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De vraag bij de in veel overeenkomsten opgeno-
men kwijtingsbedingen is wat partijen voor ogen 
hebben als zij (finale) kwijting verlenen. Is de 
kwijting een bevestiging dat de verschuldigde 
prestatie is verricht, bedoeld als een kwitantie 
(art. 6:48 BW)? Of heeft de kwijting ook betrek-
king op mogelijke andere verplichtingen tussen 
partijen, waaronder verplichtingen die zij moge-
lijk (nog) niet kennen? In het laatste geval zal eer-
der sprake zijn van afstand van vorderingsrech-
ten waar een specifieke overeenkomst aan ten 
grondslag moet liggen (art. 6:160 BW). In zijn 
eerdere arresten (HR 20 december 2013, 
ECLI:NL:HR:2013:2098 (Prorail) en HR 22 juni 
2018, «JOR» 2018/233, m.nt. Spierings (Citadel/
Bela)) stelde de Hoge Raad vast dat kwijting iets 
anders is en minder verstrekkend is dan kwijt-
schelding (afstand van vorderingsrechten). In die 
eerdere uitspraken was sprake van naïviteit of 
slordigheid van een van de partijen bij de finale 
afrekening van een transactie. De Hoge Raad 
oordeelde dat het bij de verleende kwijting – ken-
nelijk – niet de bedoeling van een partij was ge-
weest daarbij (ook) afstand te doen van een (an-
der) vorderingsrecht. Of dit laatste het geval is, 
moet worden vastgesteld aan de hand van wat 
partijen hebben bedoeld met het verlenen van 
kwijting. In die eerdere uitspraken overwoog de 
Hoge Raad ook dat niet te snel mag worden aan-
genomen dat een partij – om niet – afstand zal 
doen van een vorderingsrecht. Aan de betekenis 
van het woord “finaal”, dat in veel kwijtingsbe-
dingen voorkomt en een toch wel vergaande be-
doeling van partijen suggereert, wordt in geen 
van de uitspraken aandacht besteed. Maar vast-
staat dat het min of meer klakkeloos opnemen 
van een kwijtingsbeding in een overeenkomst 
risico’s met zich brengt. In het onderhavige geval 
is de kwijting door partijen uitdrukkelijk gekop-
peld aan de verplichtingen uit het huurcontract, 
maar ook zo’n beding kan leiden tot interpretatie-
discussies, zo blijkt uit deze uitspraak.
Tot slot een “obiter dictum” van mijn kant: in het 
arrest wordt de vervanging van een verhuurder 
als “indeplaatsstelling “ aangeduid. Dit is mislei-
dend, bij mijn weten wordt deze term alleen ge-
bruikt bij het in de plaats stellen van een andere 
huurder die het bedrijf van de vertrekkende huur-
der heeft overgenomen (art. 7:307 BW). Hoewel 
ook dat een vorm van contractsoverneming is, 
lijkt in casu eerder sprake van contractsoverne-
ming zoals vastgelegd in art. 6:159 BW. Of en 

welke consequenties dat zou moeten hebben ge-
had voor de ontvankelijkheid van de vordering 
tegen de voormalige verhuurder, laat ik hier on-
besproken.

mr. D. Sluis
advocaat bij FrankfortSluis advocaten
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Geen vernietiging arbitrale vonnissen op 
grond van het EHV

Gerechtshof Den Haag 
18 februari 2020, zaaknr. 200.197.079/01, 
ECLI:NL:GHDHA:2020:234, niet opgenomen, 
wel op opmaat.sdu.nl
(mr. Boele, mr. Joustra, mr. Van der Helm)
Noot prof. mr. N. Peters

Internationaal privaatrecht. Arbitrage op 
grond van het Verdrag inzake het Energie-
handvest. Afwijzing vordering tot vernieti-
ging van arbitrale vonnissen wegens strijd 
met de openbare orde ex art. 1065 lid 1 Rv. 
Geldigheid arbitrageovereenkomst. Geen 
grond voor vernietiging arbitrale vonnissen. 
Uitleg art. 45 EHV. Mogelijkheid van nieuwe 
bevoegdheidsgronden. 

