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Derde kamer Hof Arnhem Leeuwarden, 28 juli 2015, 
ECLI: NL: GHARL: 2015: 5673 
(Weenink/Weenink)
(mrs. W.L. Valk, H.E. de Boer en Th.C.M. Willemse) 

Pacht.

[Burgerlijk Wetboek, art.7:348 lid 1, Wetboek van 
Burgerlijke Rechtsvordering, art. 131}

Boerengolf valt niet onder pachtbestemming, toestem-
ming van verpachter vereist.

Met noot E.H.M. Harbers

arrest van de derde kamer
inzake 
Petrus Marcellinus Maria Weenink, 
wonende te Lievelde, gemeente Oost Gelre, 
appellant, 
hierna: Weenink, 
advocaat: mr. J.T.A.M. van Mierlo, 
tegen: 
de besloten vennootschap met beperkte aansprake-
lijkheid 
G.J. Weenink Beheer B.V., 
gevestigd te Lievelde, gemeente Oost Gelre, 
geïntimeerde, 
hierna: Weenink Beheer, 
advocaat: mr. Chr.B. Geurink. 

1 Het verdere verloop van het geding in hoger 
beroep 
Het hof neemt de inhoud van het tussenarrest van 
16 december 2014 hier over. 
1.1 Het verdere verloop blijkt uit: 
- het proces-verbaal van comparitie van 16 maart 
2015; - de akte van Weenink; - de antwoordakte van 
Weenink Beheer. 
1.2 Vervolgens hebben partijen de stukken voor het 
wijzen van arrest aan het hof overgelegd en heeft 
het hof arrest bepaald. 

2 De vaststaande feiten 
Het hof gaat in hoger beroep uit van de feiten zoals 
beschreven in de rechtsoverwegingen 2.1 tot en met 
2.7 van het bestreden vonnis van 19 maart 2014, met 
dien verstande dat (in elk geval in hoger beroep) 
wordt betwist dat het gepachte de omvang heeft 
die onder 2.1 staat vermeld, en dat op het gepachte 
horeca-activiteiten plaatsvinden en de vergoeding 
voor 2003 € 2.277 bedroeg, zoals onder 2.3 vermeld. 

