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De Handels.zaàk in het Nederlandse recht. 

Praeadvies van Prof+ Mr J. O:fferhaus.' 

L INLEIDING~ 

Het is niet eenvoudig, de juridische omschrijving te geven van een term, 
die in het Nederlandse recht geen definitie vindt en dien wij dus moeten 
bepalen aan de hand van het taalgebruik 1 en de bedrijfseconomie. ~rij spre
ken dagelijks over de handelszaak, also:f wij het over de omschrijving vol
komen eens waren (of wij verraden onze onzekerheid door het woord "affaire" 
te: gebruiken), maar in de wet zoèken wij tevergeefs. Toch is tot dusver de 
behoefte aan een wettelijke regeling niet of nauwelijks gevoeld. Mjsschien 
wordt dat verklaard door een zekeren zin voor onafhankelijkheid er{ afkeer 
van uniformjteit, die denondernemereigen is en die hem siert. 

Wie zaken drijft, is met al zijn roerende en onroerende goederen aanspra
kelijk voor zijn verbintenissen (art. 1177 B.W.). Is zijn bedrijf ingebracht 
in een rechtspersoon, dan is het vermogen van dien rechtspersoon aansprake
lijk. Is dat een naamloze vennootschap, 

1 
dan blijft deze als rechtspersoon 

bestaan, aJ komen de aandelen in één hand; de wet noemt dat geval niet 
als een grond van ontbinding der vennootschap; VAN DER HEIJDEN sprak 
van "kortsluiting". Is het bedrijfingebracht in of opgericht door een ven
nootschap onder firma, dan ontbreekt naar de opvatting van den Hoogen 
Raad de rechtspersoonlijkheid, maar er ontstaat een afgescheiden vermogen, 
waarop de schuldeisers van de vennootschap zich, met inachtneming van de 
bekendgemaakte bevoegdheidsbeperkingen der hoofdelijk aansprakelijke 
vennoten, kunnen verhalen vóór de privé-schuldeisers.' Is er een commandi
taire vennootsehap, dan geldt hetzelfde, behoudens dat er niet een afge'" 
scheiden vern;wgen wordt gevormd, wanneer bij dezen vennootschapsvorm 
één beherend vennoot optreedt·. Beperking van eigen aansprakelijkheid van 

· een alleen handelenden ondernemer ·door de afzondering van een zaakver-
mogen is niet mogelijk. 2 

1 

Complexen van zaken;· die rechtens op de handelszaak gelijken, zijn wel 
bekend, maar geven ons omtrent'haar wezen toch geen a'anwijzing. Bij erf
opvolging en boedelmenging gaat een geheel vermogen over, een rechts'
vordering tot verkrijging van' een erfenis kan worden ingesteld, een erfenjs 
kan worden verkocht, mits men maar niet eeri. beding over een niet open
gevàJlén erfenis aangaat (artt. 1573:____1575 j 0 • 1370 B.W.). Een maatschap·s'-

- 1-0-.v-er __ :-'-h_et~-g-ebruik ~an de benaming reeds: KisT, Beginselen van Handelsrecht ( 187 4 ), 
-ge druk bewerkt door L. E. VISSER (1904}, 114. ' , 

2 KisT pleitte voor een afgescheiden vermogen met een beroep op de opvattingen der 
kooplieden, maar erkende dat de wet zich daartegen verzet. 
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.aandeel kan in zijn geheel krachtens beding op erfgenamen of medevennoten 
-overgaan (art. 1688 B.W.). De algemeenheid van roerende zaken, genoemd 
>in de artt. 601 en 606 B.W. is een verzamel~aam die voor ons doel geen be-
-tekenis heeft. 1 · 

Hieraan worde reeds op deze plaats toegevoegd, dat het onderscheid 
-.tussen zaken van koophandel en ande.re met ingang van 1 Januari 1935 
uit het Nederlandse recht is geschrapt, zodat de vraag, of de rechtshande
lingen betreffende de handelszaak een burgerlijk of een commercieel ka
:rakter dragen, niet wordt gesteld. 

2 .. WETGEVING. 

De geschreven · wet geeft blijk, wel iets van handelszaken te weten, 
.al wordt niet juist dit woord gebruikt. Er is een zwakke aanwijzing in art. 
:2 lid 4 der Faillissementswet, dat toelaat, den schuldenaar die een bedrijf of 
beroep, maar .geen woonplaats binnen het Rijk heeft, failliet te doen ver
-klaren door de Rechtbank. binnen welker gebied zijn kantoor llgt. Sterker 
_is de aanwijzing uit art. 20 der Merkenwet 1893: de overgang van een inge
;schreven merk kan slechts worden aangetekend, indien tevens de. fabriek 
.of handelsinrichting, tot onderscheiding van welker waren het merk bestemd 
is, aan denzelfden persoo~ is oyergegaan, en de artt. 32 en 33 der ,Octmoiwet 
1910: _een recht van voorgebruik van een octrooi gaat slechts over met het 
bedrijf, een oc~rooil]centie (tenzij anders is bepaald) evenzo. ln deze voor
.schriften is dus de mogelijkheid van' overgang van handelsinrichtingen en 
bedrijven gesteld. De jaartallen zijn van enig belang, omdat de Hooge Raad 

_in 1916 verkoop en levering van handelszaken schijnt te hebben afge~ezen; 
en deze rechtspraak door schrijvers zoals ScHOLTEN en_ JloFMANN 2 verouderq. 
,geacht wordt, sedert in de Handelsregisterwet 19~8 (Hr~.) en de Handels-· 
naamwet 1921 (Hnw,.) de "zaak" als rechtsobject is aanvaard. 

Wat is met deze aanvaarding van de "zaak" als :rechtsobject bedoeld? 
·wat de .Hrw. betreft, de eigenaar van een zaak is gehouden tot het doen van 
-opgave;n voor inschrijving in het Handelsregister en onder "zaak" versta.at 
deze wet elke onderneming, waarin enig bedrijf wordt uitgeoefend (artt. 2 

-en 3). "Deze wet" wil zeggen, dat de definitie buiten het terrein van de wet 
niet_ bindend is. Bovendien blijkt uit de geschiedenis, dat de Regering aan 
de "zaak" als verzamelwoord een voldoend vaststaande betekenif;l toeken,de; 
zij vond "eigenaar" een juridisch aanvechtbaàr begrip, maar verkoos dat 
-woord, omdat "rechthebbende" een te ongewonen klank zou hebben. 
Materiële verandering in het burgerlijk recht werd niet gewild. 

Wanneer v~rvolgens ook art~ 2 der Hnw. bepaalt, dat de handelsnaam 
-overgaat bij erfopvolging en vatbaar is voor overdracht, doch een en ander 
:slechts in verbinding met de "zaak", die onder dien naam wordt gedreven, 
is "zaak" te verstaan in den zin van art. 1 dier wèt, die weer verwijst 
-naar de "zaak" in den zin van art. 2 der Hrw. Daarmee is dus het zaaksbe
grip van deze wet tot het terrein der Hnw. uitgebreid, maar, evenmjn alsin 

1 ASSER-SCHOLTEN, HandJeiding, IIB, 6, J. PH. SuYLING, Inleiding I, 1, n°. 195 en V, 
::nos. 54, 115. · 

2 AssER-SCHOLTEN IIB, 9, L.C. HoFMANN, Zakenrecht 2, 16. 
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1918,, in het gewone burgerlijk recht een revolutie· tot stand gebracht. 1 

Men mag zeggen: deze vier· wetten hebben enkele bescheiden rechtsge
volgen aan de instelling ener handelszaak verbonden, maar zich aan een 
begripsbepaling niet gewaagd. · 

Wij kunnen hieraan toevoegen, de wet van 22 December 1922, S. 716, tot . 
. regeling van: het Levensverzekeringbedrijf, die de overdracht kent van de 
verbintenissen uit het levensverzekerin,gbedrijf, of van een deel d~arvan, door 
een ver~ekeraar aan een andere onderneming, en de samensmelting van on
dernemingen, onder goedkeuring van de Verzekeringkamer, met een recht, 
van verzet van polishouders (artt. 35-38). In den bezettingstijd, ten slotte,. 
is overdracht onder algemenen titel van bezittingen, belangen en verplich
tingen van om fiscale redenen geliquideerde naamloze vennootschappen 
mogelijk geweest (Overdrachtsbesluit 1942). 