[Rv art. 1064a, 1065 lid 1, 1068; EHV art. 26, 
45 lid 1]Noot prof. mr. N. Peters

Beoordeling of arbitrale vonnissen die zijn gewe-
zen op grond van het Verdrag inzake het Energie-
handvest (Trb. 1995, 108), blootstaan aan vernieti-
ging. Russische Federatie legt aan vordering tot 
vernietiging alle vernietigingsgronden van art. 
1065 lid 1 Rv ten grondslag. Het hof vernietigt het 
vonnis van de rechtbank en wijst vernietigings-
vordering van de Russische Federatie alsnog af.

1. De rechtspersoon naar het recht van Cyprus 
Veteran Petroleum Ltd te Nicosia (Cyprus),
2. de rechtspersoon naar het recht van de Isle of 
Man Yukos Universal Ltd te Douglas (Isle of Man),
3. de rechtspersoon naar het recht van Cyprus 
Hulley Enterprises Ltd te Nicosia (Cyprus),
appellanten,
advocaat: mr. M.A. Leijten,



Sdu opmaat.sdu.nl2040

164 «JOR» Varia

Jurisprudentie Onderneming & Recht 16-06-2020, afl. 6

tegen
de Russische Federatie te Moskou (Russische Fe-
deratie),
geïntimeerde,
advocaat: mr. J.A. Dullaart.

De volledige uitspraak is te raadplegen op
opmaat.sdu.nl.

NOOT

1. In deze procedure staat de vraag centraal of de 
arbitrale vonnissen die zijn gewezen in een drie-
tal arbitrages op grond van het Verdrag inzake 
het Energiehandvest (Trb. 1995, 108, hierna: 
“EHV”), tussen enerzijds voormalig aandeelhou-
ders van Yukos Oil Company (“Yukos”) en ander-
zijds de Russische Federatie, de toets der kritiek 
kunnen doorstaan. De Rechtbank Den Haag oor-
deelde in haar vonnis van 20 april 2016, 
ECLI:NL:RBDHA:2016:4230 van niet. De rechtbank 
vond dat een geldige arbitrageovereenkomst 
ontbrak en dat het scheidsgerecht onbevoegd 
was. De arbitrale vonnissen werden dan ook ver-
nietigd. Als gevolg hiervan was de Russische Fe-
deratie bevrijd van haar verplichting om meer 
dan $ 50 miljard aan de voormalig aandeelhou-
ders van Yukos te betalen. Zij lieten het er even-
wel niet bij zitten en appelleerden tegen voor-
noemde uitspraak van de rechtbank. Na 
verschillende tussenbeslissingen en -arresten 
heeft het hof op 18 februari 2020 eindarrest ge-
wezen. Naar dit arrest, dat meer dan 100 pagina’s 
beslaat, werd in binnen- en buitenland reikhal-
zend uitgekeken. Binnen enkele dagen na de uit-
spraak verschenen op allerlei fora ook al samen-
vattingen. Het hof heeft het vonnis van de 
rechtbank vernietigd. Volgens het hof bestond er 
namelijk wel een geldige arbitrageovereenkomst 
en staan de arbitrale vonnissen ook anderszins 
niet bloot aan vernietiging. Door het arrest van 
het hof “herleven” de arbitrale vonnissen. De 
Russische Federatie heeft inmiddels cassatie in-
gesteld.
2. Helaas biedt deze noot niet de gelegenheid uit-
voerig stil te staan bij alle beslissingen van het 
hof. Ik zal mij hierna dan ook beperken tot de vol-
gende punten:
(3-6) Hoe moet art. 45 lid 1 EHV worden uitge-
legd?