3 De motivering van de beslissing in hoger beroep 
3.1 Het gaat in dit geding kort samengevat over het 
volgende. Weenink Beheer is eigenaar van Erve 
Kots te Lievelde waar zij een openluchtmuseum 
met herberg en brouwerij exploiteert. Weenink 
exploiteert een melkveehouderij en kaasboerderij 
met aanverwant horecabedrijf. De bedrijven zijn 
vlakbij elkaar gelegen. Weenink Beheer heeft in 
1995 en 1998 aan Weenink weidegrond in pacht ge-
geven ter grootte van aanvankelijk 6,4 ha en later 
4,6 ha, tegen een pachtprijs van € 535 per hectare 
per jaar. Sedert voorjaar 2001 organiseert Weenink 
boerengolf op zijn (eigendoms- en pacht)gronden. 
In januari 2002 zijn partijen overeengekomen dat 
Weenink aan Weenink Beheer voor elke boeren-
golfspeler € 0,50 aan Weenink Beheer zal betalen. 
In 2001 heeft Weenink voor 575 spelers betaald, in 
2002 voor 2015 en in 2003 voor 4554 spelers. In de ja-
ren 2004 - 2006 heeft Weenink een vast bedrag van 
€ 1380 voor de boerengolfactiviteiten aan Weenink 
Beheer betaald en daarna heeft hij daarvoor niets 
meer betaald. 
3.2 Tussen partijen is een pachtprocedure gevoerd 
die heeft geresulteerd in een vonnis, dat thans 
kracht van gewijsde heeft, en waarin de pachtka-
mer de pachtovereenkomst heeft vastgelegd en 
heeft overwogen dat Weenink niet tekortschiet in 
de nakoming van zijn verplichtingen uit de pachto-
vereenkomst enkel doordat hij het perceel tevens 
gebruikt voor boerengolf. Voorts hebben partijen 
voor de Grondkamer en Centrale Grondkamer een 
procedure gevoerd over de hoogte van de pachtsom. 
Bij de vaststelling daarvan is het gebruik voor boe-
rengolf niet betrokken. 
3.3 In 2007 en 2008 heeft Weenink Beheer Weenink 
gesommeerd de grond niet meer voor boerengolf te 
gebruiken, waaraan Weenink niet heeft voldaan. 
In 2013 heeft Weenink Beheer aanspraak gemaakt 
op achterstallige vergoeding voor boerengolfge-
bruik van € 39.787. In eerste aanleg heeft Weenink 
Beheer vervolgens gevorderd een verklaring voor 
recht dat zij de huurovereenkomst ter zake het 
boerengolf rechtsgeldig heeft ontbonden althans 
zal ontbinden, dat Weenink onrechtmatig heeft ge-
handeld door gebruik te maken van de grond voor 
commerciële boerengolfactiviteiten zonder enige 
recht of titel en de veroordeling van Weenink om 
de grond te ontruimen behoudens het agrarisch 
gebruik. Verder heeft Weenink Beheer de veroor-
deling van Weenink gevorderd om de vermogens-
schade van Weenink Beheer te vergoeden, primair 
gesteld op € 39.787, subsidiair schadevergoeding 
nader op te maken bij staat en meer subsidiair een 
door de rechtbank ex aequo et bono vast te stellen 
bedrag. 
3.4 De kantonrechter heeft geoordeeld dat het la-
ten spelen van boerengolf op de gronden niet valt 
onder de agrarische bestemming en dat de pachter 
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niet bevoegd is de bestemming van het gepachte te 
wijzigen dan na toestemming van de verpachter. 
Partijen hebben afspraken gemaakt over het ge-
bruik voor boerengolf. Die afspraken dient Wee-
nink na te komen. Zijn beroep op dwaling faalt 
evenals zijn beroep op zijn eenzijdige wijziging van 
de overeenkomst. Ook het beroep op onvoorziene 
omstandigheden en het betoog dat een beroep van 
Weenink Beheer op de partijafspraak naar maat-
staven van redelijkheid en billijkheid onaanvaard-
baar zou zijn, gaan niet op. Omdat de afspraken 
tussen partijen in elk geval in 2008 zijn geëindigd 
heeft Weenink zonder recht of titel het land in ge-
bruik voor boerengolf, wat onrechtmatig is. Van 
de gevorderde achterstallige betalingen heeft de 
kantonrechter een bedrag vanaf 8 april 2008 toe-
gewezen omdat de rest van de vordering was ver-
jaard. Het bedrag heeft hij bepaald op € 27.490,73, 
uitgaande van 10.000 spelers per jaar. Op grond 
van dit alles heeft de kantonrechter in het dictum 
voor recht verklaard dat de huurovereenkomst ter 
zake van het boerengolf rechtsgeldig is ontbonden, 
dat Weenink onrechtmatig jegens Weenink Beheer 
handelt door verder gebruik te maken van de grond 
voor boerengolf en Weenink veroordeeld om de 
grond ontruimen, behoudens het agrarisch gebruik 
in het kader van de pachtovereenkomst. Tot slot is 
Weenink onder 6.4 veroordeeld tot betaling van  
€ 27.490,73 en onder 6.5 in de proceskosten aan de 
zijde van Weenink Beheer. 
3.5 Het hoger beroep richt zich tegen dit vonnis. 
Weliswaar vordert Weenink ook de vernietiging 
van het vonnis van 15 januari 2014, maar nu dit 
een kaal comparitievonnis is, staat daartegen geen 
hoger beroep open (zie artikel 131 Rv). In zoverre is 
Weenink niet-ontvankelijk. 
3.6 In de kern betoogt Weenink dat boerengolf moet 
worden aangemerkt als een activiteit in het kader 
van verbrede landbouw, dat de Centrale Grond-
kamer de hoogst toelaatbare pachtsom heeft be-
paald en dat het dwingendrechtelijk karakter van 
de pacht meebrengt dat aan Weenink Beheer geen 
hogere vergoeding verschuldigd kan zijn dan deze 
pachtsom. Voor zover Weenink Beheer een hogere 
tegenprestatie wenst (€ 0,50 per speler), is daarom 
sprake van een nietige afspraak. Onjuist is verder 
dat Weenink zonder toestemming van Weenink 
Beheer de bestemming van het gepachte niet mocht 
wijzigen, nu die wijziging zonder noemenswaardi-
ge kosten kan worden ongedaan gemaakt en ver-
wijderd, aldus Weenink. 
3.7 Bij de vraag of sprake is van een verandering 
van de bestemming gaat het in dit verband om de 
door partijen in de pachtovereenkomst overeen-
gekomen gebruiksbestemming. Bij de uitleg van 
de pachtovereenkomst komt het aan op de zin die 
partijen in de gegeven omstandigheden over en 
weer redelijkerwijs aan de bepalingen van die over-
eenkomst mochten toekennen en op hetgeen zij te 
dien aanzien redelijkerwijs mochten verwachten. 
Vast staat dat Weenink Beheer de pachtgronden 
in 1995 en 1998 aan Weenink ter beschikking heeft 
gesteld om door hem agrarisch te laten gebruiken 
als weidegrond ten behoeve van zijn melkveehou-