3. BESTANDDELEN VAN DE HANDELSZAAK EN GOODWILL. 

Zelfstandig voorwerp van rechtshandelingen, zoals eigendomsoverdracht,. 
verpanding of vruchtgebruik is de handelszaak door deze· sobere wetgeving 
niet geworden. De erkenning dat een bedrijf in eigendom kan overgaan, 
behoeft niet meer te betekenen, dan: dat de bestanddelen ieder op eigen wijze 
worden geleverd. De erkenning dat een bedrijf kan worden verkocht, be
hoeft niet meer te bètekenen, dan dat een overeenkomst wordt gesloten,. 
waarbij een aantal roerende en wellicht ook onroerende zaken wordt ver
kocht en' de "verkoper" Zich persoonlÎjk verbi:rtdt, den "koper" in staat te· 
stellen het bedrijf voort te zetten, met name door de afnemers bij hèrh te 
introduceren en zich zelf van zaken met de afnemers ~e onthouden. De onder-
2 genoemde wetten zwijgen daarover. _ · · i . · 

Dit is dan ook de in de Nederlandse rechtswetenschap heersende leer,. 
dat de handelszÇtak niet een rechtszaak, niet een "universa:lité de droit" is, 
maar een "universalité de fait". Zij is, zegt de Leidraad van MoLENGRAAFF 2,. 

"een verza:rrielwoo~d ter aanduiding vari al hetgeen volgens bestemming· 
van den eigenaar dient tot de uitoefening van een-bepaald bedrijf of volgens. 
de verkeersopvatting daarvoor nodig is (het geheel der stoffelijke en on
stoffelijke hulpmiddelen tot uitoefening van enig bedrijf)", of, ~aar het. 
Handboek van PoLÀK 3 "het geheel van alles wat behooJ;t tot ee:Th bepaald 
p~drijf", dus "niet alleen magazijnvoorraad, winkelopstand, boeken en vor
deringen, niaar ook de schulden van het bedrijf, de beklanting, de geheimen 
der zaak." . · 

Deze opsomming van bestanddelen.is nog te eenvoudig. Alle factoren, die 
de winsttnóg_elijkheid bepalen, moet men bij de handelszaak medetellen. 
Daartoe leidt de juridische beschouwing, die ervan uitgaat, dat "bedrijf". 
is het regelmatig en openlijf ~ptreden met het oogmerk winst te behalen, 4o 

1G. M. ÇREUP, De H~ndelsnaamwet (1931), 37, die stelt, dat in de Hrw. de handels
zaak "als rechtsobject geïndividualiseerd en voor een eigendomsrecht vatbaar verklaard'• 
werd, drukt zich dan ook te sterk en niet scherp genoeg uit. 

2 W. L. P. A; MoLENGRAAFF, Leidraad (bewerking 7edr; door STAR BusMA~), 67. 
3 M. PoLAK, Handboek 5, 108. . 
'Regeringstoelichting op de w~t van 2 Juli 1934, S. 347, PQLAK 5, 74 v. 
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en de economische, die de winst doet bepalen door de verhouding van kost-
prijs tot opbrengst en doo:r den omzet. · 

Zo kunnen tot de handels~aak worden gerekend in de e~rste plaats de abso
lute rechten op roerende en onroerende 2.4aken, zoals_gebouwen, productie
middelen, inventaris, boekhouding, voorraden, benevens de immaterjële 
rechten zoals die. uit octrooj en merk en het recht op een handelsnaam, in 
de tweede plaats overheidsvergunningen en relatieve, uit. overeenkomsten 
voortvloeiende rechten jegens verhuurders, huurverkopers, leveranciers, 
kartelgenoten, vertegenwoordigers, werknemers en afnemers. Bij deze ver
houdingen'naderen wij de grens van het subjectief recht: de ondernemer 
die ~ijn zaak overdraagt, kan den verkrijger geen zekerheid verschaffen, 
dat hij deze relaties ook in de toekomst behouden zal; ze zijn zeer afhanke
lijk van den-persoon van den ondernemer. "La clientèle c'est l'~nsemble des 
rapports de confiance établis entrele commerçant et le groupe des gens qui 
la témoignent'·' 1 . In de derde plaats rekenen wij tot de bestanddelen de zujver 
feiteiijke verhoudingen en persoonlijke eigenschappen, zoals de organisatie 
en de ervaring van den ondernemer, zijn methode van in- en verkoop, re
clame en administratie. Wordt overigens de waarde van alle zaken en rech
ten - fabriek, merk, handelsnaam - niet ten dele bepaald door wat de 
individuele ondernemer ervan heeft weten te maken? 

Op dit persoonlijk element is reeds gewezen door VISSER en door RussEL. 2 

In een belangrijk opstel van HouwiNG 3 in de door het maandblad "De Naaro
loaze Vennootschap" in 1941 uitgegeven opstellenreeks over goodwill wordt 
duidelijk het verschil gedemonstreerd tussen hetgeen den ondernemer 
rechtens en hetgeen hem feitelijk ter beschikking staat. Bedrijfseconomisch 
gezien, zijn er relaties waarin de ondernemer domineert en andere waarbij 
hij de afhankelijke partij is. Van zijn invloed op het behoud der relatie hangt 
de ruilwaarde van de zaak af en de mogelijkheid, het behoud ook rechtens 
aan ·opvolgers. in de zaak te garanderen. Men kan alle factoren van dezen 
aard samenvatten onder de benaming werfkracht, mogelijkheid om afnemers 
te verkrijgen en te behouden, tegenover de beklanting als den feitelijken 
telkens wisselenden omvang der afnemersrelaties. Maar beide zijn zozeer 
afhankelijk van de vrijheid van den afnemer~ dat men naar Nederlandse 
begripp~n van een eigendom van de clientele niet mag spreken. 4 

Er zijn handelszaken, waarbij de vaste productiemiddelen of de octrooien 
hoofdzaak, de relaties secundair zijn (fabrieksbedrijven), andere die uit 
weinig meer dan relaties bestaan (de assurantie-agentuur, de melkwijk, men 
leze daarover KAMPHUISEN in "Goodwill" 5). Wij kunnen ons denken, dat 
van een bedrijf, als gevolg van vernietiging door den oorlog, alleen de rela-
ties zijn overgebleven. . 

In de zaak en in ieder van de bestanddelen steekt dan ook wat men eco-

1 HERMANCE, bij G. RusSEL, De onderneming in het privaatrecht, (Proefschrift 1918), 
26. 

2 KisT-VIsSER, Beginselen van handelsrecht I 3, 123 v., RusSEL, liS v. 
3 PH. A. N. HouWING, Enige rechtskundige beschouwingen over onderneming en 

goodwill, in De N.V., Jaargang XXI, afzonderlijk uitgegeven in de opstellenreeks 
"GoodwilJ, juridisch, fiscaal en economisch" (hierna te citeren als "Goodwill"), 13 v. 

4 Vgl. E. VAN DIEVOET, Het burgerlijk recht in België en in Nederland van 1800 tot 
1940 (1943), 338. . 

5 P. W. KAMPHUISEN, Overdracht van goodwill, 5. 
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nomisch goodwill noemt. ;,Onder onderneming", zegt SuYLING 1 "verstaat 
men in het verkeer de uitoefening van een bedrijf, of, scherper nÓg, de basis 
van de winstmogelijkheid, door de uitoefening van een bedrijf geschapen. 
Die basis bestaat in de clientele, cle middelen tot haar instandhouding in
begrepen. Voor den afstand van die basis betaalt.men soms een hoogen prijs. 
Is een onderneming zonder afzetmogelijkheid waardeloos,. een welbeklante 
affaire wordt gaarne gekocht; de in haar stekende goodwill vertegenwoordigt 
een maatschappelijk actief." 

·:Deze goodwill is de winstmogelijkheid die voortvloeit uit de, uit :t:echts:
betrekkingen en feitelijke verhoudingen ·gevormde gezamenlijke bestand
delen der handelszaak De goodwill heeft een waarde. MoLENGRAAFF 2 noemt 
den goodwill "de hogere waarde, welke de bestanddelen van een zaak te
samengenomen bezitten, boven de waarde dier bestanddelen, ieder op zich
zelf beschouwd.'' 3 Juister is het met HouWING 4 deze hogere waarde de 
waarde van den goodwill te noemen en de goodwill zelf de door de gezamen
lijke bestánddelen geschapen mogelijkheid van winst. 
· Ook de goodwill is in rechte moeilijk grijpbaar. De bandelszaak beeft 
goodwill, wanneer al baar bestanddelen in gezamenlijk verband baar hogere 
waarde bepalen. Dat waardeversebil kan boekboudkundig en fiscaal zeer 
wel realiteit hebben 5, ook indien de goodwill als afzonderlijke zaak in den 
zin van het burgerlijk recbt voor afzonderlijke rechtshandelingen onvat
baar is. De waarde immers hangt af van rechten en feitelijke verhoudingen 
van allerlei aard, voortvloeiend uit den aard van de onderneming in ieder 
bijzonder geval en waarbij "tbe probability tbat the old customers will 
resort to the old place" een grote plaats inneemt. Het persoonlijken feitelijk 
element moge kunnen leiden tot een verbjntenis van den-vervreemder jegens 
den verkrijger, een "universalité de droit" is de goodwill evenmin als de 
handelszaak. KAMPHUISEN 6 zegt: bet beeft volstrekt geen zin het begrip 
"overdracht van goodwill'' in de rechtswetenschap en in het rechtsleven in 
te voeren. 