(7-10) Mogen in een vernietigingsprocedure nieu-
we bevoegdheidsgronden en -argumenten wor-
den aangevoerd?
(11-14) Welke rol komt een secretaris of andere 
assistent van het scheidsgerecht toe?, en
(15-17) Wat is de verhouding tussen de vernieti-
gings- en de herroepingsprocedure?
3. Hoe moet art. 45 lid 1 EHV worden uitgelegd? 
Een van de voornaamste twistpunten in de ar-
bitrage en de vernietigingsprocedure betreft het 
bestaan van een geldige arbitrageovereenkomst. 
De vraag is namelijk of de Russische Federatie 
gebonden is aan art. 26 EHV, dat voorziet in ge-
schilbeslechting door middel van arbitrage. Com-
plicatie bij de beantwoording van deze vraag is 
dat, hoewel de Russische Federatie het EHV wel 
heeft ondertekend, zij het EHV nooit heeft gerati-
ficeerd. Nochtans betogen de voormalig aandeel-
houders van Yukos dat de Russische Federatie 
gebonden is aan art. 26 EHV. Zij baseren zich in 
dit verband op art. 45 lid 1 EHV, dat voorziet in 
voorlopige toepassing van het verdrag. Dit artikel 
luidt als volgt: “Each signatory agrees to apply 
this Treaty provisionally pending its entry into 
force for such signatory in accordance with Arti-
cle 44, to the extent that such provisional appli-
cation is not inconsistent with its constitution, 
laws or regulations.” Uit voornoemd artikel volgt 
echter ook dat de Russische Federatie slechts ge-
houden is het EHV voorlopig toe te passen, voor 
zover voorlopige toepassing niet strijdig is met 
haar constitutie, wetten of voorschriften. Dit volgt 
uit de zinsnede: “to the extent that such provisio-
nal application is not inconsistent with its consti-
tution, laws or regulations”. Over de precieze be-
tekenis van deze zinsnede – die in het arrest van 
het hof wordt aangeduid als de “Limitation 
 Clause” – verschillen partijen en overigens ook 
het scheidsgerecht, de rechtbank en het hof van 
mening.
4. In de arbitrage en in de procedure bij de recht-
bank lagen twee mogelijke interpretaties van de 
Limitation Clause voor. Het scheidsgerecht volg-
de in de arbitrage de interpretatie van de voor-
malig aandeelhouders van Yukos, terwijl de 
rechtbank zich op haar beurt een aanhanger 
toonde van het standpunt van de Russische Fe-
deratie. Op basis van een nieuw argument van 
de voormalig aandeelhouders van Yukos, dat zij 
voor het eerst in hoger beroep hadden aange-
voerd, heeft het hof uiteindelijk geoordeeld dat 
een ondertekenende staat die geen verklaring 
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heeft gedaan dat hij niet kan instemmen met 
voorlopige toepassing, gehouden is het EHV 
voorlopig toe te passen, behoudens voor zover 
voorlopige toepassing van een of meer bepalin-
gen van het EHV strijdig is met nationaal recht in 
die zin dat de wet- of regelgeving van die staat 
voorlopige toepassing van een verdrag voor be-
paalde (soorten van categorieën van) verdrags-
bepalingen uitsluit. Het hof kwam onder meer tot 
zijn oordeel op basis van de beweerde gewone 
betekenis van de termen van de Limitation 
 Clause in hun context in het licht van het voor-
werp en doel van het EHV.
5. Interessant is dat in het oordeel van het hof de 
opvatting besloten ligt dat op zichzelf niet van 
belang is of de betreffende verdragsbepaling in 
strijd is met nationale wet- en regelgeving, maar 
dat het erom gaat of nationale wet- en regelge-
ving zich specifiek verzetten tegen voorlopige 
toepassing van de strijdige verdragsbepalingen. 
Daar valt gezien de toevoeging van het woord 
“provisional” voor het woord “application” in de 
Limitation Clause ook wel iets voor te zeggen. 
Ware het anders, dan had het immers voor de 
hand gelegen dat het woord “provisional” voor 
het woord “application” was weggelaten. Nu dat 
niet is gebeurd, is verdedigbaar dat de verdrag-
sluitende staten hebben beoogd dat zij ook reeds 
voorlopig gebonden kunnen worden aan de be-
palingen van het EHV als deze op zichzelf strijdig 
zijn met hun nationale wet- en regelgeving zo-
lang de voorlopige toepassing van die bepalin-
gen als zodanig maar niet in strijd is met hun na-
tionale wet- en regelgeving.
6. Aangezien Nederland partij is bij het EHV en 
dit verdrag geldt in de Nederlandse rechtsorde, 
kan het EHV naar het zich laat aanzien worden 
aangemerkt als recht in de zin van art. 79 lid 1 
sub b RO. De oordelen van het hof omtrent de 
uitleg en toepassing van art. 45 lid 1 EHV kunnen 
in beginsel dan ook in cassatie worden bestreden 
met rechtsklachten (vgl. HR 26 september 2014, 
ECLI:NL:HR:2014:2837 (Ecuador/Chevron en Texa-
co) voor het geval Nederland geen partij is bij het 
voorliggende toepasselijke verdrag).
7. Mogen in een vernietigingsprocedure nieuwe 
bevoegdheidsgronden en -argumenten worden 
aangevoerd? In hoger beroep kwamen de voor-
malig aandeelhouders als gezegd met een nieu-
we – derde – interpretatie van de Limitation 
 Clause, die geen onderwerp van de arbitrage 
was geweest. Het scheidsgerecht had hierover 

