
Aanvullende werking van de redelijkheid
en billijkheid: waar liggen de grenzen?

HR 24 september 2004, C03/140HR

Redelijkheid en billijkheid; aanvullende werking

1 Inleiding

Redelijkheid en billijkheid vormen een inmiddels niet weg te denken
begrippenpaar in het vermogensrecht. In de rechtspraak kunnen inmid-
dels contouren worden ontwaard voorzover het de toepassing van de dero-
gerende werking van de redelijkheid en billijkheid betreft. Recentelijk
heeft de Hoge Raad bijvoorbeeld nog aangegeven dat bij de toepassing van
de derogerende werking van artikel 6:248 lid 2 BW ‘extra terughoudend-
heid’ in acht moet worden genomen bij professioneel of commercieel han-
delende partijen.1 Voorts is het vaste rechtspraak dat de rechter uitgebreid
dient te motiveren indien hij een beroep van een van de procespartijen op
artikel 6:248 lid 2 BW heeft afgewezen.2

De zogenoemde aanvullende werking van de redelijkheid en billijkheid
(art. 6:2 lid 1 en 6:248 lid 1 BW) is – vooralsnog – minder zichtbaar in de
gepubliceerde rechtspraak. Echter, ook het belang van deze regeling dient
in het geheel niet te worden onderschat. Een mooi voorbeeld van de toe-
passing daarvan is te kennen uit een brief van 20 januari 2005 van de
Minister van Economische zaken Brinkhorst aan de Tweede Kamer.3

Hierin deelde hij het volgende mee:

‘In vervolg op de brief van 16 juli 2001 (Kamerstukken II, 2000-2001, 21
563, nr. 11) over de Common Area, waarin bericht werd over het arbitra-
gegeschil dat in dezen van start was gegaan tussen de Staat, NAM,
Shell en ExxonMobil, deel ik het volgende mee. De arbitrage betrof het
aandeel voor de Staat in het indertijd door NAM van Brigitta ontvan-
gen bedrag van DM 4,6 mld. (EUR 2,35 mld.) voor het door Brigitta eer-
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der teveel ontvangen gas. NAM heeft hierover weliswaar inmiddels de
gebruikelijke totale basisafdracht van rond 68% afgedragen aan de
Staat (EUR 1,6 mld.), maar achtte zich niet gehouden daarover ook een
afdracht op grond van de MOR (Overeenkomst meeropbrengstverde-
ling Gronings aardgas (85/15-95/5)) te verrichten. Arbiters hebben deze
week de uitspraak gedaan dat de MOR weliswaar niet rechtstreeks van
toepassing is, maar dat de aanvullende werking van redelijkheid en
billijkheid meebrengt dat de resterende opbrengst, die NAM tot op
heden voor zich zelf heeft behouden, alsnog gelijkelijk tussen partijen
verdeeld moet worden. NAM is op 17 januari 2005 in het kader van dit
arbitragegeschil veroordeeld tot betaling aan de Staat van EUR 376 998
885,00, vermeerderd met de wettelijke rente vanaf 1 februari 2000 tot
aan de dag van betaling. […]’

Zonder met de ‘ins and outs’ van deze zaak op de hoogte zijn, maken wij uit
deze brief op dat arbiters, klaarblijkelijk in de redelijkheid en billijkheid,
een reden hebben gevonden die noopte tot een – in hun ogen – bepaalde
verdeling van verworven inkomsten door een van de procespartijen. Dit
arbitraal vonnis geeft aan dat (proces)partijen terdege ermee rekening
hebben te houden dat de ‘aanvullende werking van de redelijkheid en bil-
lijkheid’ een serieuze factor kan zijn bij het oplossen van geschillen tussen
partijen.

De directe aanleiding tot een annotatie over het onderwerp ‘aanvullende
werking van de redelijkheid en billijkheid’ is het Hoge Raad-arrest van 
24 september 2004, welk arrest wij als kapstok gebruiken voor een aantal
signaleringen.4

2 Het arrest

Het volgende speelde: op 14 oktober 2000 sluiten twee partijen een koop-
overeenkomst waarin koper verklaarde een woonschip met ligplaats te
hebben gekocht van verkoper. De ligplaats behoort toe aan een derde. In
de koopovereenkomst was opgenomen dat de koper zelf een huurovereen-
komst met de eigenaar van de ligplaats moest aangaan en in stand diende
te houden. De koop zou – onder meer – door de koper ontbonden kunnen
worden indien niet voor 20 oktober 2000 een gemeentelijke vergunning
zou zijn verkregen door de koper.
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De eigenaar van het perceel weigerde, na – volgens verkoper – zich aan-
vankelijk daarover positief tegenover de koper te hebben uitgelaten,
medewerking te geven aan het sluiten van een huurovereenkomst met de
koper en wel omdat tussen hem en de verkoper een handgemeen had
plaatsgevonden. De gemeente verleende wel een woonvergunning aan de
koper, maar weigerde vanwege het ontbreken van een huurovereenkomst
om de vereiste gemeentelijke ontheffing ingevolge de Schepenverorde-
ning aan de koper te verlenen. De koper riep bij brief van 6 februari 2001
de ontbinding van de koopovereenkomst in op grond van het feit dat de
verkoper geen zorg had gedragen voor het overgaan van de rechten uit de
huurovereenkomst voor de ligplaats. Van belang is hierbij op te merken
dat het uit de feiten niet duidelijk is af te leiden wanneer precies het hand-
gemeen heeft plaatsgevonden, voor of na 20 oktober.

