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An pacta paenitenda necnon servanda sint

Spijt en andere (economische) zwakheden voor het forum 
van het contractenrecht

Prof. mr. E.J.H. Schrage*

1 Inleiding

Als de debiteur spijt krijgt van het zojuist gesloten contract, kan hij er dan 
nog van af? Waarschijnlijk verwacht ieder zonder voorbehoud een ontken-
nend antwoord op deze vraag. ‘Wat je zegt, moet je ook doen’, zegt de volks-
mond. ‘Een man een man, een woord een woord’, zegt de Bijbel;1 ‘Uw ja zij Uw 
ja en Uw neen zij Uw neen’, staat elders.2 Het oud BW drukte in artikel 1374 
lid 1, overigens in het voetspoor van artikel 1134 van de Code civil des Fran-
çais, ditzelfde beginsel door middel van een duidelijke, ondubbelzinnige 
formulering aldus uit: ‘Alle wettiglijk gemaakte overeenkomsten strekken 
dengenen die dezelve hebben aangegaan tot wet.’ Het heeft iets onbehoor-
lijks het eens gegeven woord te breken. In een goed georganiseerde samen-
leving moeten bovendien de rechtsgenoten kunnen afgaan op de tot hen 
gerichte uitlatingen van anderen: pacta sunt servanda.
Nu laat ons deze laatste formulering niet zonder enige problemen. In de 
vorm waarin dit adagium hier staat, is het niet Romeins, maar gaat het 
terug op paus Gregorius IX (circa 1170-1241), die het opnam in zijn in 1234 ver-
schenen verzameling Decretalen (I, 35,1). Waarom vond de paus het nodig 
dit beginsel op te schrijven, te codificeren? Blijkbaar is het niet altijd en 
overal geheel vanzelfsprekend dat partijen zonder meer gebonden zijn aan 
contractuele afspraken waarvan ze spijt gekregen hebben. Kennelijk was 
het in de dertiende eeuw noodzakelijk om een dergelijke regel tot wet te ver-
heffen en aldus hetzij het bestaan en de gelding ervan te confirmeren, hetzij 
die regel als nieuwe regel in te voeren. Dat is immers dikwijls de reden voor 
rechtsoptekening: ofwel een bestendig gebruikte regel slijt met de tijd af en 
het wordt de vraag wat de waarde van die regel nog is. Indien handhaving 
de voorkeur verdient boven afschaffing, dan is verheffing tot wet een mid-
del tot bestendiging van die regel. Daarnaast bestaat de mogelijkheid dat 
de wetgever het nodig oordeelt om te breken met een bepaalde praktijk en 

* Prof. mr. E.J.H. Schrage is hoogleraar burgerlijk recht aan de Universiteit van Amsterdam.
1 Numeri 30:2.
2 Jacobus 5:12, uitgebreider dan hetzelfde logion van Jezus in de Bergrede (Matth. 5:34).
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een nieuwe imperatief voor te schrijven. Ook dan is de invoering van een 
nieuwe wettelijke bepaling een voor de hand liggende methode.
Dat laatste deed zich hier voor. Wij zijn omtrent de wordingsgeschiedenis 
van de regel pacta sunt servanda tamelijk goed ingelicht door de vroegere 
Münchener hoogleraar Peter Landau.3 In feite gaat de regel terug op een op 
het concilie van Carthago (345-348) vastgestelde canon, die hetzelfde zegt, 
maar dan met aanzienlijk meer woorden. Noch de canon, noch de (veel kor-
tere) regel zijn te vinden in het Decreet van Gratianus, de grote en zeldzaam 
invloedrijke compilatie van het geldende kerkrecht die in 1140 tot stand 
kwam. De regel verschijnt voor het eerst in een aanvullend werk, het Bre-
viarium van Bernardus Papiensis, dat tussen 1188 en 1190 moet zijn versche-
nen.
Nu is er met de rechtswetenschap van de twaalfde eeuw iets bijzonders 
aan de hand. De sporen daarvan zijn in ons dagelijks taalgebruik nog terug 
te vinden. Onze studenten studeren nog steeds rechten, meervoud. Ze stu-
deren rechten, in vorige eeuwen zelfs: de beide rechten, het wereldlijke en 
het canonieke recht. Het eerste, het wereldlijke recht, hield zich bezig met 
het (later aldus genaamde) Corpus iuris civilis van Justinianus, het tweede, 
het kerkelijke recht, met de tegenhanger ervan, het (eveneens later aldus 
genaamde) Corpus iuris canonici. Op tal van punten verschillen beide rech-
ten, maar hier is in het bijzonder van belang dat beide rechten een verschil-
lend antwoord geven op de vraag wanneer contracten eigenlijk partijen 
binden. Het Romeinse recht, en dus ook het wereldlijke recht van de mid-
deleeuwen, ging uit van een zekere typendwang: slechts met een bepaalde 
formaliteit tot stand gebrachte contracten hadden verbindende kracht. 
Men ging in de middeleeuwen van pacta vestita spreken en het zijn de ves-
timenta die verklaren waarom een contract een verbintenis genereert. Als 
zodanig konden onder meer functioneren: een bepaalde oorzaak, bepaalde 
uitgesproken bewoordingen, geschriften, bekrachtiging door middel van 
een eed. Voor het christendom echter gold vanouds het goddelijk bevel van 
de trouw aan het eens gesproken woord. Augustinus had het in zijn trac-
taat over de leugen (De Mendacio) al eens met een prachtige woordspeling 
gezegd: Fides enim appellata est in latina lingua ex eo, quia fit, quod dicitur.4 
Fides, trouw, goede trouw is doen wat je zegt. De vestimenta die Justinianus 
nog nodig had om de verbindende kracht van het contract te verklaren, zijn 
voor het christendom overbodig. Iedere toezegging moet men nakomen. 
Dat kan ook, want voor God, in de kerk, zijn toch allen gelijk? Zeven eeuwen 

3 P. Landau, Pacta sunt servanda. Zu den kanonistischen Grundlagen der Privatautonomie, 
in: Ins Wasser geworfen und Ozeane durchquert: Festschrift für Knut Wolfgang Nörr/hrsg. 
von Mario Ascheri … [et al.], Köln [enz.] 2003, p. 457-474.

4 Augustinus, De Mendacio 20.41, ed. J. Zycha, CSEL 41, Wenen 1900, p. 472, waarover F. Spies, 
De l’observation des simples conventions en droit canonique, Parijs 1928, p. 12 bij noot 2.
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later zullen we diezelfde gedachte terugvinden, maar dan met een uitslui-
tend seculiere lading.
We zagen zojuist de eerste reden om in het bereik van het canonieke recht de 
regel te codificeren dat pacta sunt servanda. Door de gelding van deze regel 
wijkt het canonieke recht van het wereldlijke af en dat moet ondubbelzinnig 
worden vastgesteld. Er is echter nog een tweede reden. Met die verbindende 
kracht van overeenkomsten is nog meer aan de hand. Het Romeinse recht 
van de na-klassieke tijd kende een condictio ob paenitentiam, een rechts-
middel waarmee in het geval van een onbenoemd contract de crediteur zijn 
reeds geleverde prestatie kon terugvorderen, zolang althans de wederpartij 
diens verplichting nog niet was nagekomen. Waarschijnlijk de oudste tekst 
in dit verband is overgeleverd op naam van Ulpianus, een tekst waarin aan 
degene die onder de voorwaarde van vrijlating binnen een bepaalde termijn 
een slaaf aan een ander heeft overgedragen het recht gegeven wordt om in 
geval van spijt daarover zijn slaaf terug te eisen, zelfs als die inmiddels zou 
zijn vrijgelaten.5 Overigens moet ik er meteen bij zeggen, dat volgens de 
belangrijkste glossatoren, Johannes Bassianus, Azo en Hugolinus de vorige 
eigenaar hoogstens een schadevergoeding kon vorderen, geen terugkeer 
van de voormalige slaaf in slavernij.
Minstens zo belangrijk is echter een in 214 onder keizer Flavius Callimor-
phus tot stand gekomen constitutie, behelzende de in de Codex Justinianus 
opgenomen regel van C. 4,65,3 dat bij het huurcontract partijen gedurende 
het eerste jaar van de looptijd ieder moment de overeenkomst konden 
opzeggen zonder boete of schadevergoeding verschuldigd te raken, een 
regeling die nog voortleeft in de huidige bepalingen omtrent de mogelijke 
ontbinding van de huurovereenkomst ingeval de verhuurder het verhuurde 
dringend nodig heeft voor eigen gebruik (art. 7:274 lid 1 sub c jo. lid 3).
Bij de koopovereenkomst speelde het handgeld, de arrha, aanvankelijk uit-
sluitend een rol ten behoeve van het bewijs van het bestaan van de overeen-
komst (arrha confirmatoria), sinds de dagen van Justinianus ook als sanctie 
(arrha poenitentialis). Als de koper een dergelijk ‘rouwgeld’ heeft gegeven, 
dan kan hij van zijn kant dus eenzijdig terugtreden van de overeenkomst, 
maar dan moet hij geacht worden verder te hebben afgezien van de arrha. 
Voor de verkoper van de andere kant geldt dat hij het dubbele van de gege-
ven arrha dient te restitueren als hij zijnerzijds de overeenkomst wil ontbin-
den. Via de Code civil (art. 1590) is dit instituut in het Burgerlijk Wetboek van 
1838 terechtgekomen (zie art. 1500 (oud) en 1637e (oud) BW). In het Duitse 

