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Hieronder zullen kort de twee meest voorko-
mende verjaringstermijnen worden besproken en 
zal worden aangegeven hoe je die termijnen kunt 
stuiten. Er wordt afgesloten met een zaak waarbij 
het stuiten van de verjaring is misgegaan, waardoor 
de vordering niet meer is te incasseren, terwijl dit 
eenvoudig voorkomen had kunnen worden.

TERMIJNEN
In de wet zijn verschillende verjaringstermijnen 

gegeven. De meest voorkomende termijn is die 
van artikel 3:307 lid 1 BW. Daarin staat dat “rechts-
vorderingen tot nakoming van een verbintenis uit 
overeenkomst tot een geven of een doen verjaart 
tot verloop van vijf jaren na de aanvang van de 
dag, volgende op die waarop de vordering opeis-
baar is geworden“. Als bijvoorbeeld een machine 
is gekocht, maar die machine is niet geleverd op 
de afgesproken dag, dan verjaart de vordering tot 
levering na verloop van vijf jaar.

Een rechtsvordering tot vergoeding van een 
contractuele boete zal eveneens verjaren door 
verloop van vijf jaren en wel nadat die opeisbaar is 
geworden en de daarvoor aansprakelijke persoon 
bekend is geworden, aldus artikel 3:310 lid 1 BW. 

STUITING
Bovengenoemde termijnen kunnen worden 

gestuit. Dat houdt in dat de verjaringstermijn weer 

opnieuw gaat lopen vanaf het moment van stuiten. 
Dat kan gebeuren door het starten van een juridi-
sche procedure, of een andere daad van rechtsver-
volging (artikel 3:316 lid 1 BW), maar ook door het 
sturen van een sommatiebrief of een schriftelijke 
mededeling dat de schuldeiser zich ondubbelzinnig 
zijn recht op nakoming voorbehoudt (artikel 3:317 
lid 1 BW). Een vordering tot nakoming wordt ook 
gestuit door een erkenning van de schuldenaar dat 
hij nog moet nakomen (artikel 3:318 BW). Het is aan 
de partij die zich op stuiting beroept om te bewijzen 
dat er daadwerkelijk is gestuit. Het is daarom aan te 
raden om stuitingsbrieven in ieder geval per aange-
tekende post te verzenden.

Er kan niet tot in het oneindige worden gestuit. 
Iedere verjaringstermijn kent een eigen maximum-
termijn.

VERJARING VAN EEN CONTRACTUELE BOETE
Gelet op het voorgaande verjaart een vordering 

tot het betalen van een contractuele boete na ver-
loop van vijf jaar na de dag dat de boete opeisbaar 
was. In een zaak die speelde voor het gerechtshof 
had een huurder van bedrijfsruimte tot en met 
november 2013 een aantal huurbetalingen te laat 
verricht. Op het niet tijdig of volledig voldoen van 
de huur staat een contractuele boete. Het meest 
gebruikte model huurovereenkomst is die van ROZ. 
In de bijbehorende Algemene Bepalingen Huur-

overeenkomst voor bedrijfsruimte is een boetebe-
ding opgenomen voor te late betalingen.

Laatstelijk bij brief van 11 november 2013 had 
de verhuurder de verjaring gestuit. Hierdoor zou 
de vordering vijf jaar later, per 12 november 2018, 
verjaren.

Op 25 juli 2017 is verhuurder een gerechtelijke 
procedure gestart waarin onder andere een vor-
dering is ingesteld tot betaling van de contractuele 
boete. Een dergelijke handeling heeft stuitende 
werking. Dat houdt in dat de vordering nu zal ver-
jaren op 26 juli 2022. Echter, tijdens de procedure 
heeft verhuurder de vorderingen ingetrokken. 
Ingevolge artikel 3:316 lid 2 BW heeft een daad van 
rechtsvervolging geen stuitende werking als die 
wordt ingetrokken. Daardoor verjaart de vordering 
dus weer per 12 november 2018.

Met dat laatste had verhuurder geen reke-
ning gehouden, want zij dagvaardt op 7 mei 2019 
opnieuw de huurder en eist betaling van de con-
tractuele boete. Zowel de kantonrechter in eerste 
aanleg als het gerechtshof wijzen de vordering van 
verhuurder af, omdat die al bijna een half jaar was 
verjaard op het moment van het uitbrengen van de 
dagvaarding.

VOORKOM VERJARING
De verjaring van de vordering uit de hierboven 

besproken casus had gemakkelijk voorkomen kun-

nen worden. Het advies luidt dan ook: wees actief 
bij de inning van vorderingen en verricht zeker-
heidshalve stuitingshandelingen bij oude vorde-
ringen, of ga tijdig over tot dagvaarden (en trek de 
vordering dan niet in). ■

RECHT EN REGELGEVING

VERJARING VAN 
CONTRACTUELE BOETES

AF EN TOE IS HET GOED OM STIL TE STAAN BIJ BEKENDE – OF TEN ONRECHTE ONBEKEN-
DE – WETSBEPALINGEN DIE VOOR DE BEDRIJFSVOERING VAN BELANG KUNNEN ZIJN. EEN 
VOOR DE PRAKTIJK BELANGRIJK LEERSTUK IS DIE VAN DE VERJARING VAN VORDERINGEN. 
ER WORDT IN VOORKOMENDE GEVALLEN OVER HET HOOFD GEZIEN DAT VORDERINGEN 
KUNNEN VERJAREN. WAT OOK WEL EENS WORDT VERGETEN IS DAT VERJARINGSTERMIJ-
NEN (IN DE MEESTE GEVALLEN) KUNNEN WORDEN GESTUIT. VERJARING TREEDT NIET VAN 
RECHTSWEGE IN. EEN PARTIJ DIE MEENT DAT EEN VORDERING IS VERJAARD DIENT DAAR 
EXPLICIET EEN BEROEP OP TE DOEN. EEN RECHTER TOETST DIT NIET AMBTSHALVE.
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