In kort geding waarbij de verkoper als eisende partij optrad, gelastte de
President bij verstek de koper tot medewerking aan de uitvoering van de
koopovereenkomst op straffe van een dwangsom. De rechtbank ver-
klaarde het ingestelde verzet ongegrond. Op het daartegen ingestelde
hoger beroep heeft het gerechtshof te ’s-Gravenhage bij arrest van 
19 februari 2003 het vonnis van de rechtbank vernietigd en de verkoper
zijn vordering ontzegd.

Het hof overwoog daartoe het volgende:

‘[Koper] en [verkoper] zijn gehouden zich jegens elkaar overeenkom-
stig de eisen van redelijkheid en billijkheid te gedragen; voor [verko-
per] houdt dit in concreto ook in dat hij zich zal onthouden van gedra-
gingen die het verkrijgen van de ligplaats kunnen bemoeilijken. Het
hof zal veronderstellenderwijs uitgaan van de door [verkoper] gestelde
gang van zaken zoals weergegeven onder […]. Dit gedrag van [verko-
per] dient naar oordeel van het hof als een handelen in strijd met de
door [verkoper] jegens [koper] in acht te nemen goede trouw te worden
aangemerkt, aangezien [verkoper] hiermee de gerechtvaardigde
belangen van [koper] op ontoelaatbare wijze heeft geschaad, immers
aldus in de hand heeft gewerkt dat [de eigenaar] verdere medewerking
weigerde met betrekking tot de ligplaats. Aldus is [verkoper] tekortge-
schoten in de op hem jegens [koper] rustende verbintenissen welke
voortvloeien uit de tussen hen gesloten overeenkomst.’

In cassatie klaagde de verkoper dat de aangehaalde overweging van het
hof rust op feiten die niet zijn gesteld en op een ambtshalve aanvulling
van rechtsgronden die onvoldoende inzichtelijk is. In de uitwerking van
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het middel betwistte de verkoper onder meer de vaststelling door het hof
dat tussen partijen een verbintenis geldt met als strekking dat partijen
zich dienen te onthouden van gedragingen die het verkrijgen van een lig-
plaats kunnen bemoeilijken. Deze verbintenis stond niet in de koopover-
eenkomst en was ook niet door partijen gesteld, aldus de verkoper.

De verkoper vond geen gehoor bij de Hoge Raad. De Hoge Raad overwoog:

‘Het middel voert in onderdeel 3 tevergeefs aan dat het hof onvoldoen-
de heeft laten blijken of en op welke wijze het de rechtsgronden heeft
aangevuld. Het hof heeft immers in het kader van de beoordeling van
het beroep van [verweerster] op ontbinding van de overeenkomst
overwogen dat partijen zich jegens elkaar overeenkomstig de eisen
van redelijkheid en billijkheid hebben te gedragen. Voldoende duide-
lijk is dat het hof daarbij de aanvullende werking van de redelijkheid
en billijkheid op het oog had. Het is voorts niet onbegrijpelijk dat het
hof heeft geoordeeld dat uit de eisen van redelijkheid en billijkheid
voortvloeit dat [eiser] zich diende te onthouden van gedragingen die
het sluiten van de overeenkomst met betrekking tot de ligplaats zou-
den kunnen bemoeilijken. […] Aldus heeft het hof, anders dan onder-
deel 1 betoogt, ook niet buiten de door partijen gestelde feiten om aan-
genomen dat er nog een niet in de overeenkomst opgenomen ver-
bintenis bestaat tussen [eiser] en [verweerster], noch de grenzen van
de rechtsstrijd van partijen miskend. Het is niet onbegrijpelijk dat het
hof de bedoelde, uit de eisen van redelijkheid en billijkheid voortvloei-
ende gehoudenheid van [eiser] als onderdeel van de rechtsstrijd heeft
beschouwd, […].’

De Hoge Raad achtte het niet onbegrijpelijk dat het hof heeft geconclu-
deerd dat de weigering van de eigenaar om een overeenkomst met betrek-
king tot de ligplaats aan te gaan aan het gedrag van de verkoper valt te
wijten aangezien de verkoper niets heeft gesteld waaruit zou kunnen
worden opgemaakt dat de eigenaar het handgemeen is begonnen of dat
hem dienaangaande geen verwijt valt te maken.

3 Commentaar

3.1 Inleiding

Drion en Van Wechem merken over dit arrest op dat artikel 6:248 lid 1 BW
zich als middel lijkt te ontwikkelen voor toepassing van ruime – bijna
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ongelimiteerde – rechterlijke vrijheid.5 In deze context kan met name de
vraag worden gesteld of de toepassing van artikel 6:248 lid 1 BW aan gren-
zen is onderworpen en zo ja, aan welke?

