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Inleiding

Voorafgaand aan de contractsluiting worden in het handelsverkeer geregeld
documenten uitgewisseld waarin beide partijen naar hun eigen algemene
voorwaarden verwijzen. Opdrachtnemer O brengt bijvoorbeeld een offerte
uit ter reparatie van een machine van bedrijf B. In reactie hierop stuurt
bedrijf B een opdrachtbevestiging toe. Beide documenten wijken louter af op
het punt van de toepasselijke algemene voorwaarden. Opdrachtnemer O
begint vervolgens met de reparaties. In veel gevallen blijven deze wederzijd-
se verwijzingen onopgemerkt of worden zij door partijen niet openlijk
besproken. Dat verandert zodra een geschil ontstaat tussen contractspartij-
en bij de uitvoering van de overeenkomst. De kans bestaat dat iedere partij
zich dan beroept op de clausule in haar algemene voorwaarden die een voor
haar gunstige regeling biedt. Als de clausules elkaar tegenspreken, rijst de
vraag welke van de tegenstrijdige algemene voorwaarden van toepassing
zijn op de overeenkomst. In sommige situaties is het de vraag of überhaupt
een overeenkomst tot stand is gekomen.

De Nederlandse wetgever achtte het noodzakelijk om in het hernieuwde
Burgerlijk Wetboek een regeling op te nemen ter oplossing van dergelijke
battle of forms-situaties.1 Met dit doel werd aan het ontwerp van artikel
6:225 BW, dat een regeling biedt voor de van het aanbod afwijkende aan-
vaarding, een derde lid toegevoegd. Artikel 6:225 lid 3 BW bepaalt dat:

‘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
worden gewezen.’
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1 P.G. Boek 6, art. 6.5.2.8, MvA II, p. 892-893.
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Dit wordt ook wel de first shot rule genoemd, hetgeen betekent, naar heer-
sende mening, dat de algemene voorwaarden waarnaar eerst wordt verwe-
zen in beginsel uitsluitend van toepassing zijn op de overeenkomst. Artikel
6:225 lid 3 BW is eerder in dit tijdschrift onderwerp van discussie geweest, in
de bijdrage van de hand van Van Wechem en Wissink.2 In de literatuur werd
tot dan toe vooral aandacht geschonken aan de kenmerken van een ‘uitdruk-
kelijke afwijzing’ en de gevolgen ervan. Met het artikel van Van Wechem en
Wissink krijgt de discussie rondom artikel 6:225 lid 3 BW een andere wen-
ding. Beide auteurs bestrijden namelijk de algemeen aanvaarde interpreta-
tie3 dat in artikel 6:225 lid 3 BW de first shot rule is neergelegd. Zij betwisten
dat volgens dit artikel de algemene voorwaarden waarnaar eerst wordt ver-
wezen systematisch van toepassing zijn, wanneer de wederpartij de gelding
daarvan niet uitdrukkelijk heeft verworpen. Aan deze benadering verbin-
den zij een aantal voordelen.
Hoewel ik de kritiek van Van Wechem en Wissink op de aansluiting bij de
first shot rule volledig deel, kom ik, in mijn rechtsvergelijkende dissertatie
naar de oplossing van de battle of forms in het Nederlandse recht, tot een
andere conclusie omtrent de verbetering van deze regeling.4 Beide auteurs
menen dat een herinterpretatie van artikel 6:225 lid 3 BW de verstrekkende
gevolgen van de first shot rule kan inperken. Mijns inziens brengt deze inter-
pretatie meer problemen met zich dan het oplost. Daarnaast, doordat beide
auteurs hun kritiek vooral richten op het primaat van de aangeboden alge-
mene voorwaarden, blijft een reeks problemen die zich bij de toepassing van
artikel 6:225 lid 3 BW voordoet, buiten beschouwing. Waar men bij de
bespreking van artikel 6:225 lid 3 BW andere problematische keuzes dan lou-
ter de aansluiting bij de first shot rule betrekt, strekt een nadere analyse tot
herziening van deze bepaling. Een dergelijke herziening kan namelijk het
evenwicht tussen rechtszekerheid en contractsvrijheid herstellen.
Het doel van dit artikel is dus tweeledig. Eerst wordt bekeken of de Van
Wechem en Wissink-interpretatie daadwerkelijk tot omzeiling van de aan
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p. 423; H.C.F. Schoordijk, ‘Battle of forms’, WPNR 1979-5489, nr. 2, p. 501; R.H.C. Jongeneel, De Wet
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Contract Law?’ in: M.W. Hesselink & G.J.P. de Vries, Principles of European Contract Law,
Deventer: Kluwer 2001, p. 123; M.B.M. Loos, Algemene Voorwaarden, Beschouwingen over het
huidige recht en mogelijke toekomstige ontwikkelingen, Den Haag: Boom Juridische uitge-
vers 2001, nr. 26, p. 13; Asser-Hijma, Koop en ruil, Bijzondere Overeenkomsten, Deel 5-I,
Deventer: W.E.J. Tjeenk Willink 2001, nr. 178; J. Hijma Algemene Voorwaarden, Monografieën
Nieuw BW, Deel B55, Deventer: Kluwer 2003, nr. 22, p. 29.

4 C.B.P. Mahé, Le conflit de conditions générales, Une étude comparative (diss. Utrecht),
Nijmegen: WLP 2006.
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de first shot rule verbonden tekortkomingen leidt zonder nieuwe moeilijk-
heden op te werpen. Hierna wordt stilgestaan bij andere juridische keuzes
dan de aansluiting bij de first shot rule die in artikel 6:225 lid 3 BW tot uit-
drukking komt. Uit dit betoog vloeit de conclusie voort dat niet herinterpre-
tatie maar slechts de herziening van artikel 6:225 lid 3 BW tot een afdoende
oplossing van battle of forms-situaties kan leiden.

1 De visie Van Wechem en Wissink

1.1 Grondslagen, uitkomsten en beweerde voordelen

Van Wechem en Wissink baseren zich eerst op de tekst zelf van artikel 6:225
lid 3 BW. Dit artikel spreekt zich niet uitdrukkelijk uit over de toepasselijk-
heid van de algemene voorwaarden waarnaar eerst is verwezen. Het legt de
nadruk op de voorwaarden waaronder werking aan de daarop volgende ver-
wijzing toekomt. Uit de parlementaire geschiedenis putten zij ook verdere
argumenten voor deze benadering.5 Beide auteurs zien in het primaat van
de eerste verwijzing een ‘juridische fictie’ die niet met het beginsel van
contractsvrijheid strookt.6 Wordt de heldere verklaring van de wederpartij
om andersluidende voorwaarden te willen opnemen, door de first shot rule,
niet volkomen genegeerd? Volgens Van Wechem en Wissink zou ‘een derge-
lijke regel (...) erg ver [gaan]’ en wordt ‘de noodzaak daarvan (...) niet snel
aangetoond’. Zij concluderen dan ook dat in artikel 6:225 lid 3 BW aan het pri-
maat van het eerste woord slechts een beperkte strekking toekomt.
Hoe ziet, volgens deze benadering, het contract er in de praktijk uit? Nogmaals
wordt geredeneerd vanuit de situatie waarin de wederpartij de aangeboden
algemene voorwaarden niet uitdrukkelijk heeft afgewezen. Onbetwist blijft
dat de algemene voorwaarden van de wederpartij geen toepassing vinden.
Op dat punt laat de tekst van artikel 6:225 lid 3 BW namelijk geen ruimte
voor twijfel. De niet-systematische toepassing van het recht van het eerste
woord zal, volgens Van Wechem en Wissink, toch ‘veelal’ leiden tot de uit-
sluitende toepasselijkheid van de aangeboden algemene voorwaarden,
maar ‘dit is geen automatisme’.7 Het kan ook zijn dat geen van de concurre-
rende sets algemene voorwaarden van toepassing zijn. Voorts sluiten de
auteurs niet uit dat er ‘in het geheel geen overeenkomst totstandkomt’.
Welke omstandigheden tot de ene of de andere uitkomst leiden en waarom,
wordt niet door de auteurs gespecificeerd.
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7 Van Wechem en Wissink, VrA 2004/2, nr. 2, p. 26.
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Aan deze interpretatie verbinden Van Wechem en Wissink de volgende
voordelen.8 Op grond van de niet-systematische toepassing van de first shot
rule zouden ten eerste battle of forms-situaties waarin wel een uitdrukke-
lijke verwerping heeft plaatsgevonden en situaties waarin dat niet het geval
is, ‘zo veel mogelijk op gelijke wijze [worden] behandeld’. Met andere woor-
den, hun benadering zou bijdragen aan de uniforme behandeling van verge-
lijkbare conflictsituaties. Voorts wordt de wederpartij die louter naar haar
eigen algemene voorwaarden verwijst, met andere woorden andere alge-
mene voorwaarden niet uitdrukkelijk afwijst, proportioneel gestraft. De
niet-systematische gelding van de aangeboden algemene voorwaarden
geeft namelijk gehoor aan haar – weliswaar niet uitdrukkelijke, echter dui-
delijke – wilsverklaring om niet op basis van andersluidende algemene
voorwaarden te contracteren. Zodoende zouden ‘genuanceerde uitkomsten’
worden bereikt. Deze vernieuwende interpretatie zou dan ook beter aanslui-
ten bij internationale regelingen zoals de Principles of European Contract Law
(Lando Principles) en de Unidroit Principles for International Commercial
Contract (Unidroit Principles).
Hierna wordt kritisch stilgestaan bij de grondslagen en voordelen van de
door Van Wechem en Wissink voorgestelde beperkte strekking van de first
shot rule in artikel 6:225 lid 3 BW.