dan ook niet beslist. Dit werpt de vraag op of in 
een vernietigingsprocedure nieuwe bevoegd-
heidsgronden en -argumenten mogen worden 
aangevoerd. Bij de beantwoording van voor-
gaande vraag moet worden vooropgesteld dat 
het oordeel van het scheidsgerecht slechts een 
voorlopig oordeel betreft (HR 9 januari 1981, NJ 
1981/203, m.nt. Heemskerk (De Raad/Wagema-
ker)). Het laatste woord is namelijk aan de rech-
ter, waarbij voor terughoudendheid geen plaats 
is (Ecuador/Chevron en Texaco). In het kader van 
een vernietigingsprocedure dient de rechter dan 
ook in volle omvang te toetsen of er wel of geen 
geldige arbitrageovereenkomst bestaat. Daarbij 
geldt art. 25 Rv, waarin het beginsel van ius curia 
novit is verankerd, ook binnen de kaders van een 
vernietigingsprocedure (N. Peters, IPR, Proces & 
Arbitrage. Over grondslagen en rechtspraktijk 
(diss. Groningen), Apeldoorn: Maklu 2015, p. 
274). Ook in een vernietigingsprocedure mag een 
rechter de rechtsgronden dus aanvullen binnen 
de grenzen van de rechtsstrijd, en waar geïndi-
ceerd bovendien buiten de grenzen van de 
rechtsstrijd.
8. In onderhavig geschil was de vraag of er een 
geldige arbitrageovereenkomst bestond, binnen 
de grenzen van de rechtsstrijd van het appel ge-
trokken doordat er tegen de betreffende overwe-
gingen van de rechtbank was gegriefd (althans 
dat leid ik af uit het arrest van het hof). Binnen de 
grenzen van de rechtsstrijd was het hof vervol-
gens verplicht de rechtsgronden aan te vullen, 
zodat het hof niet noodzakelijkerwijze gebonden 
was aan de standpunten van partijen omtrent de 
interpretatie van de Limitation Clause. Vanuit dit 
perspectief spreekt het bijna voor zich dat het hof 
de nieuwe interpretatie ten aanzien van de uitleg 
van de Limitation Clause – door het hof terecht 
gekwalificeerd als een zuiver juridisch novum – 
in aanmerking heeft willen nemen. Het hof had 
deze interpretatie immers ook ambtshalve mo-
gen opbrengen.
9. Het hof overwoog in dit verband dat het bij art. 
1065 lid 1 sub a Rv gaat om de beoordeling of er 
een geldige overeenkomst tot arbitrage bestaat, 
niet of het scheidsgerecht de juiste grondslag 
heeft gebruikt voor zijn bevoegdheidsoordeel. 
Daarbij verwees het hof naar punt 2.36 van de 
conclusie van A-G Wesseling-van Gent bij HR 27 
maart 2009, ECLI:NL:HR:2009:BG4003 (Breeders/
Burshan). Volgens het hof behoort het arbitraal 
vonnis dan ook niet te worden vernietigd, indien 