derij en dat gebruik voor boerengolf toen niet aan 
de orde is geweest. Gelet daarop betreft het gebruik 
van de weidegronden ten behoeve van boerengolf, 
een recreatieve bezigheid, een andere bestemming 
dan het gebruik als weidegrond ten behoeve van de 
melkveehouderij. Voor een dergelijke verandering 
van de bestemming behoeft Weenink dus in be-
ginsel de (schriftelijke) toestemming van Weenink 
Beheer, hetgeen niet anders is indien Weenink de 
gronden tevens gebruikt voor een bestemming die 
wel in de pachtovereenkomst is voorzien. De in 
artikel 7:348 lid 1 BW voorziene uitzondering dat 
geen schriftelijke toestemming is vereist voor ver-
anderingen en toevoegingen die bij het einde van 
de pacht zonder noemenswaardige kosten kunnen 
worden ongedaan gemaakt en verwijderd, heeft 
naar zijn aard slechts betrekking op (geringe) ver-
anderingen en toevoegingen aan de inrichting of 
gedaante van het gepachte en niet op wijzigingen 
in de bestemming. Een redelijke wetsuitleg brengt 
met zich dat het toestemmingsvereiste onverkort 
geldt voor de door de pachter beoogde bestem-
mingsverandering, ook indien die zich zonder noe-
menswaardige kosten ongedaan laat maken (vgl. 
Gerechtshof Arnhem 7 februari 2012, ECLI: GHARN: 
2012: BV7854, Agr.r. 2012/5686, Backbier/Dassen, 
rov. 2.3). 
3.8 Uit de omstandigheid dat Weenink na het star-
ten met de boerengolfactiviteiten afspraken heeft 
gemaakt met Weenink Beheer over een vergoeding, 
volgt naar het oordeel van het hof dat Weenink zich 
er destijds van bewust was dat hij niet zonder meer 
bevoegd was om de weidegronden ook te gebruiken 
voor boerengolf. Uit de totstandkoming van de 
afspraak dat Weenink € 0,50 per speler zou moe-
ten gaan betalen, moet voorts worden afgeleid dat 
Weenink Beheer destijds onder voorwaarden heeft 
toegestemd in de dubbele bestemming (recreatief 
en landbouwkundig) van de weidegronden. Op ba-
sis van deze gedragingen van partijen en hetgeen 
zij over een weer jegens elkaar hebben verklaard, 
concludeert het hof dat partijen, bewust van de 
oorspronkelijke bestemming van de pachtgronden, 
aanvullende afspraken hebben gemaakt ter zake 
het recreatieve gebruik van de weidegronden. Het 
recreatieve gebruik voor boerengolf valt naar zijn 
aard buiten de pachtverhouding die tussen partijen 
bestaat. De aanvullende afspraken ter zake dient 
Weenink in beginsel dan ook onverkort na te ko-
men - van dwaling is niet gebleken. Hierop strandt 
het betoog van Weenink. 
3.9 In zijn negende grief voert Weenink subsidiair 
aan dat het hem vrij stond om de afspraken omtrent 
de boerengolfvergoeding eenzijdig op te zeggen. 
Ook dit betoog faalt. Indien Weenink niet alleen de 
betalingsafspraak had opgezegd maar ook boeren-
golf op het gepachte had gestaakt, was dat mogelijk 
anders, maar nu staat vast dat Weenink eenzijdig 
heeft beslist – eerst een vast bedrag en later – niets 
meer te voldoen aan Weenink Beheer terwijl hij 
nog steeds boerengolf op het gepachte liet spelen. 
Voor die wijziging van de betalingsafspraken had 
hij de instemming van Weenink Beheer nodig, die 
evenwel ontbreekt. Meer subsidiair beroept Wee-
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nink zich in de toelichting op deze grief op mati-
