt. H.J. Snijders (Groutankers), r.o. 3.4; en HR 7 december 2018, 
ECLI:NL:HR:2018:2256, NJ 2019/5 (Stelconplaten), r.o. 3.4.2.

34 Zie Rossel 1994, p. 336 en 338. Vgl. ook A.C. van Schaick, ‘Verkeersopvat-
tingen in het goederenrecht’, in: S.E. Bartels & J.M. Milo (red.), Open nor-
men in het goederenrecht, Den Haag: BJU 2000, p. 88-89, die de kwalifi-
catie ‘technisch’ bestrijdt, maar onderschrijft dat verkeersopvattingen in 
het goederenrecht de mogelijkheid bieden om geschillen te beslechten op 
basis van de concrete omstandigheden van het geval.

voorbeeld de kwalificatie van een dakpan als bestanddeel 
van een huis. Hij stelt (wat mij betreft treffend):

‘Wij verbinden geen morele kwalificatie aan het ontbre-
ken van dakpannen op een huis, we zeggen alleen dat het 
huis dan nog niet af is of incompleet.’35

In het verbintenissenrecht lijkt het juridische gehalte van 
verkeersopvattingen – en daarmee de ruimte voor toetsing 
in cassatie – globaal gesproken groter te zijn.36 Hier fun-
geren verkeersopvattingen niet alleen als beslissingsnorm 
voor de rechter, maar indirect ook als gedragsnorm voor 
justitiabelen. De hierna te bespreken toepassingsgebieden 
van verkeersopvattingen in het verbintenissenrecht (par. 
2.7 e.v.) hebben gemeen dat het steeds gaat om gevallen 
van risicoverdeling (anders dan op grond van persoonlijke 
verwijtbaarheid). Deze risicoverdeling berust op een al dan 
niet geëxpliciteerd normatief oordeel. Wordt bijvoorbeeld 
onervarenheid, financieel onvermogen of rechtsdwaling 
naar verkeersopvattingen voor rekening gebracht van de-
gene die daardoor is tekortgeschoten of onrechtmatig heeft 
gehandeld, dan ligt daaraan een impliciete normstelling 
ten grondslag: justitiabelen behoren ervoor in te staan dat 
zij anderen geen schade berokkenen door onervarenheid, 
financieel onvermogen of rechtsdwaling. Een dergelijke 
normstelling kan niet uitsluitend op feiten worden geba-
seerd. In deze context schroomt de Hoge Raad dan ook niet 
om zo nodig zelf de toepasselijke verkeersopvatting te for-
muleren.37

Illustratief is de regel uit vaste rechtspraak van de Hoge 
Raad dat rechtsdwaling naar verkeersopvattingen voor re-
kening van de overheid komt. Als de overheid onrechtmatig 
heeft gehandeld door hetzij (i) een voorschrift uit te vaardi-
gen in strijd met hogere regelgeving, hetzij (ii) een besluit 
te nemen dat naderhand in bezwaar of beroep wordt ver-
nietigd, dan is daarmee behalve de onrechtmatigheid ook 
de toerekenbaarheid in beginsel gegeven. Dit geldt ongeacht 
of de overheid een verwijt treft, omdat een schending van 
het objectieve recht naar verkeersopvattingen voor reke-
ning van de overheid komt.38 De Hoge Raad heeft deze re-
gel zelf vastgesteld, op basis van redelijkheidsargumenten. 
Die argumenten houden in dat ‘wettelijke regelingen niet 
van de burger afkomstig zijn, maar ook dat het redelijker 
is de schade die voor een individuele burger voortvloeit uit 
een besluit waarvan naderhand komt vast te staan dat het 
op een onjuiste wetsuitleg berust, voor rekening te brengen 
van de collectiviteit, dan om die schade voor rekening te la-
ten van de burger jegens wie dat rechtens onjuiste besluit 
werd genomen’.39 Tot nu toe heeft de Hoge Raad zich niet 

35 Tjong Tjin Tai 2010, p. 103. Voor de goede orde merk ik alvast op dat deze 
opvatting geen gemeengoed is (zie par. 2.5).

36 Zie in gelijke zin Rossel 1994, p. 337 e.v.
37 Zie K.J.O. Jansen, GS Onrechtmatige daad, art. 6:162 BW (2019), aant. 11.1.7 

(met verdere verwijzingen).
38 Zie bijv. HR 9 mei 1986, NJ 1987/252, m.nt. M. Scheltema (Staat/Van Gelder); 

en HR 26 september 1986, NJ 1987/253, m.nt. M. Scheltema (Staat/Hoff-
mann-La Roche). Zie voorts K.J.O. Jansen, GS Onrechtmatige daad, art. 6:162 
BW (2019), aant. 11.4.5 (met verdere verwijzingen).

39 Aldus HR 20 februari 1998, NJ 1998/526, m.nt. A.R. Bloembergen, r.o. 5.2. 
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van deze regel laten afbrengen door in de literatuur geuite 
kritiek, die erop neerkomt dat de regel niet zou aansluiten 
bij de ‘rechtvaardigheidsintuïtie’ van burgers.40 Volgens mij 
is de Hoge Raad hier terecht standvastig.41 Het gaat hier om 
een juridische kwestie, waarin juridische argumenten de 
doorslag behoren te geven en waarin de rechter in plaats 
van de publieke opinie het laatste woord heeft.42 Dat wil 
niet zeggen dat de rechter in een juridische context als deze 
helemaal geen betekenis zou mogen toekennen aan maat-
schappelijke opvattingen, maar hij moet daarmee volgens 
mij wel terughoudender zijn. In de navolgende paragraaf 
werk ik dit nader uit.

2.5 Concrete vs. abstracte verkeersopvattingen
Het hiervoor gemaakte onderscheid tussen goederen-
rechtelijke beslissingsnormen en verbintenisrechtelijke 
gedragsnormen is ontleend aan Memelink.43 Haar visie 
verschilt in twee opzichten van de benadering die ik in de 
voorgaande paragraaf heb gepresenteerd. Ten eerste be-
toogt Memelink dat verkeersopvattingen – ook in het ver-
bintenissenrecht – uitsluitend als beslissingsnorm funge-
ren, en niet tevens als gedragsnorm.44 Ten tweede betoogt 
Memelink dat verkeersopvattingen – ook in het goederen-
recht – steeds een kwestie van ‘behoren’ betreffen. De in 
par. 2.4 besproken gedachte dat bestanddeelvorming zou 
kunnen berusten op een feitelijk gegeven (een daadwerke-
lijk in de maatschappij levende opvatting over de goederen-
rechtelijke kwalificatie van een zaak), verwerpt zij als een 
‘hardnekkige misvatting’.45

Strikt genomen heeft Memelink gelijk. Verkeersopvattingen 
zijn juridisch van aard, maar zij behelzen als zodanig geen 
gedragsnormen voor justitiabelen. Zij fungeren (slechts) als 
aanknopingspunt voor rechterlijke rechtsvorming. Het is de 
rechter en niet de maatschappij die beslist over de inhoud 
van verkeersopvattingen. Zo beschouwd kan geen scherp 
onderscheid worden gemaakt tussen goederenrechtelijke 
en verbintenisrechtelijke verkeersopvattingen. Maar in een 
ander opzicht is dat onderscheid volgens mij wel verhelde-
rend.
Dat verkeersopvattingen in het goederenrecht globaal ge-
sproken een feitelijker gehalte hebben dan ‘gedragsnor-
merende’ verkeersopvattingen in het verbintenissenrecht, 
heeft volgens mij te maken met een globaal verschil in 
abstractieniveau. In het goederenrecht worden verkeers-
opvattingen veelal ingezet om specifieke feitelijke situaties 

40 Zie bijv. R.J.B. Schutgens, ‘Automatische toerekening revisited’, in: C.J.H. 
Jansen e.a. (red.), Nijmeegs Europees privaatrecht (bundel C.H. Sieburgh), 
Deventer: Wolters Kluwer 2018, p. 95-121 (m.n. p. 117). Zie voor vergelijk-
bare kritiek de vindplaatsen vermeld in K.J.O. Jansen, GS Onrechtmatige 
daad, art. 6:162 BW (2019), aant. 11.4.5.2.

41 Zie nader K.J.O. Jansen, ‘Onjuiste overheidsinformatie: vertrouwensbe-
scherming in privaat- en bestuursrecht’, O&A 2019/61, p. 142 (par. 5).

42 Vgl. W.H. van Boom e.a., ‘Burgers over burgerlijk recht – Hoe gewone men-
sen denken over het toedelen van verantwoordelijkheden en verdelen van 
schade in civielrechtelijke casus’, AA 2018, p. 105-123.

43 Zie Memelink 2009, p. 39-40 (waar overigens de term ‘rechtsnorm’ i.p.v. 
‘beslissingsnorm’ wordt gebruikt). Vgl. ook Tjong Tjin Tai 2010, p. 103 
(waar de term ‘beslissingsnorm’ wordt gebruikt).

44 Zie Memelink 2009, p. 139 e.v.
45 Zie Memelink 2009, p. 119.

te kwalificeren. Dat resulteert als vanzelf in een feitelijke(r) 
benadering, waarin meer ruimte bestaat voor het toeken-
nen van betekenis aan buitenjuridische bronnen. De vraag 
of bijvoorbeeld kuikens uit kunstmatig uitgebroede eieren 
naar verkeersopvatting ‘vruchten’ zijn van de kippen die de 
eieren hebben gelegd, is alleen in naam een rechtsvraag. Het 
gaat in wezen om de feitelijke vraag hoe dat kunstmatige 
broedproces eruit ziet en hoe de maatschappij – meer in het 
bijzonder de desbetreffende branche – daartegenaan kijkt.46

Zoals ik in par. 2.3 al schreef, ligt het voor de hand dat de 
rechter op een zo concreet ‘uitvoeringsniveau’ aansluiting 
zoekt bij opvattingen die daadwerkelijk leven in de maat-
schappij. Op dat niveau hebben verkeersopvattingen im-
mers, in de al geciteerde woorden van Rossel, een betrekke-
lijk ‘neutraal’ en ‘technisch’ karakter. Als gevolg daarvan is 
hun juridische precedentwaarde ook relatief gering. Zou de 
Hoge Raad bijvoorbeeld in het bekende arrest Sleepboot Eg-
bertha47 níet hebben geoordeeld dat een scheepsmotor naar 
verkeersopvatting bestanddeel is van een schip (een oordeel 
dat volgens Memelink ‘grote beroering in de scheepvaart-
branche’ veroorzaakte),48 dan zou dat in feitelijke zin grote 
consequenties hebben gehad (voor de scheepvaartbranche), 
maar in juridische zin nauwelijks precedentwaarde.49 Wel-
iswaar is de regel uit het arrest inmiddels gecodificeerd in 
art. 8:1 lid 3 BW, maar ook deze wetsbepaling is geheel toe-
gespitst op het gevalstype dat in het arrest voorlag: ‘voort-
bewegingswerktuigen en andere machinerieën’ die in een 
schip zijn ingebouwd. Zou deze regel worden gewijzigd, dan 
komt daarmee het goederenrechtelijke zaaksbegrip niet on-
der druk te staan. Het gaat hier om een zo specifiek gevals-
type, dat de goederenrechtelijke kwalificatie ervan in hoge 
mate een ‘buitenjuridisch’ karakter heeft.50

In het verbintenissenrecht worden verkeersopvattingen ook 
toegepast op concrete casusposities. Zoals bleek in par. 2.4, 
hebben verkeersopvattingen hier echter ook een bredere, 
gedragsnormerende betekenis. Illustratief is de al genoemde 
vuistregel over toerekening van rechtsdwaling aan de over-
heid. Deze (op de verkeersopvattingen gebaseerde) regel 
is algemeen van aard en ingebed in een juridisch systeem. 
Deze regel hangt samen met de wijze waarop het onrecht-
matigheidsvereiste in kwesties van overheidsaansprakelijk-
heid wordt ingevuld en met algemene rechtsbeginselen als 
het égalité- en het vertrouwensbeginsel.51 In een dergelijke 
context – op ‘regelgevingsniveau’ – kan de rechter beter 
terughoudend zijn met het toekennen van doorslaggevende 
betekenis aan maatschappelijke opvattingen, omdat die 
doorgaans niet berusten op (voldoende) kennis van het recht 

46 Vgl. HR 24 maart 1995, NJ 1996/158 (Hollander’s kuikenbroederij), waar de 
Hoge Raad zich verenigde met ’s hofs ontkennende beantwoording van 
die vraag, in het licht van ’s hofs gedetailleerde analyse van de feiten (het 
kunstmatige broedproces). 