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het scheidsgerecht een onjuiste motivering aan 
zijn bevoegdheidsoordeel ten grondslag heeft 
gelegd, terwijl er wel een geldige arbitrageover-
eenkomst bestaat, maar het scheidsgerecht een 
of meer argumenten ten gunste van zijn be-
voegdheid onbehandeld heeft gelaten. Op zich 
valt er veel te zeggen voor deze lijn van redene-
ren. Bij elke andere opvatting zou de onderlig-
gende arbitrageovereenkomst tussen partijen 
immers worden miskend, zou mogelijk ten on-
rechte de vernietiging van het arbitraal vonnis 
worden uitgesproken en zouden partijen zonder 
rechtvaardiging mogelijk bij de overheidsrechter 
moeten procederen.
10. Ook feitelijke en gemengde nova kunnen in 
een vernietigingsprocedure worden aangevoerd 
ter onderbouwing van de stelling dat er een gel-
dige arbitrageovereenkomst bestaat. Anders dan 
voor zuiver juridische nova, waar dit niet voor de 
hand ligt, valt voor feitelijke en gemengde nova 
niet uit te sluiten dat zij onder omstandigheden 
geacht kunnen worden tardief te zijn aangevoerd. 
Voor het geval nova worden aangevoerd ter on-
derbouwing van de stelling dat geen geldige ar-
bitrageovereenkomst bestaat, zij verwezen naar 
Breeders/Burshan en HR 27 maart 2009, 
ECLI:NL:HR:2009:BG6443 (Smit Bloembollen/
Ruwa Bulbs).
11. Welke rol komt een secretaris of andere assis-
tent van het scheidsgerecht toe? Het scheidsge-
recht heeft in de arbitrage bijstand gehad van 
een assistent en twee secretarissen. Hoewel door 
de Russische Federatie kennelijk geen bezwaar is 
gemaakt ten aanzien van de benoeming van de 
assistent, althans het tegendeel valt uit het arrest 
niet af te leiden, heeft de Russische Federatie de 
rol van de assistent in het kader van de vernieti-
gingsprocedure aan de kaak gesteld. Het verwijt 
is kort gezegd dat de assistent grote stukken van 
de arbitrale vonnissen zou hebben geschreven 
en (daardoor) feitelijk zou hebben meebeslist.
12. Over de wijze van bijstand aan het scheidsge-
recht is veel te doen (zie bijv. M.P.J. Smakman, 
‘De rol van de secretaris van het scheidsgerecht 
belicht’, TvA 2007/2 en P. Sanders, ‘De secretaris 
van het scheidsgerecht’, TvA 2007/29). Waar 
 iedereen het er wel over eens is dat arbiters geen 
taken mogen delegeren die tot hun exclusieve 
domein behoren en dat anderen dan arbiters niet 
inhoudelijk behoren te beslissen op het geschil, 
zijn de meningen verdeeld over de vraag of an-
deren dan arbiters de beslissende (dragende) 

overwegingen van het arbitraal vonnis mogen 
schrijven. Omdat er geen ongeschreven regel of 
algemeen geaccepteerde praktijk op dit punt be-
staat, kiezen arbitrage-instituten er steeds vaker 
voor richtlijnen op te stellen. Het arbitrage-insti-
tuut van de Stockholm Chamber of Commerce 
heeft in oktober 2019 bijvoorbeeld vastgelegd dat 
“the arbitral tribunal may not delegate to the ad-
ministrative secretary any [...] drafting of sub-
stantive parts of decisions or awards”.
13. In onderhavig geval gold zo’n specifieke regel 
voor secretarissen noch andere assistenten van 
het scheidsgerecht, althans daarvan is mij niet 
gebleken op basis van het arrest. Waren er even-
min specifieke afspraken gemaakt over hun rol, 
dan rijst de vraag wat een secretaris of andere 
assistent van het scheidsgerecht wel en niet 
mag. Met het hof ben ik van mening dat er in be-
ginsel geen bezwaar tegen bestaat als anderen 
dan arbiters (delen van) het arbitraal vonnis 
schrijven, mits dat geschiedt op basis van in-
structies van het scheidsgerecht, onder verant-
woordelijkheid van het scheidsgerecht en het 
scheidsgerecht die teksten niet klakkeloos over-
neemt (N. Peters, The fundamentals of inter-
national commercial arbitration, Apeldoorn: 
Maklu 2020, p. 205).
14. Wil een partij een arbitraal vonnis aanvallen 
vanwege de rol van de secretaris of een andere 
assistent van het scheidsgerecht, dan ligt bij die 
partij de stelplicht en bewijslast van de stelling 
dat het scheidsgerecht zijn delegeerverbod heeft 
geschonden. In onderhavig geval oordeelde het 
hof kort gezegd dat de stellingen van de Russi-
sche Federatie niet voldoende waren om aan te 
nemen dat het scheidsgerecht zich niet van zijn 
intuiti personae-gebod heeft gekweten en sprake 
was van een oneigenlijke delegatie van bevoegd-
heden.
15. Wat is de verhouding tussen de vernietigings- 
en de herroepingsprocedure? Bij memorie van 
antwoord had de Russische Federatie aange-
voerd dat sprake was van strijd met de openbare 
orde als bedoeld in art. 1065 lid 1 sub e Rv, om-
dat de voormalig aandeelhouders van Yukos het 
scheidsgerecht actief zouden hebben bedrogen 
en herhaaldelijk direct relevant bewijsmateriaal 
verborgen zouden hebben gehouden. Tegen de 
aanvoering van deze argumenten hebben de 
voormalig aandeelhouders van Yukos bezwaar 
gemaakt. Het hof heeft dit bezwaar gegrond ver-
klaard bij tussenarrest van 25 september 2018 
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(ECLI:NL:GHDHA:2018:2476) en heeft bij eindar-
rest aldus niet beslist op voornoemde argumen-
ten van de Russische Federatie. Voor zijn beslis-
sing voornoemde argumenten buiten 
beschouwing te laten was voor het hof redenge-
vend dat het gestelde bedrog en het beweerdelijk 
achterhouden van documenten vallen onder de 
herroepingsgronden van art. 1068 Rv, niet onder 
de vernietigingsgrond van de openbare orde als 
bedoeld in art. 1065 lid 1 sub e Rv.
16. Naar huidig recht moeten de vordering tot 
vernietiging als bedoeld in art. 1064a Rv en de 
vordering tot herroeping als bedoeld in art. 1068 
Rv beide worden ingesteld bij het gerechtshof 
van het ressort waarin de plaats van arbitrage is 
gelegen. Nu beide vorderingen hetzelfde rechts-
gevolg van vernietiging beogen, staat naar hui-
dig recht niets eraan in de weg dat beide vorde-
ringen in een en dezelfde dagvaarding worden 
aangevoerd. Onder het oude recht, dat op onder-
havige zaak van toepassing is, was de rechtbank 
in eerste aanleg absoluut bevoegd om kennis te 
nemen van een vernietigingsvordering, terwijl 
het hof absoluut bevoegd was om in eerste aan-
leg kennis te nemen van een herroepingsvorde-
ring. Op basis van het oude recht kunnen beide 
vorderingen derhalve in beginsel niet in één dag-
vaarding worden ingesteld. Puur vanuit praktisch 
oogpunt lijkt het desalniettemin nauwelijks be-
zwaarlijk als een herroepingsvordering binnen de 
grenzen van de goede procesorde en met inacht-
neming van de daarvoor geldende termijnen bij 
wege van een vermeerdering van de gronden 
van de eis wordt ingesteld bij het hof in een ho-
ger beroep in een vernietigingsprocedure. Dan 
kunnen alle gronden voor vernietiging in een en 
dezelfde procedure worden afgedaan (zij het mo-
gelijk na een extra schriftelijke ronde). Dat is wel 
zo makkelijk.
17. Indien de termijn voor het instellen van de 
herroepingsvordering is verstreken, ligt het voor 
de hand dat deze vordering niet alsnog (bij wege 
van een vermeerdering van de gronden van de 
eis) gedurende (een hoger beroep van) een ver-
nietigingsprocedure kan worden aangevoerd, 
ook niet onder de noemer van schending van de 
openbare orde, omdat de betreffende gronden 
anders alsnog via een omweg zouden kunnen 
worden behandeld (vgl. HR 20 juni 2003, 
ECLI:NL:HR:2003:AF6207 (Regge en Dinkel/ 
Milieutech). In onderhavige procedure heeft het 
hof echter niet expliciet geoordeeld dat de ter-