Vrijwel automatisch wordt – in het geval van aanvullende werking van
een overeenkomst – gerefereerd aan artikel 6:248 lid 1 BW.6 Dit artikellid
luidt als volgt:

‘Een overeenkomst heeft niet alleen de door partijen overeengekomen
rechtsgevolgen, maar ook die welke, naar de aard van de overeen-
komst, uit de wet, de gewoonte of de eisen van redelijkheid en billijk-
heid voortvloeien.’

Tevens verwijzen wij in deze context naar artikel 6:2 lid 1 BW. Dit artikellid
luidt als volgt:

‘Schuldeiser en schuldenaar zijn verplicht zich jegens elkaar te gedra-
gen overeenkomstig de eisen van redelijkheid en billijkheid.’

Is dit onderscheid wel van zo’n belang? Op het eerste gezicht lijkt de tekst
van artikel 6:2 BW – nu de normering dat schuldeiser en schuldenaar (op
grond van de wet) gehouden zijn zich ten opzichte van elkaar overeen-
komstig de eisen van redelijkheid en billijkheid te gedragen – te suggere-
ren dat artikel 6:2 BW ziet op zogenoemde ‘verscholen verbintenissen’, ver-
bintenissen die reeds bij de aanvang van de rechtshandeling aanwezig
zijn, maar welke zich niet (overduidelijk) hebben geopenbaard door bij-
voorbeeld een schriftelijke verklaring, maar welke verbintenissen reeds in
de te verwachten gedragsnorm van de betreffende partij bij de rechtshan-
deling zijn omsloten. In die gedachte is het niet zuiver om over de ‘aanvul-
lende werking’ van de redelijkheid en billijkheid te spreken, de verbinte-
nissen zijn dan immers reeds van aanvang af aanwezig.

Deze uitleg aan artikel 6:2 BW zou in het kader van de – zeer ruime – ont-
staansgeschiedenis ook niet geheel vreemd zijn omdat artikel 6:2 BW
mede in het kader van artikel 1374 lid 3 Oud BW is behandeld.

Het opvullen van leemten door de redelijkheid en billijkheid daarentegen,
lag in de tekst van artikel 1375 Oud BW besloten, welk artikel – min of meer –
mede aan artikel 6:248 lid 1 BW ten grondslag heeft gelegen.
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Echter, in rechtspraak onder het oude recht bleek het onderscheid in nor-
meringen van artikel 1374 lid 3 en 1375 Oud BW al reeds geruime tijd te ver-
vagen.7 Uit de parlementaire geschiedenis op artikel 6:248 lid 1 BW volgt
dat voor overeenkomsten artikel 6:2 lid 1 BW door artikel 6:248 lid 1 BW
wordt omsloten.8

Toch hebben de parlementaire behandeling, de wetteksten en de recht-
spraak naar onze mening iets ongenuanceerds en iets vreemds. Hierbij
dient in ogenschouw te worden genomen dat de toelichtende stukken op
de voornoemde (Nieuw) BW-artikelen niet uitblinken door duidelijkheid.
Wat namelijk opvalt is dat de teksten van beide wetsartikelen niet op
elkaar lijken aan te sluiten. Bij de aanvullende werking van artikel 6:248
lid 1 BW dient het rechtsgevolg naar de aard van de overeenkomst uit de
eisen van de redelijkheid en billijkheid voort te vloeien, een beperking die
niet zo eenduidig in artikel 6:2 BW kan worden gelezen.

In het licht van het bovenstaande lichten wij een aantal passages uit de
parlementaire geschiedenis van de artikelen 6:2 (6.1.1.2 oude nummering)
BW en artikel 6:248 (6.5.3.1 ouder nummering) BW. Uit deze passages komt
naar voren dat er licht tussen beide artikelen aanwezig is.

3.2 Parlementaire geschiedenis

3.2.1 De verhouding tussen de toepassing van de aanvullende en de 
derogerende werking

Als algemene opmerking wijzen wij erop dat in de toelichtende stukken
op artikel 6:2 BW en 6:248 BW het zwaartepunt van de opmerkingen
betrekking had op de respectieve regelingen van het tweede lid van voor-
noemde artikelen, de derogerende werking van de redelijkheid en billijk-
heid en dat de bepalingen van lid 1 – welke wij bespreken – er qua toelich-
ting redelijk bekaaid afkwamen.

Als vraagpunt 21 is in het kader van de voorbereiding van het Nieuw
Burgerlijk Wetboek als vraag opgeworpen of de wet diende te bepalen dat
de goede trouw niet alleen de uit de overeenkomsten en wet voortvloeien-
de verbintenissen kan aanvullen, maar ook deze onder bijzondere omstan-
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digheden kan doen vervallen of buiten toepassing kan stellen.9 Het gewij-
zigd voorlopig antwoord van de Minister van Justitie hierop luidde:

‘De wet bepale, dat de goede trouw de uit overeenkomst en wet voort-
vloeiende verbintenissen kan aanvullen, kan doen vervallen of buiten
toepassing stellen. Het vervallen of buiten toepassing stellen dient
echter alleen te kunnen geschieden, wanneer een beroep op het over-
eengekomene of op het door de wet bepaalde onder de gegeven
omstandigheden onbetamelijk is.’10

Meijers merkt het volgende op:

‘[…] Hier wordt op de voorgrond gesteld, dat goede trouw zonder enige
beperking de uit overeenkomst en wet voortvloeiende verbintenissen
kan aanvullen. Hierbij wenst men geen beperking en dit is ook in de
rechtspraak onvoorwaardelijk erkend. Er is nooit het tegendeel
beweerd; die macht moet men zonder enige beperking aan de goede
trouw toekennen.’11

Deze opmerking laat aan duidelijkheid niets te wensen over.

