
Open Universiteit 
www.ou.nl 

MASTER'S THESIS

OPINIE 19 & ART. 35 CISG

Hoe past de Nederlandse rechter CISG-AC Opinie 19 toe bij conformiteitskwesties?

de Vroomen, P.B.

Award date:
2022
Awarding institution:
Department of Private Law
Link to publication

General rights
Copyright and moral rights for the publications made accessible in the public portal are retained by the authors and/or other copyright owners
and it is a condition of accessing publications that users recognise and abide by the legal requirements associated with these rights.

• Users may download and print one copy of any publication from the public portal for the purpose of private study or research.
• You may not further distribute the material or use it for any profit-making activity or commercial gain.
• You may freely distribute the URL identifying the publication in the public portal.
Take down policy
If you believe that this document breaches copyright please contact us at:

pure-support@ou.nl

providing details and we will investigate your claim.

Downloaded from https://research.ou.nl/ on date: 23. May. 2023

https://research.ou.nl/en/studentTheses/fe30daef-be3a-4c08-bdc8-d37bc0705b6b


 

  

OPINIE 19 & ART. 35 CISG 
Hoe past de Nederlandse rechter CISG-AC Opinie 

19 toe bij conformiteitskwesties? 

P.B. (Peter) de Vroomen 
Studentnr. 851176868 

Begeleider: prof. mr. dr. T.H.M. van Wechem 
Examinator: mr. dr. M.D.H. Nelemans  

 
 
 
 

 
 
 
 

Cursuscode: RM9906 
Aantal woorden: 13.945 

Datum inleveren: 11 oktober 2022 



1 
 

 
 

 

 

 

 

Met dank aan prof. mr. dr. T.H.M. van Wechem, dra. M. Zapata Rojas en S.A. de Vroomen, 
zonder wiens steunende, inspirerende en motiverende woorden dit werk nooit tot stand zou 

zijn gekomen.   



2 
 

Inhoudsopgave 
Inleiding ..................................................................................................................................... 4 

Hoofdstuk 1 – Het Weens Koopverdrag ................................................................................ 6 

1.1 – Functie en reikwijdte van het CISG............................................................................... 6 

1.2 – Hoe verhoudt het CISG zich tot Nederlands nationaal recht? ....................................... 8 

1.3 – Uniforme interpretatie ................................................................................................... 9 

Hoofdstuk 2 – Non-conformiteit ........................................................................................... 12 

2.1 – Wat is non-conformiteit in de zin van art. 35 CISG? .................................................. 12 

2.1.1 – Art. 35 lid 1 CISG ................................................................................................. 13 

2.1.2 – Art. 35 lid 2 CISG ................................................................................................. 14 

2.1.2.1 – Normaal gebruik ............................................................................................ 14 

2.1.2.2 – Bijzonder gebruik .......................................................................................... 15 

2.1.2.3 – Monsters en modellen .................................................................................... 16 

2.1.2.4 - Verpakking ..................................................................................................... 17 

2.1.3 - Vrijwaring .............................................................................................................. 17 

2.2 – Hoe verhoudt het non-conformiteitsbegrip van art. 35 CISG zich tot art. 7:17 BW? . 18 

2.2.1 – Het nieuwe artikel 7:18 BW ................................................................................. 22 

Hoofdstuk 3 – Opinie 19 ........................................................................................................ 24 

3.1 – Welke rol spelen standaarden bij art. 35 CISG? .......................................................... 24 

3.2 – Opinie 19 ..................................................................................................................... 25 

3.2.1 – Regel 1: standaarden kunnen een rol spelen bij het conformiteitsvraagstuk ........ 25 

3.2.2 – Regel 2: van belang zijn de standaarden ten tijde van het sluiten van de 
overeenkomst .................................................................................................................... 26 

3.2.3 – Regel 3: standaarden kunnen zowel expliciet als stilzwijgend in de overeenkomst 
opgenomen worden ........................................................................................................... 26 

3.2.4 – Regel 4: relevante gezichtspunten ........................................................................ 27 

3.2.5 – Regel 5: van belang zijn de standaarden van het land waar de zaken gebruikt 
zullen worden .................................................................................................................... 30 

3.3 – Wat is het effect van Opinie 19 op de toepassing van art. 35 CISG? .......................... 31 

3.4 – Hoe verhoudt Opinie 19 zich tot het Nederlandse non-conformiteitsbegrip? ............. 31 

3.5 - Kritiekpunten ................................................................................................................ 32 

 

 

 



3 
 

Hoofdstuk 4 - Jurisprudentie ................................................................................................ 34 

4.1 – Hoe past de Nederlandse rechter art. 35 CISG toe? .................................................... 34 

4.2 – Hoe wordt Opinie 19 door de Nederlandse rechter toegepast? ................................... 36 

4.3 – In hoeverre past de Nederlandse rechter art. 35 CISG toe in overeenstemming met 
Opinie 19? ............................................................................................................................. 40 

4.4 – Hoe verhoudt toepassing van art. 35 CISG door de Nederlandse rechter zich tot de 
toepassing van art. 7:17 BW? ............................................................................................... 44 

Hoofdstuk 5 – Conclusie ........................................................................................................ 46 

 

Literatuurlijst ......................................................................................................................... 50 

Jurisprudentielijst .................................................................................................................. 54 

 

 
  



4 
 

Inleiding 
De naam ‘Weens Koopverdrag’ verwijst naar de ‘United Nations Convention on 

Contracts for the International Sale of Goods’ (hierna: CISG). Het CISG is een verdrag dat de 
internationale (ver)koop van goederen regelt. Uit de preambule van het CISG blijkt, dat het 
CISG het doel heeft om uniforme regels te stellen inzake internationale koopovereenkomsten 
om zo internationale handelsbelemmeringen weg te nemen en diezelfde handel te bevorderen. 
Dit zou uiteindelijk vriendschappelijke betrekkingen tussen landen ten goede komen.1 Op het 
moment van schrijven zijn er 94 landen aangesloten bij het CISG.2 Daarmee is het CISG het 
meest succesvolle handelsrechtelijke verdrag ooit.3  
 Er is veel geschreven over de historische achtergrond en totstandkoming van het 
CISG.4 Na de eerste5 oprichting van UNIDROIT6 werd reeds in 1935 een tekst gepubliceerd, 
waarin internationale koopovereenkomsten uniform werden gereguleerd.7 Het zou echter tot 
de Haagse conferentie van 1964 duren alvorens er daadwerkelijk verdragen tot stand kwamen 
voor de uniformering van internationale koopovereenkomsten.8 Hoewel zij van groot belang 
waren voor de doorontwikkeling en totstandkoming van het internationale kooprecht, zijn 
deze verdragen nooit een succes geworden.9 De begeleidende tekst van het CISG beschrijft 
zelfs dat deze tot stand is gekomen na bestudering van deze verdragen en van wijzigingen om 
die verdragen acceptabeler te maken voor “landen met verschillende juridische, sociale en 
economische systemen.”10 De in 196611 opgerichte United Nations Commission on 
International Trade Law (UNCITRAL) kwam uiteindelijk tot een set regels, die in 1980 op de 
conferentie van Wenen werd aangenomen.12 Daarmee was het CISG een feit.13 Het CISG is in 
Nederland op 1 januari 1992 in werking getreden.14 
 Bij de toepassing van het CISG is men aangewezen op de nationale rechters van de 
deelnemende landen, aangezien het CISG geen eigen gerecht kent. Als waarborg voor de 
eenduidige toepassing van het CISG door de rechters van alle deelnemende landen, moeten de 
bepalingen van het CISG uniform worden geïnterpreteerd.15 Om deze uniforme interpretatie 

 
1 Daarbij beargumenteert Gilette dat het CISG, door het standaardiseren van regelgeving, kostenbeperkend werkt 
voor eenieder die daar gebruik van wenst te maken. Immers wordt voor die partijen de onderhandelingsfase bij 
het aangaan van elke overeenkomst aanzienlijk ingekort door die standaardisering. Zie: Gilette 2016, par. 1.1. 
2 Zie voor een actuele status: uncitral.un.org/en/texts/salegoods/conventions/sale_of_goods/cisg/status. 
3 Gilette 2016, p. 1. 
4 Schlechtriem herleidt de oorsprong van het CISG naar de Oostenrijkse rechtsgeleerde Ernst Rabel en de jaren 
20 van de vorige eeuw. Schlechtriem 1986, p. 17.   
5 Aanvankelijk was UNIDROIT opgericht in 1926 als onder deel van de League of Nations (voorloper van de 
Verenigde Naties), maar, in verband met de teloorgang van de League of Nations, is UNIDROIT in 1940 
heropgericht middels een multilateraal verdrag. Zie ook: unidroit.org/about-unidroit/overview/. 
6 Naar het Franse ‘Institut international pour l'unification du droit privé’. 
7 Ferrari & Torsello 2018, p. 1. 
8 Deze traden in 1972 in werking. Het gaat om het Verdrag houdende een eenvormige wet inzake de 
totstandkoming van internationale koopovereenkomsten betreffende roerende lichamelijke zaken en het Verdrag 
houdende een eenvormige wet inzake de internationale koop van roerende lichamelijke zaken. 
9 Ziegel & Samson 1981, Inleiding par 3 – 4.  
10 Deel II (explanatory note), nr. 3 CISG. 
11 A Guide to UNCITRAL, p. 1. 
12 Schlechtriem 1986, p. 18 e.v. 
13 De authentieke, en dus leidende, tekst van het CISG is volgens de slotopmerking van het CISG gelijkelijk 
vastgelegd in het Arabisch, Chinees, Engels, Frans, Russisch en Spaans.  
14 Stb. 1991, 753. 
15 Art. 7 lid 1 CISG. Van belang is ook het internationale karakter van het verdrag. 
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te bevorderen is in 2001 de CISG Advisory Council (CISG-AC) opgericht;16 een privaat en 
onafhankelijk initiatief van een groep “befaamde”17 hoogleraren.18 Om haar doel te bereiken 
stelt de CISG-AC opinies op, die nadere invulling geven aan onderwerpen aangaande het 
CISG. Van Wechem en Rinkes schrijven deze opinies “mondiaal gezag” toe.19 Germain20 
noemt de opinies “particularly usefull” en Magnus deed in 2009 een oproep aan rechters om 
te onderkennen, dat er inmiddels een “true global CISG Community” bestaat waarin 
academici21 een belangrijke communicatieve rol spelen.22 

 Vanwege onduidelijkheden over de wisselwerking tussen conformiteit en 
standaarden, heeft de CISG-AC in 2018 haar 19e opiniestuk aan dat specifieke onderwerp 
gewijd.23 Zij benoemt daarin een aantal regels, aan de hand waarvan men kan bepalen of er 
sprake is van non-conformiteit wegens het niet-voldoen aan een bepaalde standaard. Hierdoor 
resulteert Opinie 19 in een beleidsstuk of antwoordmodel, die in de rechtspraktijk gehanteerd 
kan worden.24  

Dit onderzoek gaat na in hoeverre Opinie 19 daarin slaagt. Hierbij staat de 
Nederlandse rechter centraal. De Nederlandse rechtspraak is namelijk van groot belang voor 
de internationale praktijk25 en Nederlandse rechters zijn grootverbruikers als het gaat om de 
toepassing van opinies van de CISG-AC.26 Gezien deze focus op de Nederlandse 
rechtspraktijk, zal eveneens een vergelijk worden getrokken met de toepassing van het 
conformiteitsbeginsel uit het Burgerlijk Wetboek. 

Het eerste hoofdstuk verdiept zich in de werking van het CISG en hoe deze zich 
verhoudt tot Nederlands recht. Vervolgens wordt het conformiteitsbeginsel van art. 35 CISG 
uitgediept, waarna, in het derde hoofdstuk, Opinie 19 aan bod komt om het kader van dit 
onderzoek compleet te maken. Daarna legt hoofdstuk 4 de jurisprudentie sinds het verschijnen 
van Opinie 19 onder een vergrootglas, om ten slotte een antwoord te geven op de vraag: 

 
Hoe past de Nederlandse rechter Opinie 19 toe bij conformiteitskwesties?  

 
 
 
 

 
16 Cisgac.com/about-us/. 
17 Van Wechem & Rinkes, NJB 2021/2595, p. 2854. 
18 Hoewel het een onafhankelijke adviesraad is, heeft de CISG-AC sinds 2012 een waarnemende status 
verkregen bij UNCITRAL en sinds 2015 bij de bestuursraad van UNIDROIT (cisgac.com/home/). 
19 Van Wechem & Rinkes, NJB 2021/2595, p. 2854. 
20 Germain 2016, p. 37. 
21 Zoals diegenen die deel uitmaken van de CISG-AC. 
22 Magnus 2009, p. 59. 
23 De CISG-AC geeft zichzelf de opdracht om antwoord te geven op de vraag: “to what extent should [..] 
standards be taken into account in defining the seller’s obligations as to the conformity of goods under Article 35 
CISG?” Opinie 19, par. 1.2. 
24 Opinie 19 is te raadplegen op cisgac.com/Opinion-no19-standards-and-conformity/. 
25 Nederlandse jurisprudentie heeft in 2019 voor 27% en in 2020 voor zelfs 39% bijgedragen aan de (CISG-) 
jurisprudentiejaarboeken van de Institute of International Commercial Law van de Pace University te New York 
(Verenigde Staten). Er is nog geen data bekend over 2021 (iicl.law.pace.edu/cisg/page/cisg-database-yearbook-
cisg-cases). 
26 Nederlandse rechters maken wereldwijd zelfs het meeste gebruik van de opinies van de CISG-AC 
(cisgac.com/case-law/). 
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H1 – Het Weens Koopverdrag 
 
1.1 – Functie en reikwijdte van het Weens Koopverdrag 
Het CISG betreft aanvullend recht27 en werkt niet door in nationale wetgeving van de 
deelnemende staten, maar werkt uitsluitend in grensoverschrijdende situaties.28 Dit is het 
geval wanneer de koper en de verkoper van een zaak zich beide in verschillende landen 
bevinden.29  

Het gaat hierbij enkel om de vestigingsplaatsen van de koper en de verkoper, al geeft 
het CISG geen definitie van ‘vestigingsplaats’. 30 Uit jurisprudentie blijkt dat de 
vestigingsplaats die plek is, welke een partij permanent en met een bepaalde mate van 
onafhankelijkheid gebruikt om openlijk deel te nemen aan de handel.31 Als een partij 
meerdere vestigingen heeft, dan is de vestiging die het nauwste is betrokken bij de 
overeenkomst leidend.32 Als een partij helemaal géén vestiging heeft, dan geldt “zijn gewone 
verblijfplaats.”33 Waar partijen zijn opgericht, wat hun nationaliteiten zijn en in welk land de 
gekochte zaak geleverd wordt, doet er niet toe.34 

Als beide landen deelnemen aan het CISG35 of als uit het internationaal privaatrecht 
volgt dat het recht van een deelnemend land geldt,36 dan is het CISG in beginsel van 
toepassing op die koopovereenkomst. Dit wordt ook wel het ‘formele toepassingsgebied’ van 
het CISG genoemd.37 Aangenomen kan worden dat het formele toepassingsgebied van het 
CISG verder reikt dan wat art. 1 CISG doet vermoeden, omdat verondersteld wordt dat 
partijen in de overeenkomst zelf kunnen kiezen om het CISG van toepassing te verklaren.38 
  Daar staat tegenover dat het CISG contractsvrijheid hoog in het vaandel heeft staan39 
en dat contractspartijen de werking van het CISG in de overeenkomst kunnen uitsluiten.40 
Ook is gedeeltelijke uitsluiting mogelijk.41 Contractspartijen kunnen zelfs bij overeenkomst 
afwijken van de bepalingen van het CISG en/of de gevolgen daarvan wijzigen.42 In dat geval 
is het CISG niet van toepassing op die afwijkende bepalingen.43 Dergelijke derogatie van het 
CISG gebeurt voor elke contractsbepaling die een andere rechtsregel stelt dan het CISG.44  

 
27 Bertrams & Kruisinga 2018, p. 190. 
28 Ferrari & Torsello 2018, p. 4 – 5. 
29 Art. 1 lid 1 CISG. Tenzij “zulks niet blijkt uit de overeenkomst, of uit transacties tussen dan wel uit informatie 
verstrekt door de partijen te eniger tijd vóór of bij het sluiten van de overeenkomst.” Art. 1 lid 2 CISG. 
30 In tegenstelling tot bijvoorbeeld art. 19 Verordening (EG) Nr. 593/2008 (Rome I), welke in lid 1 als 
hoofdregel de “plaats van [..] hoofdbestuur” aanhoudt. 
31 Oberlandesgericht Stuttgart (Duitsland) 28 februari 2000, 5 U 118/99, nr. 21. Engelse vertaling online 
beschikbaar op: cisg-online.org onder nr. 583. Zie ook: Rb. Rotterdam 28 november 2012, 
ECLI:NL:RBROT:2012:BY5298, r.o. 7.3. 
32 Art. 10 sub a CISG. 
33 Art. 10 sub b CISG. 
34 Gilette 2016, par. 2.1.1. 
35 Art. 1 lid 1 sub a CISG. 
36 Art. 1 lid 1 sub b CISG. 
37 Bertrams & Kruisinga 2018, p. 185. 
38 Ook al benoemt het CISG zelf die mogelijkheid niet. Bertrams & Kruisinga 2018, p. 110. 
39 Gilette 2016, p. 7. 
40 Art. 6 CISG. 
41 Hijma & Olthof 2020, par. 554. 
42 Art. 6 CISG. 
43 Bertrams & Kruisinga 2018, p. 185. 
44 Deel II (Explanatory Note), nr. 12 CISG. 

https://cisg-online.org/files/cases/6547/translationFile/583_62551721.pdf
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Overeenkomsten, die zijn gesloten vóórdat het CISG in werking trad ten aanzien van 
de deelnemende landen45 of het deelnemende land,46 vallen niet onder de reikwijdte van het 
CISG.47 
 Het materiële toepassingsgebied van het CISG omvat “koopovereenkomsten 
betreffende roerende zaken”.48 Overeenkomsten tot levering van nog “te vervaardigen of 
voort te brengen roerende zaken” staan gelijk aan koopovereenkomsten wat het CISG 
betreft.49 Daarentegen vallen gemengde50 overeenkomsten, waarbij de belangrijkste 
verplichtingen van de verkoper zien op het leveren van personeel of diensten, buiten de 
werking van het CISG.51 Niet elke internationale koop van een roerende zaak valt onder de 
werking van het CISG; er zijn uitzonderingsgevallen.52  

In de eerste plaats is het CISG niet van toepassing op koopovereenkomsten waarbij de 
koper een consument is, tenzij de verkoper dit niet wist of had moeten weten.53 Het CISG is 
dus in de eerste plaats van belang bij handelskoop.54 Daarnaast vallen koopovereenkomsten, 
die zijn gesloten op een openbare veiling55 en bij een executoriale of bij een anderzijds 
gerechtelijke verkoop56 niet onder de reikwijdte van het CISG. Ten slotte wordt de werking 
van het verdrag uitgesloten voor de koop van effecten, waardepapieren, betaalmiddelen, 
schepen, hovercrafts, luchtvaartuigen en elektriciteit.57  

Hoewel het CISG ziet op koop van roerende zaken, staat inmiddels vast dat ook de 
handel in software binnen de reikwijdte van het CISG kan vallen,58 al moet men onderscheid 
maken tussen koopovereenkomsten en zuivere licentieovereenkomsten.59 
Licentieovereenkomsten vallen in beginsel onder het CISG, maar kunnen onder 
omstandigheden60 als koopovereenkomst gekwalificeerd worden.61  

 
45 Art. 1 lid 1 sub a CISG. 
46 Art. 1 lid 1 sub b CISG. 
47 Art. 100 CISG. 
48 Art. 1 lid 1 CISG. 
49 “Voor zover de koper niet zelf een wezenlijk deel van de benodigde grondstoffen verschaft.” Art. 3 lid 1 
CISG. 
50 CISG-AC Opinie 4, nr. 7.  
51 Art. 3 lid 2 CISG. 
52 Art. 2 CISG. 
53 Art. 2 sub a CISG. 
54 De Nederlandse rechtspraktijk kent geen eenduidige definitie van het begrip ‘handelskoop’, daar de wet het 
begrip in niet kent. In de praktijk zal het met name gaan om de situatie waarin zowel de koper als de verkoper 
beroep- of bedrijfsmatig handelt (een Business2Business-koop). Zie ook: Asser/Hijma 7-I 2019/167 of Wessels, 
Koop: algemeen (Mon. BW nr. B65a) 2015/17. Overigens zou de situatie, waarin een particulier een roerende 
zaak aan een beroeps- of bedrijfsmatig handelende koper verkoopt, strikt genomen ook binnen de reikwijdte van 
het CISG vallen. Immers bepaalt art. 1 lid 3 CISG dat het de toepasselijkheid van het CISG niet van belang is of 
de partijen kooplieden zijn. Daarbij ziet de uitzondering van art. 2 sub a CISG enkel op de situatie dat de koper 
de zaak koopt voor persoonlijke gebruik. Op te maken valt dus dat een eventuele particuliere hoedanigheid van 
de verkoper geen rol speelt. 
55 Art. 2 sub b CISG. 
56 Art. 2 sub c CISG. 
57 Art. 2 sub d, e en f CISG. 
58 Westerdijk & Gerhards, NTHR 2017/3, p. 145 – 146. 
59 Bertrams & Kruisinga 2018, p. 194. 
60 Bijvoorbeeld als zij voor onbepaalde duur geldt en een koopprijs wordt betaald. Flinterman, NTHR 2015/6, p. 
301. 
61 De naam van de overeenkomst is immers niet doorslaggevend, maar de bedoelingen van partijen. Zie: Rb. 
Midden-Nederland 23 maart 2015, ECLI:NL:RBMNE:2015:1096, r.o. 4.9. 
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 De bepalingen van het CISG vormen materieel recht.62 Hoewel het CISG niet van 
dwingend recht is,63 zijn deze regels naar hun aard bindend en gelden uniform voor alle 
overeenkomsten die onder het CISG vallen.64  
 