5 Dig. 12.4.5.1 (Ulpianus 2 disp.) Si servum quis tradiderit alicui ita, ut ab eo intra certum tem-
pus manumitteretur, si paenituerit eum qui tradiderit et super hoc eum certioraverit et 
fuerit manumissus post paenitentiam, attamen actio propter paenitentiam competit ei 
qui dedit. plane si non manumiserit, constitutio succedit facitque eum liberum, si nondum 
paenituerat eum qui in hoc dedit.
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recht en het Zwitserse recht is het instituut eveneens bekend, en wel als An- 
of Draufgeld, Draufgabe (§ 336 e.v. BGB, respectievelijk art. 158 OR).
Niet identiek, maar wel enigszins verwant is het beding van wederinkoop 
(art. 1665 C.c., art. 1555 BW (oud)), het soms in een verkoopcontract opgeno-
men beding dat de verkoper het recht geeft om het door hem verkochte goed 
binnen een bepaalde tijd terug te nemen, tegen terugbetaling van de prijs en 
toebehoren. De gelijkenis met een verkoop onder ontbindende voorwaarde 
is zo sterk, dat dit beding als zodanig de invoering van het BW van 1992 niet 
heeft overleefd, maar in ieder geval is het een voorbeeld van een situatie 
waarin het Romeinse recht een contractspartij die zich heeft bedacht de 
gelegenheid niet onthoudt om van de overeenkomst terug te treden.
Het is verleidelijk om aan dit viertal op het eerste gezicht geïsoleerde geval-
len waarin sprake is van de mogelijkheid om spijt te krijgen en daaraan 
rechtsgevolgen te verbinden, zelfs voor inmiddels voltooide rechtshande-
lingen nog een aantal moderne voorbeelden toe te voegen, namelijk al die 
wettelijke bepalingen waarin sprake is van een bedenktijd. De bepaling 
van artikel 8:25 BW, inhoudende dat de afzender (overigens niet de ver-
voerder) bevoegd is de vervoerovereenkomst op te zeggen zolang de te ver-
voeren zaken nog niet ter beschikking van de vervoerder zijn gesteld, mits 
hij althans de vrachtprijs betaalt, wekt associaties met het oude instituut 
van het handgeld. De Embryowet kent een bedenktijd voor meerderjarigen 
die hun geslachtscellen ter beschikking willen stellen ten behoeve van de 
zwangerschap van een ander of ten behoeve van wetenschappelijk onder-
zoek. Bij alle verdere waarborgen waarmee dit een en ander omgeven is, 
kan de betrokkene bovendien voor zover de geslachtscellen nog niet zijn 
gebruikt, die terbeschikkingstelling te allen tijde, zonder opgaaf van rede-
nen, herroepen. Soortgelijke regels voor wetenschappelijk onderzoek met 
proefpersonen zijn te vinden in de Wet medisch-wetenschappelijk onder-
zoek met mensen.
De koopovereenkomst met betrekking tot een woning komt, indien de 
koper een natuurlijk persoon is die niet handelt in de uitoefening van een 
beroep of bedrijf, tot stand door een akte die aan de koper ter hand wordt 
gesteld. Gedurende drie dagen na deze terhandstelling heeft de koper het 
recht de koop te ontbinden. Iets dergelijks geldt op grond van de Europese 
Richtlijn 94/47/EG inzake timeshare ten aanzien van de timesharing-over-
eenkomst. Ook die moet schriftelijk en in het Nederlands worden aange-
gaan en die kent een wettelijke opzegtermijn (bedenktijd) van tien dagen 
of, als de verkoper niet alle noodzakelijke informatie heeft verschaft, zelfs 
van drie maanden na ondertekening van de overeenkomst. In dezelfde 
orde van grootte valt de bedenktijd bij de koop op afstand. Er is echter nog 
meer op komst. Als het aan de Europese Commissie ligt, krijgen consumen-
ten veertien dagen bedenktijd bij elk kredietcontract tot € 50.000. Volgens 
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een voorstel van EU-commissaris Kyprianou van consumentenzaken en 
volksgezondheid moet zelfs een krediet weer ongedaan gemaakt kunnen 
worden als de aankoop van het product waarvoor de lening is afgesloten 
uiteindelijk toch niet doorgaat.
Nu spelen deze moderne voorbeelden in de twaalfde tot dertiende eeuw nog 
geen rol. Toen concentreerde de discussie zich dus alleen rond de eerste vier. 
Ook van dat (relatief beperkte) aantal zou men zich kunnen afvragen (en 
men heeft zich dat ook afgevraagd) of die niet verbonden worden door een 
gezamenlijk, onderliggend beginsel, een jus paenitendi. Thomas van Aquino 
heeft die vraag bevestigend beantwoord. Tot het onmogelijke is niemand 
gehouden, en voor Thomas is het onmogelijke niet alleen het objectief, maar 
ook het subjectief onmogelijke. Iemand die door spijt wordt overmand, ver-
keert in de onmogelijkheid zijn toezegging na te komen. Dat is voor Thomas 
een algemeen beginsel. Hij voegt er echter aan toe dat als iemand zichzelf in 
de onmogelijkheid heeft gebracht (onverschillig of dat nu de subjectieve of 
de objectieve onmogelijkheid betreft), dan dient hij daarvoor te boeten, poe-
nitentiam agere.6 Zes eeuwen later hebben de makers van de Code civil zich 
hetzelfde afgevraagd, maar zij hebben die vraag naar een eventueel onder-
liggend, de bijzondere gevallen verbindend beginsel, ontkennend beant-
woord en dus het jus paenitendi desbewust niet opgenomen, althans niet 
als algemeen beginsel, maar integendeel in artikel 1134 neergelegd dat les 
conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Dat past ook helemaal in het tijdsbeeld van de Franse revolutie en onmid-
dellijk daarna. Liberté en égalité van alle rechtsgenoten is het uitgangspunt. 
Die vrije en gelijke burgers geven hun samenleving vorm overeenkomstig 
hun eigen vrije wil. De verlichting en het natuurrecht, vormgegeven door 
Hugo de Groot en diens navolger Samuel von Pufendorf, door Locke en Rous-
seau, leverden de filosofische grondslagen en uitgangspunten van de Code 
civil.
Nu heeft G.E. Langemeijer er al enige jaren geleden op gewezen dat men 
aan de Code civil (en aan ons Burgerlijk Wetboek zoals het in 1838 werd inge-
voerd) een hoog gehalte aan gerechtigheid kan toeschrijven, mits men zijn 
vooronderstellingen aanvaardt.7 Onder die vooronderstellingen neemt de 
gedachte dat in beginsel ieder normaal mens, zonder onderscheid van zijn 
maatschappelijke omstandigheden, het best voor zijn eigen belangen kan 
opkomen een prominente plaats in. Zij zijn immers allen vrij en gelijk, en 
omdat ieder vrij is en gelijk aan de ander, is er geen reden de een meer rechts-
bescherming te geven dan de ander, om welke reden dan ook. Het doet er 

6 Thoma, STh. II-II, qu. 88, art. 3 ad 2: si vero incidit in impossibiltatem implendi votum ex 
propria culpa, tenetur insuper de propria culpa praeterita poenitentiam agere.

7 G.E. Langemeijer, De gerechtigheid in ons burgerlijk vermogensrecht (6e dr.), bijgew. door 
E.J.H. Schrage (Studiepockets privaatrecht 14), Zwolle 1994, p. 14 e.v.
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niet toe of hij spijt heeft gekregen, het doet er evenmin toe of er sprake was 
van een sociaal of economisch overwicht van de ene partij over de ander: 
het eens gegeven woord bindt: pacta sunt servanda. Het is in ieder geval een 
regel die gemakkelijk in het gehoor ligt en bijna vanzelfsprekend is.
Daar raken we meteen een gevoelig punt, want uit de geschiedenis weten 
we al, dat de regel helemaal niet zo vanzelfsprekend is, maar dat achter die 
regel een wereld aan vooronderstellingen schuilgaat. En de geschiedenis 
lijkt zich te herhalen, want het was in het bijzonder dat uitgangspunt, dat 
axioma, de hypothese van de vrijheid en gelijkheid van alle rechtsgenoten 
die rond de vorige eeuwwisseling, ongeveer een eeuw na de totstandko-
ming van de Code civil, tot middelpunt van hevige kritiek werd. Die kritiek 
kwam erop neer dat mensen helemaal niet vrij en gelijk zijn; integendeel. 
Het is een onacceptabele reductie, dat de wet arm en rijk gelijkelijk zou ver-
bieden om onder een brug te slapen of om een brood te stelen. Mensen wor-
den geboren en groeien op in een sociale context die voor een belangrijk 
deel de keuzes determineren die ze kunnen, mogen en moeten maken. De 
mens is wie hij is bij de gratie van zijn sociale omgeving. Vanaf zijn geboorte 
is hij débiteur de l’association humaine, zoals de in recente tijd weer in de 
belangstelling terugkerende Léon Bourgeois het in 1896 uitdrukte.8 Bij de 
uitoefening van zijn rechten dient het rechtssubject rekening te houden 
met de belangen van zijn rechtsgenoten. Duguit beschouwt het subjectieve 
recht dan ook vooral in zijn fonction sociale.9 Morele en sociale dimensies 
gaan hand in hand en krijgen de overhand over de loutere bewoordingen 
van de afspraak. Ripert vraagt de aandacht voor la règle morale dans les 
obligations civiles.10 Verder naar het oosten wenst Stammler aan alle rechts-
handelingen een objektive, gesellschaftliche Maßstab aan te leggen11 en pleit 
Crome voor materielle, statt bloß formale Gerechtigkeit.12