In de Memorie van Antwoord II wordt in de context van het verschil tus-
sen de aanvullende werking van de redelijkheid en billijkheid en de dero-
gerende werking van de (voorlopers van) artikelen 6:2 en 6:248 BW het
volgende opgemerkt:12

‘De nieuwe redactie bedoelt enerzijds de rechter tot de nodige terug-
houdendheid bij de toepassing van deze bepalingen aan te sporen,
maar anderzijds te doen uitkomen dat in beide artikelen het tweede lid
telkens neerkomt op een uitwerking van de algemene regel van het
eerste lid voor een bepaald geval en dat geen wezenlijk verschil bestaat
tussen de in beide leden gebezigde maatstaven.’

Uit deze passage kan ons inziens niet anders dan geconcludeerd worden
dat er wel degelijk – anders dan Meijers lijkt te betogen – een beperking
aan de toepassing van de goede trouw dient te worden toegekend: zowel
het eerste als het tweede lid van de artikelen 6:2 en 6:248 BW dient door de
rechter terughoudend te worden toegepast.
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Hierboven verwezen wij reeds naar recente rechtspraak waaruit voor-
vloeit dat deze terughoudendheid in het kader van de rechtspraak in het
licht van artikel 6:248 lid 2 BW ‘zwaar’ door de Hoge Raad wordt bewaakt,
echter in het kader van toepassing van artikel 6:248 lid 1 BW lijkt deze
norm nog niet tot de rechtspraak te zijn doorgedrongen.

De verhouding artikelen 6:2 en 6:248 lid BW komt duidelijk naar voren in
de Toelichtende Memorie. Daarin werd onder meer opgemerkt:13

‘Artikel 6.1.1.2 bepaalt dat de partijen bij een verbintenis jegens elkan-
der verplicht zijn zich als schuldenaar en als schuldeiser overeenkom-
stig de eisen van redelijkheid en billijkheid te gedragen. Uit dit artikel
– dat ook de verbintenis uit overeenkomst beheerst – volgt reeds, dat
een overeenkomst, buiten de door partijen overeengekomen gevolgen,
ook rechtsgevolgen kan hebben die uit de redelijkheid en billijkheid
voortvloeien. Daarnaast vermeldt ook artikel 6.5.3.1 de redelijkheid en
billijkheid, omdat buiten de verplichting om zich als schuldenaar of
schuldeiser in een concrete verbintenis overeenkomstig de eisen van
redelijkheid en billijkheid te gedragen, uit de redelijkheid en billijk-
heid nog andere rechtsgevolgen van een overeenkomst kunnen voort-
vloeien. Zo heeft de Hoge Raad beslist dat bij een vennootschap onder
firma uit de redelijkheid en billijkheid voor een vennoot de verbintenis
kan voortvloeien om de firma geen concurrentie aan te doen of om na
beëindiging van de vennootschap zijn medewerking te verlenen aan
de voortzetting van de onderneming of aan de continuatie van de huur
van de fabriek, waarin het bedrijf der vennootschap werd uitgeoefend,
ook al repten noch het vennootschapscontract noch de wet van derge-
lijke verbintenissen om te doen of niet te doen. Volgens artikel 1375
B.W. en artikel 6.5.3.1 van het ontwerp kan nu uit de redelijkheid en bil-
lijkheid een verbintenis tussen de contractanten voortvloeien, naast
de verbintenissen die tussen hen bestaan krachtens het overeengeko-
mene en krachtens de wet. Dergelijke beslissingen zullen na het in
werking treden van het ontwerp niet op artikel 6.1.1.2 eerste lid, doch
op het artikel 6.5.3.1 bepaalde berusten.’

Wij interpreteren deze opmerking als ware dat in het geval van een
contractuele relatie tussen partijen kwesties inzake de aanvullende wer-
king van de redelijkheid en billijkheid over de boeg lopen van artikel 6:248
lid 1 BW en niet van artikel 6:2 lid 1 BW. De aangehaalde voorbeelden lijken
immers ook te slaan op gevallen die onder de reikwijdte van artikel 6:2 BW
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te brengen zouden zijn. Welke waarde dient aan de ‘aard van de overeen-
komst’ te worden toegekend, nu artikel 6:248 lid 1 BW zo expliciet naar de
aard van de overeenkomst verwijst? Worden kwesties die betrekking heb-
ben op de gedragingen van de schuldenaar en schuldeiser, en die onder de
reikwijdte van artikel 6:2 lid 1 BW zouden vallen, nu ook aan de beperking
van de ‘aard van de overeenkomst’ onderhevig?