1.2 – Hoe verhoudt het CISG zich tot Nederlands nationaal recht? 
Zoals hiervoor is aangegeven, is het CISG van aanvullend recht.65 Dit brengt met zich mee, 
dat partijen bij het aangaan van een overeenkomst zelf kunnen kiezen voor werking van het 
CISG en die werking bovendien min of meer zelf vorm kunnen geven.66  
 Het CISG is rechtstreeks van toepassing op koopovereenkomsten, die zijn gesloten 
tussen partijen uit verschillende deelnemende landen.67 Indien één van de partijen níet in een 
deelnemend land is gevestigd, dan is het aan de regels van internationaal privaatrecht om te 
bepalen welk nationaal recht van toepassing is op de overeenkomst.68 In dat geval wordt in de 
eerste plaats gekeken naar welk (nationaal) recht partijen van toepassing hebben verklaard op 
de overeenkomst.69 Indien partijen geen rechtskeuze hebben gemaakt, dan is het recht van het 
vestigingsland van de verkoper van toepassing.70 Als hieruit volgt dat het recht van een 
deelnemend land van toepassing is, dan is het CISG alsnog van kracht. Het CISG maakt 
immers deel uit van de rechtsorde van het deelnemende land.71 Ingeval partijen niet willen dat 
het CISG van toepassing is op de overeenkomst, dienen zij de werking van het CISG expliciet 
uit te sluiten.72  
 Uiteraard gelden de regels van het CISG enkel voor onderwerpen die in het CISG 
geregeld zijn. Voor andere onderwerpen moet alsnog via het internationale privaatrecht 
beoordeeld worden welk nationaal recht daarop van toepassing is. Daarna geldt dat nationale 
recht voor wat de onderwerpen betreft, die niet in het CISG geregeld zijn.73 
 Nederland neemt sinds 1992 deel aan het CISG.74 Op overeenkomsten, die binnen de 
reikwijdte van het CISG vallen en waarop het Nederlandse recht van toepassing is, komen de 
regels van het CISG in de plaats van het Nederlandse nationale recht.75 Dit sluit aan bij het 
gematigde monistische rechtssysteem dat Nederland kent. Een monistisch rechtssysteem is 
geënt op het idee, dat regels van een hogere rangorde voorrang hebben op regels van lagere 
rangorde. Wanneer twee regels niet verenigbaar zijn, wordt de regel van lagere rang buiten 
toepassing gelaten en gaat de regel van hogere rang voor.76  

 
62 Ferrari & Torsello 2018, p. 4. 
63 Bertrams & Kruisinga 2018, p. 190. 
64 Ferrari & Torsello 2018, p. 4. 
65 Bertrams & Kruisinga 2018, p. 190. 
66 Op grond van art. 6 CISG. 
67 Art. 1 lid 1 sub a CISG. 
68 Art. 1 lid 1 sub b CISG. 
69 Art. 3 Verordening (EG) 593/2008 (Rome I). 
70 Art. 4 lid 1 sub a Verordening (EG) 593/2008 (Rome I). 
71 Indien uit de regels van IPR blijkt dat het Nederlandse recht van toepassing is, dan is de rechter zelfs verplicht 
om het CISG toe te passen op grond van art. 2 van de wet van 18 december 1991, Stb. 1991, nr. 753.  
72 Bertrams & Kruisinga 2018, p. 111 – 112. 
73 Bertrams & Kruisinga 2018, p. 185.  
74 Dat wil zeggen dat Nederland een verdragsluitend land is in de zin van art. 1 CISG. 
75 Zoals Boek 6 en 7 BW. Zie: Bertrams & Kruisinga 2018, p. 110. 
76 Dit komt in Nederland publiekrechtelijk tot uiting in de Grondwet, zoals in art. 94 Gw. Tegenover het 
monistische systeem staat het dualistisch systeem, waarin nationale rechters enkel nationaal recht toepassen. In 
een dualistisch systeem wordt een internationaalrechtelijke regel pas van toepassing wanneer deze is omgezet 
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1.3 – Uniforme interpretatie 
De eis van uniforme interpretatie77 van het CISG betekent, dat de bewoordingen van het 
CISG autonoom uitgelegd en geïnterpreteerd moeten worden. Een autonome uitleg betekent, 
dat de door het CISG gebruikte begrippen een eigen, op zichzelf staande, betekenis en 
definitie hebben. Deze staat geheel los van de betekenissen, die nationale rechtssystemen van 
deelnemende landen aan die begrippen toekennen.78 Een juiste lezing van de bepalingen van 
het CISG brengt dus met zich mee dat nationale betekenissen van juridische begrippen 
losgelaten moeten worden.79  

Daarnaast instrueert het CISG om bij de interpretatie van bepalingen uit het CISG de 
“naleving van de goede trouw in de internationale handel te bevorderen.”80 Men moet het 
begrip ‘goede trouw’ niet verwarren met de betekenis die het Nederlandse recht daaraan geeft. 
In het kader van het CISG wordt ermee bedoeld, dat de rechter de bepalingen van het CISG 
“op een eerlijke en redelijke wijze” moet toepassen. Overigens heeft de instructie beperkte 
werking; het verplicht de rechter enkel om oplossingsgericht te zijn en daarbij eerlijkheid en 
redelijkheid na te streven en is geen instrument waarmee de rechter het recht naar zijn hand 
kan zetten om die oplossing te bewerkstelligen.81  

Helaas bezigt het CISG ook begrippen die niet autonoom binnen het CISG uitgelegd 
kunnen worden. Dergelijke gevallen moeten aan de hand van de algemene beginselen, die aan 
het CISG ten grondslag liggen, worden uitgelegd.82 Als die beginselen geen uitkomst bieden, 
kan aansluiting gezocht worden bij het nationale recht dat volgens de regels van internationaal 
privaatrecht van toepassing is.83 Dit is uitsluitend een laatste redmiddel.84 Hoewel de twee 
instructies85 in de literatuur86 aparte functies toegeschreven krijgen,87 is er volgens Magnus 
geen duidelijke scheidslijn tussen de twee en is er sprake van een samenspel tussen beiden.88 

Voorts kunnen rechters verschillende methoden gebruiken om de bepalingen van het 
CISG uit te leggen. Om te beginnen kunnen rechters zich baseren op de letterlijke betekenis 
van begrippen. Mocht de letterlijke betekenis geen uitkomst bieden, dan kan de rechter de 
wetsgeschiedenis89 van het CISG en de desbetreffende bepalingen erbij betrekken.90 

 
naar nationaal recht. Een dergelijke dualistische opzet leent zich overigens niet voor de toepassing van het CISG. 
Het CISG bepaalt immers zelf wanneer haar regels toegepast moeten worden. Zie ook Kooijmans 2002, par. 5.1. 
77 Art. 7 lid 1 CISG. 
78 Saidov 2008, p. 3. 
79 Dus ook van Nederlandse betekenissen. Dit is interessant in het licht van art. 12 Verordening (EG) 593/2008 
(Rome I). Waar geldend, bepaalt dit artikel o.a. dat uitleg van de overeenkomst door het nationale recht beheerst 
wordt. Het CISG maakt, bij deelnemende landen, deel uit van dat nationale recht. Nu het CISG zelf de uitleg van 
overeenkomsten regelt, is daarin geen rol weggelegd voor de (onderliggende) nationale regels.   
80 Art. 7 lid 1 CISG. 
81 Magnus 2009, p. 42 – 43. 
82 Art. 7 lid 2 CISG. 
83 Zoals bij het vraagstuk van ‘vertegenwoordiging’ het geval is. Bertrams & Kruisinga 2018, p. 189. 
84 Deel II (explanatory note), nr. 13 CISG. 
85 Van art. 7 lid 1 en lid 2 CISG. 
86 Zie ook Kruisinga 2004, par. 1.5 en par. 1.6.  
87 Interpretatie resp. het vullen van leemtes. 
88 Magnus 2009, p. 39. 
89 Ofwel de ‘travaux préparatoires’. 
90 Ingevolge art. 32 van het Verdrag van Wenen inzake het Verdragenrecht. Zie ook Germain 2016, p. 34. 
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Daarnaast kunnen jurisprudentie, literatuur en rechtsvergelijking helderheid bieden.91 Daarbij 
moet de rechter te allen tijde de context van de CISG-bepalingen betrekken.92 

Die contextuele interpretatie verwikkelt de opbouw van het CISG en de plaatsing van 
een bepaling binnen de systeemtechnische opbouw met de betekenis die die bepaling heeft.93 
Die context wordt niet alleen gevormd door de tekst van het CISG zelf.94 Bij die context 
horen ook aanhorige zaken, zoals aanverwante afspraken, gebruiken en internationaal recht.95 
Daaruit volgt, dat ook uitlegkwesties van andere handelsrechtelijke verdragen kunnen 
bijdragen aan een uniforme uitleg van het CISG.96 Volgens Magnus is deze uitbreiding nog 
altijd te eng, omdat er bruikbare officiële bronnen zijn die niet onder het begrip ‘context’ 
zouden vallen.97 Het lijkt voor de hand liggend, dat ook de opinies van een speciaal daarvoor 
in het leven geroepen adviesraad als de CISG-AC tot de context zouden moeten behoren. 
 Om de uniforme interpretatie van het CISG te garanderen is het wenselijk, dat 
nationale rechters bij de uitleg van bepalingen van het CISG ook jurisprudentie uit overige 
deelnemende landen betrekken.98 Ter bevordering daarvan houdt UNCITRAL jurisprudentie 
aangaande het CISG bij in een openbare database99 en een naslagwerk.100 Diverse uitspraken 
wijzen er echter op dat het slechts gaat om een instructie aan nationale rechters van 
deelnemende landen en dat buitenlandse jurisprudentie niet bindend is.101 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
91 Betrams & Kruisinga 2018, p. 199. 
92 Ferrari & Torsello 2018, p. 19. 
93 Magnus 2009, p. 54. 
94 Art. 31 lid 2 en lid 3 Verdrag van Wenen inzake het Verdragenrecht. 
95 Magnus 2009, p. 55. 
96 Uiteraard voor zover deze op dezelfde beginselen zijn gestoeld. Ferrari & Torsello 2018, p. 20. 
97 Zoals bijvoorbeeld de ‘UNCITRAL Digest of Case Law’. Magnus 2009, p. 55. 
98 UNCITRAL Digest of Case Law, art. 7 nr. 7. 
99 http://www.uncitral.org/clout/. 
100 UNCITRAL Digest of Case Law. 
101 UNCITRAL Digest of Case Law, art. 7 nr. 8. 
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H2 - Non-conformiteit 
 
2.1 – Wat is non-conformiteit in de zin van art. 35 CISG? 
Art. 35 CISG verplicht de verkoper om zaken conform de inhoud van de overeenkomst te 
leveren.102 Dit artikel biedt geen afgebakend (non-)conformiteitsbegrip, maar levert 
handvatten voor de beoordeling of een geleverde zaak wel of niet conform is geleverd.  

Allereerst wordt een specifieke, maar niet-limitatieve,103 opsomming gegeven van 
gronden waarop een zaak non-conform kan zijn.104 Vervolgens worden een aantal 
omstandigheden opgenoemd op grond waarvan een zaak eveneens non-conform kan zijn,105 
alsmede een vrijwaringsgrond voor de verkoper.106  

Als vaststaat dat er sprake is van een gebrek, maakt de aard of ernst van dat gebrek 
niet uit voor de vaststelling van non-conformiteit. Het CISG hanteert namelijk een uniform 
conformiteitsbegrip, dat geen onderscheid maakt tussen verschillende soorten gebreken.107  

Wat de aard van een gebrek betreft is enkel het onderscheid tussen non-conformiteit en 
het leveren van zaken met rechtsgebreken of waar intellectuele eigendomsrechten van derden 
op rusten van belang. Dergelijke gebreken leiden namelijk niet tot non-conformiteit, maar 
kennen een eigen regeling in de artikelen 41 en 42 CISG.108 

Wat de ernst van een gebrek betreft, is deze enkel van invloed op de stappen die de 
koper op grond van het CISG kan nemen.109 Dit betekent dat geringe gebreken wel leiden tot 
non-conformiteit, maar dat die geringe aard, afhankelijk van de voorwaarden die het CISG 
aan sancties stelt, gelijktijdig aan een succesvolle actie jegens de verkoper in de weg kan 
staan.110 

De verkoper is aansprakelijk voor non-conformiteit, “indien de zaken niet aan de 
overeenkomst beantwoorden op het tijdstip waarop het risico op de koper overgaat”.111 Wat 
het moment van risico-overdracht is zal veelal blijken uit de overeenkomst.112 De mogelijke 
aansprakelijkheid van de verkoper eindigt echter niet op het moment van risico-overdracht, 
omdat de koper gebreken ook op een later moment kan ontdekken.113 

 
102 Deze verplichting op grond van art. 35 CISG, om conforme zaken te leveren, is secundair aan de op zichzelf 
staande verplichting van de verkoper op grond van artt. 31 – 34 CISG om daadwerkelijk zaken te leveren. 
Kruisinga 2004, H2 par. 3. 
103 Ferrari & Torsello 2018, p. 264. 
104 Art. 35 lid 1 CISG. 
105 Art. 35 lid 2 CISG. 
106 Art. 35 lid 3 CISG. 
107 Zo leidt ook een zogenaamd ‘aliud’ (wanneer geheel andere zaken worden geleverd dan overeengekomen) tot 
non-conformiteit o.g.v. art. 35 CISG. Kruisinga 2004, H2 par. 2 en par. 7.  
108 Bertrams & Kruisinga 2018, par. 39.8. 
109 Zo eisen bijvoorbeeld art. 50 CISG dat voor een succesvolle vordering tot vermindering van de koopprijs er 
sprake moet zijn van waardevermindering van de zaken door de non-conformiteit en art. 74 CISG dat de koper 
schade moet leiden om op grond van de non-conformiteit voor een schadevergoeding in aanmerking te komen. 
110 Kruisinga 2004, H2 par. 6. 
111 Art. 36 lid 1 CISG. 
112 Zoals bijv. op grond van één van de afgesproken Incoterms. Mocht er in de overeenkomst geen regeling zijn 
getroffen met betrekking tot de risico-overgang, dan is daarvoor de regeling van artt. 66 – 69 CISG van 
toepassing. Zie ook: Bertrams & Kruisinga 2018, par. 40.2. 
113 Art. 36 lid 1 CISG. Wel moet dat gebrek dan al aanwezig zijn geweest op het moment van de risico-
overdracht. Indien het gebrek daadwerkelijk ná het moment van risico-overdracht is ontstaan, dan kan de 
verkoper daarvoor enkel aansprakelijk zijn op grond van art. 36 lid 2 CISG. Het gebrek moet dan te wijten zijn 
“aan een tekortkoming in de nakoming van een van” de verplichtingen van de verkoper. Bij het verbreken van 
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Hoewel art. 35 CISG niet regelt bij welke partij de bewijslast ligt ten aanzien van dat 
artikel114 en er internationaal niet één lijn wordt getrokken,115 is de heersende praktijk dat het 
bewijslastverdelingsvraagstuk middels uitleg van het CISG opgelost moet worden.116 In deze 
praktijk ligt de bewijslast niet bij één partij, maar vloeit over en weer, al naar gelang de 
omstandigheden.117 
 Omdat het (non-)conformiteitsvraagstuk geheel bepaald wordt door art. 35 CISG en 
een afgebakend (non-)conformiteitsbegrip ontbreekt, zal dit artikel ontleden moeten worden.  
 
2.1.1 – Art. 35 lid 1 CISG 
Op grond van art. 35 lid 1 CISG moet de (non-)conformiteit van een geleverde zaak bepaald 
worden aan de hand van de inhoud van de overeenkomst:  
 

“De verkoper dient zaken af te leveren waarvan de hoeveelheid, de kwaliteit en de 
omschrijving voldoen aan de in de overeenkomst gestelde eisen en die zijn verpakt op de in de 
overeenkomst vereiste wijze.”  
 
Doorslaggevend118 is hetgeen de overeenkomst zelf bepaalt ten aanzien van de hoeveelheid, 
kwaliteit en omschrijving van de zaken.119 De overeenkomst geeft zelf de criteria waaraan de 
conformiteit van een geleverde zaak moet worden getoetst. Ook het gedrag en de 
mededelingen van de verkoper spelen hierbij een rol, omdat zaken aan alle eigenschappen 
moeten voldoen die de verkoper daaraan heeft toegedicht.120 Daarnaast moet rekening 
gehouden worden met eventuele industrie- of branchenormen voor bepaalde soorten zaken.121  
 Doordat de conformiteitscriteria122 van art. 35 lid 1 CISG in de koopovereenkomst zelf 
zijn vastgelegd,123 zijn uitleg en interpretatie van die overeenkomst van cruciaal belang voor 
de conformiteitstoetsing. Op grond van art. 8 lid 1 CISG moet de overeenkomst subjectief124 

 
een afgegeven garantie biedt deze bepaling de koper bovendien een verlichting van zijn bewijslast. Kruisinga 
2004, H2 par. 5. 
114 Sterker nog: “there are no clear and detailed rules on the burden of proof in international law of the kind that 
are found in many national legal systems.” Linne, Pace Int’l L. Rev. 2008, p. 32.  
115 UNCITRAL Digest of Case Law, art. 35 nr. 17. 
116 Zie bijvoorbeeld Ferrari 2001, H. II, Kröll, Annals FLB BLR 2011, p. 169, Schroeter, ITBLR 2017/XX, p. 209 
e.v. of Orlandi, J.L. & Com. 2020/38, p. 127. Wees erop attent dat het CISG niet de bewijslast regelt voor 
onderwerpen, die buiten de reikwijdte van het CISG vallen. Zie: Kröll, J.L. & Com. 2006, p. 49. 
117 In de eerste plaats dienen beide partijen bewijs aan te brengen voor hun eigen stelling. Als een partij een 
beroep doet op een uitzonderingspositie, dan moet die partij de geldigheid van de uitzondering bewijzen. Ten 
slotte kunnen bijzondere omstandigheden tot een omkering van de bewijslast nopen. Zie: Schroeter, ITBLR 
2017/XX, p. 214. Voor een voorbeeld van bijzondere omstandigheden die nopen tot een omkering van de 
bewijslast, zie: Bundesgerichtshof (Duitsland) 30 juni 2004, VIII ZR 321/03 (Engelse vertaling beschikbaar op 
cisg-online.org onder nr. 847). De leer is echter gestoeld op een ingewikkelde en enigszins gekunstelde 
constructie. Niet voor niks is er ook steun te vinden voor de opvatting, dat de bewijslastverdeling een onderwerp 
is dat juist niet door het CISG geregeld wordt en daardoor door het nationale recht afgewikkeld moet worden. 
Zie ook: DiMatteo, ITBLR 2017, p. 220 e.v. 
118 Kruisinga 2004, H2 par. 4.1. 
119 In de breedst mogelijke zin; dus ook de afspraken omtrent de verpakking vallen hieronder. 
120 Gilette 2016, par. 5.3. 
121 Zo kan het binnen een bepaalde branche bijvoorbeeld normaal zijn om zaken met een vastgestelde foutmarge 
te leveren. Gilette 2016, par. 5.3.2. 
122 Hoeveelheid, kwaliteit en omschrijving. 
123 Deze kunnen zowel expliciet als impliciet vastgelegd zijn. Bertrams & Kruisinga 2018, par. 39.2. 
124 Dat wil zeggen dat de overeenkomst moet worden uitgelegd vanuit de intenties van de contractspartijen. 
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geïnterpreteerd worden. Wanneer de intentie van de ene partij niet kenbaar was, of had 
kunnen zijn, bij de wederpartij, moet de overeenkomst op grond van art. 8 lid 2 CISG 
objectief125 uitgelegd worden.126 Om deze reden, is het van groot belang dat de eigenschappen 
waar de zaken aan moeten voldoen duidelijk en precies in de overeenkomst worden 
opgenomen.127 
 Door de uniforme toepassing van het conformiteitsbegrip, levert elke128 afwijking van 
de overeengekomen hoeveelheid, kwaliteit of omschrijving op grond van art. 35 lid 1 CISG 
non-conformiteit op.129  
 
2.1.2 – Art. 35 lid 2 CISG 
Het is mogelijk dat de koper een gebrek constateert, die niet te scharen is onder hetgeen de 
overeenkomst beschrijft. Wanneer de overeenkomt niks130 bepaalt over de aard van een 
gebrek, biedt art. 35 lid 1 CISG geen uitkomst. In die gevallen moet de (non-)conformiteit 
beoordeeld worden middels art. 35 lid 2 CISG.131  

Hierin staan objectieve criteria132 die functioneren als minimumstandaarden,133 
waarop men kan terugvallen bij leemtes in de overeenkomst. Wat in art. 35 lid 2 CISG staat 
vermeld, kan geacht worden stilzwijgend door partijen te zijn overeengekomen, tenzij anders 
is overeengekomen.134  
 Art. 35 lid 2 CISG is onderverdeeld in 4 parten. Aan twee daarvan135 moet te allen 
tijde worden voldaan, terwijl er aan de andere twee136 alleen hoeft te worden voldaan wanneer 
bepaalde voorwaarden worden vervuld.137 
 
2.1.2.1 – Normaal gebruik 
Art. 35 lid 2 sub a CISG stelt, dat zaken non-conform, indien zij niet “geschikt zijn voor de 
doeleinden waarvoor zaken van dezelfde omschrijving gewoonlijk zouden worden gebruikt.”  