4. IS ER 'EEN "REC~T'' OP DE HANDELSZAAK? 

Het feitelijk gebrek aan samenhang tussen de bestanddelen der handels
zaak en de sterke afhankelijkbeid van den persoon van den ondernemer, die 
wij, bedrijfseconomisch en juridisch, hebben kun~en vaststellen, brengen dus 
mede, dat de handelszaak_ geen rechtseenheid is. SuYLING spreekt slechts 
van bezit of .houderschap van de onderneming, maar zelfs "bezit" is niet 

1 SUYJ1ING, V, n°. 116. 
2 MoLENGRAAFF, Leidraad 7, 68. ",. 
3 Fiscaal gezien, de hogere waarde welke de onderneming heeft door de bestaande 

relaties, den stand en de organisatie (H.R. 30 Mei 1934, B.i. B. n°. 5622); economisch: 
het verschil tussen rendabiliteitswaarde en totaalwaarde der in het bedrijf circulerende 
kapitaalgoederen, of: gekapitaliseerde ondernemerspremie (vgl. A. MEY, Eenige eco-
nomische aspecten van het goodwill-probleem, "Goodwill", 136 v.). · 

4 HouWING, "Goodwill", 30, 32. · 
5 H.R. 5 April1933, B.i. B. n°. 5404, zie VAN DER MARK eiD. ADRIANI inW. P, N. R. 

3312; fiscale beschouwingen over handels-zaak en goodwilllaatlik overigens in een nood-
zakelijk streven naar beperking achterwege. · · 

R "Goodwill", 8. · · . · 



De handelszaak in het Nederlandse recht 133 

juist, want, naar SuYLING, 1 zelf opmerkt: "een op den voet van een zakelijk 
recht gehandhaafd bezitrecht komt den bezitter eener affaire niet toe." 
SuYLING aanvaardt, naast hetgeen uit de onder 2 aangehaalde wetten voort
vloeit, slechts twee rechtsgevolgen: 1°. de op art. 1401 B. W. (elke onrecht
matige daad, waardoor aan een ander schade wordt toegebracht, stelt denc
genen do'Jr wiens schuld die schade veroorzaakt is in de verplichting om 
dezelve te vergoeden) steunende bescherming van den bouder der zaak "in 
zijn kwaliteit van geïnteresseerde bij een complex van belangen" en 2o de 
verplichting van den verkoper ener onderneming om "den kooper ~1 de tot 
de "zaak" behoorende middelen te verschaffen, die tot instandhouding yan 
de clientele strekken". 

Wat bet onrechtmatig handelen jegens een ondernemer betreft, wij mogen 
wel·als vaststaand aannemen, dat daardoor niet een "recht" op de handels
zaak wordt aangetast. Vóór 1919 werd door den Hoogen Raad als onrecht
matig in den zin van art; 1401 B.W. slechts beschouwd, wat inbreuk maakt 
op een anders recht of in strijd is met des daders rechtsplicht. Bij bet zeer 
bekende arrest van 31 Januari 1919 2 werd daaronder ook gerekend. wat 
indruist hetzij tegen de goede zeden, hetzij tegen de zorgvuldigheid die ·in 
bet maatschappelijk verkeer betaamt ten aanzien van eens anders persoon 
of goed. RussEL 3, nog schrijvende in 1918, kon de schadetoebrenging aan 
den ondernemer alleen dan onder art. ] 401 plooien,. w·anneer bij een uit 
bet natuurrecht geboren "subjectief recht op zijn geestesproduct en daar
mede· een recht op zijn affaire" construeerde; Maar HouwiNG 4 wijst er te.:. 
recht op, dat de ruime leer omtrent art. 1401, die ook den ondernemers baat 
heeft gebracht, niet meer alleen tegen de inbreuk op een subjectief recht, 
maar juist tegen de aantasting van een belang beschermt. Bij oneerlijke con
currentie heeft men dus de constructie van een recht op de onderneming niet 
meer nodig. Trouwens, de rechtspraak ~eschermt niet alleen ondernemers, 
maar iedereen tegen onbetamelijk qptreden van zijn. medeburgers. Waar 
de grens ligt, hang~ af van fa.tsoensnormen en van wat bet maatschappelijk 

1 

verkeer eist. De verkrijger van een zaak heeft jegens derden op die bescher
ming evenveel aanspraak als zijn voorganger, en wel uit eigen hoofde, niet 
omdat hij in een zeker recht van dien voorganger op bescherming tegen der
den getrçden is. 

Het is hier de plaats, om de opvattingen van P AUL ScHOLTEN, den tot 
synthese en tot het onderzoek naar rechtsbeginselen geneigden jurist, in 
nadere beschouwing te nemen. ScHOLTEN 5 onderscheidt twee 'Vragen: 1° of 
er bestaat een recht op een bepaald bedrijf, een recht om dit uit te oefenen 
en daarin niet te worden gehinderd, 2° of de handelszaak een zaak is in dien 
zin, dat recht op de handelszaak het recht op de daartoe behorende objecten 
insluit en dus overdraebt van deze afzonderlijk niet nodig is. 

Daar aan de opvattingen van ScHOLTEN grote betekenis wordt toegekend 
en de beschouwingen over het recht op de onderneming den invloed daarvan 

1 SuYLING, V, nos. ll6 en ll7. 
2N. J. 1919, 61, W. 10465, W. P. N. R. 2564; vgl. A. WoLFSBERGEN, o'nrech'tmatige 

daad (1946). · · · 
3 RussEL, 235. 
4 "Goodwill"~ 37. 
5 ASSER-SCHOLTEN, II 8, 9. 
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hebben ondergaan, is het van belang, de form~lering van de beide vragen 
en de splitsing zelve op haar juistheid te toetsen. · 

Wat eerst de tweede vraag aangaat: wanneer SCHOLTEN daarop antwoordt, 
dat op zich zelf moet worden uitgem:aakt, of het recht op de handelszaak 
ook rechten op de voor het bedrijf nodige objecten insluit, kan ik ook bij her
haalde lezing niet met zekerheid zeggen, of de schrijver op het oog heeft· de 
vraag welke objecten tot de "zaak" behoren (en ik geloof dat hij daarover 
spreekt) dan wel de vraag of deze objecten afzonderlijk boeten worden over
gedragen. Gewoonlijk zegt men: het laatste, en dan isl ScHOLTEN's mening 
in-overeenstemming met de heersende leer. 

1 

Ook de formulering der ee1ste vtaag is niet gelukkig. ScHOLTEN acht 
haar van belang voor heterfrecht (afzonderlijke bate bij de boedelscheiding), 
voor het verbintenissenrecht (verkoop), voor de onrechtmatige daad (inbreuk 
op het "recht"). Nu zou z.i. uit de Handelsregisterwet en de Handelsnaam
wet, welke den eigendom onderstellen van een handelszaak, die voor over
dracht vatbaar is, een recht op een onlichamelijk goed mogen worden af
geleid; dit betekent intussen niet meer, dan dat de onderneming zaak is 
"in den ruimen zin van rechtsobject, bedoeld in § 1," dat is "het als eenheid 
beschouwde gegeven, waarop het recht van het subject betrekking heeft," 
dus met name niet in de engere betekenis van lichamelijk voorwerp, noch 
zelfs in die van vermogensbestanddeel. 

Maar wat blijft er dan van die eenheid over1 Bij de o:hrechtmatige daad 
kan van een subjectief recht niet worden gesproken, de "verkoop'' van een 
zaak is een gemengd contract betreffende een aantal telkens verschillende 
objecten, elk op eigen wijze overdraagbaar, en ook bij vererving is van geval 
tot geval te bepalen welke specifieke goederen en rechten den inhoud van 
het recht vormen 1. 

Ik meen daarom dat met 'de eerste vraag van ScHOLTEN voor het subjec
tief recht op een bedrijf niets gewon:o,en is. Zij lost zich op in deze andere, 
wat eigenlijk bij een aantal gebruikelijke rechtsfeiten en rechtshandelingen, 
het verzamelwoord "handelszaak" in concreto inhoudt. De tweede vraag 
:stelt claarvan een ·voorbeeld. 