Aldus is rond de wisseling van de negentiende naar de twintigste eeuw 
in grote delen van Europa een heftig debat gaande. Aan de ene kant staan 
degenen voor wie het eerste lid van artikel 1134 Code civil het uitgangspunt 
is: de overeenkomst strekt tot wet, ook wanneer die wel betreurenswaar-
dig hard uitvalt. Pacta sunt servanda. De autonome mens bepaalt zijn wil 
in vrijheid en daarna moet hij niet zeuren, mag hij geen spijt krijgen, moet 

8 L. Bourgeois, Solidarité, Parijs 1896, p. 116, waarover S. Audier, Léon Bourgeois. Fonder la 
solidarité, Parijs 2007.

9 L. Duguit, Les transformations générales du droit privé depuis le Code Napoléon (2e dr.), 
Parijs 1920, p.18.

10 G. Ripert, La règle morale dans les obligations civiles, Parijs 1925 (vierde druk Parijs 1949).
11 R. Stammler, Das Recht der Schuldverhältnisse in seinen allgemeinen Lehren: Studien zum 

Bürgerlichen Gesetzbuche für das Deutsche Reich (Das Recht des Bürgerlichen Gesetzbuchs 
in Einzeldarstellungen; Bd. 5), Berlijn 1897, p. 36.

12 C. Crome, System des deutschen bürgerlichen Rechts, Bd I: Einleitung und allgemeiner Teil, 
Tübingen [enz.], 1900, p. 67.
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hij niet klagen over sociale ongelijkheden. De voordelen lopen in het oog: 
het rechterlijk oordeel wint aan voorspelbaarheid; motivering ervan kost 
weinig of geen moeite en subjectieve vooroordelen en emoties spelen geen 
rol van betekenis. Positivisme en legisme is het wat de klok slaat en dat is 
niet verwonderlijk, gezien de relatief korte tijd die is verlopen sinds de tot-
standkoming van de codificaties. Frankrijk had de hare al eerder voltooid 
gezien. Voor Duitsland is de geschiedenis van de codificaties iets jonger. In 
dat opzicht is het jaar 1879 van groot belang, omdat er toen vier grote vol-
tooid waren, de Zivilprozeßordnung, de Konkursordnung, het Gerichtsverfas-
sungsgesetz en de Strafprozeßordnung. Alleen het Bürgerliches GesetzBuch 
zou nog tot 1 januari 1900 op invoering moeten wachten. Dus geldt artikel 
1134 van de Code civil: Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi 
à ceux qui les ont faites.
Aan de andere kant staan echter degenen voor wie de letter dood maakt, de 
geest daarentegen levend. Dat betekent nog niet zozeer dat dezen het eerste 
lid van artikel 1134 C.c. ongelezen zouden willen laten, neen, maar zij willen 
veeleer een grotere nadruk leggen op het tweede lid, de bonne foi, en op arti-
kel 1135, de équité. Daarnaast willen zij een dynamische inhoud geven aan 
het begrip oorzaak van de overeenkomst (art. 1108 C.c., 1356 BW (oud)) en wil-
len zij andere dergelijke open begrippen en normen gebruiken als breekijzer 
om bepaalde overeenkomsten aan te tasten. Gebondenheid aan de over-
eenkomst wensen zij slechts te aanvaarden voor zover die maatschappelijk 
aanvaardbaar is. In Frankrijk wordt een fraaie terminologie ontwikkeld om 
de van de crediteur verlangde attitude tegenover zijn debiteur te kenschet-
sen. Onlangs nog voerde Jamin een pleidooi voor een solidarisme contrac-
tuelle; Mazeaud vroeg zich af of Loyauté, solidarité, fraternité de toekomst 
van het contractenrecht zouden karakteriseren (het vraagteken in zijn titel 
is overigens niet zonder betekenis),13 maar een wel heel bijzonder bon mot 
staat op naam van Carbonnier: On s’etonnera qu’ à une époque où le ma- 
riage s’était peut-être trop transformé en contrat, certains aient rêvé de trans-
former tout contrat en mariage.14 Van de crediteur mag worden verwacht 
dat hij optreedt als zijns broeders hoeder. Hetgeen het andere kamp als zijn 
sterke zijde beschouwd, menen dezen te kunnen ontmaskeren. Juridische 
dogmatiek, analoge interpretatie, rechtsverfijning, de bedoeling van de wet 
of van de wetgever: het zijn categorieën die alleen maar dienstig zijn om 
de vrijheidsideologie van de Franse revolutie te verhullen. In werkelijkheid 

13 Ch. Jamin, Plaidoyer peur le solidarisme contractuel, in: Le contrat au début du XXIème 
siècle, Etudes offertes à J. Ghestin, Parijs 2001; D. Mazeaud, Loyauté, solidarité, fraternité, la 
nouvelle devise contractuelle?, in: L’avenir du droit, Mélanges en hommage à F. Terré, Parijs 
1999; Ch. Jamin et D. Mazeaud (eds.), La nouvelle crise du contrat, Parijs 2003; L. Grynbaum 
et M. Nicod, Le solidarisme contractuel, mythe ou réalité?, Parijs 2004.

14 J. Carbonnier, Droit civil, Les obligations (22e druk), Parijs 2000, nr. 114.
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belemmeren die het zicht op het primaat van de wil, dat instrument van 
ongebreideld egoïsme, dat in het kamp van de aanhangers van de verlich-
ting als enige categorie een verklaringsmodel biedt voor de gebondenheid 
van partijen aan hun overeenkomsten, ondanks hun individuele verlangen 
daarvan terug te treden, hetzij om subjectieve, hetzij om sociale redenen.
Zo staat rond de wisseling van de negentiende naar de twintigste eeuw de 
autonome mens tegenover de solidaire mens; pacta sunt servanda tegenover 
de opdracht om custos fratris (Gen. 4:9) te zijn. Het was een heftig debat. Her-
man Kantorowicz wijdde er ruim honderd jaar geleden (in 1906) een strijd-
schrift aan onder de naam Der Kampf um die Rechtswissenschaft.15 In 2006 
voorzag de Bochumer hoogleraar Muscheler het werk van een lange inlei-
ding. Uitgeverij Nomos gaf het geheel nogmaals uit.16 In dat strijdschrift 
poogt Kantorowicz waarborgen te identificeren voor een aanvaardbare 
rechterlijke oordeelsvorming. Hij vindt die in een aantal formele, uitwen-
dige kenmerken, zoals de eed waardoor de rechter gebonden is, de collegiale 
besluitvorming, de rechtspraak in twee feitelijke instanties onder controle 
van een cassatierechter en hij wenst daar dan nog naar Zwitsers voorbeeld 
vrije verkiezingen van de rechters aan toe te voegen. De criteria die hij aldus 
onderscheidt, zijn echter uitsluitend formeel van aard en blijven aan de 
 buitenzijde. Dat is zowel de sterke alsook de zwakke kant van zijn betoog. Bij 
en voor Kantorowicz zijn die uitwendige categorieën bij uitstek dienstbaar 
aan zijn pogen de gestolde en verstokte structuren uit de Duitse Keizertijd 
te doorbreken en langs die weg door te stoten naar een recht op menselijke 
schaal, maar het ontbreken van materiële criteria begon zich al spoedig te 
wreken. Het is een diepe tragiek dat deze opvatting van de rechter als laat-
ste toevlucht voor de rechtzoekende gevaren van ongekende orde in zich 
bleek te bergen. De verlangde objektive, gesellschaftliche Deutung van open, 
ook wettelijke normen bleek in de praktijk van de Weimarrepubliek gesteld 
te kunnen worden in dienst van de totalitaire ideologie die leidde tot de na-

15 Gnaeus Flavius (pseudoniem van Hermann Ulrich Kantorowicz), Der Kampf um die Rechts-
wissenschaft, Heidelberg 1906, mit einer Einleitung dazu herausgegeben von Karlheinz 
Muscheler, Baden-Baden 2002.