Het gaat hier dus om het normale doel of gebruik van de zaken.138 Het maakt niet uit 
of de koper voornemens is de zaken zelf te gebruiken. Traditioneel139 moeten de zaken op zijn 

 
125 Dat wil zeggen: vanuit een redelijk persoon naar de overeenkomst kijkend. Hierbij dient wel rekening 
gehouden te worden met de culturele achtergrond van partijen. Zie ook: Gilette 2016, par. 5.3.2. 
126 Kruisinga 2004, H2 par. 4.1. 
127 Kruisinga 2004, H2 par. 4.1. 
128 Zelfs wanner de verkoper meer zaken levert, of zaken levert van een hogere kwaliteit, dan overeengekomen is 
er strikt genomen sprake van non-conformiteit op grond van art. 35 lid 1 CISG. Ferrari & Torsello 2018, p. 265 – 
266. 
129 Bertrams & Kruisinga 2018, par. 39.2. 
130 Of onvoldoende duidelijk. Bertrams & Kruisinga 2018, par. 39.3. 
131 Zie ook: Schlechtriem 1984, p. 6-20. 
132 Bertrams & Kruisinga 2018, par. 39.3. 
133 Ferrari & Torsello 2018, p. 268. 
134 Art. 35 lid 2 CISG (aanhef).  
135 Art. 35 lid 2 sub a en d CISG. 
136 Art. 35 lid 2 sub b en c CISG. 
137 Ferrari & Torsello 2018, p. 268. 
138 De staat van de zaken is dus in beginsel niet van belang, tenzij die staat het gebruik van die zaken belemmert. 
UNCITRAL Digest of Case Law, art. 35 nr. 8. 
139 Het gaat hier om een commerciële toetsing die afkomstig is uit Angelsaksische rechtssystemen. NAI 15 
oktober 2002, nr. 2319, par. 68. 
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minst geschikt zijn om door te verkopen,140 maar die zienswijze werd in 2002 verworpen ten 
faveure van de eis dat zaken van ‘redelijke’ kwaliteit moeten zijn om normaal gebruik 
mogelijk te maken.141 In 2012 is die standaard vervangen door: 

 
“the goods only meet the requirements of the ordinary purpose under this provision if 

they generally fulfil the expectations which an average user would have, based on an 
objective standard and common circumstances of use.”142 
 
Dit lijkt thans de geldende maatstaf voor de geschiktheid van zaken voor normaal gebruik.143 
Wat aan jurisprudentie opvalt is, dat verschillende rechters op verschillende manieren144 naar 
deze toetsing kijken. Dit maakt het complexer dan nodig.145 

Hoe het ook zij, de kwalitatieve vereisten voor normaal gebruik staan nergens zwart 
op wit en kunnen veel aspecten omvatten. Deze zijn afhankelijk van de omstandigheden. Zo 
mag bijvoorbeeld voedsel niet schadelijk zijn voor de gezondheid146 en moeten zaken een 
bepaalde tijd meegaan.147  
 
2.1.2.2 – Bijzonder gebruik 
Als zaken geschikt zijn voor normaal gebruik, maar de koper juist een heel ander doel of 
gebruik van die zaken voor ogen heeft, is er in beginsel geen sprake van non-conformiteit als 
blijkt dat die zaken niet voor dat andere doel geschikt zijn.148  

Dat wordt anders als er aan de voorwaarden van art. 35 lid 2 sub b CISG wordt 
voldaan. Deze bepaling stelt dat er sprake is van non-conformiteit als zaken niet geschikt zijn 
voor het bijzondere doel dat de koper voor ogen heeft, indien dat bijzondere doel 
“uitdrukkelijk of stilzwijgend aan de verkoper ter kennis is gebracht op het tijdstip van het 
sluiten van de overeenkomst” en de verkoper daartegen geen bezwaar had.149  

Het is niet nodig dat het beoogde bijzondere gebruik in de koopovereenkomst is 
vastgelegd, zolang deze aan de verkoper bekend is gemaakt.150 Vereist is dat ‘een redelijke 

 
140 Het CISG regelt immers voornamelijk koopovereenkomsten tussen bedrijven onderling, waardoor de zaken 
primair commercieel gebruikt zullen worden. Ferrari & Torsello 2018, p. 269. 
141 NAI 15 oktober 2002, nr. 2319, par. 117. 
142 Bundesgerichtshof (Duitsland) 26 september 2012, VIII ZR 100/11, r.o. 20. Engelse vertaling beschikbaar op: 
iicl.law.pace.edu. 
143 Ferrari & Torsello 2018, p. 269. 
144 Door nationale ogen. 
145 Zelfs geleerden zien soms door de bomen het bos niet meer. Zie ook: Ferrari & Torsello 2018, p. 269. Uit de 
voornoemde uitspraak van het Bundesgerichtshof van 15 oktober 2012 concluderen zij (onder verwijzing naar 
oudere jurisprudentie), dat die uitspraak betekent dat de zaken “must primarily be fit for commercial purposes, 
which, in turn, requires them to be at least fit for resale.” Dit terwijl het NAI in haar uitspraak van 15 oktober 
2002 helder uiteenzet hoe deze visies elkaar juist uitsluiten. 
146 Bundesgerichtshof (Duitsland) 2 maart 2005, VIII ZR 67/04, r.o. 3b. Engelse vertaling beschikbaar op: 
iicl.law.pace.edu. 
147 Cour d’Appel de Grenoble (Frankrijk) 15 mei 1996, 94/0258. Originele tekst en Engelstalig uittreksel 
beschikbaar op uncitral.org/clout onder CLOUT-zaaknummer 204.  
148 Ferrari & Torsello 2018, p. 271. 
149 Christiaans & Van Wechem in: T&C Vermogensrecht 2021, art. 35 WKV, aant. 3. 
150 Ferrari & Torsello 2018, p. 271. 
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verkoper’ krachtens de omstandigheden op de hoogte had kunnen zijn van het beoogde 
bijzondere gebruik, waardoor er een lichte(re) bewijslast op de koper rust.151  

Omdat het de koper is die een bepaald gebruik voor ogen heeft, moet deze bepaling 
eng uitgelegd worden. Dit om de verkoper te beschermen tegen het risico, dat hij gebonden 
wordt zonder zijn akkoord.152 Ook omdat het beoogde bijzondere gebruik niet uitdrukkelijk 
aan de verkoper medegedeeld hoeft te worden; dat kan ook stilzwijgend. Wel is er sprake van 
een ondergrens. Zo brengt het informeren over de plaats van aflevering van zaken niet met 
zich mee, dat daarmee ook het beoogde bijzondere gebruik van die zaken is 
gecommuniceerd.153 Evenmin is voldoende om de verkoper pas na het sluiten van de 
overeenkomst te informeren over het beoogde bijzondere gebruik.154 
 Een uitzondering op het voorgaande is de situatie waarin “uit de omstandigheden blijkt 
dat de koper niet vertrouwde of redelijkerwijs niet mocht vertrouwen op de vakbekwaamheid 
en het oordeel van de verkoper.”155 A contrario is een bijkomend vereiste voor een succesvol 
beroep op deze bepaling, dat de koper, bij het sluiten van de overeenkomst, moet hebben 
vertrouwd op de vaardigheid en deskundigheid van de verkoper wat betreft de geschiktheid 
van de zaken voor het beoogde gebruik. In de regel wordt aangenomen dat dergelijk 
vertrouwen bestaat, wanneer de verkoper een expert is op het gebied van de verkoop (of 
fabricage) van zaken die bestemd zijn voor het bijzondere gebruik, dat de koper voor ogen 
heeft. Daarentegen zal in de regel een dergelijk vertrouwen niet bestaan, wanneer de koper de 
expert is en de verkoper de koper informeert dat hij geen speciale kennis heeft van het 
bijzondere doel dat de koper voor ogen heeft.156 
 Het mag dan ook geen verrassing zijn dat deze bepaling een informatieplicht voor de 
verkoper met zich meebrengt, voor het geval de zaak niet geschikt is voor het doel waarvoor 
de koper het wil gebruiken.157 

 
2.1.2.3 – Monsters en modellen 
Art. 35 lid 2 sub c CISG bepaalt dat, als de verkoper een “monster of model aan de koper 
heeft aangeboden”, de zaken ook “de hoedanigheden bezitten van” die monsters of modellen. 
Zo niet, dan is er sprake van non-conformiteit van die zaken, tenzij anders is 
overeengekomen. 

Door het aanbieden van monsters of modellen verbindt de verkoper zich aan de 
verplichting dat een verkochte zaak alle eigenschappen van dat proefstuk bevat, waardoor de 
staal onderdeel van de overeenkomst wordt.158 Zaken moeten dan in beginsel alle kenmerken 
van het desbetreffende monster of model bevatten.159 

 
151 Kruisinga 2004, H2 par. 4.3. 
152 Ferrari & Torsello 2018, p. 271. 
153 Ferrari & Torsello 2018, p. 272. 
154 Concl. A-G E.B. Rank-Berenschot, ECLI:NL:PHR:2021:101, par. 2.7, bij HR 2 juli 2021, 
ECLI:NL:HR:2021:1037. 
155 Art. 35 lid 2 sub b CISG. 
156 Kruisinga 2004, H2 par. 4.3. 
157 Kruisinga 2004, H2 par. 8. 
158 Kruisinga 2004, H2 par. 4.4.  
159 Voor zover het desbetreffende monster of model gelijk is aan wat in de overeenkomst is bepaald. Ferrari & 
Torsello 2018, p. 272. 
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Voor automatische binding aan het proefstuk is vereist dat de verkoper die intentie 
had.160 Zo kan expliciet in de overeenkomst opgenomen worden dat de verkoper niet aan het 
aangeboden monster of model gebonden is.161 Het kan ook zijn dat het monster afwijkt van 
hetgeen in de overeenkomst is bepaald; in dat geval is de overeenkomst leidend. Als een zaak 
afwijkt van het monster, maar wel overeenkomstig de overeenkomst is, is er derhalve geen 
sprake van non-conformiteit.162 Daarnaast kan binding ontbreken, wanneer het tonen van een 
proef in een bepaalde branche een specifiek of beperkt doel heeft.163 

Deze bepaling kan nadelig uitpakken voor de koper. Hij zou namelijk stilzwijgend 
akkoord kunnen gaan met een gebrek dat het desbetreffende monster of model bevat, voor 
zover hij deze gemakkelijk had kunnen ontdekken.164 Uiteindelijk kan deze bepaling 
voorgaan op de eerdere bepalingen omtrent het gebruik van de zaak.165 Als deze bepaling 
uitsluitsel geeft over de (non-)conformiteit van een zaak, komt men immers niet meer toe aan 
toetsing of die zaak geschikt is voor zijn normale of bijzondere gebruik. 
 
2.1.2.4 – Verpakking 
Ook ondeugdelijke verpakking van zaken kan leiden tot non-conformiteit. Art. 35 lid 2 sub d 
CISG bepaalt namelijk dat zaken, die niet “zijn verpakt op de voor zodanige zaken 
gebruikelijke wijze” non-conform zijn. Zaken waarvoor geen gangbare wijze van verpakking 
bestaat, moeten op een “passende wijze” verpakt worden “met het oog op bescherming en 
behoud van de zaken”.  

Bij de beantwoording van de vraag of de verpakking passend is, zijn o.a. de aard van 
het goed, de klimatologische omstandigheden en de wijze en duur van het transport166 van 
belang.167 Het betreft enkel een minimumstandaard, voor het geval er tussen partijen geen 
afspraken zijn gemaakt over de verpakking.168 
 Deze verplichting geldt tot het moment van levering van de zaak. Dat betekent dus dat 
de verkoper ervoor zorg moet dragen, dat de verpakking adequaat is om de zaak gedurende 
het transport te beschermen. Dat betekent, dat de verkoper zich moet vergewissen van de 
route die het transport af zal leggen.169 
  
2.1.3 – Vrijwaring 
Art. 35 CISG eindigt met een bepaling die de verkoper enige bescherming biedt. Het derde lid 
bepaalt namelijk dat de verkoper niet aansprakelijk is wegens non-conformiteit op grond van 
het tweede lid van dit artikel, als “de koper op het tijdstip van het sluiten van de overeenkomst 

 
160 Ferrari & Torsello 2018, p. 272. 
161 Kruisinga 2004, H2 par. 4.4. 
162 Ferrari & Torsello 2018, p. 272. 
163 Kruisinga 2004, H2 par. 4.4. 
164 Kruisinga 2004, H2 par. 4.4. Er rust wel een bewijslast op de verkoper om aan te tonen dat het aangeboden 
monster of model eenzelfde gebrek kent als de geleverde zaken. Landgericht Berlin (Duitsland) 15 september 
1994, 52 S 247/94. Engelse vertaling beschikbaar op: iicl.law.pace.edu. 
165 Ferrari & Torsello 2018, p. 272. 
166 Ferrari & Torsello 2018, p. 273. 
167 Kruisinga 2004, H2 par.  
168 Ferrari & Torsello 2018, p. 273. 
169 Deze verplichting geldt ongeacht of de verkoper of de koper zorgdraagt voor het transport. Dit volgt o.a. uit 
het doel van het CISG: dat de zaken geschikt moeten zijn voor het beoogde gebruik daarvan. Kruisinga 2004, H2 
par. 4.4. 
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wist of had behoren te weten dat de zaken niet aan de overeenkomst beantwoorden.” Deze 
bepaling staat dus niet in de weg aan aansprakelijkheid op grond van het eerste lid.  
 Het is aan de verkoper om te bewijzen dat de koper de desbetreffende kennis had. De 
woorden ‘had behoren te weten’ verlichten die bewijslast voor de verkoper. 170 Voldoende is 
dat de koper ten tijde van de koop niet onwetend had kunnen zijn.171 Voor de beoordeling 
hiervan moet worden uitgegaan van de positie van de koper.172  
 Deze bepaling kent een wisselwerking met art. 35 lid 2 sub c CISG. Als de geleverde 
zaak hetzelfde gebrek vertoond als een getoond monster, dan kan deze bepaling mogelijk aan 
een succesvol beroep op non-conformiteit in de weg staan.173 Hetzelfde geldt wanneer de 
koper door zijn eigen nalatigheid niet op de hoogte was van het gebrek.174 Dit kan een 
onderzoeksplicht voor de koper impliceren.  

Anders wordt het, wanneer de koper door toedoen van de verkoper onwetend was 
omtrent het gebrek.175 In dat geval komt de verkoper geen bescherming toe krachtens deze 
bepaling.176  
  
2.2 – Hoe verhoudt het non-conformiteitsbegrip van art. 35 CISG zich tot art. 7:17 BW? 
In het Nederlandse rechtssysteem is het conformiteitsbeginsel te vinden in art. 7:17 lid 1 BW. 
Deze houdt, evenals art. 35 CISG, een verdieping177 in van de hoofdverplichting van de 
verkoper om een verkochte zaak af te leveren.178 Net als art. 35 CISG ziet deze bepaling op de 
materiële eigenschappen van zaken.179 Waar de reikwijdte van art. 35 CISG beperkt wordt 
door het materiële toepassingsbereik van het CISG, kent art. 7:17 BW geen beperking; die is 
van toepassing op álle koopovereenkomsten. Het beginsel luidt als volgt: 
 
 “De afgeleverde zaak moet aan de overeenkomst beantwoorden.” 
 
Het valt gelijk op, dat dit beginsel veel algemener is verwoord dan in art. 35 CISG.180 
Daarmee lijkt het Nederlandse conformiteitsbeginsel ook meer te omvatten dan het 
conformiteitsbeginsel uit het CISG. Immers moeten afgeleverde zaken volgens het CISG 
allereerst aan de overeengekomen kwantiteit, kwaliteit, omschrijving en verpakking 
beantwoorden, waar de zaken volgens het BW alomvattend aan ‘de overeenkomst’ moeten 
beantwoorden. Dat wil zeggen, dat elk verschil tussen de feitelijk afgeleverde zaak en hetgeen 
in de overeenkomst is bepaald ertoe leidt dat die zaak non-conform is.181  

 
170 Kruisinga 2004, H2 par. 10. 
171 Ferrari & Torsello 2018, p. 273 – 274. 
172 Kruisinga 2004, H2 par. 10. 
173 Kruisinga 2004, H2 par. 10. 
174 Ferrari & Torsello 2018, p. 274. 
175 Zelfs als aan alle elementen van art. 35 lid 3 CISG wordt voldaan. 
176 Dit is in lijn met het onderliggende beginsel van het CISG, dat de koper beschermd moet worden tegen 
frauduleuze verkopers. Ferrari & Torsello 2018, p. 274. 
177 In de vorm van een verbintenisrechtelijke kwaliteitseis. 
178 Wessels, Koop: algemeen (Mon. BW) 2015/33. 
179 Castermans & Krans in: T&C Burgerlijk Wetboek 2021, art. 7:17 BW, aant. 2. 
180 Er is sprake van een open norm. Hondius & Mak 2020, par. 7.10. 
181 Parl. Gesch. BW Inv. 3, 5 en 6 Boek 7 titels 1, 7, 9 en 14 1991, p. 118. 
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 In het kader van art. 7:17 BW moet een eventueel gebrek in beginsel aanwezig zijn bij 
de aflevering van de zaken.182 Dat is objectief gezien het toetsingsmoment.183 Bij toepassing 
van art. 35 CISG is het toetsingsmoment het moment van risico-overdracht.184 In tegenstelling 
tot art. 35 CISG, moet men bij toepassing van art. 7:17 BW wel rekening houden met de 
omstandigheid dat een gebrek pas na aflevering ontstaat.185  

Bij het beoordelen van conformiteit op grond van art. 7:17 BW dient men “alle van 
belang zijnde omstandigheden” in aanmerking te nemen, “waaronder ook de mededelingen 
die de verkoper over de zaak heeft gedaan.”186 Kortom, een beroep op art. 7:17 BW moet 
worden beoordeeld aan de hand van “alle relevante omstandigheden van het geval”.187 
 Hoewel de reikwijdte van art. 7:17 lid 1 BW al elk mogelijk gebrek omvat, diepen de 
leden 2 t/m 4 het conformiteitsbeginsel uit door het benoemen van specifieke gronden van 
non-conformiteit. Het gaat om een niet-limitatieve opsomming188 en vormt dus geen 
beperking van het non-conformiteitsbeginsel. Art. 7:17 lid 2 BW begint met de volgende zin: 
 

“Een zaak beantwoordt niet aan de overeenkomst indien zij, mede gelet op de aard 
van de zaak en de mededelingen die de verkoper over de zaak heeft gedaan, niet de 
eigenschappen bezit die de koper op grond van de overeenkomst mocht verwachten.” 

 
Hiermee wordt het conformiteitsbeginsel ingekaderd, door te onderstrepen wanneer er niet 
aan het beginsel wordt voldaan. Hieruit blijkt dat de afzonderlijke bepalingen in art. 7:17 BW 
in onderlinge samenhang gelezen moeten worden. Dit is een wezenlijk verschil met de manier 
waarop de verschillende bepalingen van art. 35 CISG toegepast moeten worden. De gronden 
van non-conformiteit uit art. 35 CISG staan nagenoeg op zichzelf.  

Art. 7:17 lid 2 BW vervolgt met een verduidelijking: 
 
“De koper mag verwachten dat de zaak de eigenschappen bezit die voor een normaal 
gebruik daarvan nodig zijn en waarvan hij de aanwezigheid niet behoefde te 
betwijfelen, alsmede de eigenschappen die nodig zijn voor een bijzonder gebruik dat 
bij de overeenkomst is voorzien.” 

 
Hiermee betrekt het Nederlandse conformiteitsbegrip het normale en, voor zover voorzien in 
de overeenkomst, het bijzondere gebruik bij de (non-)conformiteitsbeoordeling. De 
bewoordingen maken duidelijk dat uitleg van de overeenkomst en de omstandigheden van het 

 
182 Castermans & Krans in: T&C Burgerlijk Wetboek 2021, art. 7:17 BW, aant. 1. 
183 Parl. Gesch. BW Inv. 3, 5 en 6 Boek 7 titels 1, 7, 9 en 14 1991, p. 118. 
184 Het moment van risico-overdracht hoeft niet samen te vallen met het moment van aflevering. Zeker niet 
gezien het internationale kader van het CISG en de mate van contractsvrijheid die partijen op grond van het 
CISG genieten. 
185 HR 11 juli 2008, ECLI:NL:HR:2008:BD2410, r.o. 3.9.3: “De omstandigheid dat het gebrek [..] pas na de 
aankoop [..] is ontstaan, sluit [..] niet uit dat de auto niet aan de overeenkomst beantwoordt op de grond dat 
[eiseres c.s.] niet behoefde te verwachten dat een dergelijk ernstig gebrek binnen een jaar na aankoop zou 
ontstaan.” 
186 HR 23 november 2007, ECLI:NL:HR:2007:BB3733, r.o. 5.2.  
187 HR 21 mei 2010, ECLI:NL:HR:2010:BL8295, r.o. 4.1.2. 
188 Asser/Hijma 7-I 2019/467. 
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geval een belangrijke rol spelen bij die conformiteitstoets.189 Op grond van de tekst zijn deze 
onderwerpen dwingender en van minder voorbehouden voorzien, dan de corresponderende 
tekst binnen art. 35 CISG. Dit is te verklaren in het licht van consumentenbescherming,190 al 
blijkt uit de bewoordingen191 van art. 7:17 lid 2 BW dat zij ook rekening houdt met de 
contractsvrijheid van partijen.  
 Desalniettemin heeft de Nederlandse wetgever met de huidige bewoordingen juist 
geprobeerd aansluiting te zoeken bij bepalingen uit het internationale rechtsverkeer.192 
Daarom moet onder ‘normaal gebruik’ ook de (door)verkoopbaarheid van zaken verstaan 
worden wanneer het gaat om handelskoop.193 Net als bij toepassing van het CISG, moet het 
normale gebruik van art. 7:17 BW naar objectieve maatstaven beoordeeld worden en niet naar 
de subjectieve mening van de koper.194 Niet voor niets heeft de wetgever overwogen dat er 
materieel geen verschil is tussen de bewoordingen van art. 35 CISG en art. 7:17 lid 2 BW.195 
 Daarnaast duidt de formulering196 aan, dat er bij de conformiteitsbeoordeling een 
samenspel is tussen mededelings- en onderzoeksplichten. In hoeverre deze plichten een rol 
spelen en tegen elkaar afgewogen moeten worden, hangt af van de omstandigheden van het 
geval.197 Op professionele kopers rust een zwaardere onderzoeksplicht dan op 
consumentenkopers.198 Interessant is, dat uit deze bepaling afgeleid kan worden dat een door 
de verkoper afgegeven garantie een gerechtvaardigd vertrouwen van de koper met zich mee 
kan brengen.199 Terwijl het conformiteitsbegrip van art. 35 CISG geen provisie kent voor 
garanties die de verkoper afgeeft.  
 Art. 7:17 lid 3 BW bepaalt het volgende: 
 

“Een andere zaak dan is overeengekomen, of een zaak van een andere soort, 
beantwoordt evenmin aan de overeenkomst. Hetzelfde geldt indien het afgeleverde in getal, 
maat of gewicht van het overeengekomene afwijkt.” 
 

