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VoortVluchtige slaVen en 
lege bierflesjes 
Jelle Jansen

In het Museo delle Terme di Diocleziano in Rome bevindt zich een bijzondere onafneembare halsband. 
Hierop staat te lezen: ‘Ik ben gevlucht. Houd mij tegen. Als u mij terugbrengt bij mijn meester Zoninus, 
ontvangt u één solidus.’ De halsband zal het vermogensrechtelijke antwoord zijn geweest van Zoninus 
op de vele vluchtpogingen van zijn slaaf. Juristen hebben zich gebogen over de vraag hoe het inleve-
ren van de voortvluchtige slaaf (servus fugitivus) door een premiejager vermogensrechtelijk in elkaar 
steekt. Sommigen zagen de halsband als een bindende belofte aan degene die de slaaf terugbrengt. 
Anderen beschouwden de band als een tot de hele wereld gericht aanbod om de slaaf tegen betaling 
aan Zoninus af te staan. De premiejager aanvaardt dat aanbod door de slaaf af te leveren, en zo komt 
een arbeidsovereenkomst als het ware na afloop van het werk tot stand. De premiejager kan  betaling 
van zijn loon afdwingen door de actio conducti tegen de slaveneigenaar te richten. Minder goed 
verging het degene die een gevluchte slaaf hielp door hem bijvoorbeeld te verbergen. Uiteraard liet de 
vlucht het eigendomsrecht onverlet, zodat de slaveneigenaar de slaaf met de revindicatie kon opeisen 
bij de verberger. Die maakte zich bovendien schuldig aan het misdrijf plagium, mensenroof. De plagia-
tor (ons woord plagiaat, letterdiefstal, is ervan afgeleid) moest op grond van de Lex Fabia de plagiariis 
een geldboete betalen, in later tijden dreigde confiscatie van het vermogen en zelfs de doodstraf. 

Ik moest aan de halsband denken, toen ik onlangs twee uitspraken las van het Duitse Bundesgerichts-
hof in Zivilsachen waar vergelijkbare vragen een rol speelden (BGH 09.07.2007, NJW 2007, 2912 
en 2913). Het ging in de eerste zaak om het volgende. De eiser drijft een groothandel in flessen. Hij 
houdt zich onder andere bezig met het sorteren van flessen en kratten voor zijn klanten. Flessen van 
niet-klanten die in kratten van klanten terecht zijn gekomen, zogenoemde Fremdflaschen, mag de 
eiser als deel van zijn beloning houden. De eiser is zo in het bezit gekomen van maar liefst 120.000 
flessen van de Franse mineraalwaterproducenten E. en V. De gedaagde in de procedure verkoopt 
deze merken in Duitsland in statiegeldflessen. Op het etiket van de flessen staat ‘0.25 Euro Pfand’. 
De eiser wil de door hem verzamelde flessen inleveren bij de gedaagde tegen betaling van € 30.000 
(= 120.000 x € 0.25) statiegeld. De gedaagde weigert de flessen in ontvangst te nemen en het 
statiegeld te betalen omdat de betaling van het statiegeld een clausule zou zijn die deel uitmaakt van 
een overeenkomst. Zo’n overeenkomst heeft de gedaagde met de groothandels die zijn mineraalwater 
afnemen en met latere afnemers zoals supermarkten en hun klanten. Met de eiser heeft de gedaagde 
geen contractuele band. Hij zou daarom niet verplicht zijn de flessen aan te nemen en het statiegeld 
te betalen. Het Bundesgerichtshof maakt korte metten met dit argument. Hij stelt dat het etiket een 
onherroepelijk en tot de gehele wereld gericht aanbod is van de producent om een overeenkomst te 
sluiten die hem ertoe verplicht het statiegeld te betalen aan degene die de fles inlevert. 

In de tweede uitspraak stond een andere vermogensrechtelijke vraag over statiegeldflessen centraal. 
Het hof moest de vraag beantwoorden wie eigenaar was van een van een beeldmerk voorziene statie-
geldfles (Pfandflasche of Leihflasche). Het hof oordeelde dat de eigendom van een op die manier in-
dividualiseerbare fles bij de producent blijft. De conclusie is onontkoombaar: een Duitse statiegeld fles 
is een servus fugitivus. Geldt voor Nederlandse bierflesjes hetzelfde? Op het etiket van de meestal 
door vorm of beeldmerk individualiseerbare flesjes staat dikwijls het statiegeldbedrag vermeld en een 
clausule als ‘fles blijft eigendom brouwerij’. Rechtspraak van de Hoge Raad over deze materie is mij 
niet bekend. De tijd lijkt kortom rijp voor een proefprocedure. Wie kunnen haar aan het begin van dit 
academische jaar beter voeren dan de nieuwe rechtenstudenten? Justinianus sprak over hen als de 
cupida legum iuventus: de naar rechtskennis dorstende jeugd.


