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Zakendoen met 
‘Fingerspitzengefühl’

Kristina Adam is advocaat contracten-, proces- en aansprakelijkheidsrecht en lid van de German Desk van KienhuisHoving 
advocaten en notarissen. E-mail: kristina.adam@kienhuishoving.nl

Vele ondernemingen die in de Nederlands-Duitse 

grensregio zijn gevestigd, hebben er wel eens 

over gedacht om zaken te doen in Duitsland. Veel 

ondernemers kiezen ervoor om hun producten 

te verkopen aan bijvoorbeeld Duitse afnemers. 

In de meeste gevallen gaat dat goed. Maar wat 

gebeurt er als de Duitse afnemer de producten 

niet wil of kan betalen?

In verreweg de meeste Nederlandse algemene verkoopvoor-
waarden staat dat de verkoper eigenaar blijft van de producten, 
totdat de koopprijs voor deze producten is voldaan. Dat heet 
een ‘eigendomsvoorbehoud’. In Nederland kennen we naast het 
gewone eigendomsvoorbehoud ook een zogeheten uitgebreid 
eigendomsvoorbehoud. In dat geval blijft de verkoper eigenaar 
van alle geleverde producten, totdat de koper alle bestaande 
vorderingen heeft voldaan, dus niet slechts de koopprijs van het 
betreffende product. Dit is in de praktijk het meest voorkomende 
eigendomsvoorbehoud.

In Duitsland kent men naast deze twee types eigendomsvoor-
behoud ook nog andere types: het ‘Eigentumsvorbehalt 
mit Verarbeitungsklausel’ en het ‘Eigentumsvorbehalt mit 
Vorausabtretung’. Bij het eerste type eigendomsvoorbehoud 
verkrijgt de verkoper het (deel)eigendom aan nieuwe zaken die 
worden vervaardigd uit de door verkoper geleverde producten. 
Stel, de verkoper levert hout en de koper maakt er een tafel 
van. Dan wordt de verkoper mede-eigenaar van de tafel. Als 
zijn facturen niet worden voldaan door de koper, kan hij de 
tafel verkopen en zich verhalen op de opbrengst. Bij het tweede 
type eigendomsvoorbehoud draagt de koper bij voorbaat de 
koopprijsvordering die hij op zijn klanten verkrijgt over aan de 
verkoper. In dat geval kan de verkoper betaling van de afnemers 
van zijn koper vorderen. Deze beide types eigendomsvoorbehoud 
kennen we in Nederland niet en zijn hier ongeldig.

Toch kan ook een Nederlandse verkoper hier zijn voordeel mee 
doen. In de algemene verkoopvoorwaarden kan namelijk worden 
bepaald dat op het eigendomsvoorbehoud Duits recht van 
toepassing is. Op de rest van de algemene verkoopvoorwaarden 
blijft het Nederlandse recht van toepassing. Door gebruik te 
maken van een ‘Eigentumsvorbehalt mit Verarbeitungsklausel’ of 
een ‘Vorausabtretung’ kan de Nederlandse verkoper extra zeker-
heden bedingen die hij naar Nederlands recht niet zou hebben. 
Zakendoen met ‘Fingerspitzengefühl’ dus.  
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