Ook deze bepaling kadert de conformiteitsbeoordeling verder in en benoemt een aantal 
bijzondere gevallen waarin zaken non-conform zijn. Hierin wordt het zogenaamde ‘aliud’ 

 
189 Om te bepalen wat de koper mocht verwachten zijn alle omstandigheden van het geval van belang, waaronder 
hetgeen de verkoper wist, of had moeten weten, over het beoogde gebruik en de bedoelingen van de koper. Van 
Rossum, in: GS Bijzondere overeenkomsten, art. 7:17 BW, aant. 2. 
190 In het kader van consumentenkoop is art. 7:17 BW immers van dwingende aard (art. 7:6 lid 1 BW). Art. 35 
CISG is daarentegen niet van toepassing op consumentenkoop, is nooit van dwingendrechtelijke aard en is 
geschreven met het oog op de contractsvrijheid tussen partijen. 
191 Zie zinsneden als “waarvan hij de aanwezigheid niet hoefde te betwijfelen” en “dat bij de overeenkomst is 
voorzien.” 
192 Parl. Gesch. BW Inv. 3, 5 en 6 Boek 7 titels 1, 7, 9 en 14 1991, p. 221. 
193 Asser/Hijma 7-I 2019/499. 
194 Asser/Hijma 7-I 2019/499. 
195 Parl. Gesch. BW Inv. 3, 5 en 6 Boek 7 titels 1, 7, 9 en 14 1991, p. 121 en 124 (conform online nummering). 
196 Zie zinsnedes als “de mededelingen die de verkoper [..] heeft gedaan” en “de eigenschappen [..] die de koper 
[..] mocht verwachhten.” 
197 Castermans & Krans in: T&C Burgerlijk Wetboek 2021, art. 7:17 BW, aant. 3. 
198 Parl. Gesch. BW Inv. 3, 5 en 6 Boek 7 titels 1, 7, 9 en 14 1991, p. 124 (conform online nummering). 
199 Let op, dat mededelingen van de verkoper over eigenschappen van de zaak niet gelijkstaan aan het afgeven 
van een garantie. Daarnaast zijn ook andere factoren van belang voor het bepalen van de verwachtingen van de 
koper, zoals reclames. Castermans & Krans in: T&C Burgerlijk Wetboek 2021, art. 7:17 BW, aant. 3.Castermans 
& Krans in: T&C Burgerlijk Wetboek 2021, art. 7:17 BW, aant. 3. 
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expliciet als non-conform aangeduid. Dit levert een duidelijk verschil op met art. 35 CISG, 
welke het ‘aliud’ niet benoemt.200 Het overige komt overeen met de kwantiteitsvereiste van 
art. 35 lid 1 CISG.201  
 Verdere aansluiting bij het CISG is te vinden in art. 7:17 lid 4 BW: 
 

“Is aan de koper een monster of model getoond of verstrekt, dan moet de zaak 
daarmede overeenstemmen, tenzij het slechts bij wijze van aanduiding werd verstrekt 
zonder dat de zaak daaraan behoefde te beantwoorden.” 
 
Hiermee wordt eveneens de strekking van art. 35 lid 2 sub c CISG afgedekt door het 

Nederlandse conformiteitsbegrip. De ‘tenzij’-regel202 moet men zo lezen, dat de bewijslast op 
de schouders van de verkoper ligt.203  

Art. 7:17 lid 5 BW komt net als art. 35 lid 3 CISG de verkoper tegemoet en bepaalt: 
 
“De koper kan zich er niet op beroepen dat de zaak niet aan de overeenkomst 
beantwoordt wanneer hem dit ten tijde van het sluiten van de overeenkomst bekend 
was of redelijkerwijs bekend kon zijn. Ook kan de koper zich er niet op beroepen dat 
de zaak niet aan de overeenkomst beantwoordt wanneer dit te wijten is aan gebreken 
of ongeschiktheid van grondstoffen afkomstig van de koper, tenzij de verkoper hem 
voor deze gebreken of ongeschiktheid had moeten waarschuwen.” 

 
Een wezenlijk verschil met art. 35 lid 3 CISG is, dat die bepaling geldt wanneer de 

koper van het gebrek wist of daarover ‘niet onwetend had kunnen zijn’. Doordat art. 7:17 lid 5 
BW de grens legt bij het ‘redelijkerwijs bekend kunnen zijn’, lijkt de Nederlandse wetgever 
de verkoper meer in bescherming te nemen dan het CISG. Dit is echter niet zo. De wetgever 
overwoog namelijk: “het redelijkerwijs bekend kunnen zijn legt op de koper geen 
onderzoeksplicht, maar voorkomt dat de koper zich er op beroept dat hem het gebrek 
onbekend was terwijl het gebrek hem vrijwel onmogelijk kon zijn ontgaan.”204 Tevens 
voorziet deze bepaling in de situatie dat de koper zelf ondeugdelijke grondstoffen voor de 
zaken levert bij gemengde overeenkomsten.205 
 Uit het voorgaande blijkt dat art. 7:17 BW en art. 35 CISG erg op elkaar lijken en 
overeenstemmen.206 Net als art. 35 CISG biedt art. 7:17 BW de koper enkel bescherming 

 
200 Hoewel art. 35 CISG het ‘aliud’ (wanneer geheel andere zaken worden geleverd dan overeengekomen) niet 
benoemt, levert een ‘aliud’ ook onder art. 35 CISG non-conformiteit op van de zaak op. Kruisinga 2004, H2 par. 
7.   
201 Net als bij toepassing van art. 35 lid 1 CISG kunnen aantallen, maten of gewichten afwijken als hierin in de 
overeenkomst is voorzien, zoals door het hanteren van standaardafwijkingen. Parl. Gesch. BW Inv. 3, 5 en 6 
Boek 7 titels 1, 7, 9 en 14 1991, p. 121 en 124 (conform online nummering). 
202 Door de formulering kan deze bepaling vrijblijvender overkomen dan art. 35 lid 2 sub c CISG, maar ook daar 
geldt eenzelfde uitzondering vanuit het oogpunt van contractsvrijheid. Deze is te vinden in de aanhef van art. 35 
lid 2 CISG. 
203 Castermans & Krans in: T&C Burgerlijk Wetboek 2021, art. 7:17 BW, aant. 5. 
204 Daarbij verwijst de wetgever vervolgens expliciet naar art. 35 lid 3 CISG als bepaling van eenzelfde 
strekking. Overigens doet deze bepaling niks af aan het bestaan van een eventuele onderzoeksplicht van de koper 
op grond van art. 7:17 lid 2 BW. Kamerstukken II 2000/01, 27809, 3, p. 18. 
205 Zoals bijv. koop in combinatie met aanneming van werk. Kamerstukken II 2000/01, 27809, 3, p. 18. 
206 Christiaans & Van Wechem in: T&C Vermogensrecht 2021, art. 35 WKV, aant. 6. 
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tegen materiële gebreken en niet tegen rechtsgebreken.207 Daarbij blijkt dat de wetgever zich, 
bij de totstandkoming van art. 7:17 BW zelfs heeft laten inspireren door art. 35 CISG.208  

Kruisinga haalt aan dat het conformiteitsbeginsel van art. 35 CISG een uniform begrip 
is. 209 Daarmee bedoelt zij dat het conformiteitsbegrip dat het CISG hanteert de traditionele, 
nationaalrechtelijke, onderscheiden tussen vormen van gebreken210 vervangt en dat elke actie 
op grond van non-conformiteit zijn grondslag moet vinden in art. 35 CISG. Voor wat het 
conformiteitsbegrip in het kader van het CISG betreft geldt ‘gebrek is gebrek’, ongeacht hoe 
of wanneer deze wordt ontdekt.  

De Nederlandse rechtspraktijk kent daarentegen wel de traditionele onderscheiden 
tussen vormen van gebreken. Zo benoemt art. 7:17 lid 3 BW het ‘aliud’, welke in het CISG 
geheel ontbreekt en er is bijvoorbeeld een aanvulling op het conformiteitsvereiste bij 
consumentenkoop in art. 7:18 BW. Toch verandert het bestaan van die onderscheiden niets 
aan de toepassing en het belang van art. 7:17 BW. Ook in het systeem van het Burgerlijk 
Wetboek moet iedere non-conformiteit, en de daarop gebaseerde acties, te herleiden zijn naar 
art. 7:17 BW.211 Wat dat betreft is het conformiteitsbeginsel van art. 7:17 BW, net als art. 35 
CISG, een uniform begrip. Dit wordt misschien nog wel het mooiste onderkend door de 
eenvoud van de formulering van het beginsel in art. 7:17 lid 1 BW, welke “netelige vragen” 
uitschakelt.212  
 
2.2.1 – Het nieuwe artikel 7:18 BW 
Het conformiteitsvereiste van art. 7:17 BW is op alle koopovereenkomsten van toepassing. 
Het Burgerlijk Wetboek kent in art. 7:18 BW een specifieke aanvulling voor 
consumentenkoop. Hoewel art. 7:17 BW ongemoeid is gelaten, is art. 7:18 BW recent 
ingrijpend veranderd.213 Hoewel dit te lang op zich heeft laten wachten,214 is de wijziging 
alsnog, ten tijde van dit onderzoek, doorgevoerd en op 26 april 2022 gepubliceerd in het 
Staatsblad.215 
 Doordat art. 7:18 BW enkel ziet op consumentenkoop, valt deze buiten de reikwijdte 
van dit onderzoek. Desalniettemin is het de moeite waard om dit artikel te benoemen, door het 
grote aantal elementen uit art. 35 CISG dat hierin terug te vinden is.  

Zo vereist art. 7:18 lid 1 sub a BW thans dat afgeleverde zaken onder andere qua 
hoeveelheid, kwaliteit en beschrijving aan de overeenkomst moeten voldoen.216 Het nieuwe 

 
207 Asser/Hijma 7-I 2019/469. 
208 Kamerstukken II 2000/01, 27809, 3, p. 18. 
209 Kruisinga 2004, H2 par. 2. 
210 Zo maakt het CISG bijvoorbeeld geen onderscheid tussen zichtbare of verborgen gebreken, een ‘aliud’ of een 
defecte zaak of tussen ‘conditions’ en ‘warranties’. Kruisinga 2004, H2 par. 2. 
211 Asser/Hijma 7-I 2019/467. 
212 Parl. Gesch. BW Inv. 3, 5 en 6 Boek 7 titels 1, 7, 9 en 14 1991, p. 118. 
213 Ter implementatie van de richtlijnen Richtlijn (EU) 2019/770 van het Europees Parlement en de Raad van 20 
mei 2019 betreffende bepaalde aspecten van overeenkomsten voor de levering van digitale inhoud en digitale 
diensten (PbEU 2019, L 136/1) en Richtlijn (EU) 2019/771 van het Europees Parlement en de Raad van 20 mei 
2019 betreffende bepaalde aspecten van overeenkomsten voor de verkoop van goederen, tot wijziging van 
Verordening (EU) 2017/2394 en Richtlijn 2009/22/EG, en tot intrekking van Richtlijn 1999/44/EG (PbEU 2019, 
L 136/28). 
214 Kamerstukken I 2021/22, 35734, G, p.2. 
215 Stb. 2022, 164. 
216 Net als art. 35 lid 1 CISG. 
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art. 7:18 lid 1 sub b BW stelt dat zaken geschikt moeten zijn voor enig beoogd bijzonder 
gebruik.217 Art. 7:18 lid 2 sub a BW bepaalt dat zaken geschikt moeten zijn voor de 
gebruikelijke toepassing van dergelijke zaken218 en art. 7:18 lid 2 sub b BW bepaalt dat zaken 
aan de kwaliteiten van een eventueel getoond monster moeten voldoen.219 De kwaliteit van de 
verpakking komt terug in art. 7:18 lid 2 sub c BW.220 Voor deze voorbeelden geldt dat deze 
meer omvatten dan de overeenkomstige bepalingen van art. 35 CISG. Al is het 
tegenovergestelde waar voor art. 7:18 lid 6 BW, waarin de verkoper een vergelijkbare 
bescherming krijgt als in art. 35 lid 3 CISG.221  

Overigens kan de verkoper zich krachtens art. 7:18 lid 6 BW voor bepaalde gebreken 
vrijwaren, door de consument expliciet op die gebreken te wijzen. Dit is dus een aanscherping 
op de vrijwaringsregel voor verkopers, wanneer de koper op de hoogte was (of redelijkerwijs 
had moeten zijn) van het bestaan van het gebrek.222  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
217 Net als art. 35 lid 2 sub b CISG. 
218 Net als art. 35 lid 2 sub a CISG. 
219 Net als art. 35 lid 2 sub c CISG. 
220 Net als art. 35 lid 2 sub d CISG. 
221 Dit verschil is echter te verklaren doordat art. 7:18 BW het gevolg is van de wens van de (Europese) wetgever 
om de consument een hoge mate van (dwingendrechtelijke) bescherming te bieden (overweging 2 van Richtlijn 
(EU) 2019/771), terwijl het CISG ten doel heeft het internationale handelsverkeer zo veel mogelijk vlot te 
trekken. 
222 Verhoeff, Bb 2020/84, par. 3.2. 
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H3 – Opinie 19 
 
3.1 – Welke rol spelen standaarden bij art. 35 CISG? 
Non-conformiteit is onder te verdelen in absolute en relatieve non-conformiteit. Van absolute 
non-conformiteit is sprake als zaken, ongeacht waar of door wie zij worden gebruikt, niet 
gebruikt kunnen worden. Van relatieve non-conformiteit is sprake, wanneer de gebruiker de 
zaken niet kan gebruiken, omdat de verkoper geen, of onvoldoende, rekening heeft gehouden 
met bijzondere vereisten van de koper.223  
 In het kader van relatieve non-conformiteit wordt aangenomen dat non-conformiteit, in 
de zin van art. 35 CISG, ook veroorzaakt kan worden doordat zaken niet aan bepaalde 
standaarden voldoen, zoals industrie- of ethische standaarden.224 Daarnaast is het mogelijk dat 
zaken niet gebruikt kunnen of mogen worden, omdat zij niet voldoen aan publiekrechtelijke 
regels.225 Of en hoe standaarden ertoe leiden dat zaken als non-conform moet worden 
aangemerkt is echter voer voor discussie. Omdat art. 35 CISG niet rept over de rol van 
standaarden, wordt dit vraagstuk vooralsnog volledig vormgegeven door rechtspraak en 
literatuur. 
 Om diezelfde reden is de vraag of zaken aan een bepaalde standaard moeten voldoen 
allereerst een vraag van uitleg van de overeenkomst. Partijen kunnen namelijk, zowel 
uitdrukkelijk als stilzwijgend,226 in de overeenkomst opnemen dat zaken aan een bepaalde 
standaard moeten voldoen.227 
 In dit kader benoemt Kruisinga het zogenaamde Nieuw-Zeelandse Mossels-arrest228 
als vindplaats voor de hoofdregel om deze problematiek229 het hoofd te bieden.230 Daarin 
wordt bepaald dat de verkoper in beginsel niet is gebonden aan nationale standaarden van het 
land waarvoor de zaken zijn bestemd, tenzij die nationale standaarden gelijk zijn aan die van 
het vestigingsland van de verkoper, als de koper de verkoper heeft geïnformeerd over die 
standaarden, op grond van bijzondere omstandigheden231 of als de verkoper de desbetreffende 
standaarden kende of had moeten kennen.  

De hoofdregel is derhalve dat zaken in beginsel moeten voldoen aan de standaard(en) 
van het land van de verkoper.232 In de loop der tijd is er in jurisprudentie nadere uitleg en 
invulling gegeven aan deze hoofdregel, zonder eraan te toornen. Noemenswaardig is de 
ontwikkeling van een engere uitleg van de ‘tenzij’-formule. In 2000 volgde namelijk een 

 
223 Kruisinga 2004, H2 par. 12. 
224 Ferrari & Torsello 2018, p. 265 – 266. 
225 Er zou dan sprake kunnen zijn van non-conformiteit op grond van art. 35 lid 2 sub a CISG. Ferrari & Torsello 
2018, p. 270 e.v. 
226 Enkel de vermelding van de koper aan de verkoper in welk land de zaken moeten worden afgeleverd is 
onvoldoende. Zie ook: Kruisinga 2004, H2 par. 9. 
227 Kruisinga 2004, H2 par. 9.  
228 Bundesgerichtshof (Duitsland) 8 maart 1995, VIII ZR 159/94. Engelse vertaling online beschikbaar op: cisg-
online.org onder nr. 144. 
229 Inclusief industriestandaarden. Hof Arnhem 27 april 1999, NIPR 1999, 245, nr. 200. 
230 Kruisinga 2004, H2 par. 9.  
231 Zoals bijvoorbeeld de (handels)geschiedenis tussen partijen of de aanwezigheid van een vestiging van de 
verkoper in dat land. 
232 Ferrari & Torsello 2018, p. 270. 
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arrest233 waarin de redenering van het Nieuw-Zeelandse Mossels-arrest werd overgenomen, 
maar waarin de uitzonderinggronden waren beperkt tot de situaties waarin de nationale 
standaarden in het land van (af)levering gelijk zijn aan die van het land van de verkoper, of 
waarin partijen zijn overeengekomen dat zaken aan een bepaalde standaard moeten voldoen, 
of waarin, in het kader van het beoogde bijzondere gebruik van de zaken,234 de koper de 
verkoper uitdrukkelijk heeft gewezen op de desbetreffende standaarden. Een uitzondering 
voor bijzondere omstandigheden is hier dus weggelaten. 
 
3.2 – Opinie 19  
Om een eenduidige interpretatie van art. 35 CISG te bewerkstelligen, zet de CISG-AC in 
Opinie 19235 haar visie uiteen over de rol die standaarden spelen bij art. 35 CISG.236 Een 
‘standaard’ is elke graadmeter of normering, die als maatstaf gebruikt kan worden voor de 
kwaliteit van een zaak en waaraan de zaak zou moeten voldoen.237 Daarbij maakt Opinie 19 
onderscheid tussen publiekrechtelijke en private standaarden.  

Publiekrechtelijke standaarden zijn door overheidsorganen opgesteld en zijn vaak 
verplicht. Private standaarden zijn standaarden, die niet door een overheidsorgaan zijn 
opgesteld en zijn in beginsel vrijwillig van aard.238  
 Opinie 19 biedt een sluitende leer ter vervanging van de eerder geschetste hoofdregel, 
die was gebaseerd op het Nieuw-Zeelandse Mossels-arrest, en bestaat uit 5 regels.  
 
3.2.1 – Regel 1: standaarden kunnen een rol spelen bij het conformiteitsvraagstuk 
De eerste regel van Opinie 19 luidt als volgt:  
 

“The conformity of goods is determined not only by their quantity, quality, 
description, or packaging, but also by compliance with standards affecting the use of the 
goods, such as public law regulations and industry codes.”  
 
Hiermee neemt de CISG-AC direct stelling in de discussie of standaarden van invloed zijn op 
de conformiteit van een zaak. Daartoe breidt deze regel de reikwijdte van art. 35 CISG uit, 
welke immers expliciet bepaalt dat conformiteit stoelt op de kwantiteit, kwaliteit, 
omschrijving en verpakking van zaken. Deze regel van Opinie 19 verklaart feitelijk dat dit 
niet de enige gronden voor non-conformiteit zijn en dat er eveneens rekening gehouden moet 
worden met standaarden.  
 Opinie 19 verantwoordt deze uitbreiding door te wijzen op art. 8 lid 3 CISG.239 Dit 
artikel biedt nadere duiding aan de uitleg van bedoelingen van contractspartijen, waarbij 

 
233 Oberster Gerichtshof (Oostenrijk) 13 april 2000, Geschäftszahl 2 Ob 100/00w. Engelse vertaling online 
beschikbaar op: iicl.law.pace.edu. 
234 Art. 35 lid 2 sub b CISG. 
235 Opinie 19 is te raadplegen op cisgac.com/Opinion-no19-standards-and-conformity/. 
236 Christiaans & Van Wechem in: T&C Vermogensrecht 2021, Inleidende opmerkingen bij: Verdrag der 
Verenigde Naties inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken, Aanhef, aant. 5.  
237 Opinie 19, par. 1.1. 
238 Onder private standaarden vallen o.a. industriestandaarden, keurmerken, gedragscodes en standaarden die 
door de non-profitsector zijn opgesteld. Opinie 19, par. 1.1. Onder omstandigheden kunnen private standaarden 
verplicht of semi-bindend zijn. Opinie 19, p. 4. 
239 Opinie 19, par. 1.3. 
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rekening gehouden moet worden met alle omstandigheden van het geval. Standaarden moeten 
worden aangemerkt als een ‘relevante omstandigheid’. 
 Opinie 19 linkt240 publiekrechtelijke standaarden eveneens aan de geschiktheid van 
een zaak voor zijn normale of bijzondere doel241 en aan de geschiktheid van de verpakking 
van een product.242 Dit betekent dat, als een zaak niet voldoet aan een bepaalde 
publiekrechtelijke standaard en daardoor niet gebruikt kan worden voor het beoogde doel, dit 
met zich mee kan brengen dat er sprake is van non-conformiteit.243 Hetzelfde geldt in het 
geval de verpakking niet aan een publiekrechtelijke standaard voldoet.244 Het voorgaande 
geldt ook voor private standaarden, indien het noodzakelijk is om aan die standaarden te 
voldoen om op goede voet deel te kunnen nemen aan een bepaalde markt of branche. 
 