Uit de parlementaire behandelingen lichten wij nog twee opmerkingen:

‘Er is nog een redaktionele kwestie betreffende art. 6.5.3.1 gerezen. Uit
de “wet”, de “gewoonte” en de “redelijkheid en billijkheid” kunnen
“naar de aard van de overeenkomst” rechtsgevolgen voortvloeien, het-
geen in feite betekent dat bij alle drie de bronnen de “aard van de over-
eenkomst” mede een rol speelt.’14

In de Toelichtende Memorie wordt over de aard van de overeenkomst het
volgende opgemerkt:15

‘[…] welke rechtsgevolgen uit wet, gewoonte of redelijkheid en billijk-
heid voortvloeien wordt mede door de aard van de overeenkomst
bepaald. […]’

3.2.2 Conclusie parlementaire behandeling

De parlementaire behandeling inzake artikel 6:248 lid 1 BW is niet helder.
Toch menen wij hieruit drie duidelijke signalen met betrekking tot de toe-
passing van artikel 6:248 lid 1 BW te kunnen afleiden. Allereerst dient de
regel van artikel 6:248 lid 1 BW – evenals de regel van artikel 6:248 lid 2 BW –
terughoudend te worden toegepast. Ten tweede lijkt het erop dat verbinte-
nissen die voortvloeien uit de (gedrags)norm van het zich gedragen als
een goed schuldeiser en goed schuldenaar (art. 6:2 BW) in het kader van de
toepassing van artikel 6:248 lid1 BW op een lijn worden gesteld met de ver-
bintenissen die naast hetgeen is overeengekomen en de wet kunnen ont-
staan (het invullen van een leemte). Ten derde lijkt toepassing van artikel
6:248 lid1 BW gekoppeld te (moeten) worden aan de aard van de overeen-
komst.
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3.3 Signaleringen van de Hoge Raad

Waarom hebben het Hof en de Hoge Raad in het arrest van 24 september
gronden aanwezig geacht voor de toepassing van de aanvullende werking
van de redelijkheid en billijkheid?

Wat valt op? De verkoper verzoekt, kort gezegd, nakoming door de koper
van zijn verplichtingen uit een gesloten koopovereenkomst. Normaliter is
die vordering altijd onderhevig aan de eisen van de redelijkheid en billijk-
heid.16 In plaats van zich te verweren dat het vorderen van nakoming in
het licht van de redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar is (art. 6:248
lid 2 BW), verweert de koper zich door (in verzet) te bepleiten dat de inhoud
van de overeenkomst tevens mede zag op de levering van de ligplaats en
(in hoger beroep) dat verkoper wist dat de eigenaar van de ligplaats niet
zijn medewerking aan een overeenkomst met de koper zou verlenen. In
het kader van de afweer van een vordering – wanneer de afwijzing gericht
zou zijn op artikel 6:248 lid 2 BW – zou de rechter zeer duidelijk hebben
moeten motiveren. In dit geval oordeelt het Hof (zoals hierboven ver-
woord) slechts dat de verkoper zich – overeenkomstig de eisen van rede-
lijkheid en billijkheid – dient te onthouden van gedragingen die het ver-
krijgen van een ligplaats bemoeilijken, een oordeel dat door de Hoge Raad
wordt gesauveerd en wordt geplaatst binnen het raamwerk van de aan-
vullende werking van de redelijkheid en billijkheid.

Wat zijn hiervoor de achterliggende gedachten geweest? Uit de parlemen-
taire behandeling en uit de rechtsliteratuur komt naar voren dat artikel
6:248 lid 1 BW eerst van stal wordt gehaald wanneer er sprake is van een
‘leemte’ in de contractuele afspraak.

Volgens het Hof heeft de koper (klaarblijkelijk als verweer) ‘met recht de
ontbinding van de overeenkomst ingeroepen’. Hoe is dit te passen in het
kader van artikel 6:248 lid 1 BW en dan met name ten aanzien van de hier-
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16 Vergelijk HR 5 januari 2001, C099/115HR (multi vastgoed/Nethou) : ‘[…] De crediteur is evenwel
niet geheel vrij in deze keuze, maar daarbij gebonden aan de eisen van redelijkheid en billijk-
heid, waarbij mede de gerechtvaardigde belangen van de wederpartij een rol spelen’. Wat bij
dat arrest weer opvalt, is dat de Hoge Raad spreekt over de eisen van redelijkheid en billijk-
heid en niet dat het instellen van de nakomingsvordering in het licht van de omstandigheden
in het kader van de redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar is. Of de Hoge Raad met dat
arrest aansluiting zoekt bij artikel 6:248 lid 2 BW of bij artikel 3:13 BW (misbruik van bevoegd-
heid) is ons niet geheel duidelijk.
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voor genoemde leemte in de overeenkomst en de ‘aard van de overeen-
komst’17 die in de tekst van artikel 6:248 lid 1 BW zo’n centrale rol speelt?