mijn voor het instellen van de herroepingsvorde-
ring al was verstreken. Uit de uitspraak van het 
hof zou dan ook kunnen worden afgeleid dat het 
van mening is dat een herroepingsvordering in 
geen geval bij wege van een vermeerdering van 
de gronden van de eis in een vernietigingsproce-
dure kan worden ingesteld.

prof. mr. N. Peters
advocaat bij Simmons & Simmons LLP en hoog-
leraar internationale handelsarbitrage aan de 
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Derde niet beschermd tegen ontbreken van 
vermelding hypotheekrechten in openbare 
registers na ruilverkaveling

Hoge Raad 
20 maart 2020, nr. 19/00261, 
ECLI:NL:HR:2020:484(Concl. A-G Valk)

(mr. Streefkerk, mr. Polak, mr. Tanja-van den 
Broek, mr. Kroeze, mr. Wattendorff)
(Concl. A-G Valk)
Noot prof. mr. F.J. Vonck

Hypotheek. Zaaksvervanging. Overgang 
hypotheekrechten op vervangend perceel na 
ruilverkaveling. Ten tijde van verkrijging van 
later hypotheekrecht op vervangend perceel 
door derde waren eerdere hypotheekrechten 
op die zaak niet vermeld in de (in de 
openbare registers ingeschreven) ruilverka-
velingsakte. Zaaksvervanging is geen 
inschrijfbaar feit als bedoeld in art. 3:17 lid 1 
BW. Derde komt geen bescherming ex art. 
3:24 BW toe. Cassatie van Hof Arnhem-Leeu-
warden 31 januari 2017, «JOR» 2017/243, 
m.nt. Bartels. 

[BW art. 3:17 lid 1, 3:24; Liw (oud) art. 160 lid 
3, 208 lid 3]Noot prof. mr. F.J. Vonck

Of een feit “voor inschrijving in de registers vat-
baar” is als bedoeld in art. 3:24 BW, wordt be-
paald door het antwoord op de vraag of inschrij-
ving in de openbare registers door enige 
wettelijke bepaling mogelijk wordt gemaakt. Die 
vraag moet worden beantwoord aan de hand van 


