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Weten wanneer iets 

onder overmacht valt, 
kan je helpen jezelf te 

beschermen tegen gevolgen 
van gebeurtenissen waar jij 
- rederlijkerwijs - niets aan 

kan doen. 

Overmacht is een 
term die ondernemers 

kunnen inzetten, als zij 
in redelijkheid niet aan 

de afgesproken prestatie 
kunnen voldoen. De wet 

beschermt de ondernemer 
dan in zo’n situatie. 

Overmacht
Overmacht is een juridisch 

concept wat zegt dat het - gezien 
de omstandighheden - je niet 
meer kan worden verplicht om aan 
een afspraak te voldoen. 

Samenvatting 
Overmacht gebruik je als je in een 

situatie komt waarin je aan anderen 
moet verdedigen waarom je niet 
aan je verplichtingen kunt voldoen. 
entrepreneurs zullen vooral trachten 

begrip te kweken voor de situatie bij diegene met wie een afspraak is 
gemaakt, om de relatie goed te houden. Daarom zullen zij slechts in het 
uiterste geval een beroep doen op de wettelijke bescherming om zich van 
eventuele gevolgen van het niet na kunnen komen van een verplichting 
te bevrijden. 
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toepassing
hoewel we de term overmacht ook kennen in het strafrecht, spreken 

we in dit artikel over overmacht in het handelsverkeer. Dan heb je te 
maken met een aantal toepassingen die afhangen van de soort afspraak 
die je met elkaar hebt. ten eerste is dat de niet uitgesproken maar 
wel vanzelfsprekende afspraak, wat men wel een natuurlijke verbintenis 
noemt. als jij instapt in een trein dan mag de vervoerder ervan uitgaan 
dat je ervoor (hebt) betaald. Je kunt ook afspraken wel uitgesproken 
hebben of zelfs op schrift hebben gesteld, zoals een treinabonnement, 
dan heb je een contractuele overeenkomst afgesloten. In dit geval kun 
je een resultaat hebben afgesproken of een bepaalde inspanning die 
men moet plegen. De resultaatsverplichting zou dan bij een vervoerder 
kunnen zijn op tijd op een bepaalde bestemming te worden afgeleverd. 
De inspanningsverplichting zou kunnen zijn dat men je in ieder geval 
meeneemt in de trein, zonder te garanderen dat je op tijd aankomt.

 Wetgeving
In eerste instantie zal een entrepreneur rekening houden met wat zijn 

relaties als redelijke excuses zullen accepteren voor het niet nakomen 
van een afspraak. Om echter een discussie te mijden heeft de wetgever 
bepaald in het Burgelijk Wetboek bij welke toepassing je in welke situaties 
je kunt spreken over overmacht.

Burgerlijk Wetboek 
De wet zegt dat wanneer je een resultaatverplichting hebt afgesproken, 

dat je wel erg sterke redenen moet hebben om deze resultaten niet 
te leveren. Deze redenen moeten dan echt helemaal buiten jou schuld 
om liggen. Daarbij wordt er ook van je verwacht dat je rekening hebt 
gehouden met omstandigheden die normaliter kunnen voorkomen. Zo 
kan de vervoerder eigenlijk geen beroep doen op overmacht bij het niet 
op tijd rijden, omdat het sneeuwde, iets wat in Nederland kan worden 
verwacht. De overheid wil daarom graag met de vervoerders op tijd rijden 
afspreken. De vervoerders zelf willen liever afspreken dat ze hun best 
doen. In het laatste geval, de inspanningsverplichting, kunnen ze namelijk 
sneeuw makkelijker zien als overmacht.  

http://nl.wikipedia.org/wiki/Natuurlijke_verbintenis
http://nl.wikipedia.org/wiki/Overeenkomst_(Nederland)
http://nl.wikipedia.org/wiki/Resultaatsverplichting
http://nl.wikipedia.org/wiki/Inspanningsverplichting
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Praktijk
een entrepreneur zal niet vaak willen en kunnen roepen dat er sprake 

is van overmacht. Liever probeer je alsnog te voldoen aan de afspraak. 
De wet biedt je ook, indien dat nog mogelijk is, om een wanprestatie van 
jouw kant alsnog ongedaan te maken. Beter is natuurlijk dat jouw relatie 
zelf je die kans wil geven. eventuele schade die al is ontstaan, komt dan 
nog wel voor je rekening.

module 
In de module hoger Scoren leer je op een ondernemende manier de term 

overmacht in te zetten.

http://nl.wikipedia.org/wiki/Wanprestatie
http://www.entreprenasium.nl/drive/download/218-module_gids_hoger_scoren.html