1.2 Enkele kritische kanttekeningen op de visie Van 
Wechem en Wissink

1.2.1 De Parlementaire Geschiedenis over artikel 6:225 lid 3 BW
Voor hun interpretatie beweren Van Wechem en Wissink steun te vinden
zowel in de tekst van artikel 6:225 lid 3 BW als in de parlementaire geschie-
denis. Ofschoon artikel 6:225 lid 3 BW zwijgt over het lot van de algemene
voorwaarden waarnaar eerst wordt verwezen, bedingt het derde lid dat in
beginsel ‘aan de tweede verwijzing (...) geen werking [toekomt]’. De niet-
systematische voorrang van de eerste verwijzing kan tot de wederzijdse uit-
sluiting van beide sets algemene voorwaarden leiden. Met andere woorden,
aan de – niet uitdrukkelijke – wilsverklaring van de aanvaardende partij om
andersluidende algemene voorwaarden dan haar eigen uit het contract te
verbannen, zou op grond van deze benadering wel werking toekomen. Deze
verklaring, die doorgaans de vorm van een standaard verwijzing of afweer-
clausule aanneemt, kwalificeert immers als een algemene voorwaarde. Een
dergelijk uitkomst is, mijns inziens, moeilijk verenigbaar met de tekst zelf
van artikel 6:225 lid 3 BW.
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In de parlementaire geschiedenis wordt het primaat van de algemene voor-
waarden waarnaar eerst is verwezen, niet met zoveel woorden uitgespro-
ken. Uit een drietal passages van de parlementaire geschiedenis blijkt echter
– hoewel impliciet – mijns inziens duidelijk dat de wetgever bij het ontwer-
pen van artikel 6:225 lid 3 BW wel degelijk de uitsluitende toepassing van de
algemene voorwaarden van de aanbieder beoogde. Verondersteld wordt dat
de aanbieder ‘onbewust is van de dubbele verwijzing’ naar tegenstrijdige
algemene voorwaarden.9 Bij het ontbreken van artikel 6:225 lid 3 BW zou, op
grond van lid 1 en 2, namelijk veelal het afwijkende antwoord van de weder-
partij op het punt van de toepasselijke algemene voorwaarden tot de uitslui-
tende toepassing van de algemene voorwaarden van de wederpartij leiden.
Een dergelijke uitkomst, tegen de verwachtingen van de aanbieder in, wordt
door de wetgever als niet ‘aantrekkelijk’ bestempeld.10

Verder vindt de beperkte voorrang van de aangeboden algemene voor-
waarden, mijns inziens, geen steun in de parlementaire geschiedenis wat
betreft de uitkomsten die daaraan zijn verbonden. De benadering van Van
Wechem en Wissink sluit niet uit dat in het geheel géén overeenkomst tot
stand komt. De niet-totstandkoming van het contract als gevolg van de dub-
bele verwijzingen naar tegenstrijdige voorwaarden, ‘naar valt te vrezen –
tegen de verwachting van partijen in’, is een ‘complicatie’ die de wetgever
heeft willen voorkomen.11

Dat de wetgever het primaat van de eerste verwijzing (first shot rule) op het
oog had, is ten slotte af te leiden uit de stellingname van de minister van
Justitie over de pennenstrijd tussen Schoordijk, voorstander van de first shot
rule,12 en Hondius, die zich vóór de afschaffing van artikel 6:225 lid 3 BW uit-
spreekt.13 De opvatting van de minister is ondubbelzinnig: ‘ingestemd wordt
met de zienswijze van Schoordijk’.14
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9 Op grond van art. 6:225 lid 1 BW leidt het afwijkende antwoord van de wederpartij op het oor-
spronkelijke aanbod, m.a.w. een tegenaanbod, tot verwerping en verval van dit aanbod. Er
komt dan alsnog geen overeenkomst tot stand. Totstandkoming kan voortkomen uit de aan-
vaarding van het tegenaanbod van de wederpartij. Gaat de – oorspronkelijke – aanbieder bij-
voorbeeld over tot uitvoering van de overeenkomst, dan houdt dit gedrag een aanvaarding
van het afwijkende antwoord in. ‘Mogelijk zal men aannemen dat de oorspronkelijke aanbie-
der (...) – niet bewust van de dubbele verwijzing – (...) de voorwaarden van de acceptant als-
nog zal hebben aanvaard, iets dat vaak (...) buiten zijn verwachtingen zal liggen’, P.G. Boek 6,
art. 6.5.2.8.1, MvA II, p. 892.

10 P.G. Boek 6, art. 6.5.2.8.1, MvA II, p. 892.
11 P.G. Boek 6, art. 6.5.2.8.1, MvA II, p. 892.
12 H.C.F. Schoordijk, ‘Battle of forms’, WPNR 1979-5489, p. 502, nr. 4: ‘[Het recht van het eerste

woord] geldt slechts indien de wederpartij de voorwaarden van de aanbieder niet uitdrukke-
lijk van de hand wijst’.

13 E.H. Hondius, Standaardvoorwaarden (diss. Leiden), Deventer: Kluwer 1978, nr. 230-234.
14 P.G. Boek 6, art. 6.5.2.8.1., Eindverslag I, p. 893-894.
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Hoewel uit de parlementaire geschiedenis blijkt dat de wetgever bij het ont-
werpen van artikel 6:225 lid 3 BW wel de – onbeperkte – first shot rule in
gedachten had, levert dit geen principiële belemmering om aan dit derde lid
een andere betekenis toe te kennen. Dit is ten eerste gerechtvaardigd als
deze afwijkende lezing daadwerkelijk voordelen met zich brengt ten opzich-
te van de betekenis die de wetgever daaraan heeft willen geven. De afwij-
kende lezing moet ten tweede trouw blijven aan het hoofddoel dat de 
wetgever nastreefde. Het – systematische – primaat van de algemene voor-
waarden waarnaar eerst wordt verwezen, maakt weliswaar inbreuk op de
contractsvrijheid van de wederpartij, maar dient tot versterking van de
rechtszekerheid – een voorspelbare uitkomst – die artikel 6:225 lid 1 en 2 BW
in deze omstandigheden niet kan waarborgen. De opname in het Ontwerp
Burgerlijk Wetboek van een bijzondere bepaling inzake de battle of forms is
dus primair bestemd om de rechtsonzekerheid die de toepassing van lid 1 en
2 van artikel 6:225 BW creëert, te voorkomen.15 Of de beperkte strekking van
de first shot rule hieraan beantwoordt, wordt hierna besproken.

1.2.2 De beweerde voordelen van de visie van Van Wechem en Wissink
Van Wechem en Wissink verbinden een drietal voordelen aan het niet-
systematische primaat van de eerste verwijzing: een uniformere behande-
ling van verwante battle of forms situaties, een beperktere inbreuk op de
contractsvrijheid en betere aansluiting bij bepaalde internationale regelin-
gen.