3.3.1 Conclusie van de A-G

De A-G signaleert een aantal aspecten dat de moeite van vermelding
waard is. In zijn conclusie merkt hij op:

‘Art. 6:248 lid 1 BW bepaalt dat een overeenkomst niet alleen de door
partijen overeengekomen rechtsgevolgen heeft, maar ook die welke
uit de eisen van redelijkheid en billijkheid voortvloeien. Dit is een
regel van objectief recht, die de rechter ambtshalve dient toe te passen.
Toepassing van de aanvullende werking van de redelijkheid en billijk-
heid is bovendien in een concreet geval niet altijd eenvoudig van uitleg
van een overeenkomst te onderscheiden; uitleg en aanvulling van een
overeenkomst vloeien in elkaar over. Bij de uitleg van overeenkomsten
geniet de rechter die over de feiten moet oordelen grote vrijheid. Zo is
hij bijvoorbeeld in de regel niet gebonden aan de uitleg die partijen
aan de overeenkomst geven, maar kan hij voor een “eigen” uitleg kie-
zen, zolang hij maar binnen de rechtsstrijd blijft. […] Evenmin verzet
enige rechtsregel zich ertegen dat de rechter uit hoofde van de redelijk-
heid en billijkheid het bestaan van een verplichting van een “onbe-
paalde omvang” van een der contractspartijen aanneemt. Uit de rede-
lijkheid en billijkheid kunnen, afhankelijk van de omstandigheden
van het geval, de belangen van partijen en de aard van de overeen-
komst, allerlei verplichtingen voortvloeien, zowel tot handelen als tot
nalaten. […]’

De A-G plaatst de invulling van de leemte min of meer in het kader van de
uitleg van de overeenkomst, deze vloeien in elkaar over. Wat wordt hier nu
mee bedoeld? Ligt de gedragsnormering die eigen is aan het bepaalde in
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17 Uit een Hoge Raad-arrest van 1 juli 1985 (HR 1 juli 1985, NJ 1986, 692 en (indirect) HR 20 mei
1994, NJ 1995, 691) valt af te leiden dat de Hoge Raad – voorzover het de toepassing van de aan-
vullende werking van de redelijkheid en billijkheid betreft – veel gewicht toekent aan de aard
van de overeenkomst. Deze eis is ook expliciet in de tekst van art. 6:248 lid1 BW verwoord.
Brengt nu de aard van de koopovereenkomst in het algemeen mee dat uit de redelijkheid en
billijkheid een ontbindingsrecht voortvloeit bij een schending van een norm (ongetwijfeld
niet), of heeft het Hof hier aangenomen dat in het geval een niet herstelbare – en een op art.
6:248 lid1 BW gestoelde norm – is geschonden het verzuim automatisch is ingetreden, en dat
dus onmiddellijke ontbinding van de koopovereenkomst is gerechtvaardigd? (Vergelijk G.J.P.
de Vries, De ingebrekestellingseis onder druk, VrA 2005, p. 96 e.v. A-G-Spier gaat er in het
onderhavige arrest van uit dat het Hof de regels van het verzuim onjuist heeft toegepast (con-
clusie onder 3.36) maar dat verwijzing evenwel de eiser niet kan baten.) Onduidelijk blijft hoe
de relatie wordt gelegd tussen dit ‘rechtgevolg’ en de aard van de overeenkomst.
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artikel 6:2 BW (‘schuldeiser en schuldenaar zijn verplicht zich jegens
elkaar te gedragen overeenkomstig de eisen van redelijkheid en billijk-
heid’) nu omsloten in de ‘twilight zone’ tussen uitleg en aanvullende wer-
king, of ligt deze direct (door uitleg vast te stellen) in de normering van
artikel 6:2 BW (en dus ook in die van art. 6:248 lid 1 BW) ingebed? Is dit dan
wat Engelsen ‘implied warranties’ noemen?18 Wij zouden met die benade-
ring grote moeite hebben. Een en ander werkt de rechtsonzekerheid
namelijk in de hand. Wordt de rechtsonzekerheid die door ‘uitleg’ in het
leven wordt geroepen nog enigszins ingekaderd door tal van arresten op
dat gebied, dan kan het toch niet zo zijn dat er een ongebreidelde vrijheid
is dat, wanneer na uitleg is vastgesteld dat partijen een bepaald onder-
werp niet geregeld hebben, de rechter dan volledig vrij is om de leemte in
te vullen. Ons inziens zit er voor die gevallen een ‘veiligheidsklep’ op arti-
kel 6:248 lid 1 BW, te weten de aard van de overeenkomst. De aanvulling
van de overeenkomst dient te gaan door de ‘controlepoort’ van de aard van
de overeenkomst. Want in het licht van de aard van de overeenkomst dient
uit de redelijkheid en billijkheid een voedingsbodem voor de aanvulling te
worden gevonden. Hierbij dient altijd in ogenschouw te worden genomen
dat uit artikel 6:1 BW voortvloeit dat verbintenissen slechts kunnen ont-
staan wanneer dat uit de wet voortvloeit.

Wat echter opvalt, is dat de A-G de aard van de overeenkomst naast de
omstandigheden van het geval en de belangen van partijen plaatst. Dit
laatste bevreemdt, omdat de tekst van artikel 6:248 lid 1 BW niet over de
omstandigheden van het geval en de belangen van partijen rept. Uit de
parlementaire behandeling (zie hierboven) valt af te leiden dat hoewel de
aard van de overeenkomst geen zelfstandige bron van rechten en ver-
plichtingen is, zij een rol speelt bij de vaststelling van de rechtsgevolgen
die uit de redelijkheid en billijkheid voortvloeien.