Onnodig te zeggen, dat deze wellicht wat nuchtere beschouwingswijze 
.zich ook verzet tegen de opvatting van RussEt., 2 dat er een recht op de zaak 
~zou zijn, ·"in den vorm van een recht op het in de bestanddelen,.der onder
neming liggende immaterieele goed, bestaande uit de ervaring, de organisatie 
-eil de ·betrekkingén van den ondernemer tot de leveranciers en afnemers." 
1-Iet bestaan van zulk een recht is onbewQzen. 

5. RECHTSPRAAK. 

Wenden wij ons nu tot de jurisprudentie. De Hooge Raad heeft drie arres
ten gewezen, voor de overdracht van handelszaken van belang. 

In een arrest van 29 Juni 1916, N. J. 1916, 866 besliste de H.R., dat een 
handelszaak niet als een, tot een nalatens~hap behorende, roerende zaak 
o':'ereenkoii?-stig art. 684 W. v. B. Rv. in het openbaar konworden verkocht~ 

1 Voor vragen van erfrecht . vgl. HouwrNG, 38. 
2 RusSEL, 223. · · 
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de handelszaak is niet in den zin der wet een zaak voor verkoop en levering 
·vatbaar en ze valt niet onder een der wetsbepalingen die vaststenen wat 
roerend of onroerend is. Er zijn twee redenen om aan dit arrest niet de repu
tatie van ouderwetsheid toe te kennen die het heeft. Vooreerst dat de H. R., 
tussen gedachtenstrepen, overweegt: "welke meer of min ruime betekenis 
ook in het dagelijks verkeer moge worden gehecht aan het begrip "handels
zaak" ... en hoe onbeperkt ook de vrijbeid moge zijn dienaangaande over
eenkomsten te treffen" (sic!). En vervolgens: al zou men menen dat verkoop 
van een "zaak" rechtens bestaanbaar is,· dan was het (en dan is het ook nu 
nog) niet eenvoudig art. 684 daarop toe te passen en daarmede de handels
zaak als roerende zaak te qualificeren. 

In een arrest van 23 April 1931, N. J. 1931, 1313 nam de H.R. aan dat 
een handelszaak kan worden overgedragen. Dit was een handelsnaampro
eed ure, waarin het college uitspraak, dat de eis van art. 2 Hnw. (overdracht 
van den naam in verbinding met de zaak) niet betekent: gelijktijdig, maar 
we] 1o niet aan een andèr dan hem aan wien de zaak overgaat 2° in samenhang 
daarmede. 

In de procedure, waarin de H.R. arrest wees op 27 Augustus 1937, N.J. 
1938, 9, werd den rechter-commissaris in een faillissement verzocht, den cu
rator te bevelen, den verkoop van het bedrijf vàn den gefailleerde na te laten. 
De H.R. verstond onder het bedrijf ook de relaties en de rechten welke tot 
de uitoefening van het bedrijf dienden of daaraan verbonden waren en trof 
in de als geschonden aangehaalde wetsartikelen niets aan, dat dit zou ver
bieden. 

Dit laatste arrest is het meest sprekende; het bedrijf behoort dus in elk. 
geval tot de goederen die de curator kan vervreemden (art. 101 FaiJl.wet) 
en tot de baten des boedels, die hij kan verefféne:i:J. ente gelde maken (art. 
175 Faill.wet). Op welke wijze men de onderscheiden relaties en rechten te 

·gelde moet maken (bijvoorbeeld doordat de curator en de gefailleerde zich 
binnen de grenzen der Faill.wet tot een doen of niet-doen verbinden) behoefde 
de cassatierechter niet te beslissen. 1 

Een arrest H. R. van 31 December 1925, N. J. 1926, 374 met noot P. S. 
is' m.i. niet van belang, omdat de H.R. daarin niet uitspraak heeft ·gedaan 
'over de mogelijkheid van verkoop van een handelszaa~, doch slechts heeft 
beslist, dat de overgifte van boeken en papieren niet is de overdracht van de 
handelszaak, die voor toepassing van art. 2 Hnw. vereist wordt. · 

Uit een reeks van uitspraken van lagere colleges.kiezen wij nu een aantal, 
waarin de vraag behandeld wordt, of de hand~lszaak vermogensbestanddeel 
is of a1tans vermogenswaarde heeft, zo voor het verbintenissenrecht, als 
voor het erfrecht en wel achtereenvolgens met betrekking tot de volgende 
onderwerpen: a. het recht op een vermogensbestanddeel, b. de toepassing 
van het privaatrecht, c. den goodwill end. deninhoud van hetbegrip "han-
delszaak." . · 

a. Een complex van contracten tot levering .van. geneesmiqdelen aan 
ziekenfondsen is niet als deel van de nalatenschap van een apotheker, dus als 
vermogensdeel te beschouwen, omdat men rlaaJ;"over, buiten die fondsen om, 

1 VAN DIEVÖET, 272, noeni.t voor Nederlands recht alleen het arrest vanl916 .. 
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niet kan beschikken. 1 Een verzekeringsportefeUille met den daarbij b~boren-
den goodwill.is zelfstandig vermogensbestanddeel, vatbaar voor aanbreng: 
in eeu huwelijksgemeenschap 2• Een handelszaf.i.k kan voorwerp \1-an verkoop· 
zijn, melk geval sedert de Hrw. en.de Hnw; het is.dus een voor overdràobt 
Vatbare zaak in den zin van. art. 1493 B.W. 3 De goodwillvan een bloemisterij. 

• is van belang voor de beoordeling of de erflater door den verkoop aan zijn 
zoon een schenking heeft gedaan, die in zijn nalatenschap moet worden in'"· 
gebra.cht. 4 Het. bedrijf van ~en hotel kan worden verkocht, 5 evenals een 
pensionzaak.~ 6 Het recht op een bedrijf en de goodwill daarvan (i. c. een assu,... 
rantie-agentuur) is blijkens de Hrw. en de Hnw. een :voor overdracht vat-
baar vermogensbestanddeel van den agent; op dat recht kan zelfs door de
maatschappij, zijn principaal, inbreuk worden gepleegd, .maar dat doet zij 
niet, .wanneer zij zich de goedkeuring van den opvolger had voorbehouden;: 
de agent kan zijn agentuur verkopen, ma(îr de-maatschappij .beeft het laatste 
woord. 7 

b. Het gemene privaatrecht is op verkoop van een\a:ffaire van toepassing. 
De overeenkomst tot verkoop van een zaak kan worden niet~g verklaard. 
vvegens dwaling omtrent de winst, die- een integrerend bestanddeel daarvan. 
is. 8 Wanpra~statie wordt gepleegd, wanneer de verkoper niet alles doet, 
opdat de koper de zaak op denzelfden voet kan v:oortzetten. 9 Een vordering 
tot ontbin(ling met schadevergoeding is .toewijsbaar t.a.v. een overeenkomst
tot .verk;oop van een depot van ee:ri broodfabriek; wanneer de verkoper niet. 
zorgt; dat de, verkrijger recht heeft op levering ·der waren, zoals hijzelf dat. 
bad. 10 Wanpraestatie wordt gepleegd, wanneer een garantie van minimum.;
inkomen uit een winkelzaak niet is nagekome11 of de verkoper den voorraad 
vóór de overdracht beeft uitverkocht en niet açt11gevuJd. 11 Vorderi'ngen 
wegens wanpraestatie12 of op ·grond van bedrog zijn na verkoop van een zaak 
toewijsbaar.13 , 

c. Goodwill is niet een zaak.en niet een bepaa]d·onderwerp ener over
eeukomst:(art. 1356 B.W.), maar de verkoop van den goodwill voor een be-
paalden prijs naast verkoop van inventaris en voorraad betekent, dat de 
eigena~r zich verbindt, bandelingen te doen en na :te l~ten,' waardoor. aan·de 
wederpartij .gewaar,borgd wordt, dat ten· gunste van Haar onderneming .de-,· 
zelfdr. factoren· zullen gelélen al$ welke voor.die van deb verkoper den good-· 
wil] ju bet levenriep(m; jn de;n gehelen zaakverkoop is de prijs van den good~-
will slechts ,een der. posten. 14 · 

. . 

1 R.b.Amsterdam 9 November 1904, W. 8148~ · 
2 Rb. Utrecht 3 ·December· 1930, N. J. 1931, 770. 
3 Rb. den Haag 31 I)eöember 1931; .N. J. 1932, 254; 
4 Rb. Middelburg 31 December l934,.N. J, 1935, U86. 
5 Rb. Utreèht 17 Aprü 1935, N. J.l937, 841. .. 
6 Rb .. Utrecht 25. Maart 1936; Ni J.1937, ll62. . 
7 Rb. Haarlem ll November 1941,- N. J. 1942, 772, 
8 Rb. Utrecht I December 1909, W. 9068. 
9 Rb. Amsterdam 13 Juni 1919, N. J. 1921, ll53 . 