3.2.2 – Regel 2: van belang zijn de standaarden ten tijde van het sluiten van de overeenkomst 
Met de tweede regel vangt Opinie 19 aan met haar poging om duidelijk vast te stellen wélke 
standaarden eigenlijk van belang zijn. Deze regel is tijd-gerelateerd en luidt, dat de relevante 
standaarden die standaarden zijn, die ten tijde van het sluiten van de overeenkomst golden.  
 Het kan gebeuren dat de relevante standaarden tussen het moment van de koop en de 
conformiteitstoetsing wijzigen. Daarom legt Opinie 19 uit, dat het moment van risico-
overdracht245 als toetsmoment moet worden genomen246 en dat een tussentijdse wijziging in 
beginsel voor rekening van de koper komt.247  
 
3.2.3 – Regel 3: standaarden kunnen zowel expliciet als stilzwijgend in de overeenkomst 
opgenomen worden 
De derde regel richt zich op art. 35 lid 1 CISG en benadrukt een verplichting van de verkoper. 
Deze stelt regel stelt namelijk, dat de verkoper zaken moet leveren die voldoen aan de 
standaarden, die partijen expliciet of stilzwijgend248 zijn overeengekomen.  
 Partijen kunnen expliciet overeenkomen dat zaken aan een bepaalde standaard moeten 
voldoen of die standaard als bijlage aan de overeenkomst toevoegen.249 Als de zaken dan 
worden geleverd zonder dat deze aan die standaard voldoen, is er sprake van non-conformiteit 
op grond van art. 35 lid 1 CISG. 
 Ingevolge art. 8 CISG kunnen partijen ook stilzwijgend overeenkomen dat zaken aan 
een bepaalde standaard moeten voldoen. Dit kan bijvoorbeeld gebeuren wanneer partijen al 
langer met elkaar zakendoen, wanneer een bepaalde standaard gebruikelijk is in een bepaalde 
branche of als de overeenkomst verwijst naar een bepaalde certificering. Ook dit soort 
situaties leiden tot non-conformiteit op grond van art. 35 lid 1 CISG, wanneer niet aan de 
standaard wordt voldaan.250  

 
240 Opinie 19, par. 1.4. 
241 Art. 35 lid 2 sub a en sub b CISG. 
242 Art. 35 lid 2 sub d CISG. 
243 Op grond van art. 35 lid 2 sub a of sub b CISG. 
244 Op grond van art. 35 lid 2 sub d CISG. 
245 Art. 36 CISG. 
246 Opinie 19, par. 2.1. 
247 Partijen kunnen hier contractueel van afwijken. Opinie 19, par. 2.2. 
248 Opinie 19 gebruikt hiervoor de term ‘impliciet’. 
249 Opinie 19, par. 3.1. 
250 Opinie 19, par. 3.2. 
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Het is van belang dat alle relevante omstandigheden in acht genomen worden bij het 
beoordelen of er sprake is van een stilzwijgend overeengekomen standaard, als de 
overeenkomst hier geen tekstuele aanwijzingen voor biedt.251 Daarbij moet men terughoudend 
zijn met het vaststellen, dat een impliciete intentie bestond om zaken aan een bepaalde 
standaard te laten voldoen. Het is namelijk de verantwoordelijkheid van de koper om die 
intentie gedegen vast te leggen. Het ontbreken van een contractuele bepaling zal dus bovenal 
in het nadeel van de koper uitgelegd moeten worden.252 
  
3.2.4 – Regel 4: relevante gezichtspunten 
Op grond van Opinie 19 maken standaarden onderdeel uit van de overeenkomst.253 Door de 
casuïstische aard van een conformiteitstoetsing inzake art. 35 lid 2 CISG moet de 
overeenkomst gedegen uitgelegd en geïnterpreteerd worden. Daarom biedt Opinie 19 
relevante gezichtspunten ten behoeve van die interpretatieslag. In dit kader stelt regel 4, dat de 
hierna genoemde gezichtspunten gevolgd moeten worden bij een conformiteitsbeoordeling 
van art. 35 lid 2 CISG in het kader van een standaard. Die gezichtspunten zijn: 
 

a. De verklaringen en gedragingen van partijen voorafgaand aan en na afloop van het 
sluiten van de overeenkomst; 
b. De omstandigheid dat de koper de verkoper wel of niet op het bestaan van de 
standaard heeft gewezen; 
c. De omstandigheid dat de verkoper in een publieke verklaring de desbetreffende 
standaard uitdrukkelijk heeft omarmd; 

 d. De onderlinge (handels)historie van partijen; 
e. De mate waarin de koper betrokken is geweest bij het ontwerpen van de zaken en 
het adviseren van de verkoper met betrekking tot het productieproces; 

 f. De mate van expertise van partijen met betrekking tot de zaken; 
g. De identiteit, eigenschappen, reputatie en omvang van zowel de koper als de 
verkoper; 
h. De omstandigheid dat partijen wel of niet tot eenzelfde branche, bedrijfstak of 
organisatie254 behoren, waarbinnen men geacht wordt de desbetreffende standaard op 
te volgen;255 

  i. De prijs van de zaken; 
 j. De aard,256 complexiteit en voornaamheid van de desbetreffende standaard; 
 k. De toegankelijkheid van informatie over de standaard; 

l. De omstandigheid dat de standaard wel of niet is opgenomen in openbare 
gedragsregels van de verkoper of openbare gedragsregels waar de koper zijn 
leveranciers aan poogt te houden; 

 
251 Opinie 19, par. 3.3. 
252 Opinie 19, par. 3.4. 
253 Opinie 19, par. 4.2. 
254 In de breedst mogelijke zin van het woord. 
255 Deelname van beide partijen impliceert dat beiden er dezelfde standaarden op na dienen te houden. Opinie 19, 
par. 4.16. 
256 Met de aard van een standaard wordt bedoeld of de desbetreffende standaard publiekrechtelijk verplicht is, 
quasi-verplicht is of alleen vrijwillig van aard is. Opinie 19, par. 4.19 en 4.20. 
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 m. De omstandigheid of er wel of niet concurrerende standaarden bestaan; 
n. Relevante handelsgewoontes, die niet op de desbetreffende standaard zijn 
gebaseerd; 

 
Al deze gezichtspunten moeten zorgvuldig afgewogen worden afhankelijk van de 

omstandigheden van het geval en van het gewicht dat die omstandigheden aan een bepaald 
gezichtspunt kunnen toekennen.257 Veel van deze gezichtspunten spreken voor zich, maar om 
deze beter tot de verbeelding te laten spreken biedt Opinie 19 voorbeelden van de manier 
waarop zij ingekleurd moeten worden.  

Zo kan een verkoper die zich profileert als aanbieder van producten van hoge 
kwaliteit, welke aan alle standaarden voldoen, snel worden gehouden aan een bepaalde 
standaard uitgaande van (a).258 En een koper, die de verkoper laat weten dat hij naleving van 
een bepaalde standaard wenst, staat sterker wat betreft (b), dan een koper die de verkoper 
enkel op het bestaan daarvan heeft gewezen.259 

Daarnaast licht Opinie 19 ook toe waarom zij een aantal gezichtspunten relevant acht. 
Zo legt zij met betrekking tot (c) uit, dat het wegens publieke belangen belangrijk is dat 
verkopers zich aan hun eigen regels houden en dat zij verantwoordelijk gehouden kunnen 
worden als zij niet daad bij woord voegen.260 

Tegelijkertijd wordt benadrukt dat voorzichtigheid geboden is bij het eenzijdig 
toepassen van deze gezichtspunten. Zo wordt bijvoorbeeld, voor wat (d) betreft, aangehaald 
dat, hoewel een geschiedenis tussen partijen een belangrijke indicator is inzake de 
verwachtingen van de koper,261 het bestaan van een dergelijke geschiedenis, waarin de koper 
nooit de expliciete wens om hantering van een bepaalde standaard heeft geuit, ook in het 
nadeel van de koper uitgelegd kan worden.262 Dit geldt ook voor (e), welke met zich mee 
brengt, dat hoe meer de koper betrokken is geweest bij het pre-productieproces, hoe 
afhankelijker de verkoper is geweest van de koper.263 Als de koper dan verregaand betrokken 
is geweest, maar niet expliciet heeft benoemd dat aan een bepaalde standaard moet worden 
voldaan, kan dit de verkoper niet, of moeilijker, worden tegengeworpen. Dit is met name van 
belang bij een beroep op non-conformiteit op grond van bijzonder gebruik,264 omdat de koper 
dan niet kan stellen dat hij heeft vertrouwd op de deskundigheid en vaardigheid van de 
verkoper.265 Hetzelfde gebeurt bij (f) wanneer de koper deskundiger is dan de verkoper met 
betrekking tot de zaken.266 Deskundigheid kan de koper ook in de weg zitten voor wat betreft 
(g), wanneer hij aan wil tonen dat hij op basis van zijn eigen reputatie of op basis van de 

 
257 Opinie 19, par. 4.2. 
258 Opinie 19, par. 4.3. 
259 Al blijft die tweede mededeling relevant. Opinie 19, par. 4.5. 
260 Opinie 19, par. 4.7. 
261 Opinie 19, par. 4.8. 
262 Opinie 19, par. 4.9. 
263 Opinie 19, par. 4.10. 
264 Art. 35 lid 2 sub b CISG. 
265 Opinie 19, par. 4.10. 
266 Het lijkt dan ook dat (e) en (f) op een vergelijkbare manier uitgelegd kunnen worden. Want voor beiden geldt, 
dat hoe hoger de mate van deskundigheid of betrokkenheid van de koper, hoe meer van die koper verlangd kan 
worden dan hij expliciet aan de verkoper mededeelt dat de zaken aan een bepaalde standaard moeten voldoen. 
Opinie 19, par. 4.11. 
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reputatie van de verkoper mocht verwachten dat aan een bepaalde standaard zou worden 
voldaan.267  

Noemenswaardig is dat Opinie 19 inzake (g) laat doorschemeren dat deze 
‘verwachtingen op basis van reputatie’ met name relevant zijn bij overeenkomsten met 
ondernemingen die ethisch verantwoorde doelen nastreven.268 Al blijft het daar niet bij. Hoe 
groter één van de partijen is, hoe eerder een onderzoeks- en mededelingsplicht voor die partij 
wordt aangenomen.269 Een vergelijkbare vuistregel geldt bij (i); hoe hoger de prijs, hoe eerder 
kan worden aangenomen dat de zaken aan standaarden moeten voldoen en omgekeerd.270 

Er kan ook wisselwerking bestaan tussen gezichtspunten, zoals bij (j) en (k). Hoe 
complexer een standaard is, hoe minder snel die standaard stilzwijgend onderdeel kan worden 
van de overeenkomst op grond van (j).271 Daar staat tegenover dat hoe makkelijker of vrijer 
informatie over een standaard beschikbaar is, hoe moeilijker de verkoper kan stellen dat hij 
niet van het bestaan, de inhoud of het belang van die standaard afwist.272 Daarnaast is (l) een 
directe tegenhanger van (c).273 Op grond van (l) kan de verkoper niet stellen dat hij onwetend 
was over een door de koper gewenste standaard, als die koper beschikt over een gedragscode 
voor zijn leveranciers én de koper die gedragscode openbaar heeft gemaakt of anderzijds aan 
de verkoper beschikbaar heeft gesteld.274 Al geldt ook hier dat het ontbreken van een 
expliciete mededeling van de koper in het nadeel van die koper wordt uitgelegd.275  

Een andere wisselwerking bestaat tussen (j) en (m). De voornaamheid van een 
standaard speelt namelijk mee bij het maken van een onderscheid tussen relevante 
standaarden. Als er concurrerende standaarden bestaan van eenzelfde of hoger aanzien, dan 
vormt dat een belemmering voor het aantonen, dat de koper de verkoper aan een bepaalde 
standaard wilde binden.  
 Hoewel eerdere gezichtspunten al refereerden aan het belang van de branche of 
bedrijfstak waarin partijen opereren, legt (n) de nadruk op een bijzonder aspect daarvan. Soms 
vaart men namelijk blind op gebruiken en gewoontes binnen een sector. Als één van die 
gebruiken of gewoontes is dat zaken aan een bepaalde standaard moeten voldoen, dan is de 
verkoper daaraan gebonden. Is het gebruik of gewoonte juist het omgekeerde, dan kan dat de 
verkoper op grond van (n) juist vrijwaren.  
 
 
 
 
 

 
267 Opinie 19, par. 4.12. 
268 Opinie 19, par. 4.12 en 4.13. 
269 Opinie 19, par. 4.14 en 4.15. 
270 Opinie 19, par. 4.17 en 4.18. 
271 Opinie 19, par. 4.21. 
272 Opinie 19, par. 4.23. 
273 Opinie 19, par. 4.24. 
274 Als aan de twee voorwaarden wordt voldaan (er bestaat een gedragscode voor leveranciers en die is de 
verkoper ter beschikking gesteld), kan is dat een indicatie dat de koper aan de verkoper heeft medegedeeld dat de 
zaken aan een bepaalde standaard moeten voldoen. 
275 Opinie 19, par. 4.24 en 4.25. 
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3.2.5 – Regel 5: van belang zijn de standaarden van het land waar de zaken gebruikt zullen 
worden  
Indien partijen niet expliciet zijn overeengekomen aan welke nationale standaarden de zaken 
moeten voldoen, biedt de vijfde en laatste regel uitsluitsel. Deze stelt als hoofdregel dat de 
verkoper in beginsel gebonden is om zaken te leveren, die voldoen aan de lokale standaarden 
van de plek waar de zaken daadwerkelijk gebruikt zullen worden. Voorwaarde is wel, dat de 
verkoper ten tijde van het sluiten van de overeenkomst wist, althans niet onwetend had 
kunnen zijn, waar de zaken gebruikt zouden gaan worden. 
 Deze hoofdregel brengt met zich mee, dat als de verkoper weet276 waar de zaken 
gebruikt zouden gaan worden, van de verkoper verwacht wordt dat hij onderzoek doet naar de 
standaarden die daar gelden. Als in het land van beoogd gebruik bijzondere standaarden 
bestaan, kan aangenomen worden dat de verkoper begrijpt dat hij er mogelijk voor moet 
zorgen dat de zaken aan die standaarden voldoen.277   
 Mocht de verkoper gerechtvaardigd niet weten waar de zaken gebruikt zullen gaan 
worden, dan vervolgt deze regel dat de zaken in dat geval mogelijk moeten voldoen aan de 
standaarden van het land waar de koper is gevestigd. De verkoper mag in een dergelijk geval 
redelijkerwijs verwachten dat de zaken in datzelfde land gebruikt zullen worden.278 
 Opgemerkt moet worden dat deze regel erg voorzichtig is verwoord. De regel bepaalt 
niet dát de verkoper gebonden is aan één van de nationale standaarden, maar dat de verkoper 
gebonden kán zijn aan die nationale standaarden. Bij het bepalen van die gebondenheid zijn 
verschillende omstandigheden relevant.279 Dit zijn allereerst de gezichtspunten van de vierde 
regel, al bieden zij onvoldoende houvast in het kader van deze regel. Daarom omvat deze 
regel eveneens een aantal aanvullende gezichtspunten om te beoordelen of de verkoper 
gebonden is om zaken te leveren conform bepaalde nationale standaarden.280 Het bepalen van 
deze gebondenheid is ‘zeer feitgevoelig’ en uiteindelijk het resultaat van een 
belangenafweging.281 
 Het eerste gezichtspunt dat van belang is, is de vraag of de verkoper wist, of niet 
onwetend had kunnen zijn, wat de relevante nationale standaard is in het land van beoogd 
gebruik en/of in het vestigingsland van de koper. Indien de verkoper die kennis had, dan kan 
dat namelijk met zich meebrengen dat redelijkerwijs van de verkoper verwacht kan worden, 
dat hij zaken levert die aan die standaard voldoen. Omstandigheden die op de aanwezigheid 
van die kennis kunnen wijzen zijn bijvoorbeeld mededelingen van de koper over het beoogde 
gebruik van de zaken. Ook de mate van expertise bij de koper en de complexiteit van de 
desbetreffende nationale standaarden kunnen een grote rol spelen, al zijn meerdere 
omstandigheden op gelijke voet relevant. 282 
 Het tweede gezichtspunt is de (handels)geschiedenis van de verkoper met het land, 
waar de zaken gebruikt zullen worden en/of waar de koper is gevestigd. In het bijzonder 
wordt hierbij de mogelijkheid benoemd, dat de verkoper een (neven)vestiging in dat land 

 
276 Of niet onwetend had kunnen zijn. 
277 Opinie 19, par. 5.1. 
278 Opinie 19, par. 5.2. 
279 Opinie 19, par. 5.1 en 5.2. 
280 Opinie 19, par. 5.3. 
281 Opinie 19, par. 5.3. 
282 Opinie 19, par. 5.4. 
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heeft of soortgelijke zaken in dat land heeft gepromoot. Het bestaan van een dergelijke 
geschiedenis is relevant, omdat dit in kan houden dat de verkoper kennis had van het bestaan 
van relevante standaarden.283 
 Opinie 19 sluit af met een derde gezichtspunt; de omstandigheid of de nationale 
standaarden van het land waar de zaken gebruikt zullen worden (en/of waar de koper is 
gevestigd) en het vestigingsland van de verkoper wel of niet hetzelfde zijn. Indien zij gelijk 
zijn, volgt daaruit dat de verkoper de kunde en kennis in huis heeft om aan die standaard te 
voldoen.284 Ook is dit een belangrijke factor bij de beoordeling of er sprake is van non-
conformiteit op grond van het normale gebruik285 of de gebruikelijke verpakking286 van 
zaken.287 
  
3.3 – Wat is het effect van Opinie 19 op de toepassing van art. 35 CISG? 
Aanvankelijk was de hoofdregel dat de standaarden van het land van de verkoper in beginsel 
van toepassing zijn op de overeenkomst, tenzij anders is overeengekomen. Opinie 19 draait 
dit om. Indien partijen hierover niks uitdrukkelijk zijn overeengekomen, moet de verkoper 
allereerst de standaarden van het land van gebruik in acht nemen. Als de verkoper niet op de 
hoogte is van het land waar de zaken gebruikt zullen worden, dan moet de verkoper de 
standaarden van het vestigingsland van de koper naleven. Het land van de verkoper komt dus 
niet in de visie van de CISG-AC voor, al houdt zij met haar bewoordingen288 een slag achter 
de arm. 
 
3.4 – Hoe verhoudt Opinie 19 zich tot het Nederlandse non-conformiteitsbegrip? 
Op het eerste gezicht lijkt Opinie 19 een onderwerp te tackelen dat in art. 7:17 BW niet aan de 
orde komt, maar schijn bedriegt. Uit de parlementaire geschiedenis blijkt dat de wetgever van 
mening is, dat wanneer een zaak niet aan ‘lokale voorschriften’ voldoet, die zaak daarmee niet 
aan de overeenkomst beantwoordt.289  
 Daarbij geldt dat art. 7:17 BW slechts een minimum-kader schetst, aangezien er voor 
consumentenkoop een aanvulling op het conformiteitsbeginsel bestaat in art. 7:18 BW. Het 
nieuwe art. 7:18 BW maakt, krachtens de Europese richtlijnen waarop zij is gestoeld, 
onderscheid tussen subjectieve en objectieve conformiteitseisen. Wat subjectieve vereisten 
betreft, gaat het om vereisten die uit de koopovereenkomst voortvloeien.290 Wat objectieve 
vereisten betreft, moet worden voldaan aan zaken als publiekrechtelijke regelgeving, 
technische normen en gedragscodes.291  

Art. 7:18 BW komt dus in het vaarwater van Opinie 19. Dit is mogelijk te verklaren 
door de uitdrukkelijke Unierechtelijke wens dat, met het oog op de vrije markt en 
consumentenbescherming, het non-conformiteitsbegrip inzake consumentenkoop in de gehele 

 
283 Opinie 19, par. 5.5. 
284 Opinie 19, par. 5.6. 
285 Art. 35 lid 2 sub a CISG. 
286 Art. 35 lid 2 sub d CISG. 
287 Opinie 19, par. 5.7. 
288 Zoals “may”. 
289 Daarbij moet men volgens de wetgever denken aan veiligheidsvoorschriften en publiekrechtelijke vereisten. 
Parl. Gesch. BW Inv. 3, 5 en 6 Boek 7 titels 1, 7, 9 en 14 1991, p. 124 (conform online nummering). 
290 Zoals kwantiteit, kwaliteit en geschiktheid voor een beoogd bijzonder gebruik. 
291 Verhoeff, Bb 2020/84, par. 3.2. 
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Unie wordt geharmoniseerd en uniform wordt toegepast.292 Wellicht zoekt men aansluiting bij 
de formuleringen van bestaande bepalingen, die hun nut in de praktijk al hebben bewezen, 
zoals art. 35 CISG. 

 
3.5 – Kritiekpunten  
Wat opvalt bij het bestuderen van Opinie 19 zijn de hoeveelheid omstandigheden waar 
rekening mee gehouden moet worden. Die omstandigheden zijn niet altijd eenvoudig te 
duiden. Zo betoogt het CISG-AC aan de ene kant, dat onder omstandigheden aangenomen 
moet worden dat een bepaalde standaard stilzwijgend in de overeenkomst is opgenomen, 
terwijl zij het de koper onder diezelfde omstandigheden kwalijk neemt dat hij geen expliciete 
mededeling aan de verkoper heeft gedaan. Opinie 19 reikt beide omstandigheden als relevante 
gezichtspunten aan bij de (non-)conformiteitsbeoordeling, terwijl zij elkaar opheffen.  