Uniformere behandeling
Op grond van de visie Van Wechem en Wissink zouden vergelijkbare battle
of forms-situaties op gelijke wijze kunnen worden opgelost.
Waar de aanvaardende partij de algemene voorwaarden van de aanbieder
niet uitdrukkelijk verwerpt (situatie 1), leidt de beperkte toepassing van de
first shot rule tot een van de drie volgende uitkomsten: de uitsluitende toe-
passing van de aangeboden algemene voorwaarden, óf de uitsluiting van 
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15 Aan de oplossing van de battle of forms op grond van genoemde bepalingen verbindt de wet-
gever de volgende complicaties. Te vrezen is dat ‘men – (...) tegen de verwachting van de par-
tijen – tot de slotsom [zal] komen dat bij gebrek aan overeenstemming geen overeenkomst
tot stand is gekomen’. Verder wordt de ‘onzekerheid’ omtrent de toepassing van art. 6:225 lid
1 BW dan wel van lid 2 op situaties aangestipt. P.G. Boek 6, art. 6.5.2.8.1. p. 892.
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beide sets algemene voorwaarden, óf de niet-totstandkoming van de over-
eenkomst.16 Wanneer de aanvaardende partij zich wel uitdrukkelijk verzet
tegen de toepassing van de aangeboden voorwaarden (situatie 2), dan doet
zich het volgende voor. Er komt geen contract tot stand (art. 6:225 lid 1 BW)
zolang de aanbieder bijvoorbeeld niet tot uitvoering overgaat, met andere
woorden zolang de oorspronkelijke aanbieder het tegenaanbod van zijn
wederpartij niet aanvaardt.17 Is dat het geval, dan zullen uitsluitend de alge-
mene voorwaarden van de wederpartij onderdeel uitmaken van de overeen-
komst.18

Samenvattend, wanneer aan de first shot rule een beperkte strekking wordt
toegekend, worden de hierboven geschetste schema’s in zoverre uniform
geregeld dat in beide gevallen tot de niet-totstandkoming van de beoogde
overeenkomst kan worden geconcludeerd.
De vraag rijst dan of de bereikte uniformiteit opweegt tegen de rechtsonze-
kerheid die daarmee in het leven wordt geroepen. De – niet uitdrukkelijke –
tegenstrijdige verwijzingen kunnen immers de totstandkoming van het
contract belemmeren,19 hetgeen onvermijdelijk tot rechtsonzekerheid leidt.
Opvallend is, in dit schema, de tegenstrijdigheid tussen enerzijds de verkla-
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16 Van Wechem en Wissink, VrA 2004/2, p. 27. Daarentegen komt, volgens de algemeen aan-
vaarde lezing van art. 6:225 lid 3 BW – de onverkorte toepassing van de first shot rule, de over-
eenkomst in situatie 1 onmiddellijk tot stand en bevat deze uitsluitend de algemene voor-
waarden van de aanbieder. Met andere woorden: houdt, volgens deze lezing, een antwoord
dat slechts op het punt van de toepasselijke algemene voorwaarden van het aanbod afwijkt,
in een aanvaarding van dit aanbod. Art. 6:225 lid 3 BW introduceert dus voor battle of forms-
situaties een uitzondering ten opzichte van art. 6:225 lid 1 en 2 BW. Op grond van lid 1 vormt
een van het aanbod afwijkend antwoord in beginsel geen aanvaarding en komt er geen over-
eenkomst tot stand. Een antwoord dat slechts op ondergeschikte punten van het aanbod
afwijkt, vormt in beginsel wel een aanvaarding (art. 6:225 lid 2 BW). Dan komt een overeen-
komst wel tot stand, maar op basis van de inhoud van de aanvaarding.

17 Op grond van art. 6:225 lid 2 BW komt de overeenkomst wel onmiddellijk tot stand. Deze bepa-
ling vindt echter toepassing als de twee sets algemene voorwaarden zich louter op onderge-
schikte punt(en) tegenspreken, een situatie die in de praktijk weinig zal voorkomen.

18 Op grond van art. 6:225 lid 2 BW komt de overeenkomst in beginsel overeenkomstig de aan-
vaarding tot stand. Van toepassing van beide sets algemene voorwaarden voorzover zij over-
eenstemmen, is in dit stadium nog geen sprake. Dit kan pas het geval zijn wanneer de oor-
spronkelijke aanbieder, voorafgaande aan of in reactie op de uitdrukkelijke afwijzing van de
wederpartij, verklaart uitsluitend op basis van zijn eigen voorwaarden te willen contracteren,
met andere woorden bij een battle van uitdrukkelijke afweerclausules. Zie bijv. Asser-Hijma,
Koop en ruil, Bijzondere Overeenkomsten Deel 5-I, Deventer: W.E.J. Tjeenk Willink 2001, nr. 179,
sub 1. Dit veronderstelt ook dat de totstandkoming van de overeenkomst vaststaat, bijvoor-
beeld vanwege de wederzijdse uitvoering daarvan of het vergevorderde onderhandelingssta-
dium. J. Hijma, Algemene Voorwaarden, Monografieën NBW, B-55, Deventer: Kluwer 2003, nr.
22. Conflicterende uitdrukkelijke afweerclausules kunnen ook de totstandkoming van het
contract belemmeren. In de literatuur wordt tevens niet uitgesloten dat géén algemene voor-
waarden van toepassing zijn. Zie bijv. R.H.C. Jongeneel, De Wet algemene voorwaarden en het
AGB-Gesetz (diss. UvA), Deventer: Kluwer 1991, nr. 177.

19 Zie hierboven par. 1.1.
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ringen van partijen – wederzijdse verwijzingen naar eigen voorwaarden –
en anderzijds hun gedrag – uitvoering van het contract zonder voorafgaan-
de onderhandelingen over de toepasselijke voorwaarden. Daarnaast kan de
mogelijkheid om de totstandkoming van de overeenkomst te betwisten een
partij verleiden zich hierop te beroepen wanneer het contract achteraf voor
haar nadelig bleek te zijn.
Naar aanleiding van deze constateringen hebben zowel de opstellers van de
Lando Principles, van de Unidroit Principles als die van section 2-207 Uniform
Commercial Code voorgeschreven dat bij een battle of forms een overeen-
komst in beginsel totstandkomt.20 De algemeen aanvaarde lezing van arti-
kel 6:225 lid 3 BW sluit, op dat punt, volledig aan bij deze stelsels.21 Op de
vraag of de geringe uniformere behandeling van vergelijkbare battle of
forms-situaties die uit de beperkte strekking van de first shot rule voort-
vloeit, opweegt tegen de gecreëerde rechtsonzekerheid, luidt het antwoord
dus ontkennend.

Contractsvrijheid van de wederpartij
Van Wechem en Wissink keuren de onverkorte toepassing van de first shot
rule af vanwege haar strijdigheid met het beginsel van contractsvrijheid (zie
hierboven par. 1.1).22 Zodoende sluiten zij zich aan bij de kritiek van Hondius
die hem in 1978 tot afschaffing van het derde lid van ontwerp artikel 6:225
BW heeft doen concluderen.23 Onder een strikte toepassing van het primaat
van het eerste woord wordt inderdaad de wilsverklaring van de aanvaarden-
de partij om onder andersluidende algemene voorwaarden – namelijk de
eigen – te contracteren, volkomen genegeerd. Aangezien de aangeboden
algemene voorwaarden, volgens Van Wechem en Wissink, ‘veelal’ deel zul-
len uitmaken van het contract, komt de beperkte strekking van de first shot
rule de aanvaardende partij echter maar deels tegemoet. Wat de wederpartij
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20 De zogenoemde Lando-Commissie bemerkt ‘an element of inconsistency in the parties’ beha-
vior’, in: O. Lando & H. Beale (red.), Principles of European Contract Law, Part I and II, The
Hague/London/Boston: Kluwer Law International 2000, art. 2:209, Comment A. De Official
Comment 1 onder section 2-207 UCC bepaalt dat: ‘Because the forms are oriented to the thin-
king of the respective drafting parties, the terms contained in them often do not correspond.
Often the seller’s form contains terms different from or additional to those set forth in the
buyer’s form. Nevertheless, the parties proceed with the transaction.’ Onder Article 2 van de
Uniform Commercial Code, in het bijzonder section 2-207 UCC, geldt het zogenoemde deal-is-
on-beginsel dat, waar aanbod en aanvaarding van elkaar afwijken, ongeacht of het al dan
niet algemene voorwaarden betreft, totstandkoming van het contract voorschrijft.

21 C.B.P. Mahé, Le conflit de conditions générales, Une étude comparative (diss. Utrecht),
Nijmegen: WLP 2006, p. 91-101.

22 Net als de aanbieder heeft de wederpartij tijd en geld geïnvesteerd om zich zo goed mogelijk
te beschermen tegen allerlei (juridische) risico’s door middel van haar algemene voor-
waarden.