.1° Rb; Amsterdam 8 December 1924, W. ll413. 
ll·Rb. Rotterdam ll Juni l928,N. J.1928, lcy42. ... . . . . . . 
12 Rb. Amsterdani·l6 November 1926, N. J. 1927, 1344, Rb. Rotterdam 4 November 

1927, ;N, J, 19~8, 165,,; I : • • 
1 

;' • • • 1 • • , 

· 13 Rb. Middelburg 4 December 1940, N. J. 1942, 8. _ 
14 Rb. Amsterdam 16 November 1•926, N. J. 1927, 1344, een vonnis vol juridischen 

twijfel, dat KAMPHUISE~,. ,;Goodwill", ll; dóet conclu,deren, dart van afzonderlijke Over
dracht van goodwill' geen sprake kan zijn. 
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Goodwill is niet een zaak in den zin van het burgerlijk recht. 1 Maar dan_ 
· ook: Een weduwe met' minderjarige kinderen verkocht den goodwill van de 
zaak van haar overleden man aan een derde, dien zij machtigde tot liquidatie 
van de zaak. Daarin lag een daad van aanvaarding die nietig was omdat 
niet onder beJ?eficiè van inventaris aanvaard was; de Rechtbank overweegt,. 
dat het "recht op de onderneming" (m.i. een gedachteloos toegepaste rechts
symboliek) tot de nalatenschap is blijven behoren; het Hof zegt, dat de we
duwe beschikt heeft over een be1an§,rijk bestanddeel van den onverdeelden 
boedel, de goodwill is niet een wàardeloos object, want de koper betaalde 
er f 3000.- voor. 2 

Zo naderen wij de vraag ·of de rechtspraak aan de handelszaak ook zonder 
uitdrukkelijke afspraak dienaangaande een bepaalden inhoud ·geeft. Voor 
den verkoop der bestanddelen ko.men wij daarop onder 8 terug. 

d: De bedoeling van partijen is, dat de vei·koper den gehelen materiëlen. 
inventaris zal leveren en alles zal doen, opdat de koper zich op de hoogte kan 
stellen van clientele en relaties en deze kan overnemen en behouden. 3 De 
overeenkomst tot verkoop ~an een slagerij houdt in, dat de verkoper niet 
in zijn vroegeren werkkring treedt en zich terugtrekt uit de betrekkingen tot 
zijn klanten; wanpraestatie is het weder aanknopen van relaties met. die 
klanten. 4 De },verkoop" van een zaak brengt de verplichting mede, te zorgen,. 
dat de koper in het genot kan treden van wat nodig is om de zaak te drijven. I) 

Het is in deze laatste procedure dat de Hooge Raad kreeg te beslissen over 
schending van art. 1493 B.W., dat. zegt wat koop en verkoop is. De eiser 
ontsnapte n:=wwelijks aan de processuele guillotine, want hij ·had eenvoudig 
"verkoóp" van dè iaak gesteld, hetgeen het Hof, naar art. 1375 B.W., uit'
legde zoals hiervoor werd gezegd. De grief in cassatie luidde, dat men alleen 
een "zaak'' (in den zi:ri van het B. W.) kan verkopen en dat bij verkoop 
van, een affaire andere feiten gesteld moestenzijn. De H.R. nam aan, 6 nat 
het Hof de overeenkomst niet als een koop had beschouwd en verwierp aldus 
het middel. ScHoLTEN annoteert, dat het Hof z.i. het samenstel 'van rechten 
ertverplichtingen wèl als koop beschouwd had, maardan als "koop met een 
eigen karakter, gevolg vari den aard van het object, datverhandeld is." Het 
proces bewijst, ~::tt men zijn eis voorzichtig moet formuleren en dat het voor 
het welslagen der rechtsvordering beter is, de feiten uitvoerig te stellen, 
zolang althans de H.R. niet- duidelijker dan.in de arresten-van 1931 en 
.1937- zich over het rechtskàrakter van de handelszaak heeft uitgesproken~ 

1 Rb. Zutphen 15 Decemb~r 1927, R·. J. 1928, 852. . · 
2 Rb. den Haag 18 Juni 1942, Hof den Haag 24 Juni 1943; N. J; 1944, 460. 
3 Rb. Rotterdam 16 Juni 1926, N. J,1927; 1312.' Zie ook Rb; Arnhem 3 November 

1927, w. 11743. . .. 
4 Rb. Rotterdam 4 November 1927, N: J. 1928, 165 (geen wanpraestatie is de vesti-

• ging in een ander pêrceel, wanneer dit ~er genoeg van de verkochte zaak verwijderd 
is): · 

5 Hof den Haag 31 October 1927, N~ J;· 1928, 135. 
6 H.R. 15 Juni 1928, N. J. 1928, 1447; met noot P; S. 
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6. RECHTSKARAKTER VAN "VERKOOP" VAN ·EEN HANDELS-· 
ZAAK. 

Nadat wij aan de hand van literatuur en rechtspraa_k hebben aangegeven, 
-dat en waarom de handelszaak niet een rechtseenheid is, kunnen wij thans 
<>nderzoeken wat een aantal rechtshandelingen betreffende de handelszaak 
wel betekent. Zo ·eerst de "verkoop" van een handelszaak en andere over
-eenkomsten, die overgang van recht beogen, gelijk inbreng in een vennoot
schap. 1 Onze analyse leverde dit resultaat, dat er niet slechts reeds bestaande 
goederen en zakelijke en persoonlijke rechten verkocht worden maar ook 
nieuwe persoonlijke verbinteniss~n worden aangegaan, dat er dus tot stand 
komen verbintenissen om te geven, om te doen (bijv. introductie bij de af
nemers) en om niet te doen (bijv. niet te' concurreren), "waardoor de koper 
in de feitelijke mogelijkheid wordt gesteld het bedrijf onveranderd voort 
te zetten.'' 2 · 

SuYLING wijst erop, dat de hulpmiddelen wisselen met den aard der 
<>nderneming; bij een winkel met een stand behoort daartoe het huis, maar 
het kan ook zijn dat de huisvesting tot de winstmogelijkheden niet afdoet; 
de kapitalen en de schulden, in het ·algemeen de roulerende .waarden vallen· 
-er naar zijn_ mening niet onder ("tenzij de bijzonderheden van het geval in 
andere richting wijzen"!), stilzwijgend moeten partijen geacht worden. het 
<>ver een concurrentiebeding eens te zijn geworden. 

Er is dus een overeenkomst die niet precies in de lijst van de door het 
B.W. genoemde overeenkomsten past en een versebillenden inhoud beeft 
in elk bijzonder geval, al naar den aard van de "zaak." 

De overeenkomst verbindt, evenals elke andere, tot wat naar haar aard 
door de billijkheid, het gebruik of de wet word~ gevorderd (art. 1375 B.W.) 
-en zij moet te goeder trouw worden ten uitvoer gelegd (art. 1374lid 3 B.W.). 
Op de wetsbepalingen over koop en verkoop alleen is dat alles niet terug te 
voeren. Vandaar de voorliefde voor den term "overeenkomst sui generis." 
Wij zien in de rechtspraak, dat men wel bijna· altijd van verkoop spreekt, 
maar een overeenkomst met eigen karakter bedoelt. 3 ·· 

KAMPHUISEN 4 vraagt zich af of men, van geval tot geval oordelend, niet 
beter van een gemengde overeenkomst kan spreken. Ik gevoel daarvoor 
v~el, men plaatst dan den koop naast de andere verbintenissen; men is niet, 
.Zoals bij ~en contract sui generis, genoodzaakt de w~t bij analogie toe te 
passen, maar splitst de overeenkomst in delen, voor elk waarvan het daarop 
passend recht geldt. 5 · I 

Hieruit volgt, dat de handelszaak niet een "zaak" is in den zin van art. 
555 B.W. (zaken zijn alle goederen en rechten die voorwerp van eigendom 

1 Fusie van naamloze vennootschappen blijft buiten beschouwing. 
~ MoLENGR.A.AFF; 69, PoLAK, 111. · 
3 ZieR R. 15 Juni 1928, N. J. 1928, 1447 met noot P. S., onder 5 besproken; het Hof 

ilani volgens den H.R. niet een "verkoop" aan, maar gebruikte dit woord wel. 
4 AsSER-KAMPHUISEN, Handleiding III 2, 35. 
10ver gemengde contracten: H.R. 21 Februari 1947, N.' J. 1947, 154 met noot van 

MEYERS, die in dit arrest de hierbedoelde zgn. "combinatie-theorie" toegepast acht; 
wanneer de verknochtheid tussen de gezamenlijke verplichtingen splitsing onmogelijk 
n:wtakt, zal z.i. de absorptie-theorie moeten gelden. · · 
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kunnen zijn)~ De eigendomsoverdracht of levering staat in het Nederlandse 
recht los van de obligatoire overeenkomst, waarop zij berust. Ieder bestand
deel moet op de daartoe voorgeschreven wijze in èigendon overgaan, on
roerende zaken door overschrijving van de akte in de daartoe bestemde open
bare registers (art. 671 B.W.), roerende zaken door overgave of door de sleu
tels van het gebouw waarin zij zich bevinden over te geven (art. 667 B.W.), 
schuldvorderingen op naali). en andere onlichamelijke zaken door een authen
tieke of onderhandse akte van èessie (art. 668 B.W.). 