16 Over Kantorowicz: K.H. Muscheler, Hermann Ulrich Kantorowicz: eine Biographie [Frei-
burger rechtsgeschichtliche Abhandlungen, N.F., Bd. 6], Berlijn, dez., Relativismus und 
Freirecht: ein Versuch über Hermann Kantorowicz [Freiburger rechts- und staatswissen-
schaftliche Abhandlungen ; Bd. 44], Heidelberg 1984; J. Schröder, Hermann Kantorowicz, 
in: G. Kleinheyer, J. Schröder (Hrsg.), Deutsche und europäische Juristen aus neun Jahr-
hunderten: eine biographische Einführung in die Geschichte der Rechtswissenschaft 4. 
Aufl. Heidelberg 1996, p. 227; D. Ibbetson, Hermann Kantorowicz (1877-1940) and Walter 
Ullmann (1910-1983), in: J. Beatson, R. Zimmermann, Jurists Uprooted. German-speaking 
Émigré Lawyers in Twentieth Century Britain, Oxford 2004, p. 269-298.
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tionaalsocialistische staat.17 Na de Machtergreifung door de nationaalsocia-
listen in 1933 was Kantorowicz onder de allereersten die uit hun ambt gezet 
werden. Na een kort verblijf in New York belandde hij in 1934 in Engeland; 
in 1935 kreeg hij een leerstoel in Cambridge.
Hoe paste Kantorowicz in het geestelijke klimaat van die gerenommeerde 
universiteit? Hoe vond hij die zich zozeer had geprofileerd in de strijd om 
de Freirechtsschule zijn plaats in Engeland? Allereerst en vooral omdat hij 
een ongeëvenaard, internationaal gerespecteerd kenner van het Romeinse 
recht in de middeleeuwen was. Al spoedig publiceerde hij zijn levenswerk, 
nog steeds een van de klassiekers van de rechtsgeschiedenis: Studies in the 
glossators of the Roman law.18 Daarmee bevestigde hij in alle opzichten zijn 
roep als vooraanstaande geleerde, een roep die hij reeds had gevestigd met 
onder meer zijn tweedelig werk over de dertiende-eeuwse strafrechtsjurist 
Gandinus19 en zijn editie van het biografische en bibliografische werk van 
de vijftiende-eeuwse jurist Diplovatatius.20

Een debat vergelijkbaar met datgene waartoe op het continent Kantoro-
wicz reeds in 1906 zijn invloedrijke steentje had bijgedragen, kende in 
Engeland echter geen parallel. In 1881 had Mr Justice Holmes21 een beschou-
wing gegeven waarin hij het contract kenschetst als een wager, een wed-
denschap: I assure you of a certain event (which may or may not be in my 
control) and I pay in case of failure.22 Het contract is de bron van zekerheid 
omtrent toekomstige gebeurtenissen en het contractenrecht dient ertoe om 
de rechterlijke beslissingen in geval van geschillen tussen partijen zodanig 
te systematiseren dat deze partijen (en hun juristen) daaraan richtlijnen 
voor komende gevallen kunnen ontlenen: pacta sunt servanda. Inderdaad, 
Holmes heeft nauwelijks of geen bestrijding gevonden. Pas in 1944 nam 
Buckland het punt weer op.23 Nog tot op de dag van vandaag speelt de goede 
trouw in het Engelse contractenrecht nauwelijks een rol, of, zoals Browns-

17 F. Börner, Die Bedeutung der Generalklauseln für die Umgestaltung der Rechtsordnung 
in der nationalsozialistischen Zeit [Europäische Hochschulschriften Unterreihe Reihe 2, 
Rechtswissenschaft] Frankfurt am Main [u.a.] 1989.

18 H.U. Kantorowicz, Studies in the glossators of the Roman law: newly discovered writings of 
the twelfth century, Cambridge 1938, Repr. with add. et corr. by Peter Weimer, Aalen 1969.

19 H.U. Kantorowicz, Albertus Gandinus und das Strafrecht der Scholastik, Deel: I: Die Praxis: 
ausgewählte Strafprozessakten des dreizehnten Jahrhunderts nebst diplomatischer Ein-
leitung. II: Die Theorie: kritische Ausgabe des Tractatus de maleficiis nebst textkritischer 
Einleitung, Berlijn 1907-1926.

20 H.U. Kantorowicz, F. Schulz, De claris iuris consultis/Thomas Diplovatatius Bd. 1: Lebens-
geschichtliche Einleitung/von H. Kantorowicz. … [Romanistische Beiträge zur Rechtsge-
schichte; Heft 3], Berlin [enz.] 1919.

21 A.A. Posner, The essential Holmes. Selections form the Letters, Speeches, Judicial Opinions 
and Other Writings of Oliver Wendell Holmes Jr., Chicago 1990.

22 Oliver W. Holmes Jr, The common law, Boston 1881, p. 297-303.
23 W.W. Buckland, The Nature of Contractual Obligations, [1944] 8 Cambridge Law Journal, 

p. 47.
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word, hoogleraar aan het King’s College te Londen, het onlangs uitdrukte: 
English law resists the adoption of an explicit good faith standard.24 Over die 
gedachte valt heel veel te zeggen, maar zij vindt in ieder geval een parallel 
in de (in de ogen van buitenstaanders dikwijls) opvallende weerstand tegen 
het gebruik van extrinsic evidence bij de interpretatie van contracten. Zijn 
de woorden ervan duidelijk, dan mag een rechter geen beroep doen op deze 
extrinsic evidence. Slechts als de bewoordingen ambigu zijn of, in hun letter-
lijke betekenis, geen redelijke zin hebben, dan kunnen andere gedragingen 
of uitlatingen van partijen aan de orde komen.25

2 Probleemstelling

Tot zover de achtergrond. Op het continent woedde rond de wisseling van 
de negentiende naar de twintigste eeuw een hevig debat tussen enerzijds 
de aanhangers van het beginsel dat pacta sunt servanda, dat overeenkom-
sten tot wet strekken (hoe hard die wet ook moge zijn), anderzijds de aan-
hangers van een beginsel dat partijen tot elkaar staan in een verhouding 
die geregeerd wordt door de goede trouw, dat crediteuren niet alleen hun 
eigen belangen mogen dienen maar ook rekening moeten houden met die 
van de wederpartij, met diens sociale positie, met de zwaarte van de gevol-
gen die een ongewijzigde nakoming van het overeengekomene voor hem 
zou kunnen hebben, kortom: een debat tussen aanhangers van de leer van 
de autonome, respectievelijk van de solidaire mens. Dat is historisch van 
belang, maar hetzelfde debat heeft ook een actueel belang, een belang dat 
boven de betekenis van de open normen voor ons burgerlijk recht uitgaat. 
Bij wege van arbeidshypothese wil ik de veronderstelling uiten, dat het 
mogelijk is een glijdende schaal te maken, waarbij aan het ene extreem de 
autonome, aan het andere de solidaire mens staat. Als wij moderne rechts-
stelsels op deze schaal een plaats zouden moeten (willen) geven, dan ligt 
het voor de hand dat het Engelse recht eerder aan de kant van de autonome 
dan aan de kant van de solidaire mens zijn plaats vindt, het Nederlandse 
recht andersom.
Dat gezegd zijnde, dringt zich een verdere vraag op, de vraag naar de foren-
sische betekenis van dit onderscheid. Maakt het voor concrete vraagstuk-
ken werkelijk een groot verschil of men die oplost naar Engels dan wel 
naar Nederlands recht, voor het doel van dit opstel gesteld in die eerste, 
respectievelijk in die tweede categorie, dus de beslissing voorlegt aan een 

24 R. Brownsword, Contract Law. Themes for the twenty-first century (2nd ed.), Oxford 2006, 
p. 110.

25 Zie echter onlangs het pleidooi van Lord Hoffmann voor een minder terughoudend beleid 
in Investors Compensation Scheme Ltd v West Bromwich Building Soc. [1998] 1 WLR 896; 
[1998] 1 All E.R. 98; Treitel-Peel nr. 6-006.
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aanhanger van de theorie van de autonome dan wel aan een aanhanger 
van de theorie van de solidaire mens? Valt er iets te zeggen over de rol die 
de subjectieve gesteldheid van partijen speelt bij de beoordeling van de 
rechtsgevolgen van het contract? Worden de gevolgen van de armoede van 
de ene partij, diens specifieke deskundigheid, diens spijt, werkelijk anders 
beoordeeld naar Common law of Civil law? Wij zullen die vragen behande-
len rond de drie levensfasen van het contract en dus aandacht besteden aan 
de totstandkoming, de tenuitvoerlegging en het tenietgaan ervan.

3 De totstandkoming van het contract

3.1 Wettelijke maatregelen ter bescherming van de economisch 
zwakkere partij

3.1.1 De arbeidsovereenkomst

Een al oude wettelijke regeling ter bescherming van de economisch zwak-
kere partij is die betreffende de arbeidsovereenkomst, thans titel 10 Boek 7 
BW. Het staat partijen niet vrij een overeenkomst die voldoet aan de mate-
riële eisen van een arbeidsovereenkomst anders te benoemen om daarmee 
toepassing van de bepalingen van die titel te voorkomen. Etikettenschwin-
del wenst de wetgever buiten de deur te houden; de werkgever kan, ondanks 
diens economische overwicht, de werknemer daartoe niet dwingen. Dienst-
verband en loon zijn blijkens artikel 7:610 BW de constitutieve elementen 
van de arbeidsovereenkomst, ongeacht de benaming die partijen aan de 
overeenkomst geven en ongeacht de bedoeling van partijen bij het sluiten 
van de overeenkomst. Zo is het in Nederland al sinds 1907, maar talloos zijn 
de pogingen geweest om aan de consequenties van de dwingendrechtelijke 
regeling te ontkomen, sed frustra. Ik geef drie voorbeelden.
Oudere Amsterdammers herinneren zich het tafereel ongetwijfeld. Voor de 
bioscoop stond een keurige heer, gehuld in blauw of rood livrei. Hij stond 
naast de kassa, aanhoorde van de bezoeker diens wensen, gaf die door aan 
de caissière, nam het geld in ontvangst, schoof dat naar binnen, ontving 
de kaartjes van de caissière benevens het wisselgeld en gaf dat door aan de 
klant. Deze laatste gaf dan een kleinigheid als fooi aan de man in de livrei. 
Boze tongen beweerden dat deze arbeidsplaatsen zeer geliefd waren. Men 
zou zelfs bereid zijn een zekere pachtsom te betalen voor het voorrecht om 
voor de aanvang van de voorstelling deze werkzaamheden te mogen ver-
richten. Kennelijk waren die zowel winstgevend als overbodig.
Het instituut heeft jarenlang bestaan. Op zekere dag bedacht echter iemand 
dat het de bioscoopleiding was die de plaats bepaalde waar de werkzaam-
heden moesten worden uitgevoerd, die de uren bepaalde waarop de arbeid 
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moest worden verricht, die de werkkleding voorschreef tot aan de kleur 
toe, die voorschriften gaf over de wijze waarop de werkzaamheden moes-
ten worden uitgevoerd. Kortom, de relatie tussen de bioscoop en de keurige 
heer in de livrei was er een van ondergeschiktheid: er waren voldoende 
elementen aanwezig om te spreken van een overeenkomst waarbij de ene 
partij zich verbindt in dienst van de andere tegen loon gedurende zekere 
tijd arbeid te verrichten. Als voor de ene partij gelezen wordt werknemer en 
de andere wordt begrepen als werkgever, dan herkennen we onmiddellijk 
de thans in artikel 7:610 BW neergelegde definitie van de arbeidsovereen-
komst.
Was het dan geen pachtovereenkomst? Misschien wel, maar als een over-
eenkomst zowel voldoet aan de omschrijving van artikel 7:610 lid 1 BW als 
aan die van een andere bijzondere soort overeenkomst, dan zijn de bepa-
lingen die gelden voor de arbeidsovereenkomst van toepassing naast de 
bepalingen die gelden voor de andere overeenkomst, en in geval van strijd 
gaan de bepalingen inzake de arbeidsovereenkomst voor. Aldus uitdrukke-
lijk artikel 7:610 lid 2 BW. En dan komt het: op het moment dat een zekere 
contractuele relatie, zoals hier tussen de man in de livrei en de bioscoop, 
als arbeidsovereenkomst moet worden aangemerkt, impliceert dat tal van 
gevolgen: de werkgever is verplicht de werknemer zijn loon op de bepaalde 
tijd te voldoen (art. 7: 616 BW); als er geen loon is overeengekomen, heeft de 
werknemer recht op het loon dat ten tijde van het sluiten van de arbeids-
overeenkomst voor arbeid als de overeengekomene gebruikelijk was; op die 
loonbetaling is de Wet op het minimumloon van toepassing. De Wet op de 
loonbelasting is van toepassing en zo kunnen we nog een poosje doorgaan. 
Vakantiegeld, ziektegeld, WW, WAO, kortom: er staat niemand meer naast 
de caissière van de bioscoop om deze overbodige werkzaamheden te ver-
richten.
Waren deze gevolgen niet te vermijden geweest door nog nadrukkelijker 
de overeenkomst als een pachtcontract te afficheren? Hielp het dan niet 
wanneer beide partijen uitdrukkelijk verklaarden dat zij geen arbeidsover-
eenkomst, maar een ander soort overeenkomst wensten aan te gaan? Die 
vraag moet ontkennend worden beantwoord, naar de Zuid Europa Stichting 
moest ervaren. Het ging daarbij om het volgende. De Zuid Europa Stichting 
was een reisbureau dat groepsreizen naar zonnige oorden en dreven orga-
niseerde. Als reisleidster wierf zij (ook) onder studenten die de taal van het 
land in kwestie studeerden. De beloning bestond uit gratis onderdak in 
hetzelfde hotel als de klanten, gratis spijs en drank in het hotel, alsmede 
een zakcentje. Daartegenover diende de reisleidster gedurende enige tijd 
in de morgen, middag en avond zich voor consultatie door de klanten van 
het reisbureau gereed te houden, inlichtingen te verstrekken, klachten te 
verhelpen, behulpzaam te zijn bij het alarmeren van de dokter, enzovoort. 
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Een beperkte hoeveelheid werkuren tegenover veel vrije tijd in een zonnig 
vakantieoord, wat wil een student nog meer?
In dit geval minstens het minimumloon. Het reisbureau bepaalt de aard van 
de werkzaamheden, de plaats waar zij moeten worden verricht, de tijdstip-
pen waarop. Het betaalt een zeker loon, zij het een schamel loon. Kortom, 
alle elementen van de arbeidsovereenkomst zijn aanwezig, maar dat bete-
kent dan ook dat de Zuid Europa Stichting de Wet op het minimumloon in 
acht dient te nemen, loonbelasting dient in te houden, sociale premies, de 
Ziekenfondswet. Het impliceert dat de hostess recht heeft op vakantieda-
gen en op bescherming van haar werktijden.26 Onnodig te zeggen dat de 
Zuid Europa Stichting failliet is.27

Tot op de dag van vandaag trachten mensen te ontkomen aan de dwingend-
rechtelijke regels van de arbeidsovereenkomst. In een brief van 2 januari 
1991 berichtte Ventura Data Holdings BV, voorheen genaamd Iepenlaan 
Beheer BV, te Bloemendaal aan Robert Jan Hendrik Klant onder meer:

‘Hierbij bevestig ik je de vertrouwelijke nadere afspraken, welke wij 
gemaakt hebben. In principe ga ik er van uit, dat je circa 180 dagen 
per jaar [als bootsman] voor mij werkzaam bent. Bij een budget van  
f 18 000 betekent dit een vergoeding van f 42 per bootdag. Als boot-
dag beschouw ik niet alleen de dagen op zee, doch ook de dagen dat 
je cursus volgt resp. bij Aluboot voor mij toezichtswerkzaamheden 
uitvoert resp. in de haven onderhoudswerkzaamheden aan het 
schip. Let wel, dat ik in de bijlage ook een cursus “Zeil maken” heb 
toegevoegd.’

Enige maanden later bracht Ventura enige wijzigingen aan in deze ‘vertrou-
welijke nadere afspraken’. Op 31 mei 1991 zond Ventura aan Klant een brief 
met de volgende inhoud:

‘Hierdoor delen wij U mede dat met ingang van 1 juni 1991 Uw salaris 
zal bedragen: f 960 per maand + 8% vacantietoeslag. Uw dienstver-
band met ons heeft betrekking op 9 werkdagen per maand.’

Gaat het hier nu om een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd voor 180 
dagen per jaar (aldus Klant) en had hij dus recht op het naar rato van dat 
aantal dagen verschuldigde minimumloon of ging het om een afroepcon-

26 HR 30 oktober 1981, NJ 1982, 436 m.nt. CJHB (Reisbureau Zuid-Europa v/h Zuid-Europa Stich-
ting/Helene van der Zee).

27 HR 14 februari 1986, NJ 1986, 517.
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tract, waarbij geen minimumloon verschuldigd is? De Hoge Raad oordeelde 
die vraag zonder belang. Het maakt niet uit:

‘Dienstbetrekkingen waaraan, geheel of ten dele, een “oproepcon-
tract” ten grondslag ligt zijn niet uitgesloten van de werking van de 
Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag.28 Ook voor de uit 
hoofde van de aanvullende overeenkomst gewerkte dagen heeft 
Klant derhalve, in aanmerking genomen dat uit de gedingstukken 
niet blijkt dat Ventura zich erop heeft beroepen dat niet aan de ver-
eisten voor toepassing van genoemde wet werd voldaan, aanspraak 
op het minimumloon.’29

Uitdrukkelijke bescherming van de zwakkere partij dus, de arbeider. Dat 
was ook de strekking van de afschaffing van het aloude arbeidsreglement,30 
een verouderd instituut ter regeling van collectieve arbeidsvoorwaarden 
buiten de cao om dat, in samenhang met een beding in de arbeidsover-
eenkomst dat de werkgever de bevoegdheid daartoe gaf, de werkgever de 
mogelijkheid verschafte om arbeidsvoorwaarden eenzijdig te wijzigen. In 
het nieuwe artikel 7:613 BW wordt een compromis gevonden tussen het 
belang van de werknemers bij een adequaat niveau van bescherming tegen 
eenzijdige wijziging enerzijds en dat van de werkgevers om de arbeidsvoor-
waarden collectief te kunnen ordenen anderzijds, met behoud van de cen-
trale verantwoordelijkheid van werknemers- en werkgeversorganisaties.
Bescherming van de zwakkere partij is uitgangspunt, maar soms wordt de 
soep toch iets minder heet gegeten dan hij zojuist werd opgediend. Tien jaar 
geleden overwoog de Hoge Raad

‘dat partijen die een overeenkomst sluiten die strekt tot het verrich-
ten van werk tegen betaling, deze overeenkomst op verschillende 
wijzen kunnen inrichten, en dat wat tussen hen heeft te gelden 
wordt bepaald door hetgeen hen bij het sluiten van de overeenkomst 
voor ogen stond, mede in aanmerking genomen de wijze waarop zij 
feitelijk aan de overeenkomst uitvoering hebben gegeven en aldus 
daaraan inhoud hebben gegeven.’31

Er blijkt een toenemend getal van zeer gezochte aanbieders van arbeid op 
de arbeidsmarkt te zijn die vanwege de zeldzaamheidswaarde van hun 
bekwaamheden geenszins als de economisch zwakkere partij kunnen wor-

28 Wet van 27 november 1968, Stb. 657.
29 HR 24 mei 2002, NJ 2003, 708 (Klant/Ventura Data Holdings).
30 Wet van 14 februari 1998, Stb. 107.
31 HR 14 november 1997, NJ 1998, 149 (Groen/Schoevers).
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den aangemerkt. Zij stellen hun eigen voorwaarden en van ondergeschikt-
heid is, hoewel de opdrachtgever onmiskenbaar opdrachten kan geven ten 
aanzien van de wijze waarop de werkzaamheden moeten worden verricht, 
nauwelijks of geen sprake.
Daarmee rijst de vraag of partijen inmiddels toch niet de vrijheid hebben 
de wettelijke voorschriften aangaande de arbeidsovereenkomst ter zijde te 
schuiven. Het ligt niet erg voor de hand zulks aan te nemen en de Hoge Raad 
geeft dan ook een ontkennend antwoord op die vraag.32 De buschauffeur 
Van Houdts sloot desbewust geen arbeidsovereenkomst, maar een overeen-
komst tot vennootschap onder firma. Die keuze hing waarschijnlijk samen 
met de eisen die de Rijksdienst voor het Wegverkeer wel stelt aan werkne-
mers, maar niet aan zelfstandige rijders. Als echter naderhand Van Houdts 
slaagt in het bewijs dat binnen de relatie tussen partijen wel degelijk sprake 
is van ondergeschiktheid en dat ook voor het overige aan de vereisten voor 
het bestaan van een arbeidsovereenkomst is voldaan, dan moet het bestaan 
van een arbeidsovereenkomst worden aangenomen, met alle gevolgen van 
dien. In de zaak van de beurspromovendi die eindigde met het arrest van de 
Hoge Raad van 14 april 2006, NJ 2007, 447 verwierp de rechtbank het betoog 
van de Universiteit van Amsterdam dat de beurspromovendi heel goed wis-
ten waarom en ook bewust aanvaardden dat ze op een andere basis dan een 
arbeidsovereenkomst werkzaam zouden zijn. De rechtbank stelde

‘voorop dat aan partijen een zekere vrijheid toekomt om hun rechts-
verhouding in te richten en dat in die zin rekening moet worden 
gehouden met de kwalificatie die partijen aan hun overeenkomst 
hebben gegeven en met de bedoelingen van partijen, … Dit neemt 
niet weg dat de feitelijke situatie, te weten de wijze waarop partijen 
in de praktijk aan hun rechtsverhouding uitvoering hebben gegeven, 
kan leiden tot het oordeel dat rechtens sprake is van een arbeidsover-
eenkomst.’

De Hoge Raad liet die beslissing in stand. De zwakkere positie van de onder-
geschikte verdient bescherming, zeker als partijen aan hun overeenkomst 
uitvoering geven op een wijze waarin die ondergeschiktheid tot uitdruk-
king komt. De kwalificatie van de overeenkomst wordt dus niet bepaald 
door de naam die partijen aan de overeenkomst geven, maar door hetgeen 
partijen bij het sluiten van de overeenkomst voor ogen staat met betrekking 
tot de wijze waarop die overeenkomst gestalte moet krijgen of door hetgeen 
de wet daaromtrent imperatief bepaalt. Daarmee is ook de vraag beant-

32 In zijn arresten van 14 april 2006, NJ 2007, 447 en 15 december 2006, NJ 2007, 448 m.nt. prof. 
mr. E. Verhulp onder NJ 2007, 449 (ABVA & Kabo/UvA).
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woord of het de rechter vrijstaat om ambtshalve het sociale belang van de 
bescherming van de economisch zwakkere aan zijn beslissing ten grondslag 
te leggen, dan wel of hij eerst na een beroep van de desbetreffende partij 
dat aspect van de zaak in het geding mag betrekken. Hetgeen partijen heb-
ben beoogd, is mede, zij het niet (zonder meer) beslissend voor de kwalifica-
tie van de overeenkomst.33 Wanneer aldus aan de partijbedoeling voor de 
kwalificatie wel betekenis toekomt, is niet goed voorstelbaar dat de rechter 
zonder over die intenties te zijn ingelicht zijn beslissing fundeert op argu-
menten waarover partijen zich niet hebben uitgelaten. Daarmee in lijn is 
dat de Hoge Raad ook terughoudend is in het aannemen van een ‘geruisloze 
contractsovergang, waarvan voor beide partijen niet duidelijk is wanneer 
zij zich zou hebben voltrokken’.34 Tegelijkertijd is die partijbedoeling niet 
doorslaggevend. Het is al oudere rechtspraak dat het de rechter vrijstaat om 
aan een overeenkomst een uitleg te geven die door geen der partijen is ver-
dedigd, en hij hoeft zelfs partijen niet in de gelegenheid te stellen zich uit te 
leggen over de (voorgenomen) uitleg.35 Iets anders is echter dat het de rech-
ter niet vrijstaat zijn beslissing te baseren op rechtsgronden of verweren die 
weliswaar zouden kunnen worden afgeleid uit in het geding gebleken feiten 
en omstandigheden, maar die door de desbetreffende partij niet aan haar 
vordering of verweer zijn ten grondslag gelegd. Daardoor wordt de weder-
partij immers tekortgedaan in haar recht zich daartegen naar behoren te 
kunnen verdedigen.36 Geheel in die lijn lijkt mij ook de nu reeds gerucht-
makende uitspraak van de Hoge Raad in de zaak Vodaphone/ETC37 te liggen. 
ETC maakte grove winst ten koste van Vodaphone door gebruik te maken 
van uiteindelijk van Vodaphone afkomstige SIM-kaarten. Weliswaar was 
dit (oneigenlijke) gebruik van de SIM-kaarten niet met zoveel woorden door 
de (naar onbestreden vaststond: toepasselijke) Algemene Voorwaarden van 
Vodaphone verboden, maar het hof had toch behoren te onderzoeken of ETC 
‘mede in verband met de aard en strekking van de overeenkomst, ook zon-

33 Aldus ook HR 10 december 2004, NJ 2005, 239 (Diosynth/Groot).
34 Aldus reeds HR 21 maart 1969, NJ 1969, 321 (Heger/Geïllustreerde Pers) en 28 juni 1996,  

NJ 1996, 771 (Van Zuijlen-Verhoef); 5 april 2002, NJ 1993, 124 m.nt. G.J.J. Heerma van Voss 
(ABN-Amro/Mahli).

35 HR 19 februari 1993, NJ 1994, 290 (Gemeente Groningen/Erven Zuidema); HR 23 juni 1995,  
NJ 1996, 566 (FMN/Prêt à porter); HR 21 juni 1996, NJ 1997, 327 m.nt. DWFV (Van Genk/De 
Wild); HR 16 januari 2004, NJ 2004, 164 (X/Atlanta).

36 HR 1 oktober 2004, NJ 2005, 92 (Poort, Sienot & Woltjer vof/Stoppels); HR 24 juni 2005,  
NJ 2006, 46 (Dimopoulos/erven wijlen G.E. van Mierlo-Konings). A.S. Hartkamp, Ambts-
halve aanvulling van rechtsgronden naar Europees recht en naar Nederlands recht (Rede 
uitgesproken bij de aanvaarding van het ambt van hoogleraar in het Europees privaat-
recht aan de Radboud Universiteit Nijmegen op 31 oktober 2007), Deventer 2007.

37 HR 19 oktober 2007, NJ 2007, 565 (Vodafone/ETC). Daarover C.E. Drion, E. van Wechem, Kro-
niek van het vermogensrecht, NJB 2008, p. 933-948.

VRA_1_2008_5.indd.indd   62 28-7-2008   16:32:49

Dit artikel uit Vermogensrechtelijke Analyses is gepubliceerd door Boom juridisch en is bestemd voor anonieme bezoeker



VrA 2008 / 1

63

der dat dit gebruik uitdrukkelijk verboden werd, had behoren te begrijpen 
dat zij zich daarvan diende te onthouden’, want tenslotte worden

‘de rechten en verplichtingen van partijen ten opzichte van elkaar 
niet alleen bepaald […] door hetgeen zij uitdrukkelijk zijn overeen-
gekomen, doch ook door de redelijkheid en billijkheid die hun rechts-
verhouding beheerst. Op grond daarvan moeten zij hun gedrag mede 
laten bepalen door de gerechtvaardigde belangen van de weder-
partij’.

3.1.2 Consumentenbescherming
Vergelijkbare vragen inzake de al dan niet ambtshalve bescherming doen 
zich ook voor bij een ander voorbeeld van legislatieve bescherming van de 
economisch zwakkere, de consumentenbescherming, niet alleen in Neder-
land, maar ook in de ons omringende landen.38 In Frankrijk leek men in de 
jaren tachtig in de rechtspraak absolute prioriteit te geven aan de gedachte 
dat de sterkere partij de rol van hoeder van de wederpartij niet dient te schu-
wen en men ging zelfs zover, dat het de rechter vrijstond om ambtshalve, 
onder het mom van de openbare orde, die beschermingsgedachte in zijn uit-
spraken neer te leggen.39 Die rechtspraak heeft echter niet langer dan tien 
jaar standgehouden. Aanknopende bij de wettelijke regeling van het consu-
mentenkrediet heeft de Cour de Cassation als algemene regel geformuleerd, 
dat de rechter bepalingen met betrekking tot de consumentenbescherming 
slechts kan toepassen als de consument daarop expliciet een beroep doet,40 
en hij zal dus een vordering niet ambtshalve mogen afwijzen wegens het 
niet in acht nemen van in het belang van de debiteur als zwakkere partij 
gegeven vormvoorschriften.
Een vergelijkbare ontwikkeling heeft zich in Duitsland voorgedaan. Teil-
bericht II van de Vorschläge zur Verbesserung des Schutzes der Verbraucher 
gegenüber Allgemeinen Geschäftsbedingungen van maart 1975 stelde in 
These 3, Abs. 3 voor, de rechter de bevoegdheid te geven ambtshalve ook die 
clausules, bedingen en voorwaarden te beoordelen die partijen niet aan 
hem hadden voorgelegd, althans wanneer het verband met de wel voorge-
legde clausule uit de algemene voorwaarden daartoe voldoende sterk was. 
Dat voorstel is echter uiteindelijk afgestuit op de bewoordingen van § 308 
Abs. 1 S. 1 ZPO, dat de rechter uitdrukkelijk verbiedt ultra petita te gaan. Dat 

38 E.Terryn, Bedenktijden in het consumentenrecht. Het herroepingsrecht als instrument van 
consumentenbescherming, Antwerpen 2008 (ook verschenen als diss. KU Leuven 2005). 
Zie ook: C.G. Breedveld-de Voogd, Vorm, vrijheid en gebondenheid bij koop van een woning 
(diss. Leiden), 2007.

39 Cour de Cass. 1ère, 22 mei 1985, Bull. no. 159; Civ. 3ème, 20 november 1985, Bull. no. 153.
40 Cour de Cass. Com. 3 mei 1995, Bull. no. 128; Civ. 1ère, 15 februari 2000, Bull. no. 49.
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verbod geldt ook voor abstrakte Unterlassungs- und Widerrufsklagen, die nu 
eenmaal het leeuwendeel van de door consumentenorganisaties ingestelde 
vorderingen uitmaken.

3.2 Afgebroken onderhandelingen

Het is al ruim vijftig jaar vaste rechtspraak in Nederland dat partijen door 
met elkaar in onderhandeling te treden over het sluiten van een overeen-
komst, tot elkaar komen te staan in een bijzondere, een door de goede trouw 
beheerste rechtsverhouding, die meebrengt dat partijen hun gedrag mede 
moeten laten bepalen door de gerechtvaardigde belangen van de wederpar-
tij.41 Gevolg daarvan kan zijn dat het (een van) partijen niet meer vrijstaat 
om de onderhandelingen (eenzijdig) af te breken. Doet zij dit toch, met ver-
onachtzaming van de belangen van de wederpartij, dan kan zij op vordering 
van de benadeelde partij veroordeeld worden tot schadevergoeding, even-
tueel zelfs het positief contractsbelang (ook al doet dat laatste zich zelden of 
nooit voor). Sinds 1982 hebben zich in de rechtspraak daaromtrent criteria 
ontwikkeld. Vooropgesteld moet worden dat als maatstaf voor de beoor-
deling van de schadevergoedingsplicht bij afgebroken onderhandelingen 
heeft te gelden dat ieder van de onderhandelende partijen – met behoud 
van het uitgangspunt dat zij verplicht zijn hun gedrag mede door elkaars 
gerechtvaardigde belangen te laten bepalen – vrij is de onderhandelingen 
af te breken, tenzij dit op grond van het gerechtvaardigde vertrouwen van 
de wederpartij in het tot stand komen van de overeenkomst of in verband 
met de andere omstandigheden van het geval onaanvaardbaar zou zijn. 
Daarbij dient rekening te worden gehouden met de mate waarin en de wijze 
waarop de partij die de onderhandelingen afbreekt tot het ontstaan van dat 
vertrouwen heeft bijgedragen en met de gerechtvaardigde belangen van 
deze partij. Hierbij kan ook van belang zijn of zich in de loop van de onder-
handelingen onvoorziene omstandigheden hebben voorgedaan, terwijl, in 
het geval onderhandelingen ondanks gewijzigde omstandigheden over een 
lange tijd worden voortgezet, wat betreft dit vertrouwen doorslaggevend 
is hoe daaromtrent ten slotte op het moment van afbreken van de onder-
handelingen moet worden geoordeeld tegen de achtergrond van het gehele 
verloop van de onderhandelingen.42

41 HR 15 november 1957, NJ 1958, 67 (Baris/Riezenkamp); HR 21 januari 1966, NJ 1966, 183 (Booy/
Wisman). M.N. Ruygvoorn, Afbreken van onderhandelingen (Monografieën Privaatrecht, 
deel 5), Deventer 2005.

42 HR 12 augustus 2005, NJ 2005, 467 (CBB/JPO); HR 23 oktober 1987, NJ 1988, 1017 (VSH/Shell); 
HR 4 oktober 1996, NJ 1997, 65 (Combinatie/De Staat); HR 14 juni 1996, NJ 1997, 481 (De Ruij-
terij/MBO); HR 29 februari 2008, LJN BC1855, RvdW 2008, 284 (Shell/A Investments).
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Het Duitse recht is, zeker na de Schuldrechtsreform van 2002, maar ook reeds 
voordien dezelfde richting ingeslagen. Uitgangspunt moet daar zijn dat elk 
der partijen het recht heeft om te allen tijde onderhandelingen te beëindi-
gen, desgewenst zonder opgave van redenen.43 Heeft de wederpartij in het 
vertrouwen op het tot stand komen van de overeenkomst kosten gemaakt, 
dan blijven die, tenzij anders bedongen, in beginsel voor eigen rekening,44 
zij het dat op dat beginsel uitzonderingen denkbaar zijn, namelijk wanneer 
degene die de onderhandelingen afbreekt culpa in contrahendo te verwij-
ten valt. Dat is een heel ingewikkeld begrip. Het gaat terug op een artikel 
van Rudolf von Ihrering: Culpa in contrahendo oder Schadenersatz bei nich-
tigen oder nicht zur Perfektion gelangten Verträgen.45 Aanvankelijk leek het 
vooral toepassing te vinden op gevallen die ook langs andere weg, bijvoor-
beeld met behulp van de onrechtmatige daad, tot een oplossing gebracht 
hadden kunnen worden, zoals het beruchte Linoleumrollenfall.46 Mevrouw 
wilde in een warenhuis linoleum vloerbedekking kopen. De verkoper wilde 
haar een mooie kleur tonen en zette twee rollen opzij om de juiste tevoor-
schijn te kunnen halen. Prompt vielen die twee op mevrouw en haar kind. 
Het warenhuis werd culpa in contrahendo verweten. Eenzelfde beslissing 
nam het BGB toen een leraar op het besneeuwde pad voor een discotheek 
ten val kwam en zijn heup brak. Ook daar werd de aansprakelijkheid van 
de discotheek aangenomen op grond van culpa in contrahendo. Dat wekt 
op zijn minst genomen enige verbazing, omdat de leraar helemaal niet van 
plan was om de discotheek te bezoeken.47 Naar Nederlands recht zou men 
geen culpa in contrahendo nodig hebben om de aansprakelijkheid van het 
warenhuis of van de discotheek vast te stellen, maar ja: Nederland kent ook 
een veel ruimer begrip onrechtmatige daad dan Duitsland.
De rechtspraak in Duitsland heeft het begrip culpa in contrahendo ook toe-
gepast op het ontijdig afbreken van onderhandelingen en de Schuldrechts-
reform heeft vervolgens in dat kader het begrip gecodificeerd in § 311, Abs. 2 
BGB: Ein Schuldverhältnis mit Pflichten nach § 241 Abs. 2 entsteht auch durch 
(1) die Aufnahme von Vertragshandlungen. De verwijzing naar § 241 Abs. 2 
BGB maakt duidelijk dat ook in de precontractuele fase van beide partijen 
gevergd mag worden dat zij rekening houden met de gerechtvaardigde 
belangen van de wederpartij. Als een bank bij een cliënt in het kader van 
onderhandelingen de indruk wekt bereid en in staat te zijn tot het stellen 
van een accreditief en die cliënt op die manier ervan weerhoudt om in te 

43 Rechtspraakoverzicht in MünchKomm BGB/Emmerich, § 311 Rn 213-225, nt. 621.
44 BGH 14 juli 1967, Neue Juristische Wochenschrift 1967, 2199.
45 Jahrbücher für die Dogmatik des heutigen römischen und deutschen Rechts 4 (1861),  

p. 1-112.
46 RG 7 december 1911, RGZ 78, 239.
47 BGH 27 januari 1987, NJW 1987, 2671 (Discoschnee), waarover Raab, JuS 2002, 1041.
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gaan op het aanbod van een concurrerende bank, dan is de eerste aanspra-
kelijk wanneer zij zonder geldige reden de onderhandelingen afbreekt.48 
Hetzelfde geldt voor een toekomstige werkgever die hangende de onderhan-
delingen de sollicitant overreedt om alvast zijn baan op te zeggen om dan 
vervolgens, eveneens zonder opgave van een geldige reden, de onderhande-
lingen af te breken.49 Overigens is deze rechtspraak (en dus ook de bekrach-
tiging ervan in de hercodificatie) in de literatuur heftig gekritiseerd,50 maar 
er worden ook andere geluiden gehoord, zelfs bijval.51 In dit kader moeten 
wij echter daaraan voorbijgaan.
In Frankrijk wordt, evenals in Nederland, uitgegaan van de principiële 
vrijheid van partijen de onderhandelingen af te breken, maar ook daar is 
die vrijheid niet onbeperkt. Naar Frans recht worden de grenzen aan deze 
vrijheid overschreden wanneer de breuk een faute, een onrechtmatige 
daad oplevert.52 Zo beging M. Ossona een onrechtmatige daad jegens de 
aandeelhouders van Peninsular, toen hij hen gedurende de (kortdurende) 
onderhandelingen had overreed een etage van het kantoorgebouw alvast 
te zijnen behoeve leeg te laten staan, er zelfs al overeenstemming was 
over de aanbetaling bij de ondertekening en het restant van de prijs bij de 
overdracht (waarvoor de data al waren vastgesteld) en hij bij de verkopers 
onmiskenbaar de indruk had gewekt de eerste (aan)betaling uit eigen mid-
delen te kunnen verzorgen. Door op de avond voor de ondertekening alsnog 
de onderhandelingen af te breken, beging Ossona een onrechtmatige daad 
jegens de verkopers, die hem verplichtten tot schadevergoeding.53

Er is wel verdedigd dat de grens gelegd moet worden bij het rechts misbruik. 
Dat onderscheid is in zoverre van belang, dat naar Frans recht eerst van 
rechtsmisbruik sprake is, wanneer bij de handelende de uitsluitende bedoe-
ling om de ander te benadelen voorzit. Dit probleem kwam uitdrukkelijk 

48 BGH 26 maart 1981, NJW 1981, 1673 (Staudinger Rn 110).
49 BAH 7 juni 1963, NJW 1963, 1843, 1844.
50 Literatuur bij B. Dauner-Lieb, Kodifikation von Richterrecht, in: W. Ernst, R. Zimmermann, 

Zivilrechtswissenschaft und Schuldrechtsreform, Tübingen 2001, p. 305-329. Mevrouw 
Dauner spreekt zelf van een Blankettermächtigung en verdedigt het standpunt dat van 
partijen verwacht mag worden de wederzijdse rechten en verplichtingen in de onderhan-
delingsfase neer te leggen in een voorovereenkomst.

51 Literatuuur bij S. Lorenz, Schuldrechtsreform 2002. Problemschwerpunkte 5 Jahre danach, 
in: Neue Juristische Wochenschrift 2005, 1889-1896: Erste Erfahrungen zeigen, dass die 
Praxis mit men (gar nicht so) neuen Recht keineswegs überfordert erscheint. Evenzo Graf 
von Westphalen, ZIP (Zeitschrift für Wirtschaftsrecht ) 2005, 51.

52 Ghestin, JCP 2007. I. 155 (rupture abusive des pourparlers: responsabilité délictuelle); ibid. 
157 (… dommages réparables). Anders, met een beroep op Cass. Civ. 17 december 1958, D. 1959, 
33 J. Schwenzer, Aufwendungenersatz bei nicht durchgeführten Verträgen, in: Festschrift 
für Peter Schlechtriem zum 70. Geburtstag, hrsg. von Ingeborg Schwenzer und Günter 
Hager, Tübingen 2003, p. 672-673.

53 Cass. Civ. 1re, 6 januari. 1998: Bull. civ. I, no 7; D. Affaires 1998. 242, obs. J. F.; JCP 1998. II. 
10066, note Fages; Defrénois 1998. 741, obs. D. Mazeaud.
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aan de orde in de zaak van de Banque Franco Allemande tegen Euroloca-
tique. De bank wilde een afdeling leasing (crédit-bail) oprichten en startte 
in 1990 onderhandelingen met Eurolocatique, een bedrijf dat over een grote 
expertise op dat gebied beschikte. De onderhandelingen duurden meer dan 
een jaar. Gedurende dat jaar had Eurolocatique een drietal uitgewerkte voor-
stellen voor samenwerking gepresenteerd en die telkens aangepast aan de 
verlangens van de bank. Als een donderslag bij heldere hemel brak de bank 
uiteindelijk de onderhandelingen af. Eurolocatique verweet de bank een 
onrechtmatige daad en vorderde schadevergoeding; Banque Franco Alle-
mande ontkende iedere aansprakelijkheid, omdat bij haar de intention de 
nuire niet had voorgezeten, maar de bedoeling om een sprong in het duis-
ter te vermijden, met alle financiële risico’s van dien. Uiteindelijk werd de 
bank door de Cour d’Appèl tot een schadevergoeding van FF 180.000 veroor-
deeld wegens onrechtmatige daad en de Cour de Cassation liet dat oordeel 
in stand.54

De Common law kent een aan het Duitse, Franse en het Nederlandse recht 
diametraal tegenovergesteld uitgangspunt. Lord Acker getroostte zich in 
Walford v. Miles55 veel moeite om met een beroep op de contractsvrijheid te 
betogen dat het partijen vrijstaat uitsluitend hun eigen belangen te behar-
tigen en dat van hen niet kan worden gevergd rekening te houden met die 
van de wederpartij. Van hen te verlangen dat zij te goeder trouw zouden 
onderhandelen is, aldus het House of Lords, inherently inconsistent with 
the position of the negotiating party. Als zij de vrijheid over en weer om het 
contract al dan niet te sluiten, de onderhandelingen af te breken op ieder 
gewenst moment (enzovoort) wensen in te perken, dan dienen zij daarvoor 
een aparte overeenkomst te sluiten. Daarbij valt te denken aan afspraken 
als subject to board approval, waarbij partijen de totstandkoming van welke 
verbintenis dan ook uitdrukkelijk afhankelijk stellen van goedkeuring door 
de bevoegde instanties, of een entire agreement-clausule, waardoor partijen 
nog eens benadrukken, dat uitspraken die niet in de uiteindelijke versie 
van het contract zijn neergelegd iedere verbindende kracht ontberen.
Dat Engelse standpunt is wijd verbreid. In het Weens Koopverdrag (CISG) 
ontbreekt dan ook een bepaling inzake de culpa in contrahendo, ofschoon 
tijdens de voorbereidingen over de wenselijkheid ervan ampel is gediscus-
sieerd. Zo is er zelfs een UNCITRAL-ontwerp geweest, dat de clausule be- 
vatte dat in the course of the formation of the contract the parties must observe 
the principles of fair dealing and act in good faith. Uiteindelijk is een midden-

54 Cass. Com 7 januari. 1997: D. 1998. 45, note Chauvel; vgl. 22 avr. 1997: eod. loc.; RTD civ. 1997. 
651, obs. Mestre Cass. civ. 1ère 7 april 1998: D. 1999. 514, note Chauvel; ibid. Somm. 127, obs. 
Schmidt-Szalewski Cass. Com. 11 juill. 2000: CCC 2000, no 174, note Leveneur.

55 Walford v. Miles [1992] 2 AC 128, randnr. 138.
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weg gekozen. De goede trouw vond een plaats in het CISG, maar slechts bij 
de uitleg van de overeenkomsten (art. 7).56

3.3 Anticipated Contracts that do not materialize

Een verwant probleem doet zich voor wanneer een partij in het vertrouwen 
op de totstandkoming van een contract alvast (een gedeelte van) de presta-
tie verricht. Heeft hij recht op betaling daarvan, ook als de onderhandelin-
gen alsnog afspringen? Een Nederlands voorbeeld is dat van de Katwijkse 
haven.57 De aannemer was op aandringen van de wethouder van Katwijk 
alvast gedurende de onderhandelingen over het contract met het bagge-
ren begonnen. Uiteindelijk ging echter het contract naar een ander. Met 
een beroep op de artikelen 1487 en 1488 BW (oud) poogde hij althans beta-
ling voor zijn werkzaamheden te verkrijgen, maar tevergeefs. Die artikelen 
zagen op prestaties die verricht zijn ingevolge een overeenