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rule’ van artikel 6:225 lid 3 BW
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1 Inleiding

De toepasselijkheid van algemene voorwaarden is een onderwerp dat zowel

in de rechtspraktijk als op de ‘werkvloer’ bij bedrijven, veelvuldig aan bod

komt. Rechters dienen vaak te beslissen over situaties waarbij partijen niet

de juiste aandacht aan de toepasselijkheid van algemene voorwaarden heb-

ben besteed of daarbij niet de ‘wettelijke spelregels’ in acht hebben geno-

men. Wat een en ander bemoeilijkt, is dat de wettelijke regelingen in ver-

band met de toepasselijkheid van algemene voorwaarden verre van helder1

zijn en dat het ogenschijnlijk heldere en specifiek op de situatie van strijdi-

ge algemene voorwaarden toegesneden artikel 6:225 lid 3 BW, slechts als

‘vuistregel’ wordt beschouwd.2

Het thema van dit artikel is de betekenis van artikel 6:225 lid 3 BW voor de

beoordeling van de vraag welke algemene voorwaarden van toepassing zijn

in het geval waarin beide partijen naar hun algemene voorwaarden hebben

verwezen, terwijl de partij die als tweede naar haar voorwaarden verwees

heeft nagelaten de toepasselijkheid van de voorwaarden van de eerste par-

tij uitdrukkelijk van de hand te wijzen. Aan die tweede verwijzing komt dan

geen werking toe, volgens artikel 6:225 lid 3 BW. De betekenis van deze bepa-

ling stellen wij centraal in paragraaf 2 tot en met 4. Daarin zullen wij beto-

gen dat deze bepaling beperkt moet worden opgevat: weliswaar zullen de

voorwaarden van de tweede verwijzer niet op de overeenkomst van toepas-

sing zijn, maar dat betekent niet automatisch dat de voorwaarden van de

eerste verwijzer wel van toepassing zijn. In paragraaf 5 besteden wij aan-

dacht aan enkele bewijstechnische aspecten van onze opvatting over de

betekenis van artikel 6:225 lid 3 BW. In paragraaf 6 bespreken wij de verhou-
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1 Vergelijk M.H. Wissink, Terhandstelling van algemene voorwaarden. De stand na 10 jaar toe-

passing door rechter en arbiter, te verschijnen in TvA 2004.

2 Zie Asser-Hartkamp 4-II, nr. 354.
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ding tussen de informatieplicht van artikel 6:233 jo. artikel 234 BW en artikel

6:225 lid 3 BW.

2 Een eerste blik op artikel 6:225 lid 3 BW

De problematiek rond het thema battle of forms is niet nieuw. In de litera-

tuur wordt daaraan regelmatig aandacht besteed, met name aan de ‘inkleu-

ring’ van artikel 6:225 lid 3 BW: wanneer is er sprake van bijvoorbeeld ‘uit-

drukkelijk’ van de hand wijzen, wanneer is er sprake van een ‘aanbod’ en

‘aanvaarding’?3 Wij richten ons op de vervolgvraag. Aangenomen dat in een

door deze bepaling bestreken situatie, de tweede partij de eerste verwijzing

niet uitdrukkelijk van de hand heeft gewezen, wat is daarvan het rechtsge-

volg? Artikel 6:225 lid 3 BW luidt als volgt:

‘Verwijzen aanbod en aanvaarding naar verschillende algemene voor-

waarden, dan komt aan de tweede verwijzing geen werking toe, wan-

neer daarbij niet tevens de toepasselijkheid van de in de eerste verwij-

zing aangegeven algemene voorwaarden uitdrukkelijk van de hand is

gewezen.’

De tekst van dit artikel maakt duidelijk dat aan de tweede verwijzing ‘geen

werking’ toekomt. Hoe dit moet worden opgevat, is onzes inziens in het licht

van de parlementaire behandeling niet eenduidig te zeggen. Wij merken nu

reeds hierover op dat bij eerste lezing de tekst iets anders lijkt in te houden

dan daadwerkelijk – gebaseerd op de uitlatingen van de minister – met arti-

kel 6:225 lid 3 BW is bedoeld.4

In veel gevallen zal de aanvaardende partij verwijzen naar haar eigen alge-

mene voorwaarden zonder echter de eerste verwijzing naar de algemene

voorwaarden van de aanbiedende partij uitdrukkelijk te weerspreken. Voor

dat geval lijkt artikel 6:225 lid 3 BW in te houden dat de gedraging ‘het ver-

wijzen naar andersluidende algemene voorwaarden’ bij ‘de aanvaarding’

genegeerd wordt, omdat de wettelijke spelregels daarbij niet in acht zijn

genomen. De ‘wilsuiting’ door de acceptant tot niet gebondenheid overeen-

komstig de voorwaarden van de aanbieder – die normaliter kan worden

afgeleid uit de verwijzing naar de eigen algemene voorwaarden – wordt dan
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3 Zie uitvoerig Blei-Weismann, Kluwer losbladige Verbintenissenrecht, art. 6:225 lid 3, aant. 1-82,

R.H.C. Jongeneel, De Wet algemene voorwaarden en het AGB Gesetz (diss. Amsterdam VU),

Deventer: Kluwer 1991, no. 175 e.v., M. Loos. Algemene voorwaarden, Den Haag: Boom

Juridische uitgevers 2001, p. 12 e.v. H.B. Krans, Battle of forms, Contracteren 2002, p. 13 e.v. en

Mon. Nieuw BW B-55 (Hijma), p. 29 e.v.

4 Zie over deze onduidelijkheid – met uitgebreide vindplaatsen – Blei-Weismann, Kluwer los-

bladige Verbintenissenrecht, art. 6:225 lid 3, aant. 63.
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krachtens wetsduiding ontkracht. Op het eerste gezicht bevreemdt dat, om-

dat juist uit die rechtshandeling zo duidelijk is af te leiden wat de aanvaarden-

de partij niet wenst, te weten binding aan de algemene voorwaarden van de

aanbiedende partij.

Met andere woorden: de tekst van artikel 6:225 lid 3 BW lijkt te impliceren

dat de verwijzing naar algemene voorwaarden ‘los’ staat van de inhoud van

het aanbod of de aanvaarding daarvan. Het gevolg is dat aan de hand van de

regel van artikel 6:225 lid 3 BW lijkt te worden beslist welke algemene voor-

waarden van toepassing zijn. Dit zou tot het resultaat kunnen leiden dat de

algemene voorwaarden waarnaar bij een aanvaarding wordt verwezen wor-

den genegeerd, louter omdat bij die aanvaarding niet tevens – zoals de wet

vereist – de toepasselijkheid van de in de eerste verwijzing aangegeven

voorwaarden uitdrukkelijk van de hand is gewezen.

Indien artikel 6:225 lid 3 BW zo opgevat moet worden, dan zou de bepaling

een juridische fictie behelzen. Er komt een overeenkomst tot stand waarop

algemene voorwaarden van toepassing zijn, terwijl vaststaat dat een der

partijen die toepasselijkheid niet heeft gewild. Een van de partijen wordt

dan aan de inhoud van een overeenkomst gebonden, waaraan zij niet

gebonden wilde zijn. Dat zal ook voor de aanbieder duidelijk zijn, in het

geval dat in de aanvaarding wordt verwezen naar de voorwaarden van de

aanvaardende partij en de voorwaarden worden verworpen, zij het op een

wijze die niet als een uitdrukkelijk van de hand wijzen in de zin van artikel

6:225 lid 3 BW kan worden beschouwd.

Een dergelijke regel zou erg ver gaan en de noodzaak ervan wordt volgens

ons niet snel aangetoond. Het kan dan wel zo zijn dat partijen op de werk-

vloer vaak ‘slordig’ met algemene voorwaarden omgaan, dat alleen recht-

vaardigt volgens ons niet om de wil van de aanvaardende partij volledig te

negeren indien zij niet heeft voldaan aan het vereiste van artikel 6:225 lid 3

BW. Haar wil tot gebondenheid aan een overeenkomst zou er mogelijk niet

zijn geweest, wanneer de aanvaardende partij zou hebben beseft dat haar

algemene voorwaarden niet op de betreffende overeenkomst van toepas-

sing zouden zijn. Sterker nog, acceptatie van de algemene voorwaarden van

de aanbiedende partij lijkt in dat geval nog moeilijker te fingeren.

De regel van artikel 6:225 lid 3 BW zou volgens ons beperkt moeten worden

opgevat: de voorwaarden van de tweede verwijzer worden in ieder geval

niet van toepassing, als hij nalaat de voorwaarden van de eerste verwijzing

uitdrukkelijk van de hand te wijzen. Veelal zal een overeenkomst totstand-

komen waarvan de inhoud bepaald wordt door (de combinatie van) de

tekst(en) van het aanbod en de aanvaarding (waarin vaak een aantal punten

in detail is geregeld) en de algemene voorwaarden waarnaar in het aanbod

is verwezen. Maar dit is geen automatisme. Andere uitkomsten zijn ook

mogelijk. Denkbaar is dat de overeenkomst totstandkomt zonder toepasse-
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lijkheid van enige set algemene voorwaarden of dat in het geheel geen over-

eenkomst totstandkomt, omdat partijen het over de voorwaarden niet eens

zijn geworden.

In deze benadering wordt de vraag of en zo ja welke voorwaarden gelden zo

veel mogelijk op gelijke wijze behandeld als in het geval dat de aanvaarden-

de partij, met de verwijzing naar haar eigen voorwaarden, tevens de eerste

verwijzing naar de voorwaarden van de aanbieder uitdrukkelijk van de hand

heeft gewezen. In dat geval is denkbaar dat de overeenkomst totstandkomt

op basis van de algemene voorwaarden van de aanvaardende partij, maar

zeker is dat niet. Ook hier zijn verschillende uitkomsten mogelijk: de alge-

mene voorwaarden van de aanbieder gelden, beide sets algemene voor-

waarden gelden voorzover ze met elkaar in overeenstemming zijn (knock

out-rule) of er is in het geheel geen overeenkomst totstandgekomen.5

In beide situaties dient volgens ons uiteindelijk doorslaggevend te zijn of

partijen geacht kunnen worden overeenstemming te hebben bereikt over de

toepasselijkheid van een(of beide) sets algemene voorwaarden. Die vraag

dient te worden beoordeeld aan de hand van de wilsvertrouwensleer (art.

3:33-35 BW).6 De toepassing van de wilsvertrouwensleer kan in beide geval-

len wel verschillen. Indien de aanvaardende partij de voorwaarden van de

aanbieder uitdrukkelijk van de hand heeft gewezen en de aanbieder heeft

daarop niet gereageerd, dan kan daar in beginsel een argument aan worden

ontleend dat de aanbieder de voorwaarden van de aanvaarder alsnog accor-

deert. Indien echter de aanvaarder de voorwaarden van de aanbieder niet

uitdrukkelijk van de hand heeft gewezen, dan pleit dat tegen hem, in die zin

dat de aanbieder nu sterker staat in zijn stelling dat zijn voorwaarden toe-

passelijk zijn. Maar volgens ons kan het niet uitdrukkelijk afwijzen van de

voorwaarden van de aanbieder als zodanig niet automatisch de conclusie

dragen, dat de voorwaarden van de aanbieder gelden.

Deze lezing van artikel 6:225 lid 3 BW – het niet uitdrukkelijk van de hand

wijzen van de voorwaarden van de eerste verwijzer betekent slechts dat de

voorwaarden van de tweede verwijzer niet van toepassing zullen zijn – heeft

een aantal voordelen. Het geeft een proportionele reactie op het ‘verzuim’

van de aanvaardende partij om uitdrukkelijk te reageren op de eerste ver-

wijzing. Onze oplossing behoudt dus een prikkel voor de aanvaardende par-

tij om het probleem van de toepasselijke voorwaarden expliciet te maken.

Tegelijkertijd wordt de aanvaardende partij die dit niet doet, niet verder

‘gestraft’ dan nodig is. Het lijkt ons een disproportionele reactie om de aan-
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5 Zie Mon. Nieuw BW B-55 (Hijma), nr. 22, p. 31.

6 Al dan niet mede bezien in het licht van art. 6:225 lid 1 BW. Art. 6:225 lid 1 BW geeft als regel dat

wanneer een aanvaarding (op andere dan ondergeschikte) punten van het aanbod afwijkt, er

geen overeenkomst totstandkomt.
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vaardende partij niet alleen de werking van zijn eigen voorwaarden te ont-

houden, maar hem ook automatisch aan de voorwaarden van de eerste par-

tij te binden. In onze beperkte benadering van de first shot rule van artikel

6:225 lid 3 BW wordt de toepasselijkheid (of niet) van de voorwaarden van de

eerste verwijzer volgens het normale stramien (de wilsvertrouwensleer)

beoordeeld. Daarmee wordt aangesloten bij de benadering die geldt in de

spiegelbeeldige situatie, waarin de voorwaarden van de aanbieder wel uit-

drukkelijk van de hand zijn gewezen. Voorts zijn in onze benadering genu-

anceerder uitkomsten mogelijk, omdat de wil van de aanvaardende partij

om niet gebonden te worden aan de voorwaarden van de aanbieder niet a-

priori geheel genegeerd wordt. Daarmee wordt ook beter aangesloten bij de

opvattingen over de battle of forms van de Principles of European Contract

Law (art. 2:209) en de Unidroit Principles for International Commercial

Contracts (art. 2.22), die beide als hoofdregel kiezen voor een knock out-regel.

Wij zien dus voordelen in een beperkte lezing van artikel 6:225 lid 3 BW. De

vraag is of deze lezing wordt ondersteund door de parlementaire stukken op

het wetsartikel. Hieronder bezien wij die vraag.

3 Parlementaire behandeling

In de parlementaire behandeling van artikel 6:225 BW is een cryptische pas-

sage opgenomen die ons inziens de bron is van veel onduidelijkheid.

Aanleiding voor deze passage is een aantal opmerkingen in 1984 van Bakels

in het WPNR.7 Bakels stelde onder meer dat toepassing van het tweede lid

van artikel 6:225 BW geen goede zin heeft bij conflicterende algemene voor-

waarden. Het tweede lid van artikel 6:225 BW bepaalt dat wanneer de aan-

vaarding slechts op ondergeschikte punten van het aanbod afwijkt, de over-

eenkomst overeenkomstig die aanvaarding totstandkomt, tenzij de

aanbieder daartegen onverwijld bezwaar maakt. De reactie van de minister

hierop is:

‘Deze stelling komt niet juist voor. […] Houdt de aanvaarding eveneens

een verwijzing naar algemene voorwaarden in en is het derde lid van

artikel 6.5.2.8 [lees: 6:225 BW, THMvW en MHW] niet van toepassing,

omdat tevens de verwijzing in het aanbod uitdrukkelijk van de hand

wordt gewezen (a), dan zal uit het tweede lid kunnen voortvloeien dat de

overeenkomst ook dan tot stand komt, omdat aanbod en aanvaarding,

mede in het licht van de inhoud van de beide stellen algemene voor-

waarden, slechts op ondergeschikte punten van elkaar afwijken: een

geval dat overigens, uitgaande van de huidige praktijk, niet vaak te ver-
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7 F.B. Bakels, Artikel 6.5.2.8, lid 3 NBW nader bezien, WPNR (1984) 5695, p. 257-262.
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wachten is. Is sprake van belangrijkere afwijkingen, dan zal in beginsel8

geen overeenkomst tot stand komen.’9

Hieruit blijkt dus dat de regel van artikel 6:225 lid 3 BW wordt beperkt tot het

geval dat de voorwaarden niet uitdrukkelijk van de hand zijn gewezen. Is

dat wel gedaan, dan moet aan de hand van artikel 6:225 lid 1 of lid 2 BW wor-

den vastgesteld wat rechtens is tussen partijen. Hierbij is uiteindelijk de

wilsvertrouwensleer doorslaggevend.

Verderop in de memorie van antwoord, in antwoord op een vraag die betrek-

king had op de reikwijdte van het begrip ‘aanbod’ in artikel 6:225 lid 3 BW,10

benadrukte de minister in algemene bewoordingen dat bij het afwijken van

een aanbod (in de context van de uitnodiging tot het doen van een aanbod)

waarbij naar algemene voorwaarden wordt verwezen, door de acceptant

duidelijk kenbaar moet worden gemaakt dat hij eigen algemene voor-

waarden wenst te hanteren:

‘Voorts heeft de commissie de vraag gesteld of de regel van het derde lid

van het onderhavige artikel ook geldt indien het aanbod dat is gevolgd

op een uitnodiging tot het doen van een aanbod, en die uitnodiging naar

verschillende algemene voorwaarden verwijzen. […] Aangenomen dat

uit de uitnodiging duidelijk was dat aan de personen tot wie zij was

gericht, een aanbod werd gevraagd tot het aangaan van een overeen-

komst op de in de uitnodiging vermelde algemene voorwaarden, ligt het

in beginsel op de weg van degenen die op de uitnodiging wensen in te

gaan, maar de toepasselijkheid van hun eigen, afwijkende algemene

voorwaarden willen bedingen, om dat duidelijk kenbaar te maken. Te

bedenken valt dat het hier in wezen om een uitwerking van de vertrou-

wensgedachte van artikel 3.2.3 [lees: artikel 3:35 BW, THMvW en MHW]

gaat, betrokken op de uitleg van het betreffende aanbod.’11

Let wel, het antwoord richt zich op de vraag in verband met de toepasselijk-

heid van de eigen voorwaarden van de acceptant. Hieruit kan niet worden
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8 Dit overigens, terwijl in een eerdere passage van de parlementaire behandeling van art. 6:225

BW is opgemerkt dat de conclusie dat geen overeenkomst tot stand is gekomen, slecht bij de

verwachtingen van betrokkenen zal aansluiten. Zie MvA II Parl. Gesch. Boek 6, p. 892. Hijma

merkt ons inziens dan ook terecht op dat er meer voor pleit dan tegen, om in daartoe geëi-

gende gevallen, de maatschappelijke werkelijkheid (het bestaan van een overeenkomst) in

een juridische werkelijkheid om te zetten (Mon. Nieuw BW B-55 (Hijma), p. 31).

9 MvA II Inv. Parl. Gesch. Boek 6 Inv., p. 1438.

10 Deze passage is doorslaggevend geweest in HR 13 juli 2001, NJ 2001, 497, waarin de Hoge Raad

– kort gezegd – besliste dat het begrip aanbod niet te eng moest worden opgevat en dat daar-

onder eveneens de uitnodiging tot het doen van een aanbod kon worden begrepen.

11 MvA II Inv. Parl. Gesch. Boek 6 Inv., p. 1438.
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afgeleid dat bij onvoldoende weerspreking de algemene voorwaarden van

de aanbieder (de eerste verwijzing) van toepassing zullen zijn. In deze pas-

sage plaatst de minister als wij het goed zien de toepassing van artikel 6:225

lid 3 BW in de sleutel van de wilsvertrouwensleer. Daarmee lijkt in de parle-

mentaire geschiedenis steun voor onze beperkte lezing van deze bepaling te

kunnen worden gevonden.

4 De verhouding tussen artikel 6:225 lid 3 BW en

artikel 6:231 onder c BW

De tekst van artikel 6: 225 lid 3 BW is in twee opzichten verwarrend. Ten eer-

ste lijkt uit de tekst van artikel 6:225 lid 3 BW voort te vloeien dat aan het uit-

drukkelijk van de hand wijzen van de algemene voorwaarden van de eerste

verwijzende partij wél werking toekomt, in die zin dat de voorwaarden van

de tweede verwijzer van toepassing zijn. Maar dat laatste wordt niet door

artikel 6:225 lid 3 BW geregeld. Of de voorwaarden van de aanvaardende par-

tij van toepassing zijn, is niet op voorhand zeker.12 Ten tweede, uit de tekst

mag volgens ons niet worden afgeleid dat in het geval van een niet uitdruk-

kelijk van de hand wijzen, de algemene voorwaarden van de eerste verwij-

zende partij steeds van toepassing zullen zijn. Ook hier geldt volgens ons dat

aan de wilsvertrouwensleer moet worden getoetst.

We kunnen dit standpunt ook illustreren aan de hand van de verhouding

tussen artikel 6:225 lid 3 BW en (het bepaalde in) artikel 6:231 onder c BW, een

verhouding die nog niet eerder in de rechtsliteratuur centraal is gesteld.13 Het

laatstgenoemde artikel geeft aan dat een wederpartij in de betekenis van de

afdeling algemene voorwaarden degene is die door ondertekening van een

geschrift14 of op enigerlei andere wijze de gelding van de algemene voor-

waarden heeft aanvaard.15 In dit verband wijzen wij op een arrest van Hof

Arnhem van 27 november 2001.16 In dat arrest oordeelde het hof als volgt:

VrA 2004 / 2

30

12 Vergelijk Spier, NJB 1993, p. 60 en F. de Ly & J.L. Burggraaf, Contracteren in de internationale

praktijk, in: Wessels & Van Wechem (red.), Deventer: Kluwer 1994, p. 65.

13 Vergelijk tevens Mon. Nieuw BW B-55 (Hijma), p. 26.

14 Vergelijk in deze context Blei-Weismann, Kluwer losbladige Verbintenissenrecht, art. 6:225 lid

3, aant. 41: ‘Bij de hiervoor weergegeven passage uit de MvA II op art. 6.5.2.8 GO worde in het

oog gehouden dat toepasselijkheid van algemene voorwaarden op grond van verwijzingen in

eerdere stukken niet alleen via art. 225, lid 3, kan worden vastgesteld. Indien zich geen verwij-

zing “over en weer” naar algemene voorwaarden heeft voorgedaan loopt de vraag naar toe-

passelijkheid van algemene voorwaarden via art. 3:33 in verband met art. 3:35. […] Deze toe-

passelijkheidsvraag heeft met art. 225 lid 3, niets van doen, en wordt hier dan ook niet

besproken.’

15 Waarbij in art. 6:232 BW nog wordt uitgegaan van een zogenoemde ‘snelle’ gebondenheid aan

algemene voorwaarden. Omdat deze bepaling slechts betrekking heeft op de inhoud van de

algemene voorwaarden, laten wij deze thans buiten beschouwing.

16 Hof Arnhem 27 november 2001, NJ 2002, 265.
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‘Het hof stelt het volgende voorop. Een uitdrukkelijke aanvaarding van

de gelding van algemene voorwaarden (art. 6:231 c jo art. 3:33 BW) preva-

leert boven een stilzwijgende aanvaarding van een dergelijke gelding

(art. 6:231 onder c jo. 3:35 BW). […] Met de verwijzing naar de VNI-voor-

waarden in de offerte heeft Draaijer de toepasselijkheid van de UAV niet

uitdrukkelijk van de hand gewezen in de zin van art. 6:225 lid 3 BW. Als

gevolg hiervan heeft Draaijer de gelding van de door Markerink gehan-

teerde UAV aanvaard.’

Het hof maakt een onderscheid tussen ‘uitdrukkelijke aanvaarding’ en ‘uit-

drukkelijke van de handwijzing’, een onderscheid dat ons – zeker nu zowel

aan artikel 3:33 BW als aan artikel 3:35 BW wordt gerefereerd – juist voor-

komt. De conclusie dat als gevolg van artikel 6:225 lid 3 BW Draaijer de gel-

ding van algemene voorwaarden van haar wederpartij zou hebben aan-

vaard, lijkt ons echter op voorhand niet juist. Dit volgt immers niet met

zoveel woorden uit artikel 6:225 lid 3 BW. Dat artikel bepaalt slechts dat aan

een niet uitdrukkelijke verwijzing geen werking toekomt, maar niet dat ‘als

gevolg daarvan’ wél werking toekomt aan de eerste verwijzing. Met andere

woorden: het lijkt geforceerd om te zeggen dat een partij die als tweede haar

voorwaarden van toepassing verklaart de voorwaarden van de eerste partij

heeft ‘aanvaard’ (art. 6:231 sub c BW), omdat zij heeft nagelaten de voor-

waarden van die eerste partij uitdrukkelijk van de hand te wijzen (art. 6:225

lid 3 BW).

Samenvattend komen wij tot de volgende tussenstand. Wanneer wij uit-

gaan van de parlementaire toelichting op artikel 6:225 lid 3 BW, dan kunnen

wij concluderen dat dit artikel slechts betrekking heeft op de situatie waar-

bij de tweede verwijzing naar algemene voorwaarden niet uitdrukkelijk

heeft plaatsgevonden. In het geval dat zulks namelijk wel is geschied, wor-

den de vragen naar het bestaan en de inhoud van de overeenkomst in ieder

geval niet door artikel 6:225 lid 3 BW beheerst. Wij menen dat ook in het

geval dat de wederpartij de algemene voorwaarden niet uitdrukkelijk van

de hand heeft gewezen, de vraag naar de toepasselijkheid van de algemene

voorwaarden in de eerste verwijzing niet louter door artikel 6:225 lid 3 BW

wordt bepaald. Dit artikel geeft over die vraag geen regeling. Wanneer afde-

ling 6.5.3 BW van toepassing is, zal de vraag naar de toepasselijkheid van

algemene voorwaarden mede overeenkomstig de bepalingen van die afde-

ling dienen plaats te vinden. Artikel 6:231 lid 1 sub c BW laat er geen misver-

stand over bestaan dat aanvaarding van de gelding van de voorwaarden een

vereiste voor toepasselijkheid is. Dat moet worden beoordeeld aan de hand

van de wilsvertrouwensleer, niet op basis van het mechanisme van artikel

6:225 lid 3 BW.
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5 Op welke partij rust bij een battle of forms de

stelplicht en – zonodig – de bewijslast?

Wanneer wij het bovenstaande plaatsen in het kader van de stelplicht en de

bewijslastverdeling,17 dan dient de vraag zich aan op wie de stelplicht en 

– bij voldoende betwisting – de bewijslast ligt ten aanzien van de algemene

voorwaarden die op de overeenkomst van toepassing zijn. In het arrest dat

ten grondslag lag aan HR 13 juli 2001,18 oordeelde het hof als volgt over de

toepasselijke voorwaarden:19

‘Vaststaat dat de eerste verwijzing naar algemene voorwaarden is

gedaan door Bovry, terwijl niet is gesteld of gebleken dat Hardstaal de

algemene voorwaarden van Bovry uitdrukkelijk van de hand heeft

gewezen. Een algemene verwijzing zoals in dit geval op het briefpapier

van Hardstaal naar haar algemene voorwaarden kan niet gelden als “uit-

drukkelijk van de hand wijzen”. Dit brengt mee dat de hiervoor genoem-

de algemene voorwaarden van Bovry op de onderhavige rechtsverhou-

ding van toepassing zijn.’

Uit het feit dat niet is gesteld of gebleken dat de voorwaarden van de eerste

verwijzing uitdrukkelijk van de hand zijn gewezen, leidt het hof af dat de

toepasselijkheid van deze voorwaarden is overeengekomen. Wordt hiermee

niet de zaak omgedraaid? De bewijslast van de inhoud van de overeenkomst

(en daarmee de algemene voorwaarden die daarop van toepassing zijn)

berust – op grond van de regel van artikel 150 Rv – bij de partij die stelt dat

haar algemene voorwaarden op de overeenkomst van toepassing zijn, tenzij

uit enige bijzonder regel of uit de eisen van de redelijkheid en billijkheid een

andere verdeling van de bewijslast voortvloeit. Dit brengt mee dat de eisen-

de partij zal moeten stellen – en zonodig zal moeten bewijzen – dat haar

algemene voorwaarden op de overeenkomst van toepassing zijn, meer in

het bijzonder dat de wederpartij de gelding van de algemene voorwaarden

van de eiser heeft aanvaard (art. 6:231 onder c BW jo. art. 3:33-35 BW). De weder-

partij zou bij de betwisting van die stelling kunnen aanvoeren dat zij niet de

gelding van de algemene voorwaarden heeft aanvaard, bijvoorbeeld doordat

zij uitdrukkelijk de algemene voorwaarden van de eisende partij van de hand

heeft gewezen. Maar zelfs als zij dat niet uitdrukkelijk heeft gedaan, kan zij

volgens ons nog andere feiten en omstandigheden aanvoeren die de rechter
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17 Zie over stelplicht en bewijslast, G.J. Visser, Stellen en bewijzen: de drie stadia en enkele van

hun consequenties, TCR 1997, p. 73 e.v.

18 HR 13 juli 2001, NJ 2001, 497.

19 Zie r.o. 11 van het hofarrest in HR 13 juli 2001, NJ 2001, 497.
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tot het oordeel kunnen brengen dat de stelling van de eiser (de wederpartij

heeft de gelding van de algemene voorwaarden aanvaard) niet bewezen

is.20 Artikel 6:225 lid 3 BW lijkt ons in de context van de bewijslastverdeling

op dit punt geen onderscheid aan te brengen.

Het bovenstaande zou anders kunnen zijn wanneer artikel 6:225 lid 3 BW als

bijzondere regel wordt beschouwd als bedoeld in artikel 150 Rv. Of zou arti-

kel 6:225 lid 3 BW als lex specialis moeten worden beschouwd van artikel

6:231 onder c BW, als ware dat het eerstgenoemde artikel de rechtsregel geeft

aan de hand waarvan moet worden vastgesteld wiens voorwaarden van

toepassing zijn, bij tegenstrijdigheid in de verwijzing? Wij menen dat artikel

6:225 lid 3 BW niet als een bijzondere regel moet worden aangemerkt als

bedoeld in artikel 150 Rv noch als lex specialis van artikel 6:231 onder c BW,

en wel om de volgende redenen.

Allereerst heeft de regel van artikel 6:225 lid 3 BW slechts betrekking op de

toepasselijkheid van de algemene voorwaarden waarnaar bij de eerste ver-

wijzing is verwezen. Zoals hierboven uiteengezet: bij een uitdrukkelijk van

de hand wijzen door de wederpartij dient te worden ‘teruggegaan’ naar de

regels van artikel 6:225 lid 1 en 6:225 lid 2 BW jo. artikel 3:33-35 BW, zodat arti-

kel 6:225 lid 3 BW geen antwoord geeft op de vraag of bij een – inderdaad –

uitdrukkelijk van de hand wijzen daaraan werking toekomt. Artikel 6:225

lid 3 BW heeft dus slechts betrekking op die gevallen waarbij bij de eerste

verwijzing de algemene voorwaarden bij een latere verwijzing niet uitdruk-

kelijk van de hand zijn gewezen. In het kader van het bovenstaande zou de

regel van artikel 6:225 lid 3 BW dan begrepen moeten worden dat daarmee

(namelijk het niet uitdrukkelijk van de hand wijzen) tevens vaststaat dat de

wederpartij de gelding van de algemene voorwaarden in de eerste verwij-

zing zou hebben aanvaard. Louter het bewijs van de stelling dat de algeme-

ne voorwaarden niet uitdrukkelijk van de hand zijn gewezen, zou dan

bewijs opleveren van de stelling dat daarmee de toepasselijkheid van de

algemene voorwaarden van de eerste verwijzing vaststaat. Wij menen dat

dit niet in artikel 6:225 lid3 BW kan worden gelezen. Deze gedachtegang past

in ieder geval niet in de visie van Hartkamp die artikel 6:225 lid 3 BW als een

vuistregel aanmerkt.21 Evenmin biedt de parlementaire behandeling veel

voedingsbodem voor het aannemen van de juistheid van deze gedachte.

Is artikel 6:225 lid 3 BW de ‘lex specialis’ van artikel 6:231 onder c BW en dient

toepassing van het eerstgenoemde artikel om die reden boven toepassing

van het laatste te prevaleren? De reikwijdte van de lex specialis (art. 6:225 lid

3 BW) dient volledig binnen de reikwijdte van de lex generalis (art. 6:231

VrA 2004 / 2

33
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21 Zie Asser-Hartkamp 4-II, nr. 354.
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onder c BW) te vallen.22 Nu afdeling 6.5.3 BW, en dus artikel 6:231 onder c BW,

niet van toepassing is in die gevallen dat niet beide partijen hun (hoofd)ves-

tiging in Nederland hebben (art. 6:247 BW), is de regeling van artikel 6:225

lid 3 BW breder toepasbaar dan die van artikel 6:231 onder c BW en kan deze

geenszins als lex specialis daarvan worden aangemerkt. Tevens wijzen wij

erop dat artikel 6:231 lid c BW is opgenomen in de dwingendrechtelijke afde-

ling 6.5.3 BW. Waar men aanneemt dat artikel 6:225 lid 3 BW regelend recht

bevat, staat vast dat afdeling 6.5.3 BW van dwingend recht is. Artikel 6:246

BW bepaalt immers expliciet dat niet van artikel 6:231 BW kan worden afge-

weken.

Het bovenstaande samenvattend komen wij tot de conclusie dat artikel

6:225 lid 3 BW niet automatisch meebrengt dat – wanneer de wederpartij

niet uitdrukkelijk (genoeg) de algemene voorwaarden van de eerste partij

die naar haar algemene voorwaarden heeft verwezen van de hand heeft

gewezen – de wederpartij de gelding van de algemene voorwaarden van de

eerste verwijzing heeft aanvaard. Artikel 6:225 lid 3 BW brengt dan niet mee

dat de bewijslast die onder meer artikel 6:231 lid onder c BW in zich bergt – te

weten dat de partij die stelt dat haar algemene voorwaarden van toepassing

zijn, zulks ook dient te bewijzen –, is vervuld door het bewijs van de stelling

dat de wederpartij de gelding van algemene voorwaarden ‘niet uitdrukke-

lijk’ van de hand heeft gewezen. In onze visie kan artikel 6:225 lid 3 BW

slechts bij de beantwoording van die vraag als aanwijzing worden

beschouwd, het betreft te veel een vuistregel om als een vaststaande regel

van materieel recht te worden beschouwd die altijd moet worden toegepast.

6 De verhouding tussen artikel 6:225 lid 3 BW en de

informatieplicht van artikel 6:233 onder b BW

In de inleiding gaven wij aan de verhouding tussen artikel 6:225 lid 3 BW en

de informatieplicht van artikel 6:233 onder b BW aan de orde te zullen stel-

len. Wat is rechtens wanneer de wederpartij van de eisende partij zich op het

standpunt stelt dat – hoewel de wederpartij bij haar latere verwijzing de toe-

passelijkheid van de in eerste verwijzing gestelde algemene voorwaarden

niet uitdrukkelijk van de hand heeft gewezen – er toch geen werking aan die

eerste verwijzing toekomt, omdat de eisende partij deze algemene voor-

waarden niet tijdig aan de wederpartij ter hand heeft gesteld en deze

wegens schending van de informatieplicht (art. 6:233 onder b BW) vernietig-

baar zijn? Komt in zo’n geval alsnog werking toe aan de tweede verwijzing

naar algemene voorwaarden en kunnen de algemene voorwaarden van de
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tweede verwijzing dan toch nog toepasselijk blijken te zijn?23 Ons inziens is

het antwoord ontkennend en wel om de navolgende redenen.

Allereerst spreekt de wet in artikel 6:225 lid 3 BW over verwijzing naar alge-

mene voorwaarden en bepaalt artikel 6:233 onder b BW dat een beding in

algemene voorwaarden vernietigbaar is. Dit is dus niet hetzelfde. Een ver-

wijzing naar vernietigbare algemene voorwaarden is ook een verwijzing.

Een tweede – meer principiële – benadering is de volgende. Zoals hierboven

is opgemerkt, zou de rechter overeenkomstig artikel 6:231 onder c BW jo. arti-

kel 3:33-35 BW moeten vaststellen of de wederpartij de gelding van de alge-

mene voorwaarden heeft aanvaard. Artikel 6:233 onder b BW heeft slechts

betrekking op de vernietiging van algemene voorwaarden waarvan eerst is

vastgesteld dat de gelding daarvan door de wederpartij aanvaard is. De

vraag of algemenen voorwaarden zijn aanvaard en de vraag of ten aanzien

van die voorwaarden is voldaan aan de informatieplicht, zijn twee geschei-

den te beantwoorden vragen.