7. NOTARIËLE VERKOOPAKTEN. 

De notariële praktijk heeft de rechtsonzekerheid begrepen en opgevangen. 
Zij vindt daarbij steun in de modellen ~an akten, door de bewerkers van de 
verzameling van ScHERMER en doorEGGENSen VAN DE VELDE ontworpen, 
·e:p. in de juridische toelichting op de ScHERMER-akten door VAN VRIJBERGHE 
DE CoNINGH en EGGENS. 1 In deze ontwerpen spreekt men· van koop en 
verkoop en verschillende notarissen, wier akten ik mocht zien, blijken dan 
ook die termen te gebruiken. De notariële akten bepalen dan echter nauw
keurig, welke goederen en rechten overgaan en welke verplichtingen de ver
koper op zich· neemt. 

Zo wordt den notarissen aangeraden, bij den verkoop van·de handelszaak 
te bepalen dat inventaris, voorraden, handelsnaam, merk, koopmansboeken, 
mee op denkoper overgaan en dat vorderingen en schulden van een bepaalden 
dag af ten bate en ten laste van den koper zijn, de bestaande vorderingen en 
schulden die overgaan te vermelden in een aan de akte gebechten staat, alle 
vrijwaring door den verkoper uit te sluite;n, behalve die van de artt. 1530 
(aansprakelijkhejd voor eigen daden) en 1570 B.W., (instaan voor het aan
wezen der verkochte inschulden, niet voor de gegoedheid van de schulde
naren, art. 1571 B.W.), den verkoper te verplichten van de overdracht 
kennis te geven- aan klanten, leveranciers en overgedragen schuldenaren, 
een concurrentiebeding met een boeteclausule op 'te nemen, te bepalen hoe 
de levering van goederen en vorderingen plaats heeft en of schuldoverne
ming cumulatief of be-vrijdend werkt. 

8. RECHTSGEVOLGEN VAN "VERKOOP". 

De goederen en rechten die de winstmogelijkheid bepalen, · behor~n naar 
haar aard ·tot de o:nderneming en moeten dus mede overgaan. Wij willen 
nagaan wat hiertoe naar Nederlands recht behoort. · 

a. Voert m~n een handelsnaam, dan moet deze overgaan in verbinding 
met de zaak. Zelfs voordat art. 2 der Handelsnaamwet dit voorschreef, 
werd het recht yan den ko.per op den naam wel eens e;kend. 2 ' . 

De industriële eigendom waarover de zaak beschikt, gaat over: octrooien, . 
merken, ook modellen en tekeningen. Voorwaarde voor de aantekening van 
den overgang van een merk in de registers is, dat de fabriekof handelsin
;richting, tot onderscheiding:van welker waren het merk bestemd is, aan den-

JScHERMER-VAN VRIJBERGHE DE CoNINGH, Ontwerpen van notarieele akten, V, 
lste stuk, 4e druk (1935), 227-302; ScHERMER"EGGENS, IV, 5e druk (1936), 12 en 229; 
EGGENS en VAN DE VELDE, Modellen van notarieele akten, 2e drUk (1946). 

~Rb. Rotterdam 20 Maart 1905, W. 8313~ · · 
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zelfden persoon overgaat, hetgeen bewezen wordt door overlegging van een 
gewaarmerkt uittreksel van de betrekkelijke akte aan.het Bureau van den 
industrieëlen eigendom (art. 20 Merkenwet; de Hooge Raad neemt aan dat 
deze voorwaarde ook geldt voor niet-ingeschreven merken 1). 

b. Of overbeidsvergunningen, concessies e.d~ tot de handelszaak behoren~ 
is eens voor al niet te zeggen. Ze kunnen van allerlei :;~.ard zijn,ovei·draagbaar 
of niet. 2 In bet algemeen kunnen dergelijke vergunningen vermogensbe
standdeel zijn. Zo heeft de Hooge Raad een vergunning van de Nederlandsche 
Sierteeltcentrale beschouwd als een in den faillieten boedel vallend vermo
gensrecht; de mogelijkheid . van toestemming door de overheidsinstantie 
tot overdracht van een persoonlijke en een aan perceel verbonden bevoegdheid 
heeft voor .den boedel g~ldswaarde, -,-- al ·is afzo~derlijke overdracht en 
executie. uitgesloten. 

Enerzijds kan de beschikking .over bijzondere vergunningen de goodwill
waarde verhogen, anderzijds kan in de geleide economie de waarde worden 
gedrukt door vergunningen van persoonlijk karakter, contingentering, rant
soenering en prijsregeling. 

c. Of de. aanspraak op een bepaald perceel bij gebreke van bijzonder be~ 
ding tot de zaak behoort, hangt ervan af, of de plaats van vestiging, de stand~ 
een der grondslagen der winstmogelijkheid is. 3 liet perceel kan eigendom 
zijn, of van den eigenaar gehuurd. Wie de zaak koopt van den eigenaar van 
het perceel, zal hetmoeten huren; laat hij dat na, dan .fal hij niet gemakkelijk 
kunnen bewijzen dat hij. er toch aanspraak op heeft. Wie de zaak koopt van 
den huurder, zal zich van het gebruik van he~ perceel moeten verzekeren. 
Huur is een persoonlijk recht, dat wel, zolang de huwovereenkomst duurt~ 
ook tegen rechtsopvolgers van den eigena~r kan word~n ingeroepen (art. 
1612 B.W.), maar dat de huurder niet onbeperkt kan overdragen. Art. 1595 
B.W. immersverbiedt afstand van huur, maar staat o:r:derhuur van een ge
deelte toe. Van dit wetsvoorschrift ka!l op beide punten bij het huurcontract 
worden afgeweken. Indien dus afstand is toegestaan, öf 0nderhuur niet is 
verboden, Jean men van die vrijheid gebruik maken, of wel men verwerft 
die vrijheid bij de overdracht der zaak en doet zijn huurcontract geheel aan 
den verkrijger over. Deze mogelijkheden worden in het model gevangen onder 
de formule, dat de verkoper van de zaak op stra:ffe van een boete z[JJ zorgen 
dat de koper in z~in plaats als huurder treedt. Een bijzondere bescherming 
van de. vestigingsplaats der verkochte handelszaak ook tegen den zin van den 
eigenaar_van het perceel ker.thetNedeflandse recbt dus niet. Wel wod.t de 
huurder, zolang hijzelf gebruiker blijtt, beschermddoor het in den bezettings
tijd tot stand gekdmen en daarna gehandhaafde Huurbeschermingsbesluit 
1941, dat echter let op de economische belangen en maatschappelijke be-
hoeften ook van den eig~naar. · · 

·1 H. R..24 Mei 1929, N. J. 1929, 1521. Rb. den Haág 30 ApriL 1946, N. J. 1946; 643 
1ll.aakt een uitzondering voor den overgang van een merk ~Is vijand~lijk vermogen op 
den Staat. Rb. Amsterdam 17 Juni 1942, N. J. 1943, 28, B.I. E. 1943, n°. 16 met 
noot v.d. l\1.: Overdracht van een bedrijf sluit overgang van het merk .in. 

2 VAN VRIJBERGHE DE CoNrNGH bij ScHERMER, V, 288: Drankwetvergunning niet over-
draagbaar, dus niet in de .affaire begrepen. . . . . . 

3 Hof Amsterdam 13 December 1912, W. 9536, N. J. 1914, 67: bîj verkoop van eenin 
een bepaald' pérce~l gevestigde zaak behoort de verkoper te zorgen?· dat de huur van dat 
perceel overgaat. Vgl. Rb. Amsterdam 13 Juni 1919, W. 10620; Pres; Rb. Haarlem 24 
September 1928, W. 11905; SUYLING V. no. 116. 
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d. De overgang van de beklanting (afgezien van lopende contracten) 
heeft twee zijden: de verkrijger moet het bedrijf met de clientele voortzetten 
en de vervreemder moet dan ook niet meer onder zijn duiven schieten. De 
verplichtingen worden bepaald door het fatsoen, het gebruik en den aard 
der onderneming. In den regel kan men de klanten niet dwingen om in te 
gaan, maar de vervreemder kan wel zelf zorgen zich te onthouden. 