47 Zie HR 26 maart 1936, NJ 1936/757 m.nt. P. Scholten (Sleepboot Egbertha).
48 Zie P. Memelink, ‘De verkeersopvatting’, AA 2010, p. 660 (en in gelijke zin 

Memelink 2009, p. 124).
49 Het arrest heeft overigens meer in algemene zin wel juridische impact 

gehad, juist omdat de Hoge Raad daarin zelfstandig een (omstreden) ver-
keersopvatting formuleerde. Zie Memelink 2009, p. 111 en 290.

50 Vgl. de in par. 2.1 geciteerde bewoordingen van Tjong Tjin Tai.
51 Vgl. Schutgens 2018, p. 95 e.v.
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als systeem.52 Rechtsregels met een algemene draagwijdte 
moeten op juridisch erkende uitgangspunten berusten en 
passen binnen het stelsel van wet en rechtspraak. Zij hoeven 
niet overeen te komen met subjectieve, op zichzelf staande 
en intrinsiek veranderlijke opvattingen van (sommige) deel-
nemers aan het maatschappelijk verkeer. Uiteraard doet de 
rechter er goed aan om, ook op het hier bedoelde regelge-
vingsniveau, oog te houden voor maatschappelijke opvat-
tingen, maar zij mogen hier niet zonder meer richtingge-
vend – laat staan doorslaggevend – zijn. Anders dreigt het 
gevaar dat willekeurige maatschappelijke opvattingen over 
specifieke kwesties het recht als systeem onder druk zetten. 
Voor de goede orde merk ik op dat dat gevaar natuurlijk ook 
in het goederenrecht kan dreigen, als het gaat om de toepas-
sing van goederenrechtelijke verkeersopvattingen met een 
algemenere draagwijdte.53

2.6 Tussenconclusie: hoe concreter, hoe feitelijker
Het voorgaande brengt mij tot de tussenconclusie dat, naar-
mate verkeersopvattingen meer de functie van algemene 
rechtsregels vervullen (zoals de meergenoemde vuistregel 
over toerekening van rechtsdwaling aan de overheid), het 
rechterlijke aandeel in de vormgeving ervan groter dient 
te zijn. De aan- of afwezigheid van maatschappelijk draag-
vlak is dan dienovereenkomstig van minder gewicht: zij is 
relevant, maar niet doorslaggevend. Naarmate verkeers-
opvattingen meer de functie vervullen van technische uit-
voeringsregels op detailniveau, is het volgens mij wel toe-
laatbaar – en ook gewenst, gezien de in par. 2.1 besproken 
wetsgeschiedenis en literatuur – dat de rechter bij de invul-
ling ervan aansluiting zoekt bij opvattingen die daadwerke-
lijk leven in de maatschappij, en dat hij die opvattingen bij 
zijn oordeel tot uitgangspunt neemt.54 Uiteraard realiseer 
ik mij dat het hier in grove lijnen geschetste onderscheid 
tussen algemene rechtsregels en concrete uitvoeringsre-
gels in de praktijk niet altijd scherp te maken valt. Het gaat 
mij om een kwestie van gradatie: hoe concreter de norm-
stelling, hoe belangrijker het feitelijke gehalte en hoe groter 
daarmee de ruimte voor doorwerking van buitenjuridische 
bronnen (en vice versa).55

Zie ik het goed, dan is in een zuiver juridische benadering 
van verkeersopvattingen, zoals door Memelink gepropa-
geerd, geen of minder ruimte om op uitvoeringsniveau be-
tekenis toe te kennen aan feitelijke aanknopingspunten voor 
maatschappelijk normbesef, zoals een deskundigenbericht, 

52 Vgl. Rossel 1994, p. 340 e.v., die tegen deze achtergrond zo ver gaat te be-
togen dat alleen opvattingen van juristen als verkeersopvattingen kunnen 
dienen.

53 Vgl. bijv. HR 18 februari 2000, NJ 2000/278 (Amsem/Van Tuijn c.s.), r.o. 3, on-
der verwijzing naar de conclusie van A-G Langemeijer, sub 2.8: de econo-
misch eigenaar houdt het goed (de juridische eigendom) niet voor zichzelf.

54 Zie voor een inventarisatie van bronnen die de rechter daarbij kan raadple-
gen Rogmans 2007, nr. 19 e.v.

55 Dit staat overigens los van de vraag of sprake is van ‘recht’ in de zin van 
art. 79 RO. Ook concrete ‘uitvoeringsregels’ kunnen als zodanig kwalifice-
ren. Vgl. bijv. Asser Procesrecht/Korthals Altes & Groen 7 2015/115 e.v. (over 
beleidsregels) en HR 13 juli 2018, ECLI:NL:HR:2018:1212, NJ 2019/110, 
m.nt. W.H.A.C.M. Bouwens (Verzoekster/ANWB), r.o. 3.4.5 en de bijbeho-
rende conclusie, onder 2.11 (over de ‘Uitvoeringsregels Ontslag om be-
drijfseconomische redenen’ van het UWV). 

een getuigenverklaring of – toegespitst op het onderwerp 
van deze bijdrage – private regelgeving. Problematisch aan 
deze visie is naar mijn mening dat verkeersopvattingen 
daarin het karakter behouden van een ‘black box’, waarop 
sinds de invoering van het BW zoveel kritiek is geuit.56 Ik 
denk dat dit verklaart waarom verkeersopvattingen sinds 
hun introductie (nog) niet de hooggespannen verwachtin-
gen hebben waargemaakt die sommigen daaromtrent koes-
terden. Ik zal dat hierna toelichten aan de hand van een 
bespreking van de belangrijkste toepassingsgebieden van 
verkeersopvattingen in het verbintenissenrecht.

2.7 Toerekening krachtens verkeersopvattingen
In het verbintenissenrecht zijn de belangrijkste toepassings-
gebieden van verkeersopvattingen te vinden in art. 6:75 en 
6:162 lid 3 BW, waar is bepaald dat de toerekening van te-
kortkomingen en onrechtmatige daden buiten schuld kan 
plaatsvinden op grond van (onder meer) de in het verkeer 
geldende opvattingen.57 Blijkens de wetsgeschiedenis zijn 
de verkeersopvattingen hier toegevoegd als alternatieve 
toerekeningsgrond, om te voorkomen dat de andere toe-
rekeningsgronden – met name schuld, maar in het kader 
van art. 6:75 BW ook de rechtshandeling – tot buiten hun 
natuurlijke grenzen zouden worden opgerekt, zoals onder 
het oude BW wel was gebeurd.58 De verkeersopvattingen 
dienden hier zo beschouwd ter codificatie van hetgeen on-
der oud recht al was aanvaard.59

De grote vraag was ten tijde van de invoering van het BW, 
of de verkeersopvattingen als nieuwe toerekeningsgrond 
tot een uitbreiding van aansprakelijkheid zouden leiden. In 
de context van art. 6:74 e.v. BW vielen de consequenties van 
deze nieuwe toerekeningsgrond nog wel te overzien. Aan-
sprakelijkheid wegens wanprestatie kan immers worden 
teruggevoerd op een verbintenis die hetzij vrijwillig is aan-
gegaan door de schuldenaar (als contractant), hetzij voort-
vloeit uit de wet (vgl. art. 6:1 BW). In het kader van art. 6:162 
BW waren de potentiële consequenties veel groter. Gevreesd 
werd dat de combinatie van een open zorgvuldigheidsnorm 
(lid 2) met een open toerekeningscriterium (lid 3) zou leiden 
tot een ‘volledig open systeem van vorderingsrechten’.60 
Veelzeggend is dat de ‘grote vraag’ die ik zojuist noemde, 

56 Overigens beoogt Memelink die kritiek te ondervangen door hoge motive-
ringseisen te stellen aan het rechterlijk oordeel over verkeersopvattingen 
(Memelink 2009, p. 361 e.v.). Vgl. voor kritiek daarop Tjong Tjin Tai 2010, 
p. 105, die betoogt dat de rechterlijke motivering veelal niet meer kan be-
helzen dan ‘een verwijzing naar wat eenvoudig leeft.’

57 Zie Rogmans 2007, nr. 47 e.v. (met bespreking van nog meer toepassingsge-
bieden).

58 Zie TM, Parl. Gesch. BW Boek 6, p. 265 (m.b.t. art. 6:75 BW) en p. 618-619 
(m.b.t. art. 6:162 lid 3 BW).

59 Zie in die zin bijv. (toegespitst op art. 6:162 lid 3 BW) P.A. Stein, ‘De ontwik-
keling van het schadevergoedingsrecht bij onrechtmatige daad’, NJB 1980,  
p. 710-711; R. Herrman, ‘De (beperkte) betekenis van de toerekening op 
grond van de verkeersopvattingen in art. 6:162 lid 3 NBW’, in: W.G. Belin-
fante e.a., Liber amicorum NBW (Bundel B.C. de Die), Arnhem: Gouda Quint 
1991, p. 93-98; en Asser/Sieburgh 6-IV 2019/121.

60 Aldus J. Spier, ‘Het open stelsel van de onrechtmatige daad’, in: B.W.M. 
Nieskens-Isphording e.a. (red.), In het nu, wat worden zal, Deventer: Klu-
wer 1991, p. 277. Zie in gelijke zin (kritisch) E. Bauw, ‘Een onberekenbare 
bepaling’, in: P. Abas e.a., Te pas (bundel P.A. Stein), Deventer/Zwolle: Klu-
wer/W.E.J. Tjeenk Willink 1992, p. 59 e.v.
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nog naklinkt in de laatste druk van Asser/Sieburgh uit 2019, 
waar zij schrijft:

‘Verwacht mag worden dat de rechtspraak (…) spoedig 
zal worden geconfronteerd met pogingen de grenzen 
van de aansprakelijkheid van art. 6:162 lid 3, slotzinsne-
de BW, af te tasten.’61

Inmiddels mag volgens mij wel worden geconcludeerd dat 
die pogingen zijn uitgebleven, of in elk geval niet ‘spoedig’ 
zijn gevolgd. Schuld fungeert nog altijd als primaire toere-
keningsgrond in vraagstukken van aansprakelijkheid uit 
onrechtmatige daad.62 Toerekening krachtens verkeersop-
vattingen vindt slechts in uitzonderingsgevallen plaats.63 De 
belangrijkste toepassingen betreffen gevallen die voorheen 
onder ‘schuld’ werden gerubriceerd, zoals beroeps- en ver-
keersfouten als gevolg van onervarenheid, onrechtmatige 
beslaglegging en executie, (sommige) gevallen van rechts-
dwaling en gevallen van overheidsaansprakelijkheid we-
gens onrechtmatige regelgeving of besluitvorming.64 Zelfs 
deze min of meer klassieke voorbeelden van toerekening 
krachtens verkeersopvattingen zijn in de literatuur niet on-
omstreden. Verschillende auteurs pleiten voor verfijningen 
die neerkomen op een (gedeeltelijke) terugkeer naar het 
schuldvereiste.65 Ook in het kader van art. 6:75 BW lijken 
de verkeersopvattingen geen hoge vlucht te hebben geno-
men. Het gaat hier eveneens om tamelijk evidente gevallen, 
waarmee de rechter onder het oude BW ook wel raad wist, 
zoals geldelijk onvermogen, ziekte en onervarenheid.66 De 
vrees dat de verkeersopvattingen het schuldbeginsel zou-
den overwoekeren, is niet uitgekomen, zoals ook de risi-
coaansprakelijkheden van afdeling 6.3.2 e.v. BW sinds hun 
invoering zeker geen ‘eigen leven’ zijn gaan leiden.67

2.8 Verkeersopvattingen als winkeldochter?
Bauw geeft een wetssystematische verklaring voor het 
feit dat de verkeersopvattingen in art. 6:162 lid 3 BW een 
betrekkelijk marginaal bestaan leiden. Volgens hem is de 
‘stapeling van open normen’ in art. 6:162 BW – de com-
binatie van een open zorgvuldigheidsnorm met een open 
toerekeningscriterium – ongelukkig. Hij meent dat ‘de ene 
open norm wordt geabsorbeerd door de andere’. Gevallen 
waarin wel maatschappelijk onbetamelijk is gehandeld, 
maar niet verwijtbaar, doen zich in de praktijk weinig voor. 