Uiteindelijk moet blindstaren op één enkel gezichtspunt voorkomen worden en moet 
men telkens op zoek gaan naar meer relevante omstandigheden om een zo compleet mogelijk 
beeld te krijgen. Pas dan kan een gedegen conformiteitsbeoordeling plaatsvinden. Dit klinkt 
helder, maar de vele, soms conflicterende, gezichtspunten die Opinie 19 aandraagt leveren per 
saldo niet altijd iets op en maken de conformiteitsbeoordeling tot een lastig te doorgronden 
woud.293 Helaas laat Opinie 19 niet doorschemeren welke partij een bepaalde omstandigheid 
moet aantonen.294 De gezichtspunten lijken erop gericht partijen van munitie te voorzien, 
waarna de rechter met een belangenafweging wordt opgezadeld.295 Daardoor vereist 
toepassing van Opinie 19 een zeer casuïstische benadering. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
292 Spanjaard, Contracteren 2019/3, par. 2.1. 
293 Daarbij komt dat Opinie 19 haar regels niet uniform toepast. De toepasselijkheid wil namelijk nog wel eens 
verschillen al naar gelang de bepaling van art. 35 CISG waar een beroep op wordt gedaan. Zie voor een 
voorbeeld de toelichting van Opinie 19 bij haar gezichtspunt 5.2 (c). De relevantie van dit gezichtspunt hangt 
niet alleen af van de bepaling van art. 35 CISG waar men een beroep op doet, maar hangt ook nog eens af van 
welke van de afzonderlijke regels uit 5.1 van toepassing is. 
294 Behalve de bewijslastverdeling, zijn er meer problematische vraagstukken omtrent art. 35 CISG die het CISG 
links laat liggen (zoals bijvoorbeeld de vraag of er wisselwerking bestaat tussen art. 35 CISG en 
dwalingskwesties). Wat dat betreft ligt de focus bij Opinie 19 duidelijk op de rol van standaarden. 
295 Zie ook Opinie 19, par. 5.3, waarin het CISG-AC aangeeft dat het in deze om een “highly fact-sensitive” 
vraagstuk gaat welke uitmondt in een “balancing exercise, with various relevant factors having to be weighed 
against one another.” 
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H4 – Jurisprudentie 
 
4.1 – Hoe past de Nederlandse rechter art. 35 CISG toe? 
Regelmatig wordt aan de Nederlandse rechter gevraagd om de conformiteit van een zaak te 
beoordelen aan de hand van art. 35 CISG.296 In de meeste gevallen doet de koper een beroep 
op non-conformiteit, omdat de afgeleverde zaak niet aan de overeenkomst beantwoordt297 of 
omdat de afgeleverde zaak niet geschikt is voor het normale298 of beoogd bijzondere299 
gebruik. Zaken over non-conformiteit in verband met een getoond monster300 of 
ondeugdelijke verpakking301 komen nauwelijks voor. 
 De rechter erkent terecht dat er geen rol is voor het toepassen van nationale 
rechtsregels.302 Evenmin is er een rol weggelegd voor nationale regels van uitleg.303 Wel kan 
nationaal recht een rol spelen bij de invulling van bijkomende vorderingen, wanneer die niet 
door het CISG geregeld worden.304 
 Overduidelijk is dat de rechter een uitgebreid feitenonderzoek doet.305 Voor de 
toetsing of er sprake is van non-conformiteit op grond van art. 35 lid 1 CISG blijft het 
onomwonden bij dit feitenonderzoek. Duidelijk blijkt, dat de vraag of een afgeleverde zaak 
wel of niet aan de overeenkomst voldoet slechts een feitelijke vaststelling is. Iedere 
daadwerkelijke afwijking, ongeacht of deze als een gebrek is aan te merken, leidt in dit kader 
tot non-conformiteit. Denk hierbij aan de machine waarvan bleek dat deze van een ander 
bouwjaar was, dan overeengekomen.306 Het enkele gegeven dat het bouwjaar afweek was 
voldoende om de non-conformiteit van de machine vast te stellen.307 Of het afwijkende 
bouwjaar van invloed was op de werking of staat van de machine deed niet ter zake.308  
 Voor een conformiteitsbeoordeling op grond van het normale of beoogde bijzondere 
gebruik van de zaak, gaat de rechter omslachtiger te werk. Het verschil komt, doordat de 
rechter de posities van de partijen objectiveert en op grond daarvan beoordeelt wat partijen 
wisten of hadden moeten weten.309 Nog steeds is sprake van een feitenonderzoek, maar nu 
gaat de rechter eveneens na onder welke omstandigheden de koopovereenkomst is gesloten. 
Daarbij spelen mededelingen over en weer tussen partijen een belangrijke rol.  

 
296 Volgens Flechtner zou art. 35 CISG, in het kader van het CISG, wel eens de meest voorkomende grond 
kunnen zijn waarop kopers procederen. Niet alleen als actie tegen de verkoper, maar ook als verweer tegen een 
vordering om de koopprijs te moeten betalen. Flechtner, ILJ 2008, p. 3. 
297 Art. 35 lid 1 CISG. 
298 Art. 35 lid 2 sub a CISG. 
299 Art. 35 lid 2 sub b CISG. 
300 Art. 35 lid 2 sub c CISG. 
301 Art. 35 lid 2 sub d CISG. 
302 Zie bijv. Hof Arnhem-Leeuwarden 19 april 2022, ECLI:NL:GHARL:2022:3026, r.o. 5.30.  
303 Art. 8 CISG. Zie ook: Van Maanen, NTHR 2012/2, p. 73. 
304 Zie bijv. Hof Arnhem-Leeuwarden 4 augustus 2020, ECLI:NL:GHARL:2020:6121, r.o. 4.7. 
305 Kröll noemt conformiteitsgeschillen vaak “fact driven”. Kröll, Annals FLB BLR 2011, p. 162. 
306 Rb. Limburg 2 februari 2022, ECLI:NL:RBLIM:2022:1532. 
307 Op grond van art. 35 lid 1 CISG. 
308 De ernst van de non-conformiteit komt pas aan bod bij de beoordeling of deze tot rechtsgevolg leidt, zoals de 
mogelijkheid van de koper om de overeenkomst te ontbinden. 
309 Een helder stappenplan dat de rechter in dergelijke zaken doorloopt vindt men in r.o. 3.1.3 van HR 2 juli 
2021, ECLI:NL:HR:2021:1037. In deze overweging vat de Hoge Raad de werkwijze van het Gerechtshof helder 
samen, waarna zij deze fiatteert.  
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In deze zaken heeft de Nederlandse rechter de neiging om de bewijslast geheel bij de 
koper te leggen.310 Dit komt doordat de praktijk leert dat het in de regel de koper is die een 
beroep doet op non-conformiteit. In tegenstelling tot de heersende leer,311 vindt de 
Nederlandse rechter dat de bewijslastverdeling niet door het CISG wordt geregeld. Daarom 
hanteert de rechter art. 150 Rv.312 
 Het komt voor dat kopers zich zowel op non-conformiteit,313 als op dwaling314 
beroepen. Het CISG kent echter geen regeling voor wilsgebreken,315 waardoor dwaling niet 
wordt geregeld door het CISG.316 Het valt op dat Nederlandse rechters niet altijd goed met 
deze situatie om weten te gaan.   
 In beginsel dienen rechters juridische onderwerpen, die niet door het CISG geregeld 
worden, met het geldende nationale recht op te lossen.317 Het is dus mogelijk dat de 
Nederlandse rechter art. 6:228 BW toepast in een zaak waarop het CISG van toepassing is. 
Deze mogelijkheid is echter niet vanzelfsprekend; de aard van de dwaling is hierin 
doorslaggevend.318  

Een koper, die heeft gedwaald omtrent de eigenschappen van een gekochte zaak, komt 
geen beroep op dwaling toe als het CISG van toepassing is. De reden hiervoor is gelegen in 
het feit, dat deze dwalingsvorm nauw verwant is aan non-conformiteit. Zo vallen binnen de 
reikwijdte van art. 35 CISG ook zaken, waarin de verkoper de koper onvolledig informeert.319 
Doordat non-conformiteit wel geregeld is in het CISG, biedt het CISG zelf de regeling voor 
dergelijke kwesties en komt de koper geen beroep op dwaling toe.320 Wanneer de dwaling 
geen betrekking heeft op de eigenschappen van de gekochte zaak, dan komt de koper wel een 
beroep op art. 6:228 BW toe. Immers ontbreekt dan de gelijkenis tussen dwaling en non-
conformiteit.321 

 
310 Zie bijvoorbeeld Hof Arnhem-Leeuwarden 19 april 2022, ECLI:NL:GHARL:2022:3026, r.o. 5.28,  Hof ‘s-
Hertogenbosch 28 december 2021, ECLI:NL:GHSHE:2021:3865, r.o. 3.4.2 of Rb. Limburg 7 oktober 2020, 
ECLI:NL:RBLIM:2020:7575, r.o. 4.5.  
311 Zie par. 2.1.1. 
312 Rb. Gelderland 2 september 2020, ECLI:NL:RBGEL:2020:6075, r.o. 4.10. 
313 Art. 35 CISG. 
314 Art. 6:228 BW. 
315 Hof Arnhem-Leeuwarden 19 april 2022, ECLI:NL:GHARL:2022:3026, r.o. 5.36. 
316 Een beroep op dwaling is binnen het kader van het CISG dus niet mogelijk. Zie ook: Rb. Van Koophandel 
Hasselt (België) 19 april 2006, A.R. 05/4177 (online te raadplegen op iicl.law.pace.edu). 
317 Hof Arnhem-Leeuwarden 19 april 2022, ECLI:NL:GHARL:2022:3026, r.o. 5.30. 
318 Bitter & Bijl, MvV 2007/9, p. 195 - 200. 
319 Zie bijv. Stockholms Handelskammares Skiljedomsintitut (Zweden) 5 juni 1998 (Beijing Light Automobile 
Co. Ltd v. Conell Limited Partnership). Engelse vertaling online beschikbaar op: unilex.info/cisg/case/338. 
320 Het toelaten van een beroep op dwaling in een dergelijke non-conformiteitskwestie zou ertoe leiden dat een 
aantal bepalingen uit het CISG, zoals bijv. de klachttermijn uit art. 39 CISG, buitenspel gezet worden. De 
nationale dwalingsregeling steekt immers anders in elkaar. Op die manier zou het stelsel van het CISG 
doorbroken worden. Bitter & Bijl, MvV 2007/9, p. 197. 
321 Bitter & Bijl, MvV 2007/9, p. 198. Ook zijn strengere meningen te vinden in de literatuur. Zo stellen 
Christiaans en Van Wechem bijvoorbeeld: “veelal wordt echter aangenomen dat het Verdrag een limitatieve 
opsomming bevat van de aan partijen toekomende rechtsmiddelen, zodat er geen grond meer dient te zijn voor 
toepassing van rechtsmiddelen als vernietiging wegens dwaling of een actie uit onrechtmatige daad.” Christiaans 
& Van Wechem in: T&C Vermogensrecht 2021, art. 35 WKV, aant. 5. 
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 Dit onderscheid is meermaals in jurisprudentie erkend als hoofdregel met betrekking 
tot samenloop van dwaling en non-conformiteit in zaken waarop het CISG van toepassing 
is.322 Daarom valt het op dat er rechters zijn, die hier een eigen lijn in trekken.323  

 
4.2 – Hoe wordt Opinie 19 door de Nederlandse rechter toegepast? 
De opinies van de CISG-AC zijn de Nederlandse rechter niet vreemd. Al in 2010 verwees het 
Gerechtshof van Arnhem voor het eerst naar een opinie van de CISG-AC.324 Was het toen 
nog een beknopte verwijzing zonder toelichting, latere rechters besteedden meer aandacht aan 
de verantwoording van hun verwijzingen. Het Gerechtshof Den Haag betoogde bijvoorbeeld 
in 2014 dat, op grond van de oproep tot een uniforme uitleg van het CISG en bij gebrek aan 
een supranationale rechter, de opinies van de CISG-AC in ogenschouw genomen kunnen 
worden ten behoeve van de uitleg van bepalingen uit het CISG.325  

Sindsdien zijn diverse opinies van de CISG-AC door de Nederlandse rechter ter hand 
genomen.326 Waar de rechter zich in 2016327 nog geroepen voelde om zich te verantwoorden 
voor het hanteren van een opinie van de CISG-AC, is een nieuwe norm waarneembaar, 
waarin de rechter het gebruik van een opinie van de CISG-AC niet langer hoeft te 
verantwoorden.328   
 Daarom is het vreemd dat Opinie 19, sinds haar vaststelling in november 2018, tot op 
heden (nog) niet is toegepast door de Nederlandse rechter.329 Een logische verklaring zou 
kunnen zijn dat de casussen, die sinds publicatie aan de Nederlandse rechter zijn voorgelegd, 
zich niet lenen voor toepassing van Opinie 19. Dit moet nader onderzocht worden.   
 Volgens de CISG Database330 zijn er sinds de publicatie van Opinie 19 tot op heden, 
17 Nederlandse uitspraken gepubliceerd die zien op art. 35 CISG.331 Bestudering van die 

 
322 Zie bijvoorbeeld Hof ’s-Hertogenbosch 18 januari 2011, ECLI:NL:GHSHE:2011:BP1861, r.o. 4.4.3 en zeer 
recent Rb. Oost-Brabant 4 mei 2022, ECLI:NL:RBOBR:2022:1809, r.o. 5.53. 
323 Neem bijvoorbeeld het Hof Arnhem-Leeuwarden. Zij was in 2020 van mening dat een beroep op dwaling 
gerechtigd was en dat teruggegrepen diende te worden naar Nederlands recht. Daarbij is het hof van mening dat 
“voor de vraag of [koper, red.] heeft gedwaald ten aanzien van essentiële eigenschappen van de verkochte en 
geleverde zaken als bedoeld in artikel 6:228 BW kan aansluiting worden gezocht bij artikel 35, tweede lid, 
CISG.” Hiermee hoopt het hof handvatten te vinden bij hetgeen het CISG bepaald omtrent het (beoogde) gebruik 
van de zaak. Hof Arnhem-Leeuwarden 4 augustus 2020, ECLI:NL:GHARL:2020:6121, r.o. 4.7, 4.11 en 4.34. 
Gelukkig is hetzelfde Hof Arnhem-Leeuwarden recent tot inkeer gekomen en is inmiddels van mening, dat “te 
gelden heeft echter dat dwaling over de conformiteit van een gekochte zaak aangemerkt moet worden als een 
door artikel 35 Weens Koopverdrag geregelde non-conformiteitskwestie.” Daarmee zit het hof weer op één lijn 
met de geldende leer. Hof Arnhem-Leeuwarden 19 april 2022, ECLI:NL:GHARL:2022:3026, r.o. 5.36. 
324 Hof Arnhem 9 maart 2010, ECLI:NL:GHARN:2010:BL7399, r.o. 4.8. 
325 Hof Den Haag 22 april 2014, ECLI:NL:GHDHA:2014:1341, r.o.7. 
326 Qua gebruikmaking van opinies van de CISG-AC is de Nederlandse rechtspraak zelfs koploper in de wereld. 
Verwijzingen door Nederlandse rechters vormen 51% van alle verwijzingen naar Opinies van de CISG-AC 
wereldwijd (cisgac.com/case-law/). 
327 Rb. Rotterdam 29 juni 2016, ECLI:NL:RBROT:2016:4913, r.o. 3.18. 
328 Zie bijvoorbeeld Hof Arnhem-Leeuwarden 6 november 2018, ECLI:NL:GHARL:2018:9702, r.o. 5.6 of Rb. 
Noord-Nederland 6 november 2019, ECLI:NL:RBNNE:2019:4743, r.o. 4.15. 
329 Helaas staat de Nederlandse rechter daarin niet alleen; Opinie 19 is wereldwijd nog geen enkele keer 
aangehaald in de rechtspraak. Zie de teller op: cisgac.com/case-law/. 
330 iicl.law.pace.edu/cisg/cisg. 
331 Hof ‘s-Hertogenbosch 10 december 2012, ECLI:NL:GHSHE:2019:4476, Hof Arnhem-Leeuwarden 4 
augustus 2020, ECLI:NL:GHARL:2020:6121, Rb. Gelderland 2 september 2020, ECLI:NL:RBGEL:2020:6075, 
Rb. Limburg 7 oktober 2020, ECLI:NL:RBLIM:2020:7575, Hof Arnhem-Leeuwarden 15 december 2020, 
ECLI:NL:GHARL:2020:10493, Rb. Oost-Brabant 13 januari 2021, ECLI:NL:RBOBR:2021:233, Rb. Rotterdam 
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uitspraken leert, dat de rechter in veel van deze zaken niet daadwerkelijk toekomt aan de 
(non-)conformiteitstoetsing. Zo kan het bijvoorbeeld zijn dat de eiser niet aan zijn klachtplicht 
heeft voldaan.332 Wat ook roet in het eten kan gooien is, dat de rechter behoefte heeft aan een 
deskundige en de (non-)conformiteit om die reden niet is getoetst in de desbetreffende 
uitspraak.333 Slechts in een beperkt aantal (7)334 van de gepubliceerde uitspraken spelen 
standaarden een rol, zij het dat de relevantie van de standaard per casus verschilt. Zoals 
bekend heeft de rechter Opinie 19 niet toegepast in deze zaken. Daarom zullen wij per 
uitspraak bekijken of dat terecht is geweest.335 
 
Rechtbank Oost-Brabant 2022336  
Geschil over de conformiteit van mondkapjes. Koper doet een beroep op art. 35 lid 2 sub a 
CISG, omdat de geleverde maskers niet-verhandelbaar zijn wegens een onjuiste certificering 
en het niet voldoen aan geldende publiekrechtelijke regelgeving.  

Gezien de rol die certificering en publiekrechtelijke vereisten spelen in deze zaak, zou 
er een rol voor Opinie 19 weggelegd kunnen zijn. De rechter komt echter niet toe aan een 
conformiteitstoets, doordat de koper niet aan zijn klachtplicht heeft voldaan.  
 
Hof Arnhem-Leeuwarden 2022337  
In deze zaak heeft de koper een dressuurpaard gekocht om op hoog niveau wedstrijden te 
rijden.338 Het paard zou kreupel zijn en daarmee non-conform op grond van art. 35 lid 2 sub b 
CISG. Hoewel de gesteldheid van het paard te wensen overlaat, concludeert het hof dat de 
koper niet heeft bewezen dat hiervan al sprake was ten tijde van de levering. Daarnaast staat 
niet vast dat de medische gesteldheid van het paard tot klachten heeft geleid.339  Er is dus 
geen sprake van een gebrek en het hof komt niet toe aan toepassing van Opinie 19.340  

 
27 januari 2021, ECLI:NL:RBROT:2021:1207, Rb. Overijssel 10 maart 2021, ECLI:NL:RBOVE:2021:1369, 
HR 2 juli 2021, ECLI:NL:HR:2021:1037, Rb. Noord-Holland 6 oktober 2021, ECLI:NL:RBNHO:2021:8451, 
Hof ’s-Hertogenbosch 28 december 2021, ECLI:NL:GHSHE:2021:3865, Rb. Limburg 2 februari 2022, 
ECLI:NL:RBLIM:2022:1532, Hof Amsterdam 12 april 2022, ECLI:NL:GHAMS:2022:1111, Hof Arnhem-
Leeuwarden 19 april 2022, ECLI:NL:GHARL:2022:3026, Rb. Oost-Brabant 4 mei 2022, 
ECLI:NL:RBOBR:2022:1809, Hof Arnhem-Leeuwarden 19 juli 2022, ECLI:NL:GHARL:2022:6177, Hof ’s-
Hertogenbosch 2 augustus 2022, ECLI:NL:GHSHE:2022:2691. 
332 Zoals in Rb. Oost-Brabant 4 mei 2022, ECLI:NL:RBOBR:2022:1809. 
333 Zoals in Rb. Gelderland 2 september 2020, ECLI:NL:RBGEL:2020:6075. 
334 Hof Arnhem-Leeuwarden 4 augustus 2020, ECLI:NL:GHARL:2020:6121, Rb. Gelderland 2 september 2020, 
ECLI:NL:RBGEL:2020:6075, Rb. Oost-Brabant 13 januari, 2021 ECLI:NL:RBOBR:2021:233, Rb. Rotterdam 
27 januari 2021, ECLI:NL:RBROT:2021:1207, HR 2 juli 2021, ECLI:NL:HR:2021:1037, Hof Arnhem-
Leeuwarden 19 april 2022, ECLI:NL:GHARL:2022:3026 en Rb. Oost-Brabant 4 mei 2022, 
ECLI:NL:RBOBR:2022:1809.  
335 In chronologische volgorde van nieuw naar oud. 
336 Rb. Oost-Brabant 4 mei 2022, ECLI:NL:RBOBR:2022:1809. 
337 Hof Arnhem-Leeuwarden 19 april 2022, ECLI:NL:GHARL:2022:3026. 
338 Hoewel er niet direct een bepaalde normering of standaard bij deze casus is betrokken, kan gesteld worden 
dat het hebben van een goede gezondheid (of een bepaalde fysieke gesteldheid) een standaard betreft wanneer 
het aankomt op de verhandelbaarheid van dieren. Zeker wanneer dat dier op een bepaald (hoog) niveau moet 
kunnen presteren.  
339 Evenmin staat vast dat die medische gesteldheid ongeschiktheid voor de sport met zich meebrengt. 
340 Medisch komt vast te staan dat het paard het een en ander mankeert. Het hof ziet echter geen gebrek in de 
enkele vaststelling dat er het een en ander is aan te merken op de gezondheid en/of fysieke gesteldheid van het 
paard. Het hof kijkt enkel en alleen of die constateringen ook daadwerkelijk tot klachten bij het paard leiden; de 
enkele vaststelling dat deze tot klachten kúnnen leiden is onvoldoende (zie r.o. 5.22 – 5.28). Zolang die klachten 
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Hoge Raad 2021341  
Koper stelt dat kabels non-conform zijn, omdat die kabels, anders dan koper verwachtte, niet 
geschikt blijken om ingegraven te worden. De kabels voldoen niet aan de voorgeschreven 
normen voor ingraving. Het hof is volgens een duidelijk stappenplan te werk gegaan en de 
Hoge Raad bevestigt in deze de juistheid van die werkwijze.  

Eerst heeft het hof de (non-)conformiteit getoetst aan de hand van art. 35 lid 1 CISG 
en concludeert dat de kabels voldoen aan de tekst van de overeenkomst.342 Daarna stapt het 
hof over op art. 35 lid 2 sub a CISG en concludeert dat het ingraven van de kabels, op grond 
van de informatie die bij partijen bekend was, niet tot het normale gebruik van die kabels 
behoort.343 Ten slotte onderzoekt het hof of partijen ‘uitdrukkelijk of stilzwijgend’ ingraving 
van de kabels als bijzonder gebruik zijn overeengekomen. Hiervan is volgens het hof geen 
sprake, waardoor evenmin sprake is van non-conformiteit op grond van art. 35 lid 2 sub b 
CISG.   

Het ondergeschikte belang van standaarden verklaart het ontbreken van een verwijzing 
naar Opinie 19 in deze zaak.344  

  
Rechtbank Rotterdam 2021345  
Koper stelt dat een partij vlees non-conform is, omdat na levering een EU-importverbod is 
ingesteld voor vlees afkomstig van de verkoper wegens risico’s voor de volksgezondheid. 
Daardoor kan de koper het vlees niet meer zelf importeren en verhandelen. De rechtbank 
bepaalt dat de mogelijkheid om het vlees naar de EU te importeren onderdeel uitmaakt van de 
overeenkomst, vanwege samenhang met de afleververplichting van de verkoper.346  
 Vaststaat dat het importverbod pas is afgekondigd, nádat de risico-overgang van 
verkoper naar koper heeft plaatsgevonden. Omdat de conformiteit van het vlees moet worden 
beoordeeld naar het moment van risico-overgang,347 brengt het importverbod geen non-
conformiteit met zich mee.  