Er is dus een verbintenis om te doen, vyaartoe POLAK, 112 rekent de 
verplichting om mededeling van den overgang aan de klanten en de leveran
ciers te doen en den verkrijger over hen in te lichten, zonder dat hij verplicht 
is; een winst te gàranderen. Er is een verbintenis om niet te doen, immers het 
vertrouwen van de relaties niet te ondermijnen en zelf de overgedragen zaak 
11Îet te benadelen; aard en vestigingsplaats geven daarbij de functionele en 
geographische grenzen aan. Deze verbintenissen zijn met behulp van de 
artt. 1374-1375 B.W. rechtens bepaalbaar. 1 

In de rechtspraak is erkend dat overtreding van een concurrentie-beding 
ontbinding wettigt 2 en dat ook bij gebreke van uitdrukkelijk beding de goede 
trouw eist, dat de verkoper zich er geruimen tijd van heeft te onthouden, 
opnieuw klanten, in het rayon te werven. 3 

Juist is het advies van VAN VRIJBERGHE DE CoNINGH om een duidelijke 
regeling met een boete- of strafbeding te treffen, omdat 1. de wet de sanctie 
niet vaststelt, 2. de schade wegens niet-nakoming moeilijk te bewijzen is, 
3. de aan den verkoper verboden bedrijfsvoerÎl)g bij voorkeur naar vesti
gingsplaats, bedrijfsvorm en persoon ruimer moet worden omschreven dan 
het verkochte bedrijf en 4. de koper zich zijn rechten moet bedingen ook 
ten bate van zijn eigen toekomstige rechtsopvolgers. 4 

e. Omtren:t den overgang vau de uitstaande vorderingen en schulden 
bestaat meningsverschil. MoLENGRAAFF, KisT-VISSER en SuYLING achten 
ze niet in den koop begrepen, tenzij bedo:ngen of blijkbaar bedoeld, PoLAK 
en VAN VRIJBERGHE DE CoNINGH oordelen anders. 5 De overdracht der vor- ' 
deringen is een cessie die b~i akt~ geschiedt, enkele kennisgeving aan de 
schuldenaren is niet voldoende. 6 Voor het bestaan de.c vordering staat de 
verkoper in, maar niet voor des Rchuldenaars gegoedheid (artt. 1570-1571 
B.Vir.). De overdracht van VOTderingen heeft dan ook eerstwerking tegenover 

1 KisT-VISSER, I 3 (1904) 129, wiens beschouwingen reëel en modern aandoen, wijst 
erop, dat de koper niet een recht krijgt op de feitelijke kentekenen der "zaak", maar 
dat de verkoper voortaan het recht mist zich erover te beklagen, dat de koper ze ten 
eigen bate aanwendt en dezen dus niet van oneerlijke concurrentie kan beschuldigen. 

2 Een zaak in bakkersartikelen, spek en vetwaren was met concurrentiebeding verkocht, 
de verkoper ging door met verkoop ·van amandelen. De rechter rekende deze tot de 
bakkersartikelen, nam aan een contract sui generis, waarin het concurrentiebeding •het 
.,gewichtigste en alles beheerschende" was en sprak de ontbinding uit: Rb. Amsterdam 
1 Februari 1901, W. 7653, bev. Hof Amsterdam 29 November 1901, W. 7744. 

3 Rb. Rotterdam 30 November 1928, N. J. 1929, 252 t. a. v. een boterwijk in straat
nering. Volgens Hof Amsterdam 26 Juni 1946, N. J. 1946: 736 geldt een concurrentie
verbod krachtens arbeidsovereenkomst als mede bedongen ten bate van rechtsop-
volgers in het bedrijf. . • · 

4 VAN VRIJBERGHE DE CoNINGH merkt op, dat de rechten wel krachtens art. 1354 
B. W. overgaan, indien men een recht op een "zaak" aanneemt, dat op "rechtverkrijgen
den" overgaat; anders verlene men aan het beding kracht, zolang de zaak blijft bestaan. 

5 MoLENGRAAFF 69, KIST-VISSER I, 131, SUYLING I, n°. 195, V, no. 116, PoLAK 111, 
ScHERMER-VAN VRIJBERG HE DE ÛONINGH V, 294 v. Onder de wetten van SaLON, zo 
schrijft RussEL in het historisch deel van zijn studie, 125 v., gingen de schulden mede 
over, indien men mag afgaan op het proces·, gevoerd tegen Athenogenes, die bij den 
verkoop van zijn reukwerk-affaire zijn koper door een zwaren schuldenlast bedrogen had. 

6 Hof Amsterdam 2 Januari 1912, W. 9450, Rb. Rotterdam 1 Juli 1925, W. 11475. 
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de schuldenaren van de zaak, wanneer betekening of erkenning overeen
komstig art. 668 B.W. heeft plaats gehad, ·1 en de schuldoverneming eerst 
tegenover de schuldeisers, wanneer de verkrijger zich als hun debiteur heeft 
bekendgemaakt. In dit geval-+- wjj laten alle vragen van novatie, delegatie 
en expromissie rusten - werkt de schuldoverneming cumulatief,- slechts 
bij uitdrukkelijk beding waarbij de schuldeiser partij is, bevrijdend. 2 , 

f. De betaling van den koopprijs levert geen juridische complicaties op. 
Wordt niet contant voldaan, dan wordt termijnbetaliPg bedongen. De ver
koper die zijn goed uit handen geeft, zal zekerheid verlangen. Dat kan ook 
zijn schuldeisers interesseren. Het reclamerecht en het wettelijk voorrecht 
van den verkoper kunnen hun waarde spoedig verliezen, wanneer de goederen 
snel rouleren. De verkoper kan bedingen dat zijn vordering opeisbaar wordt 
als wanpraestatie wordt gepleegd of de zaak wordt doorverkocht. In de ak
ten wordt de figuur van huurkoop toegepast of de eigendom voorbehouden. 3 

Worden voorraden of andere roulerende bestanddelen verkocht, gelijk in de, 
natuur der dingen ligt, dan zou moeten worden bedongen, dat de verv~ngende 
goederen eigendom van den verkoper worden, of dat de vorderingen die de 
koper op derden heeft, den verkoper worden verpand. of tot zekerheid ge
cedeerd. 4 

g. De schuldeisers van den verkoper worden beschermd door de actio 
Pauliana van art. 1377 B.W. en,· bij faillissement, artt. 42-51 Faill.wet. 
Enig verschil tussen een schuldenaar die zijn vermogen en een die zijn han.,
delszaak van de hand doet, heeft men nooit nodig gevonden.; daartoe heeft 
zeker ook de gedachte bijgedragen, dat de relaties 1waardoor de handelszaak 
zich van een ander vermogensobject onderscheidt niet tot de subjectieve 
rechten behoren, maar op persoonlijke verhouding en op vrijheid van ·bedrijf 
berusten. 

9. ZEKERHEIDSRECHTEN. 

Voor de verschaffing van zekerheid voor crediet is de handelszaak even
eens aangewezen op het gewone burgerlijk recht. Zij is niet als geheel een 
roerende zaak, die verpand kan worden. Pandrecht kan gevestigd worden 
op roerende tot de handelszaak behorende goederen en .toonderpapier, door 
het te brengen onder de macht van den credietgever of van een overeenge
komen derde, öp ord.erpapier door endossement en overgave, op andere 
vorderingen door kennisgeving aan den schuldenaar .(artt. 1198, 1198bis, 
1199 B.W.). 

Aan .de behoefte aan bezitloos zekerb.eidsrecht is voldaan, niet door de 
wet,_ maar door de jurisprudentie van den Hoogen Raad, die de eigendoms
overdracht tot zekerh.eid heeft erkend ju twee standaardarresten. 5 Door 

1 Enkele.bekendmaki~g; bijv. bij circulaire, niet voldoende; rechtspraak bij MoLEN-
GR.A..A:FF, 72. ' . 

2 Het spreekt vanzelf dat de verkrijger den verneemder kan vrijwaren tegen aanspra-
ken van overgenomen schuldeisers. ' 

3 Art. 1576h B.W.: Huurkoop is de koop en verkoop op afbetaling, waarbij, partijen 
overeenkomen, dat de verkochte zaak niet door en.k13le overdracht in eigendom van den 
koper overgaat. . . , 

4 Zie hiervoor V. J. A. VAN DIJK, Geschiedenis, aard en werking :Van het eigendoms
voorbehoud (1940), 55-59, die ook wijst op de beperkte mogelijkheid van cessie van 
toekomstige vorderingen (H.R. 29 December 1933, N. J. 1934, 343). 