61 Asser/Sieburgh 6-IV 2019/121.
62 Zie K.J.O. Jansen, GS Onrechtmatige daad, art. 6:162 BW (2019), aant. 9.1.3.
63 Zie K.J.O. Jansen, GS Onrechtmatige daad, art. 6:162 BW (2019), aant. 11.1.4.
64 Zie K.J.O. Jansen, GS Onrechtmatige daad, art. 6:162 BW (2019), aant. 11.4.1 

e.v.
65 Zie K.J.O. Jansen, GS Onrechtmatige daad, art. 6:162 BW (2019), aant. 

11.4.3.2, 11.4.4.2 en 11.4.5.2 (met verdere verwijzingen).
66 Zie bijv. C. Cauffman & P. Croes, GS Verbintenissenrecht, art. 6:75 BW (2018), 

aant. 8 (met verdere verwijzingen).
67 Vgl. HR 17 december 2010, ECLI:NL:HR:2010:BN6236, NJ 2012/155, m.nt. T. 

Hartlief, r.o. 4.4.3 e.v., waar de Hoge Raad het gebrekkigheidscriterium van 
art. 6:174 BW invulde aan de hand van de (door het schuldbeginsel geïnspi-
reerde) Kelderluikfactoren. Zie ook K.J.O. Jansen, Informatieplichten (diss. 
Leiden), Deventer: Kluwer 2012, par. 4.2.2. Vgl. anders A. Kolder, Aanspra-
kelijkheid van de bedrijfsmatige gebruiker (diss. Groningen), Deventer: Wol-
ters Kluwer 2018, p. 24 e.v., die een ‘trend van steeds meer kwalitatieve 
aansprakelijkheid’ ontwaart.

Daarnaast geeft Bauw een materiële verklaring. Rechters 
streven ernaar hun oordeel te motiveren op een wijze die 
‘invoelbaar’ is voor de in het ongelijk gestelde partij. De 
verkeersopvattingen vervullen in dit opzicht volgens Bauw 
niet dezelfde functie als schuld. Toerekening krachtens 
verkeersopvattingen vergt een onderbouwing die is gelegen 
‘buiten het dossier in de zaak die voorligt’. Anders gezegd (in 
mijn woorden): schuld motiveert makkelijker. Tegen deze 
achtergrond concludeert Bauw ‘dat de toerekening krach-
tens verkeersopvattingen wel altijd de de winkeldochter zal 
blijven die zij de afgelopen vijfentwintig jaar is geweest’.68

Ik vraag mij af of dit door Bauw geschetste toekomstbeeld 
van verkeersopvattingen als eeuwige ‘winkeldochter’ niet 
te pessimistisch is. In het schap ‘aansprakelijkheid uit on-
rechtmatige daad’ zal schuld inderdaad altijd beter blijven 
verkopen dan verkeersopvattingen. Gezien de door Bauw 
genoemde ‘invoelbaarheid’ van schuld als toerekenings-
grond lijkt mij dat ook terecht. Maar dat wil niet zeggen dat 
verkeersopvattingen in de winkel van de rechtspleging kun-
nen worden gemist. Juist in deze tijd, waarin in toenemende 
mate van rechters wordt verlangd dat zij zich bewust zijn 
(en tonen) van de maatschappelijke context waarin hun uit-
spraken figureren,69 zie ik voor verkeersopvattingen een be-
langrijke rol weggelegd. Veel verbintenisrechtelijke vraag-
stukken bevinden zich op het snijvlak van norm en feit. Juist 
op dat snijvlak kunnen verkeersopvattingen een rol vervul-
len, als vindplaats van feitelijke aanknopingspunten voor 
maatschappelijk normbesef. In de navolgende paragraaf 
werk ik dit nader uit aan de hand van een beknopte inven-
tarisatie van andere (met name buitenwettelijke) toepassin-
gen van verkeersopvattingen in het verbintenissenrecht.

2.9 Andere toepassingen in het verbintenissenrecht
Buiten het kader van de aansprakelijkheid uit wanpres-
tatie en onrechtmatige daad spelen verkeersopvattingen 
onder meer een rol in het dwalingsleerstuk. Art. 6:228 lid 
2 BW sluit een beroep op dwaling uit indien deze naar 
verkeersopvattingen voor rekening van de dwalende dient 
te blijven.70 Het gaat hier met name om gevallen waarin 
de dwalende een op hem rustende onderzoeksplicht heeft 
geschonden. In het verlengde hiervan is in de rechtspraak 
van de Hoge Raad aanvaard dat ook de mededelingsplicht 
van art. 6:228 lid 1 sub b BW door de verkeersopvattingen 
wordt beheerst.71 Deze jurisprudentiële toepassing is in de 
literatuur niet onomstreden. Memelink betoogt, conform 

68 Zie E. Bauw, ‘Weeffout of winkeldochter? Over de toerekening krachtens 
verkeersopvattingen in het derde lid van artikel 6:162 BW’, in: F. van de 
Pol e.a. (red.), Vijftig weeffouten in het BW, Nijmegen: Ars Aequi Libri 2017, 
p. 225-229 (p. 229).

69 Vgl. bijv. M.F.J.M. de Werd, De derde staatsmacht – Over kracht en kwets-
baarheid van rechtspraak (oratie UvA), beschikbaar via <europeancourts.
blogspot.com>, waarin wordt bepleit ‘dat rechters beter uitleggen waar zij 
het recht vandaan halen’. Vgl. ook E.R. de Jong & T.E. van der Linden, ‘Recht-
spreken met oog voor macro-effecten?’, NTBR 2017/2, p. 4-16.

70 Zie in gelijke zin (m.b.t. onvoorziene omstandigheden) art. 6:258 lid 2 BW.
71 Zie bijv. HR 10 april 1998, NJ 1998/666, m.nt. W.M. Kleijn (Offringa/Vinck 

en Van Rosberg), r.o. 3.5; en HR 16 juni 2000, NJ 2001/559 (L.E. Beheer/Stijn-
man), r.o. 3.4. Zie meer recent bijv. de conclusie van A-G Wissink voor HR 
28 juni 2019, ECLI:NL:HR:2019:1046, RvdW 2019/786 (Rentederivaat ABN 
AMRO), sub 6.12 e.v.
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haar in par. 2.5 besproken visie, dat verkeersopvattingen 
alleen een grondslag kunnen bieden voor de toerekening 
van gedrag en niet voor gedragsnormen, zoals informatie-
plichten.72 Rogmans betoogt meer in algemene zin dat de 
term verkeersopvattingen alleen zou moeten worden ge-
bruikt voor in de wet omschreven gevallen.73 Zelf beschouw 
ik verkeersopvattingen bij uitstek als een geschikt beoor-
delingskader voor de invulling van precontractuele infor-
matieplichten. Zij verwijzen naar dat waar het in vraagstuk-
ken van informatievergaring en –verstrekking op aankomt, 
namelijk de vraag of in het maatschappelijk verkeer waarin 
de betrokken partijen zich begeven, verwacht mag worden 
dat bepaalde informatie met de wederpartij wordt gedeeld 
of juist uit eigen beweging wordt vergaard.74 Conform het 
voorgaande zou ik menen dat, naarmate informatieplichten 
in meer branchespecifieke, ‘technische’ kaders worden toe-
gepast, het antwoord op de vraag hoe in de desbetreffende 
branche wordt gedacht over het voorliggende informatie-
vraagstuk, belangrijker wordt.75

Een andere jurisprudentiële toepassing van verkeersopvat-
tingen in het verbintenissenrecht betreft gevallen van on-
bevoegde vertegenwoordiging. In die context heeft de Hoge 
Raad aanvaard dat voor vertrouwensbescherming op grond 
van art. 3:61 lid 2 BW niet alleen plaats kan zijn in geval van 
een ‘verklaring of gedraging’ van de vertegenwoordigde 
waardoor bij diens wederpartij de schijn van vertegen-
woordigingsbevoegdheid is gewekt, maar ook in geval van 
feiten en omstandigheden die voor risico van de vertegen-
woordigde komen en waaruit naar verkeersopvattingen 
zodanige schijn van vertegenwoordigingsbevoegdheid kan 
worden afgeleid.76 Deze mogelijkheid van risicotoerekening 
heeft de Hoge Raad vervolgens weer enigszins ingeperkt, 
door te oordelen dat zij niet uitsluitend op verklaringen en 
gedragingen van de tussenpersoon mag berusten. De rech-
ter zal feiten en omstandigheden moeten vaststellen die 
de achterman betreffen en die rechtvaardigen dat laatstge-
noemde in zijn verhouding tot de wederpartij het risico van 
de onbevoegde vertegenwoordiging draagt.77 Per saldo lijkt 
hiermee de toegevoegde waarde van verkeersopvattingen 
in het kader van art. 3:61 lid 2 BW gering. Zij dienen waar-
schijnlijk vooral ter fundering van vertrouwensbescher-
ming in gevallen waarin het vertrouwen door nalatigheid 

72 Zie Memelink 2009, p. 139 e.v. en 152. 
73 Zie Rogmans 2007, nr. 28.
74 Zie K.J.O. Jansen, Informatieplichten (diss. Leiden), Deventer: Kluwer 2012, 

par. 2.2.3 (mede vanuit rechtsvergelijkend perspectief).
75 Vgl. bijv. HR 21 september 2018, ECLI:NL:HR:2018:1696, NJ 2018/398 (Ei-

seres/Albert Heijn), betreffende de vraag of op franchisegevers de plicht 
rust om in de precontractuele fase omzetprognoses te verschaffen aan 
aspirant-franchisenemers. Overigens verwierp de Hoge Raad de klacht dat 
de ‘Europese Erecode inzake Franchising’ hier een dergelijke plicht mee-
bracht (r.o. 3.3.3).

76 Zie bijv. HR 19 februari 2010, ECLI:NL:HR:2010:BK7671, NJ 2010/115 (ING/
Bera), r.o. 3.4; HR 2 december 2011, ECLI:NL:HR:2011:BT4790, NJ 2012/389, 
m.nt. T.F.E. Tjong Tjin Tai (Huisnotaris), r.o. 3.4.2; en HR 3 februari 2012, 
ECLI:NL:HR:2012:BU4909, NJ 2012/390, m.nt. T.F.E. Tjong Tjin Tai (Fujitsu/
Exel), r.o. 3.7.1.

77 Zie HR 3 februari 2017, ECLI:NL:HR:2017:142, NJ 2017/78 (Tamacht/Hode-
nius), r.o. 3.4.3; en HR 14 juli 2017, ECLI:NL:HR:2017:1356, NJ 2017/326 (Ter 
Heide c.s./Metten c.s.), r.o. 3.3.2.

van de achterman is gewekt.78 Die gevallen werden voor-
heen – met enig kunst en vliegwerk, maar wat mij betreft 
overtuigend – onder het bereik van het wettelijke toedoen-
vereiste gebracht.79 Wat hiervan zij: ook in deze context 
zou ik menen dat maatschappelijke opvattingen over de 
hoedanigheid waarin partijen optreden bij het sluiten van 
een contract, van groter gewicht zijn naarmate het gaat om 
meer specifieke vertegenwoordigingssituaties, zoals in de 
verzekeringsbranche.80

Een derde, voor de praktijk belangrijke toepassing betreft 
de aansprakelijkheid van rechtspersonen voor gedragingen 
van hun functionarissen. Die aansprakelijkheid wordt be-
heerst door de bekende vereenzelvigingsmaatstaf uit het 
arrest Kleuterschool Babbel. Deze maatstaf houdt in dat 
voor de toerekening van gedragingen81 van een functionaris 
aan de rechtspersoon is vereist dat die gedragingen ‘in het 
maatschappelijk verkeer’ (lees: naar verkeersopvattingen82) 
hebben te gelden als gedragingen van de rechtspersoon.83 
In het verlengde hiervan wordt in de lagere rechtspraak84 
en de literatuur85 aangenomen dat ook de toerekening van 
kennis van functionarissen aan rechtspersonen door de 
verkeersopvattingen wordt beheerst. Het arrest Resort of 
the World/Maple Leaf uit 2016 biedt steun voor deze visie, 
omdat de Hoge Raad daarin de al genoemde vereenzelvi-
gingsmaatstaf uit het arrest Kleuterschool Babbel hanteerde 
als beoordelingskader voor het honoreren van klachten 
die in de sleutel stonden van toerekening van kennis.86 Ik 
onderschrijf deze benadering. Gedrag en kennis kunnen in 
de praktijk zozeer met elkaar verweven zijn,87 dat het mij 
gewenst lijkt de maatstaven voor toerekening van gedrag 

78 Zie in gelijke zin H.N. Schelhaas, ‘Een vierluik over onbevoegde vertegen-
woordiging’, AA 2017, p. 511-512.

79 Zie K.J.O. Jansen, Informatieplichten (diss. Leiden), Deventer: Kluwer 2012, 
par. 3.4.5.

80 Vgl. bijv. HR 26 januari 2018, ECLI:NL:HR:2018:108, NJ 2018/461, m.nt. J.L. 
Smeehuijzen (M./Mengelers), r.o. 3.4.2: treedt een aansprakelijkheidsver-
zekeraar na rechtsgeldige erkenning van aansprakelijkheid namens de 
verzekerde bij de schadeafwikkeling op als vertegenwoordiger van de ver-
zekerde, dan mag de benadeelde in beginsel vertrouwen op diens verte-
genwoordigingsbevoegdheid.

81 Het gaat hier niet om toerekening als bedoeld in art. 6:162 lid 3 BW, maar 
om daderschap als bedoeld in art. 6:162 lid 1 BW. Zie over dit verschil 
tussen toerekening en daderschap K.J.O. Jansen, GS Onrechtmatige daad, 
art. 6:162 BW (2019), aant. 8.7 (met verdere verwijzingen).

82 Zie B.M. Katan, Toerekening van kennis aan rechtspersonen (diss. Nijmegen), 
Deventer: Wolters Kluwer 2017, nr. 120, die betoogt dat de verkeersopvat-
tingen hier ‘zowel de grondslag als het criterium voor de toerekening’ zijn.

83 Zie HR 6 april 1979, NJ 1980/34, m.nt. C.J.H. Brunner (Kleuterschool 
Babbel), r.o. 1. Zie meer recent in gelijke zin bijv. HR 7 oktober 2016, 
ECLI:NL:HR:2016:2285, NJ 2017/124, m.nt. P. van Schilfgaarde (Resort of the 
World/Maple Leaf), r.o. 3.7.2.

84 Zie bijv. Hof Den Haag 18 maart 2014, ECLI:NL:GHDHA:2014:996, JOR 
2014/136, r.o. 50, welk oordeel met toepassing van art. 81 RO in stand werd 
gelaten in HR 27 november 2015, ECLI:NL:HR:2015:3399, NJ 2016/245, 
m.nt. T.F.E. Tjong Tjin Tai (Ponzi-zwendel), r.o. 4.7. Vgl. ook de bijbehorende 
conclusie van A-G Wissink, sub 6.92 e.v.

85 Zie Katan 2017, nr. 125 e.v., waar ook andersluidende opvattingen van an-
dere auteurs worden besproken.

86 Zie HR 7 oktober 2016, ECLI:NL:HR:2016:2285, NJ 2017/124, m.nt. P. van 
Schilfgaarde (Resort of the World/Maple Leaf), r.o. 3.7.2. Vgl. ook HR 11 mei 
1990, NJ 1990/544 (Los Gauchos), r.o. 3.2, waar voor de toerekening van de 
kennisneming van een verstekvonnis beslissend werd geacht of de kennis-
neming ‘in het maatschappelijk verkeer heeft te gelden als een daad van de 
BV’. 

87 Vgl. over de verwevenheid van onrechtmatigheid en toerekenbaarheid 
K.J.O. Jansen, GS Onrechtmatige daad, art. 6:162 BW (2019), aant. 8.4.2.
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en kennis gelijk te schakelen.88 Ook hier zou ik menen dat 
maatschappelijke opvattingen over de aan functionaris-
sen toe te rekenen kennis aan gewicht winnen, naarmate 
de voorliggende toerekeningsvraag specifieker van aard 
is. Dat in algemene zin terughoudendheid is geboden bij 
de toerekening van kennis van een adviseur aan diens op-
drachtgever,89 laat bijvoorbeeld onverlet dat wetenschap en 
deskundigheid van een verkopersmakelaar in beginsel naar 
verkeersopvattingen aan de verkoper kunnen worden toe-
gerekend.90

Verdere buitenwettelijke toepassingen van verkeersopvat-
tingen in het verbintenissenrecht lijken mij niet uitgesloten. 
Van belang is dat volgens art. 3:12 BW bij de vaststelling van 
wat redelijkheid en billijkheid eisen, rekening moet worden 
gehouden met (onder meer) ‘de in Nederland levende rechts-
overtuigingen’. In de literatuur wordt deze aanduiding be-
schouwd als een terminologische toespitsing van het elders 
in de wet gebruikte begrip ‘verkeersopvattingen’.91 Nu 
tussen redelijkheid en billijkheid enerzijds en maatschap-
pelijke zorgvuldigheid anderzijds in materiële zin weinig 
verschil bestaat,92 meen ik dat verkeersopvattingen ook bij 
de invulling van maatschappelijke zorgvuldigheidsnormen 
van belang kunnen zijn, en in het verlengde daarvan ook bij 
de invulling van andere open normen in het verbintenis-
senrecht. Illustratief is de bekende Hangmat-jurispruden-
tie, waarin de Hoge Raad voor de afbakening van de risi-
coaansprakelijkheden voor gebrekkige opstallen (art. 6:174 
BW) en dieren (art. 6:179 BW) beslissend achtte ‘wat naar 
maatschappelijke opvattingen (…) het meest redelijk moet 
worden geacht’.93 Dat leidde overigens in beide zaken tot 
uiteenlopende oordelen (medebezitters zijn onderling wél 
kwalitatief aansprakelijk voor gebrekkige opstallen, maar 
niet voor dieren), in verband met verschillen in verzeker-
baarheid.94 Dit illustreert volgens mij dat ook hier de ruimte 
voor doorwerking van buitenjuridische bronnen – in dit ge-
val: aspecten van verzekering en verzekerbaarheid – groter 
is naarmate de normstelling zich meer op detailniveau be-
vindt.

88 Zie in gelijke zin Katan 2017, nr. 132.
89 Zie HR 11 november 2005, NJ 2007/231, m.nt. J.B.M. Vranken (Ontvanger/

Voorsluijs), r.o. 3.5.
90 Zie bijv. Rb. ‘s-Hertogenbosch 7 april 2004, NJ 2005/32, r.o. 10.12.
91 Zie bijv. Rogmans 2007, nr. 12; en Asser/Sieburgh 6-III 2018/383. Vgl. anders 

Van der Wiel 2004, p. 294; en Memelink 2009, p. 213 e.v., welke auteurs 
(meer) onderscheid willen maken tussen beide begrippen.

92 Zie Eindverslag I, Parl. Gesch. BW Boek 6, p. 71, waar wordt opgemerkt dat 
het ‘weinig verschil’ zal maken of van iemand een bepaald gedrag kan 
worden geëist op grond van redelijkheid en billijkheid of maatschappelijke 
zorgvuldigheid. Zie nader K.J.O. Jansen, Informatieplichten (diss. Leiden), 
Deventer: Kluwer 2012, par. 2.2.4.

93 Zie HR 8 oktober 2010, ECLI:NL:HR:2010:BM6095, NJ 2011/465, m.nt. T. 
Hartlief (Hangmat), r.o. 4.3.4; en HR 29 januari 2016, ECLI:NL:HR:2016:162, 
NJ 2016/173, m.nt. T. Hartlief (Hangmat II), r.o. 3.4.5.

94 Vgl. HR 29 januari 2016, ECLI:NL:HR:2016:162, NJ 2016/173, m.nt. T. Hart-
lief (Hangmat II), r.o. 3.5.2 en 3.6.3.

3. Private regelgeving als bron van 
maatschappelijke zorgvuldigheidsnormen

3.1 Buitenjuridische rechtsbron
Ik kom nu toe aan het tweede deelonderwerp van mijn ar-
tikel: de civielrechtelijke betekenis van private regelgeving. 
Dat is, evenals verkeersopvattingen, een veelomvattend 
onderwerp, dat ik binnen het bestek van dit artikel niet 
uitputtend kan behandelen.95 Ik concentreer mij op de rol 
van private regelgeving als aanknopingspunt voor de in-
vulling van ‘hetgeen volgens ongeschreven recht in het 
maatschappelijk verkeer betaamt’, de derde onrechtmatig-
heidsrubriek van art. 6:162 lid 2 BW.96 De theorievorming 
over deze onrechtmatigheidsrubriek is relatief beperkt in 
verhouding tot de praktische betekenis ervan.97 Een belang-
rijke bijdrage is geleverd door Van Dam met zijn uit 1989 
daterende proefschrift over zorgvuldigheidsnormen en 
aansprakelijkheid.98 Dat rechtsvergelijkende proefschrift 
was voornamelijk op gevallen van gevaarzetting toegespitst. 
Nu is gevaarzetting een belangrijk toepassingsgebied van 
zorgvuldigheidsnormen en biedt de gevaarzettingsjuris-
prudentie tot op zekere hoogte aanknopingspunten voor 
de invulling van maatschappelijke zorgvuldigheids normen 
in het algemeen,99 maar zoals Smeehuijzen terecht heeft 
opgemerkt, zijn er méér typen van onbetamelijk gedrag, 
waarvoor in de jurisprudentie bijzondere maatstaven en 
gezichtspunten zijn ontwikkeld.100 Ook met inachtneming 
daarvan resteren er nog vele (andere of meer specifieke) 
toepassingsgebieden van maatschappelijke zorgvuldig-
heidsnormen die in juridische zin onontgonnen terrein vor-
men. Hoe vindt de rechter daar het ongeschreven recht?
Algemeen aangenomen wordt dat de rechter hier, net als bij 
de invulling van verkeersopvattingen (par. 2.1), niet zuiver 
subjectief te werk mag gaan. Hoewel hij naar de letter van 
art. 6:162 lid 2 BW ermee zou kunnen volstaan te oordelen 
dat een bepaalde feitelijke handelwijze in strijd is met het-
geen volgens ongeschreven recht in het maatschappelijk 
verkeer betaamt,101 wordt betoogd dat de rechter zijn in-
vulling van maatschappelijke zorgvuldigheidsnormen zo-
veel mogelijk dient te baseren op objectieve aanknopings-
punten.102 Private regelgeving kan blijkens de hierna in par. 
3.4 e.v. besproken rechtspraak fungeren als vindplaats van 
zulke objectieve aanknopingspunten.103 Ik onderschrijf deze 
benadering van private regelgeving als ‘buitenjuridische 

95 Zie de in voetnoot 2 genoemde vindplaatsen. 
96 Zie over andere grondslagen voor gebondenheid aan private regelgeving 

bijv. Giesen 2007, p. 60 e.v.
97 Zie voor een algemene analyse bijv. Asser/Sieburgh 6-IV 2019/55 e.v.; en 

K.J.O. Jansen, GS Onrechtmatige daad, art. 6:162 BW (2019), aant. 6.1.1 e.v. 
(met verdere verwijzingen).

98 Zie C.C. van Dam, Zorgvuldigheidsnorm en aansprakelijkheid (diss. Utrecht), 
Deventer: Kluwer 1989, in het bijzonder nr. 75 e.v. en 149 e.v.

99 Zie K.J.O. Jansen, GS Onrechtmatige daad, art. 6:162 BW (2019), aant. 6.2.2.
100 Zie Smeehuijzen 2017, p. 351.
101 Vgl. Asser/Sieburgh 6-IV 2019/57.
102 Zie Asser/Sieburgh 6-IV 2019/76 e.v.; en K.J.O. Jansen, GS Onrechtmati-

ge daad, art. 6:162 BW (2019), aant. 6.1.9 e.v. (met verdere verwijzingen). 
Vgl. ook de conclusie voor HR 20 december 2019, ECLI:NL:HR:2019:2006 
(Urgenda), sub 2.19.

103 Zie ook K.J.O. Jansen, GS Onrechtmatige daad, art. 6:162 BW (2019), aant. 
6.1.10 (met verdere verwijzingen).
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rechtsbron’, zij het ook hier met de kanttekening dat daar-
aan volgens mij niet in alle gevallen evenveel gewicht mag 
worden toegekend.
Voortbouwend op mijn analyse van verkeersopvattingen, 
zou ik menen dat de betekenis van private regelgeving voor 
het onrechtmatigheidsoordeel afhankelijk behoort te zijn 
van het abstractieniveau van de normstelling. Naarmate de 
toe te passen zorgvuldigheidsnorm zich meer op een tech-
nisch detailniveau bevindt, zoals in het eerder genoemde 
voorbeeld van de ballonvaarder (par. 2.3), is de beteke-
nis van private regelgeving voor de invulling ervan mijns 
inziens groter, en wel potentieel doorslaggevend. Op dat 
niveau fungeren zorgvuldigheidsnormen als praktische 
‘uitvoeringsregels’, met een geringe juridische precedent-
waarde.104 Het lijkt mij in die context toelaatbaar en in be-
ginsel ook gewenst dat de rechter voor de invulling van 
zulke regels aansluiting zoekt bij maatschappelijke opvat-
tingen, zoals verankerd in private regelgeving. Gaat het 
daarentegen om normatieve keuzes met een algemenere 
draagwijdte, die ook (kunnen) doorwerken in de beoorde-
ling van andersoortige situaties, dan moet de rechter mijns 
inziens terughoudender zijn met het vertalen van private 
regelgeving in maatschappelijke zorgvuldigheidsnormen, 
om te voorkomen dat willekeurige maatschappelijke opvat-
tingen over specifieke situaties, het recht als systeem onder 
druk zetten (vgl. par. 2.5).
Illustratief is het al genoemde gevaarzettingsleerstuk. Dat 
wordt beheerst door de bekende Kelderluikfactoren.105 Het 
gaat hier om algemene juridische criteria, waarvan de in-
vulling en toepassing bij uitstek behoren tot het domein van 
de (feiten)rechter. Doorgaans gaan feitenrechters hier dan 
ook autonoom te werk: zij beoordelen zelfstandig de kans 
op ongevallen, de ernst van de mogelijke gevolgen en de be-
zwaarlijkheid van te treffen voorzorgsmaatregelen.106 Som-
mige gevaarzettingssituaties zijn echter zo specialistisch 
en/of technisch van aard, dat de rechter voor de onrecht-
matigheidstoetsing – terecht mijns inziens – te rade gaat 
bij private regelgeving, zoals spelregels voor sporters107 of 
technische normen voor wegbeheerders.108 De al genoemde 
ballonvaarderszaak is in dit opzicht illustratief: de aanspra-
kelijkheid werd hier gebaseerd op de ‘gedragscode ballon-

104 Vgl. over het verschil tussen feitelijke en juridische precedentwaarde par. 
2.5 hiervoor.

105 Zie HR 5 november 1965, ECLI:NL:HR:1965:AB7079, NJ 1966/136, m.nt. G.J. 
Scholten (Kelderluik).

106 Vgl. K.J.O. Jansen, GS Onrechtmatige daad, art. 6:162 BW (2019), aant. 
6.4.2.2 (met verdere verwijzingen). Zie kritisch hierover W.H. van Boom, 
Structurele fouten in het aansprakelijkheidsrecht (oratie Tilburg), Den Haag: 
BJU 2003, die betoogt dat rechters bij de toepassing van de Kelderluikfac-
toren vaak ‘intuïtief’ te werk gaan (p. 8-9).

107 Vgl. HR 28 juni 1991, NJ 1992/622, m.nt. C.J.H. Brunner (Natrappen), r.o. 3.3: 
de overtreding van een spelregel is een ‘factor’ die meeweegt bij de on-
rechtmatigheidstoetsing. Zie voorts K.J.O. Jansen, GS Onrechtmatige daad, 
art. 6:162 BW (2019), aant. 6.9.4.5 (met verdere verwijzingen).

108 Vgl. HR 4 april 2014, ECLI:NL:HR:2014:831, NJ 2014/368 m.nt. T. Hartlief 
(Reaal/Deventer), r.o. 3.11: ’s hofs oordeel dat de gemeente als wegbeheer-
der ‘geen concrete norm heeft geschonden’, is onbegrijpelijk gelet op het 
door Reaal gedane beroep op het ‘Handboek veilige inrichting van bermen’ 
van het CROW. Zie voorts bijv. P. Oskam & J.S. Overes, ‘De juridische status 
en het gebruik van CROW-richtlijnen bij wegbeheerdersaansprakelijk-
heidszaken’, VR 2015/60 (met verdere verwijzingen).

vaart’.109 De vraag rijst dan wat de juridische status is van 
zulke normen. Daarover nu meer.

3.2 Feitelijk of juridisch?
In een breed opgezet artikel uit 2017 heeft Smeehuijzen 
onderzocht hoe feitenrechters de inhoud van maatschap-
pelijke zorgvuldigheidsnormen vaststellen. Daartoe ana-
lyseerde hij lagere rechtspraak over een periode van tien 
jaren (tot en met 2017). Hij signaleerde vijf bronnen die 
rechters bij de invulling van maatschappelijke zorgvuldig-
heidsnormen raadplegen, waaronder ‘maatschappelijke 
normvorming’, een bron die in circa vijftien van de door 
Smeehuijzen besproken zaken voorbijkwam.110

Deze terminologie (een variant van de term ‘private regel-
geving’, die ik in dit artikel gebruik) is interessant, omdat 
daaruit blijkt wat private regelgeving in de context van 
art. 6:162 BW wel en niet vermag. Enerzijds gaat het om 
maatschappelijke normvorming, oftewel om normen die 
niet van de overheid afkomstig zijn. Hieruit volgt dat private 
regelgeving (behalve in geval van delegatie door de wetge-
ver) niet de status van ‘recht’ in de zin van art. 79 RO heeft.111 
Zij mag daarom niet zonder meer als bindend recht worden 
toegepast. Er moet altijd een normatieve vertaalslag plaats-
vinden door de rechter, van het maatschappelijke naar het 
juridische.112 Anderzijds gaat het wel om normvorming. 
Private regelgeving is geen zuiver feitelijk gegeven. Zij be-
rust – in meerdere of mindere mate (zie par. 3.3) – op door 
betrokkenen gemaakte normatieve keuzes. Tegen deze ach-
tergrond werpt Smeehuijzen de retorische vraag op wat de 
lezer zou doen als deze in de schoenen van de rechter zou 
staan, en in zijn of haar zoektocht naar objectieve aankno-
pingspunten voor de invulling van het ongeschreven recht 
zou ontdekken ‘dat door een groep mensen die bij uitstek 
op dat terrein deskundig is op een constructieve manier is 
nagedacht over de toepasselijke norm’.113 Oftewel, zo para-
fraseer ik zijn standpunt: maatschappelijke normvorming 
kan leiden tot maatschappelijke zorgvuldigheidsnormen.
Het is inderdaad verleidelijk om te concluderen dat private 
regelgeving de vindplaats is van wat onvindbaar lijkt: onge-
schreven recht in geschreven vorm. Toch moet die conclu-
sie niet te snel worden getrokken. Smeehuijzen noemt twee 
argumenten voor het laten doorwerken van private regel-
geving in maatschappelijke zorgvuldigheidsnormen. Ten 
eerste betoogt hij dat het ‘democratisch gehalte’ en het ‘des-
kundigheidsgehalte’ van private regelgeving hoog zijn. Ten 
tweede wijst hij erop dat private regelgeving ‘specialistisch 
en specifiek’ is, zodat zij de rechter ‘duidelijke aanknopings-
punten [biedt] in zijn oordeelsvorming’.114 Deze twee argu-

109 Zie Rb. Oost-Brabant 12 september 2018, ECLI:NL:RBOBR:2018:4413, JA 
2013/178, r.o. 4.7 e.v.

110 Zie Smeehuijzen 2017, p. 354-355.
111 Zie bijv. HR 19 april 2014, ECLI:NL:HR:2014:942, NJ 2015/20, m.nt. M.M. 

Mendel & H.B. Krans (Achmea/Rijnberg), r.o. 5.2.1 (over de ‘Gedragscode 
persoonlijk onderzoek’ van het Verbond van Verzekeraars). Zie nader Gie-
sen 2007, p. 44 e.v.; en Asser Procesrecht/Korthals Altes & Groen 7 2015/117. 

112 Zie over die vertaalslag bijv. Giesen 2007, p. 117 e.v.
113 Zie Smeehuijzen 2017, p. 354. Zie in gelijke zin zijn NJ-annotatie bij het 

hierna te bespreken Meetinstructie-arrest (onder NJ 2020/8), sub 13.
114 Zie Smeehuijzen 2017, p. 354.
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menten corresponderen volgens mij met twee verschillende 
manieren waarop men het vraagstuk van de doorwerking 
van private regelgeving kan benaderen. Ik zal deze benade-
ringswijzen nu nader bespreken.

3.3 Twee benaderingswijzen
In de eerste plaats kan men de inhoud en de herkomst van 
private regelgeving centraal stellen bij de beantwoording 
van de vraag of en in hoeverre daaraan rechtsgevolgen 
kunnen worden toegekend. In deze ‘feitelijke’ benadering, 
die op de private regelgeving in kwestie is toegespitst, ligt 
de nadruk op kwesties als representativiteit, inhoudelijke 
kwaliteit en normatief gehalte van de betrokken regels 
(het eerste argument van Smeehuijzen). Het lijkt mij moei-
lijk om daarover in algemene zin uitspraken te doen.115 Zo 
wordt in de literatuur het democratisch tekort van private 
regelgeving genoemd als potentiële bron van zorg.116 In het 
verlengde daarvan is ook de inhoudelijke kwaliteit niet 
vanzelfsprekend. Doordat de representativiteit van private 
regelgeving niet (zonder meer) is gewaarborgd, is ook niet 
verzekerd dat private regelgeving berust op een zorgvul-
dige afweging van alle betrokken belangen.117 Verder is van 
belang dat het normatief gehalte van private regelgeving 
kan variëren. Private regelgeving heeft niet altijd (en zelfs 
veelal niet) een verplichtend karakter.118 Men kan dit ook als 
een kwestie van relativiteit benaderen (vgl. art. 6:163 BW): 
niet alle private regelgeving heeft de strekking om derden 
te beschermen tegen vermogensschade door de schending 
ervan.119 Vranken benoemt tegen deze achtergrond de vol-
gende ‘problemen van private regelgeving’: draagvlak, re-
presentativiteit, inspraak, toezicht op resultaat en juridisch 
gehalte.120 Verbruggen heeft meer recent een vergelijkbare 
reeks van gezichtspunten geformuleerd, waaronder: het 
doel van private regelgeving, haar verplichtende karakter en 
de mate waarin zij steun geniet in het betrokken domein.121

In de tweede plaats kan men de doorwerking van private 
regelgeving benaderen vanuit juridisch perspectief, ver-
trekkend vanuit de rechtsvraag die de rechter in de voorlig-
gende zaak dient te beantwoorden. In die benadering komt 
het erop aan of de voorliggende rechtsvraag zich leent voor 
beantwoording aan de hand van buitenjuridische bron-
nen, zoals private regelgeving. Het tweede argument dat 
Smeehuijzen noemt, staat in die sleutel: sommige rechts-
vragen zijn zo ‘specialistisch en specifiek’, dat de rechter be-
hoefte heeft aan ‘duidelijke aanknopingspunten’ uit private 
regelgeving. Hierin schuilt mijns inziens de meerwaarde en 
tegelijk de beperking van private regelgeving als bron van 

115 Zie in gelijke zin F.C. Bentvelzen, ‘Zelfregulering curia novit?’, RMThemis 
2016 (afl. 5), p. 232.

116 Zie bijv. Giesen 2007, p. 51 e.v.
117 Zie bijv. Asser/Vranken Algemeen deel*** 2005/83.
118 Zie bijv. Giesen 2007, p. 58.
119 Zie over de beschermingsstrekking van private regelgeving K.J.O. Jansen, 

GS Onrechtmatige daad, art. 6:163 BW (2019), aant. 1.17 (met verdere ver-
wijzingen).

120 Zie Asser/Vranken Algemeen deel*** 2005/91. 
121 Zie P.W.J. Verbruggen, ‘In tijden van verandering. Over de relatie tussen 

het privaatrecht en private regelgeving’, WPNR 2019/7242, p. 447-449. Zie 
voor verdere gezichtspunten bijv. Menting en Vranken 2014 (preadviezen 
VBR 2013), p. 40 e.v.; en Bentvelzen 2016, p. 232 e.v.

ongeschreven privaatrecht. Op een technisch, specialistisch 
niveau kan private regelgeving leidend zijn voor het on-
rechtmatigheidsoordeel, daargelaten eventuele problemen 
met betrekking tot representativiteit, inhoudelijke kwali-
teit en normatief gehalte. Op dat ‘uitvoeringsniveau’ vervult 
private regelgeving de door Vranken gemunte ‘brugfunctie’ 
tussen wat in bepaalde sectoren van de maatschappij aan 
kennis, ervaring en inzichten van de direct betrokkenen 
leeft, en de regel die in die sector moet functioneren.122 
Op een meer algemeen ‘regelgevingsniveau’ is volgens mij 
meer terughoudendheid geboden: hier kan private regel-
geving niet zonder meer richtinggevend zijn, ook niet als 
haar representativiteit, inhoudelijke kwaliteit en normatief 
gehalte onomstreden zijn.123

De beide geschetste benaderingen – een feitelijke benade-
ring, vanuit het perspectief van de private regelgeving in 
kwestie, en een juridische benadering, vanuit het perspec-
tief van de voorliggende rechtsvraag – zijn van belang. Zij 
kunnen naast elkaar staan. In mijn visie moet de juridische 
benadering, die aan de basis van dit artikel ligt, vooropstaan. 
Alvorens de vraag te beantwoorden naar de representativi-
teit en de kwaliteit van de private regelgeving in kwestie, 
moet worden beoordeeld of de voorliggende rechtsvraag 
zich überhaupt leent voor beantwoording aan de hand van 
private regelgeving en, zo ja, welk gewicht daaraan kan toe-
komen, aangenomen dat de betrokken private regelgeving 
voldoet aan de daaraan te stellen eisen van representativi-
teit, kwaliteit en normatief gehalte. Vanuit dat perspectief 
behandel ik hierna een belangrijk twistpunt ten aanzien van 
de juridische status van private regelgeving: is zij slechts re-
levant of potentieel doorslaggevend voor de invulling van 
het ongeschreven privaatrecht?

3.4 Relevant of doorslaggevend?
In par. 1 bleek al dat de heersende leer vanouds tot uitgangs-
punt neemt dat private regelgeving relevant, maar niet 
doorslaggevend is voor de invulling van open normen in het 
privaatrecht.124 Deze terughoudende benadering is in lijn 
met – en waarschijnlijk ingegeven door – opmerkingen in 
de wetsgeschiedenis125 en oudere rechtspraak van de Hoge 
Raad126 over gebruiken en gewoonten. Nu heeft private regel-
geving in zoverre een hoger normatief gehalte dan gebrui-
ken en gewoonten, dat zij het resultaat is van een bewust en 
gecoördineerd proces van maatschappelijke normvorming 
(vgl. par. 3.2). De normatieve fundering van private regel-
geving is zo beschouwd globaal gesproken steviger dan die 

122 Zie Asser/Vranken Algemeen deel*** 2005/91.
123 Vgl. anders Bentvelzen 2016, p. 234, die het omgekeerde lijkt te betogen, 

namelijk dat private regelgeving een grotere rol vervult naarmate de toe te 
passen norm algemener van aard is.

124 Zie de in voetnoot 8 vermelde vindplaatsen.
125 Zie TM, Parl. Gesch. BW Boek 6, p. 616: het overtreden van een ‘in een be-

paalde groep erkende norm van beroepsethiek’ is slechts onrechtmatig in-
dien die norm tevens als regel van ongeschreven recht kan gelden. 

126 Zie bijv. HR 8 januari 1960, NJ 1960/415, m.nt. J.H. Beekhuis (Scrabblespel): 
voor de onrechtmatigheidstoetsing is niet zonder meer beslissend dat de 
verweten handelwijze ‘in de betrokken tak van nijverheid als niet gebrui-
kelijk en niet oirbaar wordt beschouwd’. 
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van een in de praktijk gegroeide gewoonte.127 Juist daarom 
kan private regelgeving als normatief gezichtspunt funge-
ren bij de invulling van hetgeen volgens ongeschreven recht 
in het maatschappelijk verkeer betaamt. Dit normatieve 
gehalte verklaart waarschijnlijk waarom de Hoge Raad in 
latere jurisprudentie ook wel een grotere, potentieel door-
slaggevende betekenis heeft toegekend aan (sommige) pri-
vate regelgeving.
Eén van de highlights is het Trombose-arrest uit 2001, be-
treffende beroepsaansprakelijkheid van een arts wegens 
schending van praktijkvoorschriften uit een medisch proto-
col. De Hoge Raad verenigde zich met ’s hofs oordeel ‘dat het 
niet naleven van het protocol als een toerekenbare tekort-
koming heeft te gelden’, mede gezien de onbestreden vast-
stelling van het hof dat het protocol berustte op ‘consensus’ 
binnen de beroepsgroep. De Hoge Raad overwoog:

‘Van [het ziekenhuis en de arts] mag verwacht worden 
dat zij zich in beginsel houden aan de door henzelf op-
gestelde voorschriften met betrekking tot verantwoord 
medisch handelen. Afwijking van die voorschriften is 
slechts aanvaardbaar indien zulks in het belang van een 
goede patiëntenzorg wenselijk is.’128

In latere rechtspraak heeft de Hoge Raad dit beginsel van 
‘comply or explain’ herhaald (wederom in de specifieke con-
text van medische beroepsaansprakelijkheid), met de kant-
tekening ‘dat het volgen van het protocol niet zonder meer 
betekent dat de arts juist heeft gehandeld’.129

Ook in het arrest Achmea/Rijnberg uit 2014 nam de Hoge 
Raad de inhoud van private regelgeving uitdrukkelijk tot 
‘uitgangspunt’ bij de invulling van de toepasselijke open 
norm. Het ging in die zaak om de vraag of een verzekeraar 
onrechtmatig had gehandeld door bij de opsporing van ver-
zekeringsfraude te handelen in strijd met voorschriften uit 
de ‘Gedragscode Persoonlijk Onderzoek’ van het Verbond 
van Verzekeraars. De Hoge Raad overwoog, na een bespre-
king van de doelstellingen van de gedragscode:

‘Gelet op inhoud en opzet van de Gedragscode, kan tot 
uitgangspunt worden genomen dat indien een verzeke-
raar in strijd met de code handelt, sprake is van een on-
gerechtvaardigde en derhalve onrechtmatige inbreuk op 
de persoonlijke levenssfeer van de verzekerde.’130

Twee pregnante voorbeelden van doorwerking van private 
regelgeving, zij het beide op ad hoc basis. Zij doen de vraag 
rijzen of het hierboven genoemde uitgangspunt – private 
regelgeving is relevant, maar niet doorslaggevend – nog gel-
dend recht vertegenwoordigt. Menting concludeert in haar 

127 Zie over gewoonterecht bijv. Asser Procesrecht/Korthals Altes & Groen 7 
2015/118 e.v. en over de verhouding van gewoonten tot private regelgeving 
bijv. Giesen 2007, p. 70-71.

128 Zie HR 2 maart 2001, NJ 2001/649, m.nt. J.B.M. Vranken en F.C.B. van Wij-
men (Trombose), r.o. 3.3.3.

129 Zie HR 1 april 2005, ECLI:NL:HR:2005:AS6006, NJ 2006/377, m.nt. H.J. Snij-
ders en F.C.B. van Wijmen (Protocol-II), r.o. 3.4.

130 Zie HR 19 april 2014, ECLI:NL:HR:2014:942, NJ 2015/20, m.nt. M.M. Mendel 
en H.B. Krans (Achmea/Rijnberg), r.o. 5.2.1.

proefschrift uit 2016 dat de Hoge Raad de doorwerking van 
private regelgeving ‘on a case-by-case basis’ beoordeelt.131 
Dat is (nog steeds) juist: de Hoge Raad heeft zich nimmer 
in algemene zin uitgesproken over de juridische status van 
private regelgeving. Bovendien heeft hij ook wel terughou-
dender rechtspraak gewezen, waarin als vanouds slechts 
een vrij bescheiden betekenis is toegekend aan private re-
gelgeving.132 Van Gestel vat de stand van zaken treffend sa-
men met de woorden ‘het kan vriezen, het kan dooien’.133 
Advocaat-generaal Vlas spreekt dienovereenkomstig van 
een ‘wisselend beeld’.134 De hierna te bespreken rechtspraak 
van de Hoge Raad uit 2018 lijkt niettemin steun te bieden 
voor de gedachte dat er een koerswijziging gaande of op-
handen is: van ‘relevant’ naar ‘potentieel doorslaggevend’.135

3.5 Het Graafrichtlijn-arrest
Ik kom nu toe aan een bespreking van de twee arresten die 
de aanleiding hebben gevormd voor dit artikel, met excuses 
aan de lezers wier geduld ik zo lang op de proef heb gesteld. 
Op 25 mei 2018 wees de Hoge Raad het Graafrichtlijn-ar-
rest.136 Het ging in die zaak om de aansprakelijkheid van een 
‘grondroerder’ voor graafschade aan kabels en leidingen. 
Welke mate van zorg in dit verband van grondroerders kan 
worden gevergd, is niet precies in wet- en regelgeving vast-
gelegd.137 Wie de lagere rechtspraak op dit punt volgt, weet 
dat de concrete invulling van die zorgplicht in de praktijk 
een heet hangijzer is.138 Een belangrijke uitwerkingsvraag 
betreft de zogenaamde ‘lokaliseerplicht’: hoe ver moet de 
grondroerder gaan bij het lokaliseren van ondergrondse ka-
bels en leidingen, mede gezien het in de graafsector alge-
meen bekende feit dat de ligging van ondergrondse kabels 
en leidingen vaak afwijkt van de vermelding daarvan op de 
tekeningen die leidingbeheerders aan grondroerders moe-
ten verstrekken? Het komt hier aan op technische keuzes, 
zoals het graven van een x-aantal ‘proefsleuven’, het gebruik 
van een ‘spuitlans’ of de inzet van elektronische detectie-
apparatuur.139 De graafsector heeft met het oog daarop de 

131 Menting 2016, p. 248-249.
132 Zie bijv. HR 28 april 2011, ECLI:NL:HR:2011:BP6155, NJ 2011/449 (Tros/Pre-

tium), r.o. 3.3.2: dat naar journalistieke maatstaven, zoals neergelegd in 
de Leidraad van de Raad voor de Journalistiek, het gebruik van verborgen 
opnameapparatuur in beginsel niet toelaatbaar is, is ‘geen rechtens aan te 
leggen criterium maar een omstandigheid die weliswaar in de regel ge-
wicht in de schaal zal leggen maar niet doorslaggevend behoeft te zijn’.

133 Zie R.A.J. van Gestel, ‘Recht is niet alleen recht als er recht op staat’, Regel-
Maat 2018 (afl. 6), p. 395. 

134 Zie de conclusie van A-G Vlas voor HR 31 januari 2020, ECLI:NL:HR:2020:143 
(Gedragscode pastoraat), sub 2.3 e.v. (met verdere verwijzingen).

135 Ook Van Gestel gaat daar t.a.p. van uit. Vgl. ook de NJ-annotatie van J.L. 
Smeehuijzen bij het hierna te bespreken Meetinstructie-arrest (onder NJ 
2020/8), sub 11 en 22.

136 HR 25 mei 2018, ECLI:NL:HR:2018:772, NJ 2019/295, m.nt. S.D. Lindenbergh 
(Graafrichtlijn).

137 Vgl. art. 2 Wet informatie-uitwisseling bovengrondse en ondergrondse 
netten en netwerken (Wibon, voorheen Wion), zoals uitgewerkt in het 
Besluit informatie-uitwisseling bovengrondse en ondergrondse netten en 
netwerken (Bibon, voorheen Bion), waarover de conclusie van A-G Hartlief, 
sub 3.11 e.v.

138 Zie F.J. van Velsen, GS Onrechtmatige daad VIII.3 (2019), aant. VIII.3.4 (met 
verdere verwijzingen).

139 Zie F.J. van Velsen, GS Onrechtmatige daad VIII.3 (2019), aant. VIII.3.4.6.
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‘Richtlijn Zorgvuldig Graafproces’ opgesteld, inmiddels ge-
heten ‘Schade voorkomen aan kabels en leidingen’.140

In dit geval had het hof uit voornoemde graafrichtlijn de 
‘best practice-regel’ afgeleid dat bij het slaan van damwan-
den ondergrondse kabels en leidingen moesten worden 
gelokaliseerd in een gebied van 1,5 meter aan weerszij-
den van de graaflocatie. Ondanks schending van die regel 
door de grondroerder had het hof géén onrechtmatigheid 
aangenomen. In cassatie klaagde de leidingbeheerder hier-
over met succes. De Hoge Raad overwoog dat, bij gebreke 
van concrete wettelijke normering, bij de invulling van de 
maatschappelijke zorgvuldigheid ‘groot gewicht’ toekomt 
aan de graafrichtlijn. Hij nam daarbij in aanmerking dat de 
graafrichtlijn is vastgesteld door ‘een breed samengesteld, 
technisch geschoold gezelschap waarin zowel opdrachtge-
vers, (grotere) grondroerders als beheerders vertegenwoor-
digd waren’. Aldus vormt de graafrichtlijn volgens de Hoge 
Raad ‘de weerslag van de binnen de beroepsgroep geldende 
opvattingen omtrent zorgvuldig handelen’. De rechter dient 
daarom – en nu komt het – ‘bij de invulling van de zorg-
plicht in beginsel aan te sluiten bij de Richtlijn’. En dat is 
nog niet alles: ‘Indien hij een daarvan afwijkende invulling 
van de zorgplicht wil geven, dient hij te motiveren welke 
omstandigheden rechtvaardigen dat in het concrete geval 
van de Richtlijn mocht worden afgeweken’ (r.o. 3.7.2). Ad-
vocaat-generaal Hartlief leek in zijn conclusie een stuk te-
rughoudender: hij verwierp de door het middel verdedigde 
opvatting dat het niet-opvolgen van de graafrichtlijn ‘zon-
der meer als onzorgvuldig zou moeten worden beschouwd’ 
(conclusie, sub 3.37).

3.6 Het Meetinstructie-arrest
Nog geen twee maanden later kende de Hoge Raad in het 
Meetinstructie-arrest opnieuw grote, potentieel doorslag-
gevende betekenis toe aan private regelgeving.141 Het ging 
in dat arrest om de buitencontractuele aansprakelijkheid 
van een makelaar. De koper van een woning stelde de bij de 
koop betrokken verkopersmakelaar uit onrechtmatige daad 
aansprakelijk, daartoe stellende dat in de verkoopbrochure 
een woonoppervlakte was vermeld die niet was berekend 
volgens de NVM-meetinstructie (namelijk bruto in plaats 
van netto). Het ging om de ‘Meetinstructie bepalen ge-
bruiksoppervlakte woningen volgens NEN 2580’, opgesteld 
door de Nederlandse Vereniging voor Makelaars (NVM), een 
branchevereniging waarbij ook de betrokken makelaar was 
aangesloten.
Het hof wees de vordering toe, onder verwijzing naar de 
bewuste meetinstructie. In cassatie klaagde de makelaar 
dat het hof een te groot gewicht had toegekend aan deze ‘als 
verenigingsvoorschrift geldende, interne meetinstructie’. 
De Hoge Raad verwierp deze klacht. Onder verwijzing naar 
tuchtrechtspraak stelde de Hoge Raad voorop dat de meet-
instructie strekt tot bescherming van de belangen van aspi-
rant-kopers (r.o. 3.4.4). Aldus bepaalt de meetinstructie vol-

140 Zie https://www.crow.nl/publicaties/schade-voorkomen-aan-ka-
bels-en-leidingen.

141 HR 13 juli 2018, ECLI:NL:HR:2018:1176, NJ 2020/7, m.nt. J.L. Smeehuijzen 
(Meetinstructie).

gens de Hoge Raad in belangrijke mate het vertrouwen dat 
kopers mogen ontlenen aan verkoopinformatie van NVM-
makelaars: ‘in beginsel mogen zij ervan uitgaan dat de ver-
melde oppervlakte is gemeten met inachtneming van de 
meetinstructie’. Onder omstandigheden kan dit anders zijn 
(r.o. 3.4.5). Een algemeen geformuleerde exoneratie in de 
verkoopbrochure kan volgens de Hoge Raad niet afdoen aan 
‘het vertrouwen dat de aspirant-koper, die geïnteresseerd is 
in een woning die wordt aangeboden door een NVM-make-
laar, aan het verplichte karakter van die meetinstructie mag 
ontlenen’ (r.o. 3.4.6).
Ook in deze zaak was de conclusie terughoudender ten 
aanzien van de juridische status van de betrokken private 
regelgeving. Advocaat-generaal Valk concludeerde tot ver-
nietiging. Hij vond het ‘(veel) te ver’ gaan om iedere schen-
ding van de NVM-meetinstructie door een NVM-makelaar 
te beschouwen als een onrechtmatige daad jegens de ko-
per (conclusie, sub 2.7). Hij wees er in dit verband op dat de 
zorgvuldigheidsnorm voor NVM-makelaars in beginsel niet 
anders mag luiden dan voor andere makelaars (sub 2.8). Dat 
onderscheid maakt deze zaak inderdaad bijzonder: het ging 
hier niet om een branchebrede richtlijn, maar om een ver-
enigingsrichtlijn voor (alleen) NVM-makelaars.

3.7 Motiveringsplicht bij afwijking van private 
regelgeving?

Lindenbergh heeft in zijn NJ-annotatie bij het Graafricht-
lijn-arrest – met instemming – geconstateerd dat de Hoge 
Raad daarin een stap verder lijkt te gaan dan in zijn eerdere 
rechtspraak over private regelgeving. Werd het beginsel 
van ‘comply or explain’ in het Trombose-arrest en de daar-
op voortbouwende rechtspraak nog toegepast op de norm-
adressaat (de arts, die zo nodig gemotiveerd mocht afwijken 
van het protocol), in het Graafrichtlijn-arrest aanvaardt de 
Hoge Raad een op de rechter rustende motiveringsplicht. 
De rechter mag afwijken van de graafrichtlijn, maar zal dan 
moeten motiveren ‘welke omstandigheden rechtvaardigen 
dat in het concrete geval van de Richtlijn mocht worden af-
geweken’ (r.o. 3.7.2). Lindenbergh betoogt, volgens mij te-
recht, dat dit een ‘zware variant’ is van de regel dat private 
regelgeving relevant, maar niet doorslaggevend is voor het 
onrechtmatigheidsoordeel. Veel ruimte voor afwijking zal 
er volgens Lindenbergh in de praktijk niet zijn. ‘En zo wordt 
soft law toch vrijwel hard law’, besluit hij.142

In het Meetinstructie-arrest koos de Hoge Raad een vergelijk-
bare benadering: de meetinstructie is in beginsel bepalend 
voor de toepasselijke zorgvuldigheidsnorm, behoudens bij-
zondere omstandigheden die een afwijking daarvan recht-
vaardigen (r.o. 3.4.5). Smeehuijzen concludeert in zijn bij-
behorende NJ-annotatie – eveneens met instemming – dat 
hiermee een ‘sterkere rol’ aan private regelgeving is toe-
gekend dan voorheen. De heersende opvatting dat private 
regulering slechts een ‘aanwijzing’ vormt voor de invulling 
van maatschappelijke zorgvuldigheidsnormen, lijkt hem in 
het licht van het Meetinstructie-arrest ‘te zuinig’.143

142 Zie S.D. Lindenbergh, NJ 2019/295 (Graafrichtlijn), sub 9.
143 Zie J.L. Smeehuijzen, NJ 2020/8 (Meetinstructie), sub 22.
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De nieuwe benadering roept associaties op met vaste ju-
risprudentie van de Hoge Raad over tuchtrechtspraak als 
bron van maatschappelijke zorgvuldigheidsnormen.144 Is 
een beroepsbeoefenaar tuchtrechtelijk veroordeeld voor 
een schadeveroorzakende handelwijze die ter beoordeling 
voorligt in een civiele actie uit onrechtmatige daad, dan rust 
op de civiele rechter die wil afwijken van het tuchtrechte-
lijke oordeel, een motiveringsplicht. Deze motiveringsplicht 
houdt in dat de civiele rechter zijn oordeel ‘zodanig dient 
te motiveren dat dit, ook in het licht van de beoordeling 
door de tuchtrechter, voldoende begrijpelijk is’.145 Kennelijk 
beschouwt de Hoge Raad het oordeel van de tuchtrechter 
hier in beginsel als richtinggevend voor het onrechtma-
tigheidsoordeel. Iets dergelijks is aan de orde in de arres-
ten Graafrichtlijn en Meetinstructie. De graafrichtlijn en de 
meetinstructie dienen bij de onrechtmatigheidstoetsing tot 
uitgangspunt: de rechter mág ervan afwijken, maar alleen 
gemotiveerd. Daarmee zijn deze vormen van private regel-
geving weliswaar niet in alle gevallen, maar wel in beginsel 
doorslaggevend voor het onrechtmatigheidsoordeel.
De precieze reikwijdte van de bedoelde motiveringsplicht 
zal nog moeten blijken. In een recente conclusie heeft ad-
vocaat-generaal Vlas erop gewezen dat uit de rechtspraak 
van de Hoge Raad ‘niet [volgt] dat de rechter in alle ge-
vallen in beginsel moet aansluiten bij een gedragscode of 
een branchenorm, of moet motiveren waarom hij dat niet 
doet’.146 Het ging in de betreffende zaak om een pastoor 
die, kort voor het overlijden van een gelovige, tot haar enig 
erfgenaam en executeur-testamentair was benoemd. De 
vraag was of de pastoor onrechtmatig had gehandeld je-
gens de (overige) erven, door schending van kerkrechte-
lijke regels uit de ‘Gedragscode pastoraat’. Het hof had die 
vraag ontkennend beantwoord, daartoe overwegende dat 
de gedragscode primair gold in de interne verhouding tus-
sen pastoor en kerk en niet strekte tot bescherming van de 
erven. De Hoge Raad liet dat oordeel met toepassing van 
art. 81 RO in stand. Kennelijk stond in deze zaak het ‘feite-
lijke’ perspectief op private regelgeving centraal, namelijk 
de beschermingsstrekking van de betrokken regels (vgl. par. 
3.3 hierboven).
De geciteerde observatie van Vlas onderschrijf ik. Zoals ge-
zegd meen ik dat het abstractieniveau van de normstelling 
bepalend is voor de mate van doorwerking van private re-
gelgeving in het onrechtmatigheidsoordeel. Bij de concrete 
invulling van zorgvuldigheidsnormen op ‘uitvoerings-
niveau’ kan private regelgeving mijns inziens tot uitgangs-
punt dienen, aangenomen dat de representativiteit, de kwa-
liteit en het normatieve gehalte ervan (als bedoeld in par. 
3.3) niet ter discussie staan. In die specifieke context mag 
van de rechter worden gevergd dat hij primair aansluiting 
zoekt bij private regelgeving, en een eventuele afwijking 

144 Zie K.J.O. Jansen, GS Onrechtmatige daad, art. 6:162 BW (2019), aant. 6.1.11 
(met verdere verwijzingen). Vgl. ook de NJ-annotatie van J.L. Smeehuijzen 
bij het Meetinstructie-arrest (onder NJ 2020/8), sub 20.

145 Zie bijv. HR 12 juli 2002, NJ 2003/151, m.nt. F.C.B. van Wijmen (Van der 
Woude/Beatrixoord), r.o. 3.6.4.

146 Zie de conclusie van A-G Vlas voor HR 31 januari 2020, ECLI:NL:HR:2020:143 
(Gedragscode pastoraat), sub 2.5.

daarvan uitdrukkelijk motiveert, onder het motto ‘apply or 
explain’. Gelet op de eerder genoemde pleidooien voor een 
meer ‘geëngageerde’ wijze van motivering van rechterlijke 
uitspraken (par. 2.8), lijkt mij een dergelijke benadering ook 
gewenst. Naarmate de toe te passen zorgvuldigheidsnorm 
zich meer bevindt op ‘regelgevingsniveau’, dus potentiële 
precedentwaarde heeft voor andersoortige gevallen, dient 
de rechter mijns inziens terughoudender te zijn met het 
‘volgen’ van private regelgeving. In die context vind ik het 
ook niet passend om van de rechter te vergen dat hij uit-
drukkelijk motiveert waarom zijn rechtsoordeel afwijkt van 
private regelgeving. In zoverre moet mijns inziens worden 
vastgehouden aan het klassieke uitgangspunt dat private 
regelgeving ‘relevant, maar niet doorslaggevend’ is voor het 
onrechtmatigheidsoordeel.

4. Synthese: verkeersopvattingen vs. private 
regelgeving

De in par. 3.5 e.v. besproken arresten zijn in de lagere recht-
spraak niet onopgemerkt gebleven. Ik telde in de gepubli-
ceerde rechtspraak van rechtbanken en hoven negen ver-
wijzingen naar het Graafrichtlijn-arrest en vierentwintig 
verwijzingen naar het Meetinstructie-arrest.147 Mijn indruk 
is dat feitenrechters dankbaar gebruik maken van de door 
de Hoge Raad geboden concretisering van de normstel-
ling.148 Zo vaak komt het niet voor dat de Hoge Raad zelf de 
inhoud van een open norm vaststelt.149In een uitspraak van 
de Haagse rechtbank is, refererend aan de Richtlijn Zorgvul-
dig Graafproces en het desbetreffende arrest van de Hoge 
Raad, gesproken over ‘de Richtlijn als verkeersopvatting 
omtrent zorgvuldig handelen’.150 Deze prikkelende overwe-
ging brengt mij terug bij de vraag waarmee ik mijn artikel 
begon: hoe verhoudt private regelgeving zich tot verkeers-
opvattingen?
Duidelijk moge zijn dat de beide onderwerpen in juridisch-
technisch opzicht van elkaar verschillen. Verkeersopvattin-
gen fungeren als juridisch criterium in goederenrechtelijke 
en verbintenisrechtelijke vraagstukken. Private regelgeving 
is een maatschappelijk verschijnsel, dat als zodanig geen 
juridische status heeft. Toch hebben de beide onderwerpen 
veel met elkaar te maken. Waar wet en rechtspraak verwij-
zen naar verkeersopvattingen, verwijzen zij naar opvattin-
gen die leven in de maatschappij (par. 2.1). Private regelge-
ving kan dienen als vindplaats van zulke opvattingen (par. 
3.1). Tegen deze achtergrond heb ik in dit artikel de civiel-
rechtelijke betekenis van private regelgeving geanalyseerd 
in het licht van de rechtspraak en theorievorming over ver-
keersopvattingen. Wat levert deze analyse op?
De kern van mijn betoog is dat buitenjuridische bronnen, 
zoals private regelgeving, het ongeschreven privaatrecht 

147 Ik zocht op 5 februari 2020 via <rechtspraak.nl> op de betreffende ECLI-
nummers.

148 Vgl. ook de NJ-annotatie van J.L. Smeehuijzen bij het Meetinstructie-arrest 
(onder NJ 2020/8), sub 16.

149 Zie voor een zeldzaam voorbeeld HR 8 januari 1982, NJ 1982/614, m.nt. 
C.J.H. Brunner (Natronloog), r.o. 4, waar de Hoge Raad zelfstandig een zeer 
casuïstische zorgvuldigheidsnorm formuleerde. 

150 Rb. Den Haag 27 maart 2019, ECLI:NL:RBDHA:2019:2985, r.o. 4.14.
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beïnvloeden, maar niet zonder meer bepalen. Aanknopend 
bij het leerstuk van de verkeersopvattingen heb ik betoogd 
dat het feitelijke gehalte van open normen toeneemt, en 
daarmee ook de ruimte voor doorwerking van private re-
gelgeving en andere bronnen van buitenjuridische aard, 
naarmate de toe te passen norm meer het karakter heeft 
van een technische uitvoeringsregel op detailniveau (par. 
2.3 e.v. en 3.3 e.v.). Het abstractieniveau van de normstelling 
is daarmee in mijn visie – vanuit juridisch perspectief, dus 
daargelaten feitelijke kwesties als representativiteit, inhou-
delijke kwaliteit en normatief gehalte van private regelge-
ving (par. 3.3) – bepalend voor de doorwerking van private 
regelgeving.
Globaal gesproken kunnen in mijn visie twee varianten 
van doorwerking van private regelgeving worden onder-
scheiden. Bij de invulling van maatschappelijke zorgvuldig-
heidsnormen zonder precedentwaarde voor andersoortige 
gevallen (‘uitvoeringsregels’), kan private regelgeving mijns 
inziens tot uitgangspunt dienen, en mag van de rechter wor-
den gevergd dat hij een eventuele afwijking daarvan uit-
drukkelijk motiveert. Op een algemener ‘regelgevingsni-
veau’ dient de rechter mijns inziens terughoudender te zijn 
met het laten doorwerken van private regelgeving. Private 
regelgeving is hier relevant, maar niet zonder meer rich-
tinggevend – laat staan doorslaggevend – voor de invulling 
van het ongeschreven privaatrecht. Beslissend is steeds de 
juridische precedentwaarde van de toe te passen zorgvul-
digheidsnorm. Gaat het om een norm voor één specifiek 
gevalstype (ongeacht hoe vaak dat gevalstype in de praktijk 
voorkomt), dan acht ik het passend en gewenst dat de rech-
ter voor de concrete invulling van de toepasselijke zorgvul-
digheidsnorm te rade gaat bij private regelgeving. Heeft de 
toe te passen zorgvuldigheidsnorm precedentwaarde voor 
andersoortige gevallen, en dus een normatieve draagwijdte 
die het voorliggende gevalstype overstijgt, dan is een terug-
houdender benadering geboden, met hooguit zijdelingse 
aandacht voor private regelgeving en andere opvattingen 
die leven in de maatschappij. Ter illustratie memoreer ik de 
in par. 2.4 e.v. besproken vuistregel over toerekening van 
rechtsdwaling aan de overheid.

5. Evaluatie: private regelgeving 
doorslaggevend voor het 
onrechtmatigheidsoordeel?

Hoe moeten de in par. 3.5 e.v. besproken arresten tegen deze 
achtergrond worden beoordeeld? In beide zaken ging het 
om betrekkelijk specialistische, technische kwesties. Hoe 
lokaliseert men een ondergrondse kabel? Hoe meet men de 
oppervlakte van een woning? Dat zijn als zodanig feitelijke 
vragen zonder normatieve dimensie. Ik vind het daarom op 
zichzelf juist en begrijpelijk dat de Hoge Raad in deze za-
ken bij de invulling van de toepasselijke zorgvuldigheids-
normen betekenis heeft toegekend aan private regelgeving. 
De vraag is hoevéél betekenis daaraan mocht worden toege-
kend. Vanuit dat perspectief waardeer ik het Graafrichtlijn-
arrest positiever dan het Meetinstructie-arrest.

In het Graafrichtlijn-arrest ging het om een zorgvuldig-
heidsnorm van het type ‘one of a kind’: een geheel op graaf-
schade toegespitste ‘lokaliseerplicht’, zonder precedent-
waarde voor andersoortige gevallen. Dat deze norm in de 
praktijk wel veel wordt toegepast, maakt dit niet anders, 
omdat het daarbij steeds om hetzelfde gevalstype gaat. De 
lokaliseerplicht van grondroerders leidt een geïsoleerd be-
staan binnen het aansprakelijkheidsrecht: uitbreiding of 
inperking ervan heeft geen weerslag op andere maatschap-
pelijke zorgvuldigheidsnormen. Nu het hier bij uitstek een 
technische, specialistische kwestie betreft, lijkt het mij pas-
send en gewenst dat de daarop toegespitste graafrichtlijn, 
waarvan de representativiteit en de kwaliteit in cassatie 
niet ter discussie stonden, als richtinggevend en in beginsel 
doorslaggevend aanknopingspunt fungeert voor de invul-
ling van de toepasselijke zorgvuldigheidsnorm.
De zorgvuldigheidsnorm uit het Meetinstructie-arrest heeft 
naar mijn indruk (in potentie) wel een bredere normatieve 
draagwijdte. Dit verklaart mogelijk ook de grotere toepas-
singsfrequentie ervan (vgl. par. 4). Een belangrijke vervolg-
vraag die het arrest doet rijzen is, mede gezien de op dit 
punt andersluidende conclusie van advocaat-generaal Valk 
(zie par. 3.6), of het arrest een bijzonder aansprakelijkheids-
regime voor NVM-makelaars creëert.151 Zo ja, dan zouden in 
het vervolg mogelijk ook in andere, niet door de NVM-meet-
instructie beheerste gevalstypen, hogere eisen kunnen 
worden gesteld aan NVM-makelaars dan aan niet bij de 
NVM aangesloten makelaars. Dat is volgens mij een uit-
komst die private regelgeving niet vermag te realiseren: in-
grijpen in het stelsel van het privaatrecht. Uiteraard kunnen 
er goede gronden zijn voor het stellen van hogere eisen aan 
NVM-makelaars in specifieke casusposities, maar dat lijkt 
mij veeleer een kwestie van gerechtvaardigd vertrouwen 
(‘noblesse oblige’). De beoordeling dáárvan vergt volgens mij 
een flexibeler beoordelingskader dan de regel dat een door 
de NVM gehanteerde verenigingsrichtlijn in beginsel bepa-
lend is voor de toepasselijke zorgvuldigheidsnorm. Overi-
gens stond in dit geval in cassatie vast dat de NVM de toe-
passing van de meetinstructie voor aangesloten makelaars 
verplicht heeft gesteld omdat derden op de naleving daar-
van moeten kunnen vertrouwen.152 In die zin is de uitkomst 
van het arrest cassatietechnisch verklaarbaar.
Een andere vervolgvraag die het arrest doet rijzen, be-
treft de verhouding tot art. 7:17 lid 6 BW, dat voorschrijft 
dat de vermelding van de oppervlakte van een onroerende 
zaak wordt ‘vermoed slechts als aanduiding bedoeld te zijn, 
zonder dat de zaak daaraan behoeft te beantwoorden’. De 
Hoge Raad overweegt in het Meetinstructie-arrest dat deze 
regel niet afdoet aan zijn oordeel, omdat art. 7:17 lid 6 BW 
slechts geldt in de verhouding tussen koper en verkoper, en 
niet tussen koper en verkopersmakelaar.153 Dit antwoord 
bevredigt mij niet zonder meer. Waarom zou één en de-
zelfde oppervlaktevermelding de NVM-verkopersmakelaar 

151 Zie in gelijke zin Van Gestel 2018, p. 399-400; en K.J.O. Jansen, ‘Wat bedoelt 
de Hoge Raad?’, NTBR 2019/4, p. 18-19. 

152 Zie HR 13 juli 2018, ECLI:NL:HR:2018:1176, NJ 2020/7, m.nt. J.L. Smeehuij-
zen (Meetinstructie), r.o. 3.4.4.

153 Idem, r.o. 3.4.7.
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binden (op straffe van aansprakelijkheid uit onrechtmati-
ge daad) en de verkoper niet (op straffe van aansprakelijk-
heid wegens non-conformiteit)? Toegegeven: het gaat hier 
om twee verschillende typen van aansprakelijkheid (voor 
het negatief respectievelijk het positief contractsbelang).154 
Maar de achterliggende rechtsvraag – welk vertrouwen 
mogen kopers ontlenen aan een oppervlaktevermelding 
in een verkoopbrochure – is identiek. Toepassing van de 
meetinstructie leidt ertoe dat die rechtsvraag verschillend 
wordt beantwoord ten opzichte van NVM-verkopersmake-
laars enerzijds en verkopers respectievelijk niet bij de NVM 
aangesloten verkopersmakelaars anderzijds. Ook hier geldt 
dat voor deze verschillen wellicht goede argumenten zijn te 
geven, maar het enkele feit dat de NVM een meetinstructie 
voorschrijft aan haar leden, lijkt mij daarvoor onvoldoende. 
Zodra juridische vervolgvragen rijzen met betrekking tot de 
beoordeling van andersoortige gevallen, kan private regel-
geving mijns inziens niet – ook niet bij wijze van uitgangs-
punt – doorslaggevend zijn voor de invulling van de toepas-
selijke zorgvuldigheidsnorm.

6. Slot

In dit artikel heb ik de civielrechtelijke betekenis van priva-
te regelgeving geanalyseerd in het licht van de rechtspraak 
en theorievorming over verkeersopvattingen. Aanleiding 
hiervoor was de in par. 3.5 e.v. besproken rechtspraak van 
de Hoge Raad, waarin potentieel doorslaggevend gewicht is 
toegekend aan private regelgeving als bron van maatschap-
pelijke zorgvuldigheidsnormen. Op basis van de recht-
spraak en theorievorming over verkeersopvattingen conclu-
deer ik dat een dergelijke vertaling van private regelgeving 
in maatschappelijke zorgvuldigheidsnormen slechts pas-
send is, voor zover de toe te passen zorgvuldigheidsnorm 
het karakter heeft van een technische uitvoeringsregel op 
detailniveau (zoals in het Graafrichtlijn-arrest). Heeft de toe 
te passen zorgvuldigheidsnorm een bredere normatieve 
draagwijdte en daarmee potentiële precedentwaarde voor 
andersoortige gevallen (zoals in het Meetinstructie-arrest), 
dan mag de rechter daaraan mijns inziens niet zonder meer 
richtinggevende – laat staan doorslaggevende – betekenis 
toekennen. Op regelgevingsniveau zijn buitenjuridische 
bronnen, zoals private regelgeving, mijns inziens wel rele-
vant, maar niet zonder meer doorslaggevend voor de invul-
ling van het ongeschreven privaatrecht.

154 Zie de bijbehorende conclusie van A-G Valk, sub 2.13 e.v.
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