23 E.H. Hondius, Standaardvoorwaarden (diss. Leiden), Deventer: Kluwer 1978, nr. 234, sub 5.
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op grond van deze lezing nooit kan bereiken, is de toepassing van haar eigen
algemene voorwaarden voorzover zij niet met de aangeboden voorwaarden
conflicteren, bedingen waarop de aangeboden voorwaarden zwijgen.24

Onder de knock-out rule, dat de wederzijdse uitsluiting van tegenstrijdige
algemene voorwaarden inhoudt, is een dergelijke uitkomst wel mogelijk.25

Genuanceerde uitkomsten en de aansluiting bij internationale regelingen
De beperkte strekking van artikel 6:225 lid 3 BW zou genuanceerde uitkom-
sten met zich brengen en daardoor beter aansluiten bij de Lando Principles
(art. 2:209 PECL) en de Unidroit Principles (art. 2.22 PICC). Artikel 2:209 PECL26

en artikel 2.22 PICC27 plaatsen partijen voor de volgende keus: of er komt een
contract tot stand dat de gelijkluidende algemene voorwaarden van partijen
omvat, of er is geen contract.28 Anders dan Van Wechem en Wissink oppe-
ren, is deze benadering niet genuanceerd in die zin dat het niet in een reeks
verschillende uitkomsten kan resulteren. Beide regelingen zijn echter min-
der arbitrair dan de first shot rule, in zoverre dat de aanwijzing van de toe-
passelijke algemene voorwaarden niet op de toevallige volgorde van de con-
flicterende verwijzingen rust.
Daarnaast verschilt de Nederlandse benadering van die van de Lando
Principles en de Unidroit Principles in zoverre dat de eerste tot uiteenlopende
resultaten kan leiden. Onder artikel 6:225 lid 3 BW bevat het contract in
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24 Gelijkluidende algemene voorwaarden maken sowieso deel uit van de overeenkomst gezien
het feit dat zij onderdeel zijn van de aangeboden algemene voorwaarden.

25 Zie C.B.P. Mahé, Le conflit de conditions générales, Une étude comparative (diss. Utrecht),
Nijmegen: WLP 2006, p. 5, 166-167, 207-209. Dit is anders volgens de zogenoemde gemene-
delerregel (art. 2:209 PECL en 2.22 PICC), waarbij de overeenkomst louter de gelijkluidende
algemene voorwaarden omvat.

26 Art. 2:209 PECL bepaalt dat:
‘(1) If the parties have reached agreement except that the offer and acceptance refer tot

conflicting general conditions of contract, a contract is nonetheless formed. The gene-
ral conditions form part of the contract to the extend that they are common in sub-
stance.

(2) However no contract is formed if one party:
a. has indicated in advance, explicitly, and not by way of general conditions, that it does

not intend to be bound by a contract on the basis of paragraph (1); or
b. without delay, informs the other party that it does not intend to be bound by such a

contract.
(3) (...)’

27 Art 2.22 PICC schrijft voor dat:
‘Where both parties use standard terms and reach agreement except on those terms, a
contract is concluded on the basis of the agreed terms and of any standard terms which are
common in substance unless one party clearly indicates in advance, or later and without
undue delay informs the other party, that it does not intend to be bound by such a contract.’

28 Wil een partij de uitsluitende toepassing van haar algemene voorwaarden bereiken, dan
moet zij de ondubbelzinnige instemming van haar wederpartij verkrijgen (art. 2:103 PECL,
Comment C). Zie hierover C.B.P. Mahé, Le conflit de conditions générales, Une étude compara-
tive (diss. Utrecht), Nijmegen: WLP 2006, p. 196-197.
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beginsel de algemene voorwaarden van de aanbieder. Waar de wederpartij
deze voorwaarden uitdrukkelijk afwijst is er of géén overeenkomst, of een
overeenkomst op basis van de algemene voorwaarden van de wederpartij.
Bij wederzijdse uitdrukkelijke afwijzingen is er géén contract, of een contract
zonder algemene voorwaarden, of een contract dat louter gelijkluidende voor-
waarden omvat. Bij de beperkte strekking van de first shot rule wordt het
gecompliceerder. Deze voorziet in de mogelijke uitsluiting van beide sets voor-
waarden of de niet-totstandkoming van het beoogde contract. De Lando
Principles en de Unidroit Principles onderscheiden zich sterk van deze bena-
dering doordat beide regelingen partijen voor een keuze plaatsen. Het is
vooraf voor beide partijen duidelijk welke consequenties aan een bepaald
gedrag verbonden worden. Partijen kunnen daarom hierop anticiperen bij
het bepalen van hun strategie van contractsluiting. Onder de beperkte strek-
king van de first shot rule moet de rechter achteraf beslissen en verklaren tot
welke van de drie mogelijke uitkomsten (zie par. 1.1) de desbetreffende situ-
atie moet leiden.
Concluderend is het twijfelachtig dat de beperkte lezing van artikel 6:225 lid
3 BW een toenadering tot artikel 2:209 PECL en 2.22 PICC zal bewerkstelligen.
Deze lezing vertaalt zich niet door een genuanceerde maar een gecompli-
ceerde oplossing van de battle of forms en laat het arbitraire karakter van de
first shot rule voortbestaan.

Voorlopige conclusie
De uniforme behandeling van verwante battle of forms-situaties, de beperkte
inbreuk op de contractsvrijheid en de aansluiting bij bestaande internationale
regelingen zijn, zo menen Van Wechem en Wissink, punten waarop de
Nederlandse regeling van de battle of forms verbetering verdient. Uit het voor-
afgaande blijkt echter dat de beperkte strekking van de first shot rule deze ver-
beteringen, naar mijn mening, niet kan bewerkstelligen. Hoewel het primaat
van het eerste woord en de hieraan verbonden inbreuk op de contractsvrijheid
van partijen wordt ingeperkt, blijft de first shot rule als hoofdregel voortbe-
staan. De kritiekpunten die deze regel treffen, gelden dus grotendeels nog
steeds bij de niet-systematische toepassing daarvan. Daarnaast blijken de
voordelen die het niet-systematische primaat van de eerste verwijzing met
zich zou brengen, te gering om voldoende tegen de nadelen die deze lezing in
het leven roept, op te wegen. De geconstateerde onevenwichtige verhouding
binnen artikel 6:225 lid 3 BW tussen contractsvrijheid enerzijds en rechtszeker-
heid anderzijds wordt niet verholpen door aan de voorrang van de eerste ver-
wijzing een beperkte strekking toe te kennen. Deze benadering laat bovendien
andere problematische juridische keuzes dan de aansluiting bij de first shot
rule onbesproken. Deze komen hierna aan de orde.
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2 Andere juridische vragen: een kort overzicht

Van Wechem en Wissink richten hun pijlen louter op de first shot rule. Hun
hernieuwde interpretatie van artikel 6:225 lid 3 BW is dan ook bedoeld om de
nadelen die aan deze keuze verbonden zijn te verhelpen. Hierna komen
andere problematische juridische keuzes aan de orde. Artikel 6:225 lid 3 BW
roept, mijns inziens, kritiek op vanwege een drietal beslissende keuzes van
de Nederlandse wetgever:29 de verwijzing naar het aanbod/aanvaarding-
model (par. 2.1), het primaat van de algemene voorwaarden waarnaar eerst
wordt verwezen (par. 2.2) en de aan de antwoordende partij opgelegde reac-
tieplicht (par. 2.3). Deze drie aspecten worden hierna afzonderlijk nader
besproken.

2.1 De centrale plaats van het aanbod/aanvaarding-model

Het ontstaan van een battle of forms veronderstelt dat beide partijen zich op
hun eigen algemene voorwaarden kunnen beroepen. De verwijzing naar het
klassieke aanbod/aanvaarding-model, zoals in artikel 6:225 lid 3 BW, kan
echter de inroepbaarheid van de eigen algemene voorwaarden doorkruisen,
wellicht tegen de verwachtingen van de betrokkenen in. Hierdoor worden
onderling verschillende battle of forms-situaties, waarin echter telkens over
en weer naar tegenstrijdige algemene voorwaarden wordt verwezen, anders
opgelost. Ter illustratie van deze complicatie wordt hierna een drietal situa-
ties besproken en de juridische behandeling daarvan vergeleken. Men zij
erop gewezen dat de algemene voorwaarden waarnaar eerst wordt verwe-
zen niet noodzakelijkerwijs de aangeboden algemene voorwaarden zijn.