Hesselink merkt in zijn dissertatie over de aard van de overeenkomst het
volgende op:19

‘Op zichzelf maakt het niet zoveel uit of men zegt dat de aard van de
overeenkomst een bepaalde plicht meebrengt of dat men zegt dat de
redelijkheid en billijkheid, gezien de aard van de overeenkomst, een
bepaalde plicht meebrengt. De reden waarom de Nederlandse wetge-
ver de aard van de overeenkomst niet als een zelfstandige bron van
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18 Vergelijk R.P.J.L. Tjittes, Themis 2005, p. 1 e.v.
19 M.W. Hesselink, De redelijkheid en billijkheid in het Europese privaatrecht (diss.), Deventer:

Kluwer 1999, p. 179.
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rechtsgevolgen wilde erkennen, was de vrees dat de rechter dan te
gemakkelijk allerlei aanvullende plichten zou kunnen aannemen. […]
Vast staat in ieder geval dat de categorie plichten die uit de aard van de
overeenkomst voortvloeien, een belangrijke is. Het gaat om plichten
zonder welke de rechtsverhouding incompleet zou zijn […].’

Kortom, wij begrijpen een en ander aldus dat toepassing van de aanvul-
lende werking van de redelijkheid en billijkheid van artikel 6:248 lid 1 BW
direct gekoppeld is aan de aard van de overeenkomst, en niet naast de
aard van de overeenkomst dient te worden toegepast. De A-G lijkt er door
zijn opsomming van uit te gaan dat ook andere factoren hierbij nog een rol
spelen. Dit lijkt ons, mede in het licht van artikel 6:1 BW, niet juist.

3.3.2 Hoge Raad

Zoals hierboven al aangegeven: de Hoge Raad oordeelt i) dat het voldoen-
de duidelijk is dat het hof de aanvullende werking van de redelijkheid en
billijkheid op het oog had, ii) dat het niet onbegrijpelijk is dat het hof de
bedoelde, uit de eisen van redelijkheid en billijkheid voortvloeiende
gehoudenheid van [eiser] als onderdeel van de rechtsstrijd heeft be-
schouwd, iii) dat bij de beantwoording van de vraag of de wijze waarop
[eiser] zich heeft gedragen in strijd met de redelijkheid en billijkheid moet
worden geacht, het hof binnen de grenzen van de rechtsstrijd alle behoor-
lijk te zijner kennis gebrachte en ten processe gebleken feiten en omstan-
digheden in zijn beoordeling mocht betrekken en de vrijheid had daaraan
zijn eigen conclusies te verbinden en iv) dat ’s hof’s oordeel op dit punt,
mede gelet op het feit dat het hier gaat om een in kort geding gegeven
voorlopig oordeel, geen nadere motivering behoefde.

De Hoge Raad spreekt zowel over een uit de eisen van redelijkheid en bil-
lijkheid voortvloeiende gehoudenheid als over strijd met de redelijkheid
en billijkheid.
Enige nuancering ten aanzien van de aard van de overeenkomst of de
norm waaraan überhaupt getoetst wordt, vermeldt de Hoge Raad niet. Hij
merkt slechts op dat het hof de aanvullende werking van de redelijkheid
en billijkheid op het oog had.

4 Nadere beschouwingen

Het onderwerp ‘aanvullende werking van de redelijkheid en billijkheid’
bij contracten roept veel vragen op. Dit komt ons inziens door onduidelijk-
heden in de parlementaire behandeling en door het ontbreken van een
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duidelijk onderscheid in de ‘oude’ en ‘nieuwe’ rechtspraak tussen de zorg-
norm, zoals deze in artikel 6:2 BW is verwoord, en de mogelijkheid tot het
door de rechter aanvullen van contractuele leemten waarop artikel 6:248
lid 1 BW lijkt te zijn gebaseerd. Beide artikelen hebben gemeen dat veel
afhangt van de uitleg die aan de inhoud van overeenkomst wordt gege-
ven.

Echter, hiervoor bepleitten wij dat het inherent aan de toepassing van
artikel 6:2 BW is dat er sprake dient te zijn van zogenoemde verscholen
verbintenissen, welke vanaf meet af aan aanwezig zijn.

Artikel 6:248 lid 1 BW – vanuit de gedachte van aanvulling van leemten –
lijkt op verbintenissen te zien die niet van meet af aanwezig (leken te) zijn;
het contract bevat immers een leemte die nog moet worden ingevuld. Op
grond van artikel 6:1 BW dienen verbintenissen uit de wet voort te vloeien.
Artikel 6:248 lid 1 BW is derhalve noodzakelijk voor de rechter om die
contractuele leemte te mogen opvullen; de rechtsgrond voor die verbinte-
nis ligt in artikel 6:248 lid 1 BW.

De vervaging van de grenzen in de ‘oude rechtspraak’ ter zake van de
rechtspraak in het licht van artikel 1374 lid 3 en 1375 BW in combinatie met
het feit dat hierdoor de norm van artikel 6:2 BW in artikel 6:248 lid 1 BW is
geïncorporeerd, lijkt ons inziens onjuist en onwenselijk ondanks dat dit
(dit laatste) een expliciete keuze van de wetgever is geweest.