ging. Gelet op het feit dat de vordering voortvloeit 
uit een contractuele verbintenis en, zoals hierna 
zal blijken, de vordering tot een lager bedrag zal 
worden toegewezen, ziet het hof geen aanleiding 
tot matiging. 
3.10 De tiende grief gaat over het te betalen bedrag. 
De kantonrechter heeft een schatting gemaakt van 
het aantal spelers vanaf 8 april 2008. In hoger be-
roep heeft Weenink verklaringen van de accoun-
tant overgelegd over de jaren 2007 tot een met 2013. 
Deze verklaringen van 20 mei 2014 en 8 januari 2015 
van Flynth Adviseurs zijn opgesteld op basis van 
de in de jaarstukken van Weenink over de betref-
fende jaren opgegeven omzet van de boerengolf- 
activiteiten. Flynth Adviseurs heeft de bezoekers-
aantallen herleid door de omzet steeds te delen door 
de - reguliere - deelnameprijs van € 7,50, en heeft 
daarbij geen rekening kunnen houden met gegeven 
relatiekortingen en/of betaalde provisies. Gelet op 
deze verklaringen en hetgeen partijen ter compa-
ritie in hoger beroep hebben verklaard, geldt dat 
Weenink Beheer in eerdere jaren genoegen nam 
met een overzicht van de accountant als het onder-
havige voor de vaststelling van het aantal boeren-
golfspelers (vgl. ook producties 12, 13 en 14 bij inlei-
dende dagvaarding). Uit de inleidende dagvaarding 
volgt verder dat Weenink Beheer ‘verificatoire 
bescheiden van de af komstig van een accountant’ 
wenst indien de schade moet worden opgemaakt bij 
staat. Aan de telling zaten destijds dezelfde gebre-
ken als aan de tellingen van de jaren 2008 – 2013 
aldus Weenink, en tot een betere benadering van 
het aantal boerengolfspelers kan, als gevolg van het 
feit dat Weenink de bezoekersaantallen niet afzon-
derlijk bijhield, niet worden gekomen. Hiertegen-
over heeft Weenink Beheer - die de aanknopings-
punten moet leveren voor de bepaling van hoogte 
van de door haar ingestelde schadevordering - wel-
iswaar aangevoerd dat Weenink (in 2004 en 2005) 
in de pers tot uitdrukking heeft gebracht dat hij 
veel bezoekers trok en dat de bestuurder van Wee-
nink Beheer veel en vaak bezoekers zag, maar een 
genoegzame, voldoende specifieke onderbouwing 
tegenover de overgelegde cijfers voor de jaren 2008-
2013 vindt het hof dat niet, terwijl de uitlatingen in 
de pers evenmin reden geven voor twijfel aan de 
opgegeven cijfers. De gemarkeerde opmerking van 
Weenink in het door Weenink Beheer overgelegde 
artikel uit Achterhoek Nieuws Oost Gelre van 7 fe-
bruari 2015 is te onbepaald om daar een concreet 
aanknopingspunt aan te kunnen ontlenen. Hetzelf-
de geldt voor de stelling over wat de bestuurder van 
Weenink Beheer heeft gezien. Het door Weenink 
Beheer gedane bewijsaanbod passeert het hof dan 
ook. Het hof ziet verder onvoldoende aanknopings-
punten om een deskundige te benoemen om de 
administratie van Weenink te onderzoeken. Daar-
om zal het hof uitgaan van het tweede overgelegde 
overzicht van Flynth waaruit volgt dat in de jaren 
2008 – 2013 (minstens) 16.676 bezoekers boerengolf 
hebben gespeeld, zodat Weenink een bedrag van € 
8.338 aan Weenink Beheer dient te voldoen. De tien-
de grief slaagt dus. Omdat Weenink al aan het von-