5 H.R. 25 Janufl,ri 1929,.N. J. 1929, 616, W. 11951 en 21 Juni 1929, N. J. 1929, 1096, 
w. 12010. 
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het brouwerijbedrijf, het autobusbedrijf, winkels en banken (cessie tot ze
kerheid) wordt daarvan regelmatig gebruik gemaakt; de verkochte zaken 

. blij ven met of zonder contract van bruikleen of huur onder den credietnemer. 
De transactie wordt beschouwd als iets anders dan verpanding en dus niet· 
door art. 1198 B.W. verboden; de levering constituto possessorio is mogelijk 
en de door de wet vereiste "titel" tot zek;erheid is een geldige titel. ScHoLTEN 
noemt deze figuur "oneigenlijk pandrecht", sedert voorschriften omtrent 
pand, zoals die bij surséance van betaling, bij analogie worden toegepast.~ 
Er is nog niet een oplossing gevonden tegen het misbruik,' dat men ziet in 
de onwaarneembaarheid,· naar buiten, van den werkelijken rechtstoestand. 2 

EGGENS schrijft: "Als het goed was, zou de handelszaak; verpand moeten 
kunnen worden en zouden <laarin de naam en het merk begrepen moeten 
zijn." Hij acht de handelszaak niet vatbaar voor verpanding en ontwierp een 
akte waarin bij een hypotheek op een fabriek bepaald wordt, dat de fabriek · 
"in volle werking" blijve, zodat.zo nodig naam en merk mèt de handelszaak 
door den credietgeve1 kunnen worden verkocht; deze kan daartoe reeds bij; 
de akte onherroepelijk worden gemachtigd, ook door een mogelijken derae
bezitter van het o~roetend goed. 3 

10. VRUCHTGEBRUIK. 

Vruchtgebruik van een· handelszaak is "een combinatie van eigenlijk en. 
oneigenlijk vruchtgebruik" 4• Wil de vruchtgebruiker de zaak te zijnen bate 
kunnen drijven, dan moet hij beschikken over al wat daartoe nodig is. 5 

De bestanddelen moeten stuk voor stuk met vruchtgebruik worden belast; 
partijen moeten nagaan welke contracten ten bate van den vruchtg&bruiker 
moeten worden gebracht en de "eigenaar" mag hem geen concurrentie aan
doen; bij vruchtgebruik krachtens legaat rust die plicht op de erfgenamen. 

· SuYLING maakt onderscheid tussen de blijvende en de roulerende bestand
delen, doorgaans gaan.z. i. de eerste alleen over, maar als ook de tweede er 
onder .begrepen worden, gaan de kas, de reserves; de voorraden en andere 
vervangbare zaken in oneigenlijk vruchtgebruik over. De "zaak" zelve 
behoort in stand te blijven en ook de verbetering der goederen:, zelfs die uit 
de opbrengst is betaald, komt den eigenaar, niet den vruchtgebruikertoe. 
De vruchtgebruiker heeft slechts aanspraak op d~ zuivere winst met inacht
neming van afschrijving volgens goed koopmansgebruik. 6 

11. BESLUIT. 

Het wordt tijd om het vizier te lichten en het betoog te besluiten met een 
overzicht van een aantal rechtsvragen, die zich voordoen, wanneer men het 
Nederlandse recht met het Belgische vergeJijkt. · · 

1 Door denH.R.bij arrest van 3 Januari 1941, N. J. 1941, 470. 
2 Praeadviezen van LosECAAT VERMEER en VAN NIEROP, Ned. Jur. Ver. 1928 en van 

DE LANGE en MEIJERS, Broederschap van Notarissen, 1936. 
3 ScHERME:R-EGÓENS, IV, 229 v. VAN ÜREVELD, W. P. N. R. 2582-2583. 
4 ASSER-SCHOLTEN II, 336. 
5 MoLENGRAAFF 68, SuYLING V n°. 412. 
6 H.R. 15 Jamiari 1941,. N. J. 1941, 908, SUYLING V n°. 413, ADRIANI W. P. N. R. 

3616. ' 
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In het maatschappelijk verkeer wordt voor een complex samenhangende 
goederen en rechten van een ondernemer en de feitelijke verhoudingen, 
waarin bij zich tot anderen bevindt, de benaming handelszaak geb~zigd: 

a. Het voorwerp van de rechtshandelingen, welkè op de handelszaak 
bëtrekkiD.g hebben, is naar Nederlands recht niet een rechtseenheid, maar de 
.afzonderlijke -bestanddelen. De vraag is te stellen, of een réchtseenbeid 
_gewenst is, zo voor de overeenkomsten die dienaangaande worden gesloten 
(tot koop en verkoop, tàt inbreng in een vennootschap enz.), als voor den 
-eigendomsovergang (leveiiog, erfopvolging, enz.). 

b. Wat tot de handelszaak behoort ---:hetzij, zij een eenheid is, hetzij zij 
door afzonderlijke bestanddelen gevormd wordt - kan afhangen van de 
feiten in elk bijzonder geval, maar het is ook denkbaar, dat de wet daartoe 
-een regel s.telt, die voor tegenbeding wijkt, zo voor de overeenkomsten, als 

· -voor den eigendomsovergang of de verpanding of het vruchtgebruik. 
c. Daar de beklantingwel als een onm~sbaar bestanddeel wordt beschouwd, 

. is het denkbaar dat de wet rechtshandelingen betreffende de handelszaak 
.als rechtseenbeid ongeldig verklaart, indien niet de, beklanting daarbij be
hoort. 

d. Indien de wet verklaart, dat zekere bestanddelen tot een handelszaak 
behoren, ware na te gaan, of men met name daartoe moet rekenen de voor
Taden, de boekhouding, den handelsnaam, het merk, de voorwerpen van den 
.zgn. industriëlen eigendom, de lopende contracten,- den goodwill (aohalan-
.dage), de beklanting (clientèle), de vorderingen, de schulden. _ 

e. Daar het perceel,. waarin een handelszaak gevestigd is, somtijds voor 
haar onmisbaar is, is hetdenkbaar dat aan .den verkrijger van een handels
zaak een recht op den overgang van de huur van dat perceel wordt toegekend, 
·of dat hij bij bet.einde van de huur door den vervreemder worde schadeloos
gesteld, of dat .bedingen die den verkrijger benadelen nietig worden ver
Jdaard, zoals bed·ingen waarbij afstand van huur of onderverhuring wordt 
·verboden of die ontbinding der huw·overeenkomst toeláten. 

f. Indieneen overeenkomst tot koop en verkoop .van de handelszaak of 
-van haar afzonderlijke bestanddelen, onder welke benaming ook, erkend 
wordt, is de vraag te ~tellen, of en in hoeverre daarop het algemene bmger
lijk verbintenissenrecht of- het recht betreffende koop en verkoop van toe-

. passing moet zijn, in het bijzonder tot welke vrijwaring de .verkoper gehouden 
is, welke vorderingen elk der partijen kan instellen bij niet-nakoming door 
.de wederpartij of bij nietigheid der overeenkomst, en of de wettelijke rechten 
·en voorrechten van den verkoper zullen gelden. 

g. Daar in de verschillende rechtsstelsels de eigendomsovergang niet 
stéeds samenvalt met de obligatoire overeenkomst, waarop hij berm;t, is 
·een keuze tu~sen deze rechtsstelsels te doen, betzij voor de handelszaak als 
geheel, hetz~j 'voor de besta~dclelen. 

h. Daar bij onrechtmatige benadeling van de bij een handelszaak betrok
ken belangen repressie, in het bijzonder door een recht op schadevergoeding, 
noodzakelijk is, is te overwegen of het gewone burgerlijk recht op de Onrecht
matige daad, zoals het doQr de· jurisprudentiè wordt uitgelegd, daartoe vol
doende is en met name of daartoe een subjectief recht op de handelszaak moet 
w,orden erkend. . · 
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i. Overwogen worde, of met bet oog op credietverstrekking aan ~en han
delszaak een zekerheidsrecbt, van een bijzonderen inhoud en rechtsgevolgen 
en op een bijzondere wijze te vestigen, gewenst is, ten laste van de handels
zaak als rechtseenheid of van de bestanddelen. 

j. Overwogen worde, of met het oog op vruchttrekking uit een handels
zaak, een bijzonder recht van vruchtgebruik gewenst Ïs, op de handelszaak 
als rechtseenheid of op de bestanÇI.delën. . . . . 

k. Daar de overdracht van een handelszaak nadeel kan toebrengen aan 
de schuldéisers van den vervreemder, is het denkbaar dat eén bijzondere 
bescherming te hunnen bate worde ingesteld, jegens den vervreemder of 
ook jegens den verkrijger. · 

Men kan deze reeks van suggesties aanvullen en anders formuleren, m;:tar 
ze zouden in dezen vorm althans kunnen dienen als een bijdrage tot weder
zijds begrip en, kan het zijn, overeenstemming. 
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