Artikel 6:225 lid 3 BW is onder andere30 van toepassing wanneer een aanbod
en de aanvaarding daarvan naar tegenstrijdige algemene voorwaarden ver-
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29 Art. 6:225 lid 3 BW geldt voor situaties waarin een aanbod en een tot aanvaarding strekkend ant-
woord onderling afwijken louter op het punt van de toepasselijke algemene voorwaarden.
Rechtsvergelijkend bezien is deze keus niet vanzelfsprekend. Het Burgerlijk Wetboek en de
Lando Principles passen beide een specifieke regeling toe bij tegenstrijdige algemene voor-
waarden, maar gebruiken afwijkende definities van het begrip algemene voorwaarden. De
Franse jurisprudentie en Article 2 UCC stellen tegenstrijdige algemene voorwaarden gelijk aan
conflicterende niet-essentiële bepalingen – bepalingen waarover geen overeenstemming is
vereist voor de totstandkoming van de overeenkomst – en behandelen dus beide situaties op
gelijke wijze. Bij de herziening van Article 2 UCC heeft men overwogen om een specifieke rege-
ling op te nemen ter oplossing van conflicterende ‘standard forms’. De redacteuren hebben ech-
ter van deze benadering afgezien. De oplossing van battle of forms geschiedt via algemene
regels over totstandkoming van overeenkomsten. Vanwege het kort bestek van dit artikel
wordt aan deze punten geen aandacht besteed, zie hierover C.B.P. Mahé, Le conflit de conditions
générales, Une étude comparative (diss. Utrecht), Nijmegen: WLP 2006, p. 13-34.

30 Art. 6:225 lid 3 BW is ook analogisch van toepassing op situaties waarin de eerste verwijzing in
een uitnodiging tot het doen van een aanbod geschiedt, zoals hierna nader wordt besproken.
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wijzen.31 De toepassing van dit derde lid vereist dus in beginsel dat het defi-
nitieve aanbod en de aanvaarding daarvan worden geïdentificeerd. Uit de
praktijk blijkt echter dat de kwalificatie van aanbod, aanvaarding of tegen-
aanbod, die achteraf van grote betekenis is, moeizaam kan verlopen.32 Om
die reden is ook de uitkomst van de toepassing van artikel 6:225 lid 3 BW
voor partijen moeilijker te voorspellen.

Aan de verwijzing naar het aanbod/aanvaarding-model klemt een tweede
nadeel. Artikel 6:225 lid 1 BW kan de oorspronkelijke aanbieder de mogelijk-
heid ontnemen zich op de toepasselijkheid van zijn eigen voorwaarden te
beroepen. Hierna volgt ter illustratie een voorbeeld uit de praktijk (situatie
1). Opdrachtnemer N BV brengt, op verzoek van opdrachtgever G BV, een
offerte uit ter reparatie van een machine. Deze offerte specificeert de te ver-
richten werkzaamheden, de prijs en wijze van betaling, de leveringstijden
en de toepasselijke algemene voorwaarden. In reactie hierop stuurt bedrijf G
een purchase order toe. Beide documenten wijken op twee punten van
elkaar af, te weten de prijs en de toepasselijke algemene voorwaarden. De
opdrachtnemer gaat mondeling akkoord met de prijs en begint vervolgens
met de reparaties zonder zijn eigen voorwaarden opnieuw van toepassing te
verklaren. In de loop van de reparaties lijdt de fabriek van de opdrachtgever
G aanzienlijke schade door toedoen van de opdrachtnemer N. G’s verzeke-
raar eist, op grond van G’s algemene voorwaarden, vergoeding van deze
schade. De opdrachtnemer betwist deze vordering door zich op de exclusie-
ve toepassing van zijn eigen algemene voorwaarden te beroepen. De pur-
chase order van G BV wijkt van de oorspronkelijke offerte van N BV af, op een
niet ondergeschikt punt, niet zijnde een algemene voorwaarde, te weten de
prijs. Op grond van artikel 6:225 lid 1 BW geldt dit document dus niet als een
aanvaarding, maar als een nieuw aanbod en tevens als een verwerping van
de oorspronkelijke offerte van N BV. Omdat ‘een aanbod vervalt, doordat het
wordt verworpen’ (art. 6:221 lid 2 BW), kan de opdrachtnemer zich in be-
ginsel niet beroepen op de in haar offerte opgenomen algemene voor-
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31 Een vergelijkbare verwijzing naar het aanbod/aanvaarding-model treft men ook in art. 2:209
PECL aan. Daarentegen vervult dit schema een minder beslissende rol in zowel de huidige
section 2-207 UCC als in de Franse rechtspraak. In de herziene versie van section 2-207 UCC
vervult dit model een nog minder belangrijke functie dan nu het geval is. Art. 2.22 PICC ver-
wijst in het geheel niet naar het aanbod/aanvaarding-model. Zie hierover C.B.P. Mahé, Le con-
flit de conditions générales, Une étude comparative (diss. Utrecht), Nijmegen: WLP 2006,
p. 48-54.

32 Zie ook in die zin M.B.M. Loos, Algemene Voorwaarden, Beschouwingen over het huidige
recht en mogelijke toekomstige ontwikkelingen, Den Haag: Boom Juridische uitgevers 2001,
nr. 28, p. 14.
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waarden.33 Het vervallen aanbod – en de daarin opgenomen verwijzing naar
eigen algemene voorwaarden – ontbreekt immers enige rechtskracht.
Dit betekent dat de eerste daaropvolgende verwijzing – veelal die van het
tegenaanbod – als eerste verwijzing zal gelden.
Samenvattend, ondanks het feit dat partijen over en weer door middel van
aanbod en antwoord daarop hun eigen standaardvoorwaarden duidelijk
van toepassing hebben verklaard, ontstaat in de geschetste casus géén batt-
le of forms, vanwege de verwijzing in artikel 6:225 lid 3 BW naar het aan-
bod/aanvaarding-model.34 Dit geschil, dat buiten het bereik van artikel
6:225 lid 3 BW valt, wordt dus anders opgelost zonder dat er hiervoor een
goede reden bestaat. Dit draagt niet bij aan de uniforme behandeling van
vergelijkbare geschillen. In de hierboven geschetste situatie doet zich op
grond van Article 2 UCC, artikel 2.22 PICC en het Franse recht daarentegen wél
een battle of forms voor. In deze stelsels is namelijk louter de aanwezigheid
van tegenovergestelde verwijzingen, vóór of uiterlijk ten tijde van de slui-
ting van de overeenkomst, beslissend.

Een ander bezwaar dat aan de verwijzing naar het aanbod/aanvaarding-
model verbonden is, is dat vergelijkbare battle of forms-situaties niet op gelij-
ke wijze behandeld worden. Een verschil in behandeling doet zich voor tussen
situaties waarin de eerste verwijzing via een uitnodiging tot het doen van
aanbod geschiedt (situatie 2) en die waarin eerst in het oorspronkelijke aan-
bod, dat vervolgens wordt verworpen, naar algemene voorwaarden wordt ver-
wezen (situatie 1).35 De Nederlandse wetgever heeft namelijk gepleit voor een
ruime uitleg van de aanhef van artikel 6:225 lid 3 BW.36 Naar aanleiding van
vragen vanuit de doctrine37 schreef de wetgever onder andere voor dat een
verwijzing naar algemene voorwaarden in een uitnodiging tot het doen van
een aanbod ook als eerste verwijzing kan gelden.38
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33 Dit is slechts anders als het uit het aanbod, een andere rechtshandeling of een gewoonte
voortvloeit (art. 6:217 lid 2 BW).

34 Merkwaardig genoeg keurt de wetgever een dergelijke uitkomst als niet redelijk af, echter ter
afwijzing van een alternatieve regeling van de battle of forms die door het Genootschap van
bedrijfsjuristen werd voorgesteld. P.G. Boek 6, art. 6.5.2.8, M.v.A. II, p. 893. De wetgever ziet
blijkbaar niet dat de verwijzing naar het aanbod/aanvaarding-model bij de door hem geko-
zen regeling tot hetzelfde resultaat leidt.

35 Verondersteld wordt dat in beide situaties het ontstaan van de overeenkomst niet ter discus-
sie staat. Dit is bijvoorbeeld het geval wanneer partijen na de briefwisseling tot uitvoering
zijn overgegaan.

36 P.G. Boek 6, art. 6.5.2.8, M.v.A. II, p. 892. Art. 6:225 lid 3 BW wordt geacht om ook van toepassing
te zijn ‘in het geval dat de verwijzingen niet voorkomen in het eigenlijke aanbod en de eigen-
lijke aanvaarding, maar in latere brieven ter bevestiging van de gesloten overeenkomst’.