nis heeft voldaan, zal het hof bepalen dat Weenink 
Beheer het te veel betaalde moet terugbetalen. 
Slotsom 
3.11 De tiende grief slaagt zodat het bestreden von-
nis voor zover het het dictum onder 6.4 betreft 
moet worden vernietigd. Het hof zal een bedrag van  
€ 8.338 toewijzen en de proceskostenveroordeling 
onder 6.5 aanpassen aan het toe te wijzen bedrag. 
De kosten voor de procedure in eerste aanleg aan 
de zijde van Weenink Beheer zullen dan worden 
vastgesteld op € 92,82 voor dagvaarding, € 896 
voor griffierecht en € 500 (2 punten x liquidatie-
tarief kanton schaal 7) voor gemachtigdensalaris, 
totaal € 1.488,82. Weenink Beheer zal worden ver-
oordeeld het te veel betaalde aan Weenink terug te 
betalen. 
3.12 De overige grieven falen. Omdat beide partijen 
voor een deel in het ongelijk worden gesteld, zullen 
de kosten van het hoger beroep worden gecompen-
seerd zoals hierna vermeld. 

4 De beslissing 
Het hof, recht doende in hoger beroep: 
vernietigt het vonnis van de kantonrechter (recht-
bank Gelderland, zittingsplaats Zutphen) van 19 
maart 2014 voor zover het het dictum onder 6.4 en 
6.5 betreft en doet opnieuw recht: 
6.4 veroordeelt Weenink tot het betalen van de 
vermogensschade die Weenink Beheer lijdt en die 
als gevolg van het toerekenbare tekortkoming van 
Weenink is ontstaan en bestaat uit gederfde en te 
derven winst na 8 april 2008 tot een bedrag van  
€ 8.338; 
6.5 veroordeelt Weenink in de proceskosten tot aan 
het bestreden vonnis aan de zijde van Weenink Be-
heer vastgesteld op € 1.488,82; 
bekrachtigt dat vonnis voor het overige; 
veroordeelt Weenink Beheer om het meerdere van 
de hiervoor vermelde bedragen dat Weenink ter 
uitvoering van het bestreden vonnis aan Weenink 
Beheer heeft voldaan aan Weenink terug te beta-
len; 
compenseert de kosten van het hoger beroep aldus 
dat iedere partij haar eigen kosten draagt; 
verklaart dit arrest uitvoerbaar bij voorraad. 

Noot
Deze uitspraak van de civiele kamer van het Ge-
rechtshof Arnhem-Leeuwarden is om twee redenen 
het signaleren waard: 1) of in het kader van verbre-
de landbouw het gepachte zonder toestemming van 
de verpachter voor andere dan agrarische doelein-
den mag worden gebruikt en 2) of voor dit gebruik 
een vergoeding kan worden bedongen die buiten de 
pachtprijzenregelgeving valt.
In de bakermat van het boerengolf (zie www.kaas-
boerderijweenink.nl) ontstond een geschil over het 
gebruik van gepachte grond voor boerengolf. De 
eerste vraag die voorlag was of dat gebruik in strijd 
was met de in de pachtovereenkomst overeengeko-
men bestemming als weidegrond. De pachter stel-
de zich op het standpunt dat het paste binnen deze 
bestemming. Het Hof oordeelt dat het gebruik voor 
boerengolf een recreatieve bezigheid is, en daar-
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mee een andere bestemming dan het gebruik als 
weidegrond ten behoeve van de melkveehouderij. 
Daarvoor is toestemming van de verpachter nodig. 
Het argument dat het gaat om gebruik dat zonder 
noemenswaardige kosten ongedaan kan worden 
gemaakt (art. 7:348 lid 1 BW) gaat niet op. Het gaat 
hier om een wijziging van de bestemming, waar-
voor het vereiste van toestemming van de verpach-
ter geldt. Dat oordeel is niet verrassend, het Hof ver-
wijst naar de uitspraak van de pachtkamer van het 
Hof Arnhem 7 februari 2012 (Agr.r. 2012, 5686 met 
noot Bruil). 
In dit geval was er sprake van een toestemming 
van de verpachter. Partijen hadden na het aangaan 
van de pachtovereenkomst aanvullende afspraken 
gemaakt over het gebruik van de gronden voor boe-
rengolf, waarbij de pachter aan de verpachter een 
vergoeding per speler zou afdragen. De  vraag was 
vervolgens of de verpachter aanspraak kan maken 
op de overeengekomen vergoeding.  Pachter beriep 
er zich op dat, nu de hoogst toelaatbare pachtprijs 
voor de pachtgrond op grond van de pachtprijzen-
regelgeving is bepaald, er geen ruimte meer is voor 
een aanvullende vergoeding voor het gebruik als 
boerengolf. Het Hof oordeelt echter dat die ruimte 
er wel is.  Het recreatieve gebruik voor boerengolf 
valt buiten de pachtverhouding en daarmee dus 
ook buiten het stelsel van de pachtprijzen.  De pach-
ter kan er zich dus niet op beroepen dat dit een niet 
in te vorderen vergoeding is boven de maximale 
pachtprijs. 
Uit dit arrest volgt dat de pachter toestemming van 
de verpachter nodig heeft voor het medegebruik 
van het gepachte voor andere dan landbouwkundi-
ge doeleinden. De pachtregelgeving geeft overigens 
niet direct aanknopingspunten om dit gebruik af te 
dwingen, nu dit andere gebruik buiten de pachtver-
houding valt. De weg van de vervangende machti-
ging van de grondkamer via art. 7:348 lid 2 en 3 BW 
lijkt niet open te liggen. Het beoordelingscriterium 
is immers dat die machtiging alleen gegeven wordt 
als het noodzakelijk is voor een doelmatig gebruik 
van het gepachte. Alhoewel het criterium van art. 
30 Pachtwet dat een machtiging alleen kan worden 
afgegeven als het algemene landbouwbelang moet 
worden gediend, niet langer geldt, is de vervan-
gende machtiging mijns inziens bedoeld voor een 
wijziging van de bestemming binnen de agrarische 
exploitatie van het bedrijf.   
In deze zaak ging het om een toestemming voor ge-
bruik naast het agrarisch gebruik. Daarmee bleef 
de pachtrelatie in stand. Als het gaat om een toe-
stemming om het gepachte volledig voor andere 
dan agrarische doeleinden te gebruiken, is er geen 
sprake meer van pacht. Dan valt het overeengeko-
men gebruik  immers niet meer te kwalificeren als 
gebruik ter uitoefening van de landbouw (art. 7:311 
en 312 BW).  

E.H.M. Harbers

Zakelijke rechten

5834

Hoge Raad, 1 april 2016, ECLI: NL: HR: 2016: 531 
(X/Staat)
(vice-president E.J. Numann als voorzitter en de 
raadsheren D.G. van Vliet, C.A. Streef kerk, G. Snij-
ders en M.E. van Hilten) 

Onteigeningswet

Vergoeding van kosten juridische en deskundige 
bijstand met of zonder btw.

[Onteigeningswet, art. 50, Wet op de omzetbelas-
ting 1968 art. 2, 15, 17]

Met  noot  W.J.E. van der Werf

Arrest
in de zaak van:
[eiser] ,
wonende te [woonplaats] , 
EISER tot cassatie, verweerder in het incidenteel 
cassatieberoep,
advocaat: mr. P.J.L.J. Duijsens,
t e g e n
de STAAT DER NEDERLANDEN,
zetelende te ’s-Gravenhage, 
VERWEERDER in cassatie, eiser in het incidenteel 
cassatieberoep, 
advocaten: mr. M.W. Scheltema en mr. R.T. Wiege-
rink.
Partijen zullen hierna ook worden aangeduid als 
[eiser] en de Staat.

1 Het geding in feitelijke instantie
Voor het verloop van het geding in feitelijke instan-
tie verwijst de Hoge Raad naar de vonnissen in de 
zaak C/02/249531/HA ZA 12-359 van de rechtbank 
Zeeland-West-Brabant van 20 juni 2012, 25 juli 2012, 
21 november 2012 en 9 juli 2014;
De vonnissen van de rechtbank zijn aan dit arrest 
gehecht.

2 Het geding in cassatie
Tegen het vonnis van de rechtbank van 9 juli 2014 
heeft [eiser] beroep in cassatie ingesteld. 
De Staat heeft incidenteel cassatieberoep ingesteld. 
De cassatiedagvaarding en de conclusie van ant-
woord tevens houdende incidenteel cassatieberoep 
zijn aan dit arrest gehecht en maken daarvan deel 
uit.
Partijen hebben over en weer geconcludeerd tot 
verwerping van het beroep.
De zaak is voor partijen toegelicht door hun advo-
caten.
De conclusie van de waarnemend Advocaat-Gene-
raal J.C. van Oven strekt in het principaal cassatie-
beroep tot verwerping en in het incidenteel cassa-
tieberoep tot vernietiging en verwijzing.