Op de toepassing van artikel 6:248 lid 1 BW zit een ‘veiligheidsklep’, te
weten de ‘aard van de overeenkomst’. Dit brengt mee dat de rechter niet te
snel de norm van artikel 6:248 lid 1 BW kan toepassen. Uiteraard in combi-
natie met de opdracht uit de parlementaire behandeling dat de leden van
artikel 6:248 BW terughoudend moeten worden toegepast.

De veiligheidsklep van artikel 6:2 lid 1 BW kan niet uit de tekst daarvan
worden afgeleid. Deze ligt ons inziens besloten in het woord ‘overeen-
komstig’. Echter, dan dient de rechter – conform de opdracht daartoe in de
parlementaire behandeling (zie p. 67) – deze norm wel terughoudend toe
te passen. Dit brengt echter niet mee dat op artikel 6:2 lid 1 BW dezelfde
‘veiligheidsklep’ zit die op artikel 6:248 lid 1 BW zit, voorzover het de aan-
vulling van leemten betreft.

Ons commentaar ten opzichte van het hier besproken arrest van 24 sep-
tember is tweeledig. Niet duidelijk is welke norm de Hoge Raad voor ogen
heeft gestaan. Ondanks dat het hier een zaak betrof die in kort geding is
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gewezen, had de Hoge Raad duidelijker kunnen zijn. Wanneer de Hoge
Raad artikel 6:2 BW heeft toegepast, dan is de wijze van formulering nog
enigszins te billijken. Deze toepassing ligt niet in de lijn van de parlemen-
taire toelichting op artikel 6:248 lid 1 BW. Wanneer echter artikel 6:248 lid
1 BW is toegepast, hetgeen bij overeenkomsten gezien de parlementaire
behandeling voor de hand ligt, is het arrest volstrekt onduidelijk ten aan-
zien van de wijze waarop dat artikel is toegepast. Welke veiligheidsklep zit
er dan nog op de toepassing van dit artikel? Waar blijkt de terughoudende
toepassing uit?

Kortom, wij bepleiten dat artikel 6:248 lid 1 BW slechts wordt toegepast in
die gevallen waarbij de overeenkomst een leemte bevat.

Gaat het om de waardering van een gedragsnorm van een van de partijen,
dan ligt toepassing van artikel 6:2 lid 1 BW meer voor de hand, welke bepa-
ling dan met gepaste terughoudendheid dient te worden toegepast.

Leidt deze zienswijze tot een aardverschuiving? Ons inziens niet. Wanneer
wij deze zienswijze op dit arrest zouden toepassen, dan zou toepassing
van artikel 6:2 lid 1 BW hebben kunnen meebrengen dat de verkoper een
bepaalde zorgnorm ten opzichte van de koper heeft geschonden (feitelijke
vaststelling door de rechter). Vervolgens kan dat gegeven dan i) beoor-
deeld worden aan de hand van de regels van tekortkomingen onder de
overeenkomst20of ii) gewogen worden bij de beantwoording van de vraag
of het in dat geval de verkoper vrijstond om onverkort nakoming te vorde-
ren van zijn rechten uit de koopovereenkomst. Het zou best zo kunnen zijn
dat de schending van die zorgnorm meebrengt dat het inroepen van het
contractuele recht op nakoming van de overeenkomst daardoor in het
licht van de redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar is onder die
omstandigheden.

Wij staan de volgende benadering bij toepassing van de artikelen 6:2 lid 1
en 6:248 lid 1 BW voor bij overeenkomsten:

Artikel 6:2 lid 1 BW is bestemd voor de vaststelling van het antwoord op de
vraag of er schending is van een zorgnorm door de schuldenaar of schuld-
eiser. Het antwoord op die vraag wordt natuurlijk voornamelijk door uit-
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20 In het arrest is het rechtsgevolg ‘ontbinding’ in stelling gebracht waar volgens ons het rechts-
gevolg ‘tekortkoming’ in stelling had moeten worden gebracht, teneinde het recht op ontbin-
ding nog zelfstandig aan de hand van de feitelijk situatie te kunnen beoordelen.
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leg bepaald. Mocht er schending zijn van een zorgnorm, dan dient volgens
de ‘normale regels’ van het contractenrecht te worden vastgesteld wat
daarvan de gevolgen zijn.

Artikel 6:248 lid 1 BW is slechts bestemd voor de gevallen waarbij na uitleg
is vastgesteld dat er een leemte bestaat. Deze leemte zou dan niet afgeleid
moeten worden van gedragsnormen, want – zoals eerder door ons aange-
geven – deze normen betreffen de zogenoemde verscholen verbintenis-
sen. Bij het antwoord op de vraag of er een leemte is, dient goed gekeken te
worden naar de aard van de overeenkomst, omdat de aard van de overeen-
komst een drempel vormt voor een te gemakkelijke toepassing van artikel
6:248 lid 1 BW. Wanneer vastgesteld wordt dat er een leemte is, zal veelal
ook het rechtsgevolg van die leemte moeten worden bepaald, omdat het
niet op voorhand zeker is dat een partij – die geen rekening heeft gehou-
den met die leemte – derhalve een tekortschieten kan worden toegere-
kend.

T.H.M. van Wechem en M. Wallart*
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