Desalniettemin doet de rechter een poging om het gebrek middels feitenonderzoek vast 
te stellen. Daarom biedt de rechter de koper de kans om te bewijzen dat de geleverde partij 
vlees non-conform was.348 Helaas kan de koper niet aan deze bewijsverplichting voldoen, 
waardoor de rechter geen feitelijk gebrek kan vaststellen en moet concluderen dat het 
geleverde vlees voldoet aan de overeenkomst.  

 
er niet zijn, is er geen sprake van een gebrek. Het gaat hier dus om de enkele vaststelling of er wel of niet 
feitelijk een gebrek aanwezig was. Waar dit feitenonderzoek tot een snelle aanname van non-conformiteit kan 
leiden (zoals bijv. Rb. Limburg 2 februari 2022, ECLI:NL:RBLIM:2022:1532), kan dus net zo snel conformiteit 
worden aangenomen, wanneer het bestaan van enige feitelijk gebrek niet kan worden bewezen. 
341 HR 2 juli 2021, ECLI:NL:HR:2021:1037. 
342 In de overeenkomst wordt niet gesproken over de mogelijkheid om de kabels in te graven, waardoor er geen 
sprake is van non-conformiteit op grond van art. 35 lid 1 CISG. 
343 Daarom is evenmin sprake van non-conformiteit op grond van art. 35 lid 2 sub a CISG, in tegenstelling tot 
wat de koper beweert. 
344 Opinie 19 is echter wel relevant met betrekking tot het aantonen dat de rechter een verkeerde invulling geeft 
aan art. 35 lid 2 sub b CISG. Zie hierna par. 4.3.  
345 Rb. Rotterdam 27 januari 2021, ECLI:NL:RBROT:2021:1207. 
346 Daarom toetst de rechtbank de (non-)conformiteit aan art. 35 lid 1 CISG. 
347 Art. 36 lid 1 CISG. 
348 “Zoals bijvoorbeeld [door – red.] resultaten van monsternemingen van het vlees bij aflevering.” Rb. 
Rotterdam 27 januari 2021, ECLI:NL:RBROT:2021:1207, r.o. 4.7.  
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Helaas heeft de rechter Opinie 19 niet toegepast in deze zaak. Dit is een gemiste kans. 
Opinie 19 zou de rechter hebben geholpen in de onderbouwing van zijn beslissing(en) en zou 
zelfs tot een betere uitspraak hebben geleid.349  
 
Rechtbank Oost-Brabant 2021350  
Koper stelt dat gekochte matrassen niet geschikt zijn voor normaal gebruik,351 doordat bij de 
productie daarvan schuim is verwerkt met een verhoogd gehalte dichloorbenzeen.352  

Een strikt feitenonderzoek volgt, kijkend naar het moment van risico-overdracht. Het 
enkele gegeven dat de gebruikte grondstoffen niet aan de geldende norm voldeden, betekent 
niet dat dit ook geldt voor de geleverde matrassen. Omdat koper nalaat om feitelijk aan te 
tonen dat er sprake was van een gebrek353 ten tijde van de levering, concludeert de rechter dat 
de matrassen conform de overeenkomst zijn geleverd. 
 Het is terecht dat de rechtbank geen gebruik heeft gemaakt van Opinie 19. Opinie 19 
houdt zich immers bezig met de vraag óf zaken aan een bepaalde standaard moeten voldoen. 
Dit was geen onderwerp van het geschil.354 De vraag voor de rechter was enkel of de 
matrassen daadwerkelijk, ten tijde van de levering, een gezondheidsnorm overtraden. Het 
vaststellen van een normoverschrijding volgt uit feitenonderzoek en is niet onderhavig aan 
Opinie 19.   
 
Rechtbank Gelderland 2020355  
Koper stelt dat een dieplader non-conform is, omdat deze niet goed functioneert bij het 
transport van windmolenmasten. De koper wenste, voorafgaand aan de koop, uitdrukkelijk 
navolging van specifieke EEG-vereisten en de rechter stelt vast, dat aan die vereisten is 
voldaan. Doordat dit geen onderwerp van geschil is, ontbreekt een verwijzing naar Opinie 19.  

Aan de daadwerkelijke conformiteitstoetsing komt de rechter in dit tussenvonnis niet 
toe, omdat eerst een deskundigenonderzoek nodig is.356   
 
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 2020357 

Koper heeft een biogasinstallatie gekocht en heeft gebruik gemaakt van 
vergistingsversnellers, om het chemische proces in de installatie te versnellen. Daar bleek de 

 
349 Zie par. 4.3. 
350 Rb. Oost-Brabant 13 januari 2021, ECLI:NL:RBOBR:2021:233. 
351 Art. 35 lid 2 sub a CISG. 
352 Een stof die schadelijk is voor de gezondheid. 
353 Althans een gezondheidsrisico. Hierbij dient opgemerkt te worden dat dichloorbenzeen een stof is die in de 
loop van de tijd vervliegt. 
354 In deze zaak staat buiten kijf dat de matrassen geen gezondheidsnormen mogen overtreden en dat de 
gebruikte grondstoffen, bij de vervaardiging van de matrassen, niet aan de verplichte norm voldeden. 
355 Rb. Gelderland 2 september 2020, ECLI:NL:RBGEL:2020:6075. 
356 Het aanstellen van een deskundige benadrukt nog eens dat de rechter in het kader van de 
conformiteitsbeoordeling met name een feitenonderzoek doet en die (non-)conformiteit objectief vast dient te 
stellen. Zie in dit kader ook: Stockholms Handelskammares Skiljedomsinstitut (Zweden) 5 april 2007, par. 117 
e.v. Engelse vertaling online beschikbaar op: unilex.info/cisg/case/1194. 
357 Hof Arnhem-Leeuwarden 4 augustus 2020, ECLI:NL:GHARL:2020:6121. De verkoper is in cassatie is 
gegaan tegen deze uitspraak, maar het cassatiemiddel ziet enkel op de procesbevoegdheid van de koper en op het 
ontbreken van een rechtsgrond voor de, door het hof, opgelegde wettelijke handelsrente. Derhalve is het verdere 
vervolg van deze procedure niet in dit onderzoek opgenomen. Zie: HR 22 april 2022, ECLI:NL:HR:2022:596 en 
Concl. A-G T. Hartlief ECLI:NL:PHR:2021:1069 bij datzelfde arrest. 
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installatie niet tegen bestand.358 Volgens de verkoper was het gebruik van 
vergistingsversnellers in strijd met de ‘NaWaRo-standaard’359 en behelst normaal gebruik van 
de installatie enkel de biogasproductie middels de NaWaRo-standaard.360  

Om vast te stellen wat het normale gebruik van de biogasinstallatie is, moet de rechter 
onderzoeken wat de NaWaRo-standaard inhoudt en of deze relevant is voor de 
koopovereenkomst. De rechter concludeert dat er in het vestigingsland van de koper geen 
norm geldt, die aansluit bij de NaWaRo-standaard,361 en verwijt de verkoper, als partij met 
jarenlange internationale ervaring op dit gebied, dat hij de koper, een beginnend producent, 
niet beter heeft geïnformeerd of gewaarschuwd.362 Daarom beslist de rechter dat er sprake is 
van dwaling,363 waardoor hij niet toekomt aan de (non-)conformiteitsbeoordeling.364  

Een verwijzing naar Opinie 19 zou op zijn plaats geweest zijn, daar Opinie 19 beaamt 
dat standaarden van invloed zijn op het gebruik van zaken.365  

 
4.3 – In hoeverre past de Nederlandse rechter art. 35 CISG toe in overeenstemming met 
Opinie 19? 
Ofschoon Opinie 19 nog niet door de rechter is toegepast, blijkt uit de aangehaalde casussen 
dat de rechter wisselend in dezelfde lijnen denkt als de CISG-AC. 
 Neem bijvoorbeeld de uitspraak van de rechtbank Rotterdam.366 Op het eerste gezicht 
lijkt het alsof de rechtbank Opinie 19 volgt. Immers zijn de overwegingen van de rechtbank in 
overeenstemming met de tweede regel van Opinie 19. In de toelichting367 benadrukt de CISG-
AC namelijk dat het tijdstip waarop de standaard, waaraan de zaak moet voldoen, wordt 
overeengekomen en het tijdstip waarop de conformiteit getoetst dient te worden twee 
verschillende tijdstippen zijn. Volgens Opinie 19 is het eerste tijdstip het moment van het 
sluiten van de overeenkomst en het tweede tijdstip is het moment van risico-overdracht.368  

Hoewel de rechtbank dit niet met zoveel woorden stelt, volgt zij deze denkwijze. Eerst 
stelt de rechtbank vast wat partijen zijn overeengekomen,369 waaronder de omstandigheid dat 

 
358 Hoewel de koper zich in deze kwestie primair beroept op dwaling, zoekt de rechter (ten onrechte; zie par. 4.1) 
voor het beoordelen van die dwaling aansluiting bij hetgeen art. 35 lid 2 sub a en b CISG bepaalt. Hof Arnhem-
Leeuwarden 4 augustus 2020, ECLI:NL:GHARL:2020:6121, r.o. 4.34. 
359 De, volgens verkoper, ten tijde van de koop geldende industriestandaard. 
360 Volgens de verkoper is er sprake van ‘bijzonder’ gebruik, wanneer men bij de biogasproductie gebruik maakt 
van vergistingsversnellers. Hof Arnhem-Leeuwarden 4 augustus 2020, ECLI:NL:GHARL:2020:6121, r.o. 4.39. 
361 Hof Arnhem-Leeuwarden 4 augustus 2020, ECLI:NL:GHARL:2020:6121, r.o. 4.45. 
362 Hof Arnhem-Leeuwarden 4 augustus 2020, ECLI:NL:GHARL:2020:6121, r.o. 4.49 – 4.51. 
363 In de zin van art. 6:228 lid 1 sub a en b BW. Aangenomen kan worden dat er sprake zou zijn van non-
conformiteit op grond van art. 35 lid 2 sub a CISG, als de koper daar primair een beroep op had gedaan. 
364 Hof Arnhem-Leeuwarden 4 augustus 2020, ECLI:NL:GHARL:2020:6121, r.o. 4.55 en 4.62. 
365 Opinie 19, par. 1.4. Opgemerkt dient te worden, dat deze casus niet gelijkloopt met de strekking van Opinie 
19. De koper deed in deze zaak immers (primair) een beroep op dwaling, daar de verkoper, zonder de koper te 
informeren, een standaard naleefde die nadelig was voor de koper. De koper wilde juist géén naleving van die 
standaard. Dit neemt niet weg dat de rechter zélf aansluiting zoekt bij art. 35 CISG. Wat dat betreft had Opinie 
19 de rechter een handvat kunnen bieden voor de verdere beoordeling. 
366 Rb. Rotterdam 27 januari 2021, ECLI:NL:RBROT:2021:1207. 
367 Opinie 19, par. 2.1. 
368 Art. 36 lid 1 CISG. 
369 Rb. Rotterdam 27 januari 2021, ECLI:NL:RBROT:2021:1207, r.o. 4.5. 
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het vlees in de EU geïmporteerd kan worden.370 Waarna de rechtbank enkel toetst of het vlees 
aan de overeenkomst voldeed op het moment van risico-overdracht.371  

Waar de rechter dus in overeenstemming met regel 2 van Opinie 19 de conformiteit 
beoordeelt, is er in deze uitspraak eveneens sprake van een opvallende afwijking van de 
doctrine die Opinie 19 hanteert. De rechtbank oordeelt namelijk in strijd met de gedachte 
achter regel 3 van Opinie 19. De rechtbank stelt immers dat de mogelijkheid om het vlees te 
importeren in de EU deel uitmaakt van de overeenkomst, omdat het vlees anders niet bij de 
koper terecht kan komen. Daarom toetst de rechtbank de (non-)conformiteit op grond van art. 
35 lid 1 CISG. Hierbij impliceert de rechtbank dat partijen zijn overeengekomen dat het vlees 
aan de publiekrechtelijke normen van de EU moet voldoen. Hoewel dit geen onderwerp van 
geschil is, is dit toch te kort door de bocht. Opinie 19 maakt duidelijk dat het, bij toetsing aan 
art. 35 lid 1 CISG, de voorkeur geniet dat de desbetreffende standaard expliciet in de 
overeenkomst is opgenomen. De rechtbank lijkt aan te nemen dat de EU-standaard 
stilzwijgend in de overeenkomst is opgenomen,372  terwijl men volgens Opinie 19 
terughoudend moet zijn met een dergelijke aanname.373 Die terughoudendheid betekent dat 
men niet vanzelfsprekend in de overeenkomst kan lezen dat het vlees aan EU-standaarden zou 
moeten voldoen.  

Op grond van Opinie 19 had de rechter het dus beter over een andere boeg kunnen 
gooien.374 Het zou voor de hand te liggen om de conformiteit te toetsen aan de hand van art. 
35 lid 2 sub a CISG. Het niet voldoen aan een publiekrechtelijke standaard verhindert volgens 
Opinie 19 namelijk het gebruik van de zaak.375 Bovendien zou dit ertoe leiden, dat de regels 
5.1 en 5.2 van Opinie 19 correct toegepast kunnen worden.376 Een relevant gezichtspunt zou 
dan zijn, dat zowel de koper als verkoper in een EU-lidstaat zijn gevestigd.377 Met een 
verwijzing naar regel 5.2 (c) zal dan, op grond van regel 5.1 (a), geconcludeerd moeten 
worden dat het vlees aan EU-standaarden moet voldoen.378  

 
370 Impliciet stelt de rechter dus vast dat partijen bij het sluiten van de overeenkomst zijn overeengekomen, dat 
het te leveren vlees aan de publiekrechtelijke normen van de EU moet voldoen. 
371 Rb. Rotterdam 27 januari 2021, ECLI:NL:RBROT:2021:1207, r.o. 4.7. 
372 Hoewel het vonnis dit niet met zoveel woorden vermeldt, valt uit het vonnis op te maken dat niet expliciet in 
de overeenkomst is opgenomen dat het vlees aan EU-regels moet voldoen. 
373 Opinie 19, par. 3.4.  
374 Voor de goede orde dient vermeld te worden dat de toepasselijkheid van EU-standaarden geen onderwerp van 
geschil was in deze zaak. 
375 Opinie 19, par. 1.4. 
376 Opinie 19 kent in de regels 5.1 en 5.2 een stelsel om te bepalen aan welke nationale standaard gekochte zaken 
moeten voldoen. Die gelden echter enkel voor wat een conformiteitsbeoordeling op grond van art. 35 lid 2 CISG 
betreft (Opinie 19, par. 5.1). Bij een beoordeling op grond van art. 35 lid 1 CISG gaat Opinie 19 er immers van 
uit dat in de overeenkomst al is opgenomen aan welke standaard de zaken moeten voldoen.  
377 De daadwerkelijke verkoper in deze zaak is een, in een EU-lidstaat gevestigde, tussenhandelaar. 
378 Hoe het ook zij, de uitkomst zou hetzelfde zijn. Al is de oplossing van de rechtbank niet gepast. Opvallend is 
bovendien dat de redenering van de rechtbank ook nog eens in strijd is met de geldende leer voorafgaand aan de 
publicatie van Opinie 19. De hoofdregel uit het Nieuw-Zeelandse Mossels-arrest (Bundesgerichtshof (Duitsland) 
8 maart 1995, VIII ZR 159/94) was namelijk, dat zaken in beginsel níet aan de standaarden van het land van 
bestemming hoefden te voldoen, tenzij er sprake was van een uitzonderingssituatie. Eén van die 
uitzonderingssituaties was de omstandigheid dat het land van de verkoper en het land van bestemming van de 
zaken dezelfde standaarden hanteren. Dat is in deze zaak het geval. Toch refereert de rechtbank niet naar die 
uitzondering. Daarentegen creëert de rechtbank een geheel nieuwe opvatting, namelijk dat de standaard van het 
land van bestemming onderdeel wordt van de overeenkomst, omdat de zaken anders niet geleverd zouden 
kunnen worden. 
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Ook valt op, dat dit niet de enige zaak is, waarin de rechter ten onrechte de 
overeenkomst aanvult. Tot aan de Hoge Raad aan toe bestaat deze neiging. Zo beaamde de 
Hoge Raad dat het hof379 terecht heeft onderzocht in hoeverre het beoogde (bijzondere) 
gebruik van de zaak door de koper onderdeel was van de overeenkomst.380 Dit is in strijd met 
de visie van de CISG-AC.381 Zij benadrukt immers dat er bij toepassing van art. 35 lid 2 sub b 
CISG juist géén sprake is van een overeengekomen gebruik.  

Opinie 19 erkent dat partijen op grond van art. 8 CISG stilzwijgend overeen kunnen 
komen dat zaken aan een bepaalde standaard moeten voldoen.382 Voor toepasselijkheid van 
art. 35 lid 1 CISG moet in de eerste plaats de overeenkomst zelf aanwijzingen bevatten 
omtrent de intentie een bepaalde standaard na te leven.383 Als die contractuele aanwijzingen 
ontbreken, is het nog steeds mogelijk dat partijen de intentie hadden een bepaalde standaard 
na te leven en dat stilzwijgend zijn overeengekomen.384 Het onderzoek naar een dergelijke 
onbeschreven beding vereist een onderzoek waarbij alle relevante omstandigheden tegen 
elkaar afgewogen moeten worden.385 Opinie 19 benadrukt echter dat de verantwoordelijkheid, 
om uitdrukkelijk in de overeenkomst op te nemen dat de zaken aan een bepaalde standaard 
moeten voldoen, bij de koper ligt.386 Het ontbreken van een uitdrukkelijk beding kan dan ook 
in het nadeel van de koper uitgelegd worden en daarom roept Opinie 19 op tot 
terughoudendheid bij het aannemen van een stilzwijgend beding.387 

Een beroep op art. 35 lid 1 CISG moet duidelijk onderscheiden worden van een beroep 
op 35 lid 2 sub b CISG. Het eerste vereist een onderzoek naar het bestaan van een 
stilzwijgend beding en het tweede een onderzoek naar de vraag of de verkoper wist, of 
behoorde te weten, dat de zaken op een bepaalde manier gebruikt zouden worden. 

Daarom is het opvallend dat de Hoge Raad de werkwijze van het hof goedkeurde.388 
De strekking van die werkwijze komt immers niet overeen met de grond waarop zij is 
gebaseerd. De Hoge Raad overweegt:  

 
“Ten slotte heeft het hof [..] onderzocht of partijen uitdrukkelijk of stilzwijgend zijn 

overeengekomen dat kabels van het type XLS/XLS-R voor gebruik ondergronds kunnen 
worden aangewend en daarbij bestand zijn tegen langdurige blootstelling aan water, en aldus 
een bijzonder gebruik dan wel een bijzondere eigenschap van deze kabel zijn 
overeengekomen, een en ander als bedoeld in art. 35 lid 2, aanhef en onder b, CISG.”389  
 

 
379 Hof ’s-Hertogenbosch 10 december 2019, ECLI:NL:GHSHE:2019:4476. 
380 HR 2 juli 2021, ECLI:NL:HR:2021:1037, r.o. 3.1.3. 
381 Opinie 19, par. 3.1 – 3.4. 
382 Opinie 19, par. 3.2. 
383 Hierbij moeten alle relevante omstandigheden van het geval in acht genomen worden, inclusief de 
geschiedenis tussen de partijen en eventuele handelsgebruiken. Zie Opinie 19, par. 3.2. 
384 Opinie 19, par. 3.3. 
385 Opinie 19, par. 3.3. 
386 Opinie 19, par. 3.4. 
387 Opinie 19, par. 3.4. 
388 HR 2 juli 2021, ECLI:NL:HR:2021:1037. 
389 HR 2 juli 2021, ECLI:NL:HR:2021:1037, r.o. 3.1.3. 
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Het onderzoek van het hof zag op het bepalen van de inhoud van de overeenkomst, 
terwijl de rechtsgrond niet ziet op de inhoud van de overeenkomst.390 Een beroep op art. 35 
lid 2 sub b CISG kan niet leiden tot een onderzoek naar de inhoud van de overeenkomst.391 
Als partijen, uitdrukkelijk of stilzwijgend, een bijzonder gebruik of eigenschap zouden zijn 
overeengekomen, zou er sprake zijn van een contractueel beding en brengt dit met zich mee 
dat er sprake zou moeten zijn van non-conformiteit op grond van art. 35 lid 1 CISG. Niet voor 
niets concludeert A-G Rank-Berenschot, dat de koper in deze zaak terecht klaagde dat het hof 
de (non-)conformiteit beoordeelde aan de hand van art. 35 lid 2 sub b CISG.392 Waarom de 
Hoge Raad deze conclusie niet volgt is raadselachtig.393 

Een andere eigenaardigheid is de uitspraak van het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 
uit 2020.394 Hoewel het hof ten onrechte395 een beroep op dwaling honoreert, voert zij een 
onderzoek uit dat geheel in lijn zou zijn met hetgeen Opinie 19 voor ogen heeft.396 Toch 
maakt de rechter het zichzelf onnodig moeilijk door Opinie 19 buiten beschouwing te laten; 
omdat de verkoper397 wist in welk land de installatie gebruikt zou worden, zou volgens Opinie 
19 een onderzoeksplicht op de verkoper liggen ter zake de, in dat land, geldende standaard.398 
Deze onderzoeksplicht is buiten beschouwing gelaten door de rechter. 
 
 
 
 

 
390 Art. 35 lid 2 sub b CISG ziet immers op de kennis van de verkoper over de manier waarop de koper de zaak 
zal gebruiken. Zie ook: Asser/Hijma 7-I 2019/508. 
391 Zoals A-G Rank-Berenschot in deze zelfde zaak aangaf: “Het bijzondere doel moet slechts (uitdrukkelijk of 
stilzwijgend) ‘ter kennis’ zijn gebracht aan de verkoper; het behoeft dus niet te zijn overeengekomen.” Concl. A-
G E.B. Rank-Berenschot, ECLI:NL:PHR:2021:101, par. 2.7, bij HR 2 juli 2021, ECLI:NL:HR:2021:1037. 
392 In dit kader wijzen Van Wechem en Rinkes er gegrond op, dat het in deze kwestie heel anders had kunnen 
aflopen. Van Wechem & Rinkes, NJB 2021/2595, p. 2854 – 2855. Bij een beroep op art. 35 lid 1 CISG kunnen 
namelijk ook handelingen die ná het sluiten van de overeenkomst zijn verricht, op grond van art. 8 lid 3 CISG, 
bij de non-conformiteitstoetsing betrokken worden. Dit is bij een beoordeling aan de hand van art. 35 lid 2 CISG 
niet mogelijk, terwijl dergelijke handelingen volgens de koper in deze zaak wel relevant waren. Doordat niet tot 
een andere slotsom gekomen kan worden, dan dat het hof een onjuist en onvolledig onderzoek heeft uitgevoerd, 
concludeert A-G Rank-Berenschot terecht tot vernietiging van het vonnis van het hof. Concl. A-G E.B. Rank-
Berenschot, ECLI:NL:PHR:2021:101, par. 2.18, par. 2.19 en conclusie, bij HR 2 juli 2021, 
ECLI:NL:HR:2021:1037. 
393 De Hoge Raad motiveert niet waarom afgeweken wordt van de conclusie van A-G Rank-Berenschot. De 
Hoge Raad stelt slechts, op summiere wijze, dat de desbetreffende klachten feitelijke grondslag missen. Daarbij 
verwijst de Hoge Raad enkel naar het onderzoek dat het hof heeft uitgevoerd als duiding dat de klachten 
kennelijk een reëel fundament zouden missen. Deze beperkte zienswijze doet voorkomen dat de Hoge Raad 
mogelijk veronderstelde, dat de klachten ruimte lieten voor een louter tekstuele en/of feitelijke opvatting. HR 2 
juli 2021, ECLI:NL:HR:2021:1037, r.o. 3.1.4 – 3.2. 
394 Hof Arnhem-Leeuwarden 4 augustus 2020, ECLI:NL:GHARL:2020:6121. 
395 Par. 4.1. 
396 De rechter doet uitgebreid onderzoek naar de herkomst en status van de desbetreffende (NaWaRo-)standaard, 
alsmede financiële prikkels die daaraan verbonden zijn. Bij de weging van de feiten hecht de rechter veel waarde 
aan het kennis- en ervaringsniveau van de verkoper in vergelijking met die van de koper. De rechter komt 
daarom tot de conclusie dat de verkoper er rekening mee had moeten houden dat de koper een werkwijze zou 
hanteren die niet voldeed aan de NaWaRo-standaard. Hof Arnhem-Leeuwarden 4 augustus 2020, 
ECLI:NL:GHARL:2020:6121, r.o. 4.40 e.v.  
397 Tevens installateur van de installatie. 
398 Opinie 19, par. 5.1. 
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4.4 – Hoe verhoudt toepassing van art. 35 CISG door de Nederlandse rechter zich tot de 
toepassing van art. 7:17 BW? 
In tegenstelling tot conformiteitskwesties in het kader van het CISG, leiden 
conformiteitsgeschillen in het kader van art. 7:17 BW tot een groot aantal juridische 
procedures.399 Een greep uit de jurisprudentie van 2022 leert, dat de rechter ook in het kader 
van art. 7:17 BW onderzoekt of de zaken non-conform waren ten tijde van de aflevering van 
de zaken.400 Ook in deze zaken401 ligt de bewijslast in beginsel bij de koper, want wie stelt 
moet bewijzen.402 Dit laatste geldt niet voor consumentenkoopzaken, omdat de bewijslast 
dwingendrechtelijk bij de verkoper wordt neergelegd.403  
 Of een zaak voldoet aan de vereisten van art. 7:17 BW, moet worden onderzocht aan 
de hand van alle relevante omstandigheden van het geval,404 c.q. alle van belang zijnde 
omstandigheden.405 In dit kader onderscheidt Hijma in de rechtspraktijk twee soorten non-
conformiteit. De eerste vorm is die van de “eenvoudige” non-conformiteit, waarbij de non-
conformiteit slechts door middel van een feitelijke vaststelling wordt geconstateerd. Bij de 
tweede vorm komen eventuele onderzoeksplichten van de koper en mededelingsplichten van 
de verkoper om de hoek kijken.406  
 Het Haviltex-criterium407 speelt in deze tweede vorm een grote rol aangaande uitleg 
van de overeenkomst en de vaststelling van de gerechtvaardigde verwachtingen van de koper 
omtrent de eigenschappen van de zaak.408 Voor wat uitleg van de overeenkomst betreft, geldt 
dat de bedoeling van contractspartijen doorslaggevend is.409 In het kader van art. 35 CISG 
mag het Haviltex-criterium geen rol spelen vanwege de autonome uitleg410 van het CISG, al 
kent ook het CISG een belangrijke rol toe aan de bedoeling van partijen.411 

Desalniettemin lijkt de rechter beïnvloed door art. 7:17 lid 2 BW omtrent het 
bijzondere gebruik van een zaak. In tegenstelling tot art. 35 CISG, vereist deze bepaling 
namelijk dat de overeenkomst in het bijzondere gebruik voorziet. Wellicht is in de analoge 
toepassing van art. 7:17 BW een verklaring te vinden voor de standvastigheid van de Hoge 
Raad om bijzonder gebruik onderdeel van de overeenkomst te maken.412  

Al met al wordt de rechter inzake art. 7:17 BW belast met een uitgebreid onderzoek. 
Dit onderzoek wordt enkel begrenst door de feiten en omstandigheden die partijen aandragen. 
Een mooi voorbeeld van de methodiek die de rechter toepast, om zich een weg te banen door 
de berg aan informatie die dit op kan leveren, en de afwegingen die daarbij gemaakt worden, 

 
399 Een zoekopdracht op rechtspraak.nl levert alleen al voor het lopende jaar (2022) tientallen gepubliceerde 
uitspraken op. 
400 Rb. Overijssel 27 juli 2022, ECLI:NL:RBOVE:2022:2254, r.o. 5.5. 
401 Zie bijvoorbeeld Rb. Amsterdam 20 juli 2022, ECLI:NL:RBAMS:2022:4194, r.o. 4.12. 
402 Dit is logisch aangezien de rechter in art. 35 CISG-zaken de neiging heeft om, wat de bewijslastverdeling 
betreft, het Nederlandse systeem te volgen en ditzelfde principe toe te passen.  
403 Zie thans art. 7:18a lid 2 BW (voorheen art. 7:18 lid 2 BW). 
404 HR 21 mei 2010, ECLI:NL:HR:2010:BL8295, r.o. 4.1.2. 
405 HR 23 november 2007, ECLI:NL:HR:2007:BB3733, r.o. 5.2. 
406 Asser/Hijma 7-I 2019/502. 
407 HR 13 maart 1981, ECLI:NL:HR:1981:AG4158. 
408 Hof ’s-Hertogenbosch 26 juli 2022, ECLI:NL:GHSHE:2022:2540, r.o. 6.5.2. 
409 HR 23 december 2005, ECLI:NL:HR:2005:AU2414, r.o. 3.6. 
410 Zie par. 1.3. 
411 Art. 8 lid 1 CISG. 
412 Zie HR 2 juli 2021, ECLI:NL:HR:2021:1037, r.o. 3.1.3. 
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biedt de Rechtbank Amsterdam ter zake de conformiteitstoetsing van een 
antiekverzameling.413 Uit dit voorbeeld blijkt ook duidelijk dat de rechter de overeenkomst414 
als uitgangspunt neemt bij zijn beoordeling en dit aanvult met de gerechtvaardigde 
verwachtingen van de koper.415 Het gaat allereerst om de feitelijke constatering van de rechter 
dat een voorwerp een gebrek kent, waarna hetgeen de koper mag verwachten afgewogen 
wordt tegen de ernst van het gebrek.416  

Dergelijke verwachtingen spelen geen rol bij toepassing van art. 35 CISG, welke enkel 
leidt tot een feitenonderzoek.417 Dit wordt anders als non-conformiteit eenmaal vaststaat en de 
rechter moet beoordelen of er sprake is van een ‘wezenlijke tekortkoming’418 om rechtsgevolg 
te geven aan de non-conformiteit.419 Dit verschil maakt duidelijk dat het conformiteitsbegrip 
bij toepassing van art. 35 CISG enger is dan bij toepassing van art. 7:17 BW.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
413 Rb. Amsterdam 20 juli 2022, ECLI:NL:RBAMS:2022:4194. 
414 In casu (de omschrijving op) de factuur. 
415 Alleen als vaststaat dat het desbetreffende voorwerp niet overeenkomstig de omschrijving in de overeenkomst 
is én de zaak niet voldoet aan hetgeen de koper mocht verwachten, is er sprake van non-conformiteit op grond 
van art. 7:17 BW. 
416 Omdat het in deze zaak over zeer oude, antieke, zaken gaat, levert hetgeen de koper mag verwachten in de 
onderhavige situatie een soort foutmarge op, waarbinnen feitelijke gebreken van de zaken niet aan conformiteit 
van die zaken in de weg staan.  
417 Wat wel een rol speelt is wat partijen wisten, of hadden moeten weten.    
418 Art. 25 CISG. 
419 Zie bijvoorbeeld Hof Arnhem-Leeuwarden 19 april 2022, ECLI:NL:GHARL:2022:3026, r.o. 5.32 of Hof ‘s-
Hertogenbosch 2 augustus 2022, ECLI:NL:GHSHE:2022:2691, r.o. 3.11.  
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H5 – Conclusie 
Het CISG regelt, kort gezegd, koopovereenkomsten van roerende zaken, wanneer koper en 
verkoper in verschillende landen zijn gevestigd en de koper geen consument is.420 Dit 
beperkte toepassingsbereik verkleint de reikwijdte van het CISG-conformiteitsbegrip ten 
opzichte van het nationale conformiteitsbegrip.421  

Het CISG heeft contractsvrijheid hoog in het vaandel staan en is geen dwingend recht, 
waardoor partijen in de overeenkomst kunnen afwijken van het CISG en deze kunnen 
uitsluiten.422   
 Sinds 1992 maakt het CISG onderdeel uit van het Nederlandse rechtssysteem; waar 
het CISG van toepassing is komt zij in de plaats van het Nederlandse recht.423 Nederlands 
recht geldt dan enkel voor onderwerpen die niet door het CISG worden geregeld.424 
Nederlandse rechters zijn zich hiervan bewust,425 maar willen nog wel eens de fout in gaan. 
Bijvoorbeeld wanneer de bewijslastverdeling426 of dwaling427 aan de orde komt.   
 Het CISG moet uniform worden geïnterpreteerd, wat betekent dat het CISG autonoom 
uitgelegd moet worden en er geen rol is weggelegd voor nationale betekenissen van juridische 
begrippen.428 Er is dus geen plek voor het Haviltex-criterium,429 die bij art. 7:17 BW een 
grote rol speelt. Als begrippen niet autonoom uitgelegd kunnen worden, moeten deze worden 
uitgelegd via de beginselen, die aan het CISG ten grondslag liggen.430  

Er zijn verschillende methoden van uitleg van het CISG, waaronder de contextuele 
interpretatie.431 De opinies van de CISG-AC zouden tot de context van het CISG moeten 
behoren en van invloed moeten zijn op de interpretatie van het CISG. 
 Het CISG hanteert een uniform conformiteitsbegrip432 in art. 35 CISG, welke, net als 
art. 7:17 BW, ziet op de materiële eigenschappen van zaken. Van belang is de conformiteit 
van zaken op het moment van risico-overdracht,433 terwijl dit voor art. 7:17 BW het moment 
van aflevering is.434 De overeenkomst bepaalt waaraan een zaak moet voldoen435 en moet in 
beginsel subjectief geïnterpreteerd worden.436  

 
420 Artt. 1 en 2 CISG. 
421 Art. 7:17 BW is van toepassing op alle koopovereenkomsten. 
422 Art. 6 CISG. 
423 Bertrams & Kruisinga 2018, p. 110. 
424 Bertrams & Kruisinga 2018, p. 185. 
425 Hof Arnhem-Leeuwarden 19 april 2022, ECLI:NL:GHARL:2022:3026, r.o. 5.30. 
426 Vergelijk bijvoorbeeld Schroeter, ITBLR 2017/XX, p. 214 met Rechtbank Gelderland 2 september 2020, 
ECLI:NL:RBGEL:2020:6075, r.o. 4.10. 
427 Vergelijk bijvoorbeeld Bitter & Bijl, MvV 2007/9, p. 195 – 200 met Hof Arnhem-Leeuwarden 4 augustus 
2020, ECLI:NL:GHARL:2020:6121. 
428 Art. 7 lid 1 CISG. 
429 HR 13 maart 1981, ECLI:NL:HR:1981:AG4158. 
430 Art. 7 lid 2 CISG. 
431 Art. 31 Verdrag van Wenen inzake het Verdragenrecht. 
432 Kruisinga 2004, H2 par. 2. 
433 Art. 36 CISG. 
434 Castermans & Krans in: T&C Burgerlijk Wetboek 2021, art. 7:17 BW, aant. 1. 
435 Art. 35 lid 1 CISG. 
436 Art. 8 lid 1 CISG.  
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Art. 35 lid 2 CISG geeft een viertal overige gronden voor non-conformiteit voor het 
geval de overeenkomst geen duidelijkheid biedt.437 In de praktijk komen geschillen over 
‘normaal’ en ‘bijzonder’ gebruik het meeste voor. Een zaak is geschikt voor normaal gebruik 
als die zaak voldoet aan geobjectiveerde verwachtingen van een gemiddelde gebruiker.438 Een 
zaak moet geschikt zijn voor een bijzonder gebruik, wanneer dit aan de verkoper bekend is 
gemaakt.439 Als de koper wist, of behoorde te weten, dat de zaken non-conform zouden zijn, 
dan is de verkoper niet aansprakelijk voor non-conformiteit uit art. 35 lid 2 CISG.440  

Deze elementen komen terug in art. 7:17 BW, al betreft het daar een niet-limitatieve 
opsomming van gronden van non-conformiteit, welke in onderlinge samenhang gelezen 
moeten worden.441 Ook leidt art. 7:17 BW, afhankelijk van de omstandigheden, tot een 
samenspel tussen mededelings- en informatieplichten. Een beroep op art. 7:17 BW moet 
worden getoetst aan de hand van alle relevante omstandigheden van het geval.442 In 
Nederlandse zaken moet bovendien rekening gehouden worden met de verwachtingen van 
partijen. Dit is niet zo bij art. 35 CISG, waardoor iedere afwijking leidt tot non-
conformiteit.443 

Als zaken niet aan standaarden voldoen, leidt dit tot ‘relatieve’ non-conformiteit.444 
Voor publicatie van Opinie 19 was de hoofdregel hierover gebaseerd op het Nieuw-Zeelandse 
Mossels-arrest;445 zaken moesten in beginsel voldoen aan de standaarden van het land van de 
verkoper, tenzij er sprake was van een uitzonderingsgeval.446 Ten behoeve van uniforme 
interpretatie biedt de CISG-AC in Opinie 19 een nieuw kader, bestaande uit vijf regels, ter 
vervanging van deze leer.447 
 Regel 1 bepaalt dat art. 35 CISG gronden voor non-conformiteit niet-limitatief opsomt 
en dat ook standaarden,448 net als bij art. 7:17 BW,449 van invloed zijn op conformiteit. Regel 
2 bepaalt dat die standaarden relevant zijn, die ten tijde van het sluiten van de overeenkomst 
golden. Regel 3 stelt dat standaarden ook stilzwijgend in de overeenkomst opgenomen kunnen 
worden, al moet men hier terughoudend mee omgaan.450 In regel 4 biedt Opinie 19 een 

 
437 Dit zijn: geschiktheid voor normaal gebruik (art. 35 lid 2 sub a CISG), geschiktheid voor enig beoogd 
bijzonder gebruik (art. 35 lid 2 sub b CISG), overeenkomst met een getoond monster of model (art. 35 lid 2 sub c 
CISG) en de wijze van verpakking (art. 35 lid 2 sub d CISG). 
438 Bundesgerichtshof (Duitsland) 26 september 2012, VIII ZR 100/11, r.o. 20. Engelse vertaling online 
beschikbaar op: iicl.law.pace.edu. 
439 Ferrari & Torsello 2018, p. 271. 
440 Art. 35 lid 3 CISG. 
441 Art. 7:17 lid 2 – 4 BW. 
442 HR 21 mei 2010, ECLI:NL:HR:2010:BL8295, r.o. 4.1.2. 
443 In het kader van art. 35 CISG spelen (geobjectiveerde) verwachtingen enkel een rol bij de vaststelling wat het 
normale gebruik van een zaak is en niet bij de daadwerkelijke toetsing of er sprake is van (non-)conformiteit. 
Zie: Bundesgerichtshof (Duitsland) 26 september 2012, VIII ZR 100/11, r.o. 20. Engelse vertaling beschikbaar 
op: iicl.law.pace.edu. Daar staat tegenover dat, in het kader van het feitenonderzoek dat de rechter pleegt, het wel 
van belang is wat partijen wisten, of behoorden te weten. 
444 Ferrari & Torsello 2018, p. 265 – 266. 
445 Bundesgerichtshof (Duitsland) 8 maart 1995, VIII ZR 159/94. Engelse vertaling online beschikbaar op: cisg-
online.org onder nr. 144. 
446 Ferrari & Torsello 2018, p. 270. 
447 De vijfde regel van Opinie 19 breekt daadwerkelijk met de leer van het Nieuw-Zeelandse Mossels-arrest en 
draait de regel juist om. 
448 Als relevante omstandigheid in de zin van art. 8 lid 3 CISG. Zie: Opinie 19, par. 1.3. 
449 Parl. Gesch. BW Inv. 3, 5 en 6 Boek 7 titels 1, 7, 9 en 14 1991, p. 124 (conform online nummering). 
450 Opinie 19, par. 3.4. 
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uitgebreide set gezichtspunten om te bepalen of zaken conform een bepaalde standaard 
moeten zijn inzake art. 35 lid 2 CISG. Deze gezichtspunten moeten zorgvuldig afgewogen 
worden.451 Als partijen niet zijn overeengekomen welke standaard relevant is, geeft regel 5 
uitsluitsel. Deze stelt dat de verkoper in beginsel gebonden is aan de standaarden van het land 
van gebruik, tenzij de verkoper niet had kunnen weten waar de zaken gebruikt zouden 
worden.452  

Opinie 19 vergt een zeer casuïstische benadering wegens de grote hoeveelheid 
omstandigheden die in acht genomen moeten worden. Het is aan de rechter om een 
zorgvuldige belangenafweging te maken.  

Opinie 19 is tot op heden nog niet toegepast door de rechter. Sinds de publicatie van 
Opinie 19 in 2018, zijn er nog maar een beperkt aantal conformiteitskwesties aan de 
Nederlandse rechter voorgelegd, waarin standaarden een rol spelen. In veel van die zaken 
komt de rechter niet toe aan toepassing van Opinie 19.453 Maar in een tweetal zaken is 
ontbreekt een verwijzing naar Opinie 19 ten onrechte.454 

Nederlandse rechters zitten wisselend op één lijn met Opinie 19. Soms gaat het goed, 
bijvoorbeeld bij de vraag welk tijdstip het relevante toetsingsmoment behoort te zijn.455 In 
andere gevallen slaat de rechter de plank mis. Door het links laten liggen van Opinie 19, zag 
een rechter een onderzoeksplicht van de verkoper over het hoofd.456  

Andere keren nam de rechter (snel) aan dat partijen stilzwijgend gebondenheid aan een 
bepaalde standaard waren overeengekomen,457 terwijl Opinie 19 juist oproept tot 
terughoudendheid bij het doen van die aanname inzake art. 35 lid 1 CISG en die aanname 
zelfs geheel afkeurt inzake art. 35 lid 2 sub b CISG.458 Bijgevolg is het verontrustend te 
noemen dat de Hoge Raad fouten als deze, zonder grondige motivering, goedkeurt.459 Het is 
niet dat de Hoge Raad onwetend was ten aanzien van de misslag, daar de Advocaat-Generaal 
het vraagstuk breed en helder uiteen heeft gezet in haar conclusie.460 In plaats van haar 
conclusie ter hand te nemen en zich erdoor te laten loodsen naar de juiste uitkomst, faalt de 
Hoge Raad en slaat de conclusie volledig in de wind.  
 

 
451 Opinie 19, par. 4.2. 
452 Door zijn casuïstische aard bevat deze regel aanvullende gezichtspunten omtrent de bekendheid van de 
verkoper met de relevante standaard om de gebondenheid aan die standaard te kunnen beoordelen. 
453 De rechter komt niet toe aan een conformiteitstoets in Rb. Oost-Brabant 4 mei 2022, 
ECLI:NL:RBOBR:2022:1809 en Rb. Gelderland 2 september 2020, ECLI:NL:RBGEL:2020:6075. Daarnaast is 
er geen sprake van een feitelijk gebrek van de zaken in Hof Arnhem-Leeuwarden 19 april 2022, 
ECLI:NL:GHARL:2022:3026 en Rb. Oost-Brabant 13 januari 2021, ECLI:NL:RBOBR:2021:233. Ook kan het 
zijn dat de standaard van ondergeschikt belang is en/of geen onderwerp van geschil, zoals in HR 2 juli 2021, 
ECLI:NL:HR:2021:1037. 
454 Rb. Rotterdam 27 januari 2021, ECLI:NL:RBROT:2021:1207 en Hof Arnhem-Leeuwarden 4 augustus 2020, 
ECLI:NL:GHARL:2020:6121.  
455 Regel 2 van Opinie 19 en Rb. Rotterdam 27 januari 2021, ECLI:NL:RBROT:2021:1207, r.o. 4.7. 
456 Opinie 19, par. 5.1 en Hof Arnhem-Leeuwarden 4 augustus 2020, ECLI:NL:GHARL:2020:6121. 
457 HR 2 juli 2021, ECLI:NL:HR:2021:1037, r.o. 3.1.3 en Rb. Rotterdam 27 januari 2021, 
ECLI:NL:RBROT:2021:1207. 
458 Opinie 19, par. 3.1 – 3.4. 
459 De Hoge Raad verwerpt de klachten, terwijl het onderzoek van het hof onvolledig was in het kader van art. 35 
lid 1 CISG en men, bij toepassing van art. 35 lid 2 sub b CISG en in tegenstelling tot de vereisten van art. 7:17 
lid 2 BW, geen sprake kan zijn van een bijzonder gebruik dat partijen zijn overeengekomen. HR 2 juli 2021, 
ECLI:NL:HR:2021:1037. 
460 Concl. A-G E.B. Rank-Berenschot, ECLI:NL:PHR:2021:101 bij HR 2 juli 2021, ECLI:NL:HR:2021:1037. 
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