37 F.B. Bakels, Artikel 6.5.2.8 lid 3 NBW nader bezien, WPNR 1984-5695, p. 257-262.
38 P.G. Boek 3, 5 en 6 Inv., art. 6.5.2.8, M.v.A. II Inv., onder 2, p. 1438, zie ook HR 13 juli 2001, NJ 2001,

497, r.o. 3.5.
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Dit betekent dat de oorspronkelijke aanbieder die als eerste naar zijn alge-
mene voorwaarden verwijst en wiens aanbod vervolgens wordt verworpen,
waarna beide partijen tot uitvoering van de overeenkomst overgaan (situa-
tie 1), zich in een nadeliger positie bevindt dan de partij die via een uitnodi-
ging tot het doen van een aanbod als eerste haar algemene voorwaarden
van toepassing verklaart (situatie 2). In situatie 1 vervalt namelijk het ver-
worpen aanbod. De aanbieder kan zich daardoor niet beroepen op de daarin
van toepassing verklaarde algemene voorwaarden. Ondanks de wederzijdse
verwijzingen naar tegenstrijdige algemene voorwaarden ontstaat op grond
van artikel 6:225 lid 3 BW dan géén battle of forms.39 In situatie 2 doet zich
wél een battle of forms voor.
Rechtvaardigt het verschil tussen beide situaties een dergelijk onderscheid
in uitkomst? Het antwoord hierop luidt, mijns inziens, ontkennend. Het feit
dat de offerte en het antwoord daarop op wezenlijke punten van elkaar
afwijken, ontneemt de aanbieder de mogelijkheid om zijn algemene voor-
waarden in te roepen (artikel 6:225 lid 1 BW). Daarentegen kan de opsteller
van de uitnodiging zijn algemene voorwaarden wél inroepen, hoewel het
aanbod wezenlijke veranderingen – bijvoorbeeld ten aanzien van de prijs –
ten opzichte van de uitnodiging kan inhouden. In beide situaties verwijzen
partijen over en weer naar hun onderling concurrerende algemene voor-
waarden, maar worden ze, als gevolg van de constructie van artikel 6:225 lid
3 BW rondom het aanbod/aanvaarding-model, anders behandeld.
Het volgende voorbeeld (situatie 3), aan de rechtspraak ontleend,40 biedt een
andere illustratie van de verstoring die de verwijzing naar het aanbod/aan-
vaarding-model bij de oplossing van een battle of forms met zich brengt.
Hieruit blijkt nogmaals dat deze verwijzing tot een ongerechtvaardigd ver-
schil in behandeling van vergelijkbare battle of forms-situaties leidt. In deze
zaak hebben partijen in de loop van de onderhandelingen met betrekking
tot een contract voor reparatiewerkzaamheden een reeks documenten uit-
gewisseld. Ter afsluiting van deze onderhandelingen tekenen partijen één
instrumentum waarin zij de inhoud van hun contract beogen vast te leggen.
Dit document verwijst bovendien naar eerder uitgewisselde geschriften als
van toepassing zijnde op deze contractuele relatie. De betreffende documen-
ten verwijzen ieder wederom naar onderling tegenstrijdige algemene voor-
waarden, met name naar afwijkende aansprakelijkheidsbedingen. Tijdens
de werkzaamheden loopt de opdrachtgever schade op en eist hij op grond
van zijn algemene voorwaarden vergoeding hiervan door de opdrachtne-
mer. De laatste wijst de vordering af en verwijst naar het in zijn algemene
voorwaarden opgenomen exoneratiebeding.
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39 De algemene voorwaarden van de wederpartij van de oorspronkelijke aanbieder zijn dan uit-
sluitend van toepassing.

40 HR 13 juni 2003, NJ 2003, 506.
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De Hoge Raad concludeert dat artikel 6:225 lid 3 BW in casu geen toepassing
vindt.41 Een argument hiervoor is dat de conflicterende voorwaarden deel
uitmaken van één door beide partijen getekend instrumentum.42

Samenvattend, ondanks dat partijen over en weer naar tegenstrijdige alge-
mene voorwaarden hebben verwezen, wordt dit geschil anders behandeld,
wederom als gevolg van de verwijzing naar het aanbod/aanvaarding-model
in artikel 6:225 lid 3 BW.43

In de hiervoor geschetste gevallen ligt de oorzaak van het geschil telkens in
de omstandigheden dat partijen over en weer hun eigen algemene voor-
waarden van toepassing hebben verklaard op de beoogde overeenkomst en
vervolgens tot uitvoering van het contract zijn overgegaan. Ondanks deze
gezamenlijke kenmerken worden, in het Nederlandse recht, deze drie
geschillen verschillend opgelost, dit louter als gevolg van de verwijzing naar
het aanbod/aanvaarding-model in artikel 6:225 lid 3 BW. De afschaffing van
de verwijzing naar het aanbod/aanvaarding-model bij de oplossing van
battle of forms kan tot een uniforme behandeling van dit conflict leiden.
Mijns inziens kan de werkingsfeer van een battle of forms-regeling met
behulp van een viertal voorwaarden worden afgebakend, te weten (1) de
wederzijdse verwijzingen door partijen, (2) voor of ten tijde van de contracts-
sluiting,44 (3) naar tegenstrijdige algemene voorwaarden (4) zonder dat op
dat punt overeenstemming bestaat. Hierdoor wordt bovendien beter aange-
sloten bij de benadering die in internationale regelingen als de Unidroit
Principles tot uitdrukking komt.
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41 Volgens de Hoge Raad dient dit geschil aan de hand van de Haviltex-maatstaf te worden
opgelost, HR 13 juni 2003, NJ 2003, 506, r.o. 3.5 en 3.6.

42 Ten slotte verwerpt de Hoge Raad het beroep en als gevolg daarvan vindt het ene (aansprake-
lijkheids)beding geen toepassing en het andere wel. HR 13 juni 2003, NJ 2003, 506, r.o. 4.

43 Een reeks arresten van de Franse Hoge Raad spreekt zich uit voor de wederzijdse uitsluiting
van elkaar tegensprekende bedingen. Het ontbreken van een heldere wilsovereenstemming
wordt als grond hiervoor aangevoerd. Zie bijv. Req. 5 février 1934, GP 1934, 1, p. 638, Com. 20
novembre 1964, Bull. civ. IV, nr. 313; en verder Mahé: C.B.P. Mahé, Le conflit de conditions géné-
rales, Une étude comparative (diss. Utrecht), Nijmegen: WLP 2006, p. 121-123. Voorts verdient
vermelding dat, in het Franse recht, tegenstrijdige bedingen omtrent eigendomsvoorbehoud
aan een specifieke regeling (art. L. 621-122 Code de commerce) zijn onderworpen. Art. 2.22 PICL
is van toepassing wanneer partijen beide algemene voorwaarden gebruiken zonder dat hier-
over overeenstemming is bereikt.

44 Postcontractuele verwijzingen hebben in beginsel geen werking. Dit is een rechtstreeks
gevolg van de bindende kracht van rechtshandelingen/overeenkomsten. Een partij kan niet
zonder instemming van haar wederpartij de inhoud van de overeenkomst wijzigen. Op
grond van art. 3:33 en 35 BW kan afhankelijk van de omstandigheden van het geval echter
worden geconcludeerd dat een postcontractuele verwijzing alsnog geldig is. Dit kan bijvoor-
beeld het geval zijn waar een dergelijke verwijzing in de loop van eerdere transacties regel-
matig plaats heeft gevonden. Zie Asser-Hartkamp, Verbintenissenrecht, Algemene leer der
overeenkomsten, Deel 4-II, Deventer: W.E.J. Tjeenk Willink 2005, nr. 354.
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45 Zie hierover J.H.M. van Erp, Art. 6.5.2.8 (‘battle of forms’, ‘veldslag der formulieren’), WPNR
1986-5794, p. 516.

46 P.G. Boek 6, art. 6.5.2.8, M.v.A. II, p. 893.
47 Een battle of forms betreft professionele contractanten. Zij handelen in de wetenschap dat de

andere partij zeer waarschijnlijk op basis van andersluidende algemene voorwaarden wenst
te contracteren. Bij een battle of forms gaan beide partijen desondanks over tot uitvoering
zonder vooraf op dat punt overeenstemming te hebben bereikt.

2.2 Inhoud van de overeenkomst

Een praktische hinderpaal bij de toepassing van de first shot rule is het feit
dat het recht van de eerste verwijzing geen soelaas biedt indien partijen
gelijktijdig naar conflicterende voorwaarden verwijzen. Een ander punt van
kritiek is dat de bescherming die de aanbieder, tevens een professionele
contractant, op grond van artikel 6:225 lid 3 BW geniet, niet binnen het stel-
sel van het Burgerlijk Wetboek past, met name afdeling 6.5.3.45 Een belang-
rijk bezwaar tegen het primaat van de aangeboden algemene voorwaarden is
dat het inbreuk maakt op de contractsvrijheid van de wederpartij. Daarnaast
pleit ook het arbitraire karakter tegen de first shot rule: het hangt namelijk
van toeval af wie degene is die als eerste naar zijn algemene voorwaarden
verwijst. Verder struikelt de argumentatie van de Nederlandse wetgever
over de volgende tegenstelling. De wetgever veronderstelt dat een partij
zich, in haar hoedanigheid van aanbieder, niet bewust is van de dubbele ver-
wijzing en om die reden bescherming verdient. Daarentegen stelt hij in
algemene termen dat van ‘een partij’ die zelf algemene voorwaarden
gebruikt ‘voldoende inzicht en oplettendheid verwacht mag worden om op
adequate wijze te reageren op soortgelijke verwijzingen op van anderen
afkomstige geschriften’.46 De first shot rule legt dus andere eisen op al naar
gelang een partij die algemene voorwaarden gebruikt, aanbieder of weder-
partij is.