De vraag zou nog kunnen opkomen of de rechter die in een conflict tussen

partijen moet beslissen of – en zo ja welke – algemene voorwaarden van

toepassing zijn, wel erg abstract moet redeneren bij zijn vaststelling dat de

vernietigde algemene voorwaarden van een der partijen eigenlijk op de

overeenkomst van toepassing zijn. Toch lijkt een en ander ingewikkelder

dan het is. Het inroepen24 van de vernietiging door de betreffende partij van

de algemene voorwaarden impliceert immers dat de voorwaarden van de

andere partij in beginsel van toepassing zijn. Deze voorwaarden kunnen

slechts van toepassing zijn wanneer de ‘battle’ is gestreden en tot de uit-

komst heeft geleid dat de litigieuze algemene voorwaarden van toepassing

zijn. Anders kan daarvan niet de vernietiging worden ingeroepen. De rech-

ter kan niet op voorhand de algemene voorwaarden waarvan vernietiging

wordt gevorderd buiten beschouwing laten, omdat de vaststelling van de

toepasselijkheid van die voorwaarden aan de vernietiging van de algemene

voorwaarden vooraf is gegaan. Een eens gestreden battle blijft gestreden.

Daarmee lijkt de conclusie onvermijdelijk dat in een dergelijk geval geen

van de gestelde algemene voorwaarden op de overeenkomst van toepassing

zal zijn. De voorwaarden van de tweede verwijzer niet, omdat zijn voor-

waarden de battle of forms hebben verloren en daarmee niet van toepassing

VrA 2004 / 2

35

23 Het bovenstaande betreft slechts die situaties waarbij een wederpartij zich op de bescher-

ming van art. 6:233 onder b BW kan beroepen. Dit betreft de zogenoemde – in art. 6:235 lid 1

BW bedoelde – ‘kleine’ wederpartijen. Art. 6:233 onder b BW brengt – ten opzichte van die

wederpartijen – mee dat de gebruiker van algemene voorwaarden op straffe van vernietig-

baarheid de wederpartij een redelijke mogelijkheid moet bieden om van de algemene voor-

waarden kennis te nemen.

24 Dit geldt eveneens in de gevallen waarbij het inroepen ‘voorzover nodig’ geschiedt.
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zijn geworden op de overeenkomst. De voorwaarden van de eerste verwijzer

niet, omdat deze zijn vernietigd wegens schending van de informatieplicht.

7 Conclusie

Battle of forms is een weerbarstig thema. Bestudering van de gepubliceerde

uitspraken25 levert een beeld op dat met name wordt bepaald door de feite-

lijkheden in de betreffende zaken. Ons inziens is de waarde van artikel 6:225

lid 3 BW beperkt. Het geeft alleen een regel voor de situatie dat de aan-

vaardende partij de voorwaarden van de eerste verwijzing niet uitdrukkelijk

van de hand heeft gewezen. Voor dat geval heeft de bepaling van artikel

6:225 lid 3 BW dat aan de tweede verwijzing geen werking toekomt een

beperkte strekking: de voorwaarden van de tweede verwijzing zullen niet

op de overeenkomst van toepassing zijn. Of de voorwaarden van de eerste

verwijzing wel van toepassing zijn, moet worden beoordeeld aan de hand

van de wilsvertrouwensleer (art. 6:231 sub c BW jo. art. 3:33-35 BW). Hier gel-

den de normale regels van stelplicht en bewijslast. Dat betekent dat de par-

tij die stelt dat haar voorwaarden van toepassing zijn, daarvan bij

betwisting de bewijslast draagt. De rechter kan niet uit de afwezigheid van

het uitdrukkelijk van de hand wijzen van de voorwaarden van de aanbieder

afleiden dat de aanvaardende partij deze voorwaarden heeft aanvaard.

Onze beperkte lezing van artikel 6:225 lid 3 BW geeft een proportionele reac-

tie op het ‘verzuim’ van de aanvaardende partij om uitdrukkelijk te reageren

op de eerste verwijzing. Zij behoudt dus een prikkel voor de aanvaardende

partij om het probleem van de toepasselijke voorwaarden expliciet te

maken, zonder de aanvaardende partij automatisch te binden aan de voor-

waarden van de eerste partij. Het gegeven dat de aanvaardende partij toe-

passelijkheid van haar eigen voorwaarden wenste, en dat ook aan de ande-

re partij communiceerde (echter zonder diens voorwaarden uitdrukkelijk

van de hand te wijzen) blijft in dit verband een rol spelen.

Onze benadering van de first shot rule van artikel 6:225 lid 3 BW sluit aldus

aan bij de algemeen geldende benadering om de totstandkoming en inhoud

van overeenkomsten te beoordelen. Aldus zijn volgens deze benadering

genuanceerder uitkomsten mogelijk, omdat de wil van de aanvaardende

partij om niet gebonden te worden aan de voorwaarden van de aanbieder

niet a-priori geheel genegeerd wordt. Daarmee wordt ook beter aangesloten

bij de opvattingen over de battle of forms van de Principles of European

Contract Law en de Unidroit Principles for International Commercial Con-

tracts.
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Resteert de vraag of er in het licht van artikel 6:225 lid 3 BW nog wel van een

zuivere ‘first shot rule’ kan worden gesproken. Deze theorie gaat uit van het

primaat van de gelding van de algemene voorwaarden van de eerste verwij-

zing (tenzij uitdrukkelijk bij de tweede verwijzing van de hand is gewezen).

Het spreekt voor zich dat wij naar aanleiding van het bovenstaande bepaald

aarzelend zijn, om in het licht van artikel 6:225 lid 3 BW nog van een echte

‘first shot rule’ te spreken. In onze opvatting van de first shot rule van artikel

6:225 lid 3 wordt slechts op de toepasselijkheid van de voorwaarden van de

tweede verwijzer geschoten. Maar met dat schot is niet de toepasselijkheid

van de voorwaarden van de eerste verwijzer komen vast te staan.
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