De argumenten die tegen de first shot rule worden ingebracht, pleiten voor een
consensusgerichte oplossing van de battle of forms waarbij geen van de partij-
en bij voorbaat wordt bevoordeeld. Zoals eerder opgemerkt hebben beide par-
tijen immers door de tegenstrijdigheid tussen hun wilsverklaring en daarop-
volgend gedrag, een onduidelijkheid in het leven geroepen.47 Een alom
genoemde reden om de voorkeur te geven aan een op consensus berustende
regel, zoals de knock-out rule (wederzijdse uitsluiting van tegenstrijdige alge-
mene voorwaarden) en de gemene deler-regel (uitsluitende toepassing van
overstemmende algemene voorwaarden), is dat recht wordt gedaan aan de
wederzijdse wilsverklaringen en daarmee aan de contractsvrijheid. Een derge-
lijke regel wordt bestempeld als billijk en rechtvaardig, in zoverre dat geen der
partijen wordt begunstigd bij gebrek aan een heldere en eenduidige wilsover-
eenstemming over de toepasselijke algemene voorwaarden.
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Onder de knock-out rule en de gemenedelerregel maken gelijkluidende alge-
mene voorwaarden deel uit van de beoogde overeenkomst. Verder hebben
deze regelingen als gemeenschappelijke uitkomst dat conflicterende alge-
mene voorwaarden, bedingen waarop geen overeenstemming bestaat, van
de overeenkomst zijn uitgesloten. De hieruit ontstane leemte wordt aan de
hand van aanvullend recht ingevuld.
Het verschil tussen beide regelingen ligt in de behandeling van de additio-
nele bepalingen, te weten uitdrukkelijke algemene voorwaarden van de ene
partij waar de voorwaarden van de wederpartij over zwijgen. Bij de toepas-
sing van de gemenedelerregel (art. 2:209 PECL, art. 2.22 PICC) vallen zowel
additionele als tegenstrijdige bedingen buiten het contract voorzover zij
niet gemeenschappelijk zijn. Voordeel daarvan is dat de uitkomst van de
battle of forms duidelijk en voorspelbaar is en daardoor aan de rechtszeker-
heid bijdraagt. Doordat de gecreëerde leemte met behulp van het aanvul-
lend recht moet worden ingevuld, ontstaat echter het nadeel dat minder
ruimte overblijft voor de door partijen voorgestelde bedingen die soms beter
inspelen op de contractuele verhouding.

Anders dan de gemenedelerregel, spreekt de knock-out rule zich niet uit over
het lot van de additionele bepalingen, want deze regel strekt louter tot uit-
sluiting van tegenstrijdige algemene voorwaarden. Verschillende benade-
ringen zijn dan ook denkbaar: óf de additionele bedingen systematisch in
het contract opnemen, óf deze keuze aan de rechter overlaten, óf criteria
voor opname opstellen zoals in section 2-207 (2) UCC het geval is.48 De
Amerikaanse ervaring leert echter dat achter deze benadering het risico
schuilt dat bijvoorbeeld een der partijen de opname van een toevoeging, of
zelfs de totstandkoming van de overeenkomst, kan betwisten vanwege de
wezenlijke verandering van de beoogde overeenkomst die deze teweeg zou
brengen.49 Als het al dan niet opnemen van een beding aan de rechter wordt
overlaten, kan daardoor rekening gehouden worden met de aard van de
contractuele verhouding en de verdere omstandigheden van het geval.
Bij de aansluiting op deze laatste benadering biedt de knock-out rule een
grotere mate van flexibiliteit. De mogelijke opname van additionele bedin-
gen doet ook recht aan de wederzijdse wilsverklaringen van partijen, kort-
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48 In section 2-207 (2) UCC wordt bepaald dat:
‘The additional terms are to be construed as proposals for addition to the contract. Between
merchants such terms become part of the contract unless:
(a) the offer expressly limits acceptance to the terms of the offer;
(b) they materially alter it; or
(c) notification of objection to them has already been given or is given within a reasona-

ble time after notice of them is received.’
49 Zie C.B.P. Mahé, Le conflit de conditions générales, Une étude comparative (diss. Utrecht),

Nijmegen: WLP 2006, p. 154–156, p. 158-161.
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om aan de contractsvrijheid. Ten slotte sluit het niet uit dat de gemenedeler-
regel uiteindelijk wordt toegepast.

Zij brengt enige rechtsonzekerheid met zich, maar deze is beperkt tot het lot
van de additionele bedingen. Concluderend, de knock-out rule bewerkstelligt,
beter dan de – niet-systematische – first shot rule en de gemenedelerregel, het
nodige evenwicht tussen contractsvrijheid en rechtszekerheid bij het oplossen
van battle of forms–situaties.

2.3 De reactieplicht en de terugkeer naar artikel 6:225 lid 1 en 2 BW

Naast de keus voor de first shot rule en de verwijzing naar het aanbod/aan-
vaarding-model, is de reactieplicht die, kort gezegd, op de wederpartij van de
oorspronkelijke aanbieder rust, een ander problematisch kenmerk van de
Nederlandse battle of forms-regeling.
Wanneer partijen over een weer naar hun eigen algemene voorwaarden ver-
wijzen zonder hierover overeenstemming te bereiken, ontkent artikel 6:225
lid 3 BW in beginsel de werking aan de tweede verwijzing. Dit is anders wan-
neer de tweede verwijzing de toepasselijkheid van de algemene voorwaarden
waarnaar eerst wordt verwezen, uitdrukkelijk verwerpt (reactieplicht). De
beperkte werking van de tweede verwijzing steunt op de gedachte dat:

‘degene die geconfronteerd wordt met een aanbod waarin naar algeme-
ne voorwaarden wordt verwezen, bij de aanvaarding niet kan volstaan
met daar een andere, soortgelijke verwijzing tegenover te stellen’.50

Kenmerkend voor de Nederlandse battle of forms-regeling is dat, als gevolg
van de uitdrukkelijke afwijzing of afweerclausule, de precontractuele fase
zich voortzet, waardoor de uitkomst van het geschil moeilijk voorspelbaar
blijft. Voordat deze gevolgen worden besproken, rijst allereerst de vraag wat
een uitdrukkelijke verwerping precies inhoudt. De parlementaire geschie-
denis biedt geen handvat om deze vraag te beantwoorden. Of een afweer-
clausule als een uitdrukkelijke afwijzing in de zin van artikel 6:225 lid 3 BW
kan worden gekwalificeerd, hangt af van de formulering en de vorm daarvan.
Wat betreft de vorm blijven de meningen verdeeld over de vraag of een stan-
daard afweerclausule afdoende is als zij geïndividualiseerd is. Meerdere
auteurs menen dat een geïndividualiseerde afweerclausule die tevens een
algemene voorwaarde is, geen uitdrukkelijke afwijzing is zoals bedoeld in
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50 P.G. Boek 6, art. 6.5.2.8.1, p. 893.
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artikel 6:225 lid 3 BW.51 Voor anderen is het beslissend criterium dat deze
wilsverklaring aan de aandacht van de andere partij niet kan ontgaan,
waardoor een gestandaardiseerde afwijzing wel afdoende zou kunnen
zijn.52 Verder is de formulering van de afweerclausule van groot belang. Een
niet gestandaardiseerd beding waarbij louter naar de eigen voorwaarden
wordt verwezen, wordt algemeen beschouwd als niet afdoende.53 Over wat
een wel afdoende formulering is, bestaat enige onzekerheid. De verworpen
algemene voorwaarden specificeren, is – volgens Hijma – niet vereist.54

Volgens hem moet uit de formulering van de afweerclausule duidelijk blij-
ken dat hetzij de algemene voorwaarden van de andere partij verworpen
zijn, hetzij de eigen voorwaarden uitsluitend van toepassing zijn.55

De gevolgen die de uitdrukkelijke afwijzing van de aangeboden algemene
voorwaarden met zich brengt, zijn niet in artikel 6:225 lid 3 BW gespecifi-
ceerd. Men is ten onrechte ervan uitgegaan dat een uitdrukkelijke afweer-
clausule van de wederpartij systematisch tot de uitsluitende toepassing van
haar algemene voorwaarden leidt.56 Indien een afweerclausule uitdrukke-
lijk is, leidt deze tot de terugkeer naar de algemene regels voor totstandko-
ming van overeenkomsten. De vraag of een contract bestaat, en zo ja wat de
inhoud daarvan is, wordt aan de hand van artikel 6:225 lid 1 en 2 BW beant-
woord. Artikel 3:33 en artikel 3:35 BW kunnen daarbij ook een rol spelen. De
oplossingsmogelijkheden van de battle of forms zijn dan sterk afhankelijk
van de verdere omstandigheden van het geval. Verder bestaat hieromtrent
in de doctrine wederom geen eenstemmigheid.57

51 Zie F.B. Bakels, ‘Artikel 6.5.2.8 lid 3 NBW nader bezien’, WPNR 1984-5695, nr. 22, Asser-
Hartkamp, Verbintenissenrecht, Algemene leer der overeenkomsten, Deel 4-II, Deventer:
W.E.J. Tjeenk Willink 2005, nr. 354, F.J. Sandee, Algemene voorwaarden en Fabrikatenkoop
(diss. Rotterdam), Arnhem: Gouda Quint 1995, p. 210.

52 Zie A.E. Driessen, ‘The Battle of the forms’, Adv.bl. 1991-13, p. 370; R.H.C. Jongeneel, De Wet
Algemene voorwaarden en het AGB Gesetz (diss. Amsterdam UvA), Deventer: Kluwer 1991, p.
370-371; Asser-Hijma, Koop en Ruil, Bijzondere Overeenkomsten, Deel 5-I, Deventer: W.E.J.
Tjeenk Willink 2001, nr. 179, onder 2; J. Hijma, Algemene Voorwaarden, Monografieën Nieuw
BW, Deel B55, Deventer: Kluwer 2003, nr. 22; M.B.M. Loos, Algemene Voorwaarden,
Beschouwingen over het huidige recht en mogelijke toekomstige ontwikkelingen, Den Haag:
Boom Juridische uitgevers 2001, nr. 27, p. 13.

53 HR 13 juli 2001, NJ 2001, 497, r.o. 3.5; Hof Den Bosch, 22 juli 2003, NJF 2004/29, r.o. 4.3.3; Hof
Arnhem, 27 november 2001, NJ 2002, 265, r.o. 4.4; Hof Arnhem, 13 november 2001, NJ 2002/275,
r.o. 4.9; Hof Den Haag, 17 februari 1998, NJ 2000/608, r.o. 9. Zie ook Bakels op. cit., Asser-Hijma
op. cit., nr. 179 onder 2, contra A.E. Driessen, op. cit, 2e kol.

54 Asser-Hijma, op. cit.
55 Asser-Hijma, op. cit.
56 K.-H. Neumayer, ‘Contracting Subject To Standard Terms and Conditions’, in: A. Von Mehren

(red.), Contracts in General, Vol. 7, Chap. 12, International Encyclopedia of Comparative Law,
Tübingen/Den Haag: Mohr/Nijhof 1999, nr. 78, 2e kol., p. 72; J. Sperling, ‘Battle of the forms:
een vergelijking tussen het Amerikaans en Nederlands recht’, NTBR 1995-1, p. 12, 2e kol.

57 Zie  par. 1.2.
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Is op dat punt toenadering met internationale regelingen zoals de Lando
Principles wenselijk? Zoals eerder vermeld, plaatst artikel 2:209 PECL par-
tijen voor een heldere keuze: óf er komt een overeenkomst tot stand met
daarin louter hun gemeenschappelijke algemene voorwaarden, óf er komt
geen contract tot stand indien een der partijen verklaart door een dergelijk
contract niet gebonden te willen zijn. Aan deze benadering kleeft een aan-
tal bezwaren.58 Een partij kan misbruik maken van de mogelijkheid zich te
beroepen op haar afweerclausule om de totstandkoming van een voor haar
achteraf nadelige overeenkomst te verijdelen. Daarnaast zwijgt artikel
2:209 PECL over de beslechting van conflicten waarbij partijen tot uitvoering
van de overeenkomst overgaan, ondanks een uitdrukkelijke afweerclausule.
Artikel 2:103 PECL biedt hierin wel enige steun.59

De Nederlandse benadering en de Lando Principles laten de werking van een
afweerclausule afhangen van haar uitdrukkelijke karakter.60 Een alterna-
tieve benadering hiervoor is de nadruk te leggen op de aanvaarding van de
afweerclausule. Deze werkwijze treft men in de herziene section 2-207 UCC
en in de Franse rechtsspraak.61 Krachtens de herziene section 2-207 UCC
heeft een afweerclausule, hoe uitdrukkelijk dan ook, in beginsel geen wer-
king, tenzij de andere partij haar uitdrukkelijk aanvaardt. Daardoor zijn de
effecten van de afweerclausule voor beide partijen duidelijk en voorspel-
baar. Deze benadering anticipeert bovendien op de voorspeelbare ontwikke-
lingen in de praktijk, te weten het uitgebreide gebruik van uitdrukkelijke
afweerclausules.62 Ten slotte dwingt het de partij die daadwerkelijk uitslui-
tend op basis van haar eigen algemene voorwaarden te contracteren, de
daad bij het woord te voegen.
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58 Zie hierover P. Schlechtriem, Battle of the Forms in International Contract Law, Evaluation of
Approaches in German Law, UNIDROIT Principles, PECL, CISG; UCC Approaches Under
Consideration, in: Review of the Convention on Contracts for the International Sale of Goods
(CISG) 2002-2003, The Hague/London/Boston: Kluwer Law International 2004, p. 195-215.

59 Zie par. 1.2.
60 Art. 2:209 PECL onderscheidt zich echter van art. 6:225 lid 3 BW voor wat betreft de formule-

ring van de afwijzing. Een afdoende afwijzing vereist dat de partij verklaart niet aan het
contract gebonden te zijn en dat zij zich conform deze verklaring gedraagt (art. 2:103 PECL). Zie
C.B.P. Mahé, Le conflit de conditions générales, Une étude comparative (diss. Utrecht),
Nijmegen: WLP 2006, p. 178-179.

61 Zie hierover, C.B.P. Mahé, Le conflit de conditions générales, Une étude comparative (diss.
Utrecht), Nijmegen: WLP 2006, p. 180-184.

62 Mahé, op. cit., Art. 2:209 PECL, Comment A.
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3 Conclusie

Artikel 6:225 lid 3 BW, zoals bedoeld door de wetgever of zoals uitgelegd door
Van Wechem en Wissink, biedt geen bevredigende oplossing van de battle of
forms. Een afdoende oplossing van dit geschil moet het evenwicht tussen
rechtszekerheid en contractsvrijheid herstellen. De door Van Wechem en
Wissink bepleite niet-systematische toepassing van het primaat van de eer-
ste verwijzing, met andere woorden de loutere herinterpretatie van artikel
6:225 lid 3 BW, brengt geen wezenlijke verbetering met zich. Een ingrijpende
herziening van deze bepaling kan wel tot het gewenste resultaat leiden. De
afschaffing van de verwijzing naar het aanbod/aanvaarding-model is een
stap in die richting. Voorts dient het beginsel dat het contract onmiddellijk
tot stand komt hoewel partijen naar tegenstrijdige algemene voorwaarden
verwijzen, voorop te staan. Wat betreft de aanwijzing van de toepasselijke
algemene voorwaarden verdient de knock-out rule, waarbij louter de tegen-
strijdige bedingen uit het contract vallen, de voorkeur. Deze regeling doet
namelijk recht aan de contractsvrijheid in zoverre dat de door partijen opge-
stelde additionele bedingen, die soms beter aansluiten op de desbetreffende
contractuele verhouding, deel kunnen uitmaken van de overeenkomst.
Daarnaast sluit een flexibele toepassing van deze regeling door de rechter
een toenadering tot de gemenedelerregel, die in internationale regelingen
als de Lando Principles of de Unidroit Principles is opgenomen, niet uit.
Teneinde de rechtszekerheid omtrent de totstandkoming en de inhoud van
de overeenkomst te versterken bij gebruik van een afweerclausule, dient ten
slotte een partij die uitsluitend op basis van haar eigen algemene voor-
waarden wenst te contracteren, de ondubbelzinnige instemming van haar
wederpartij in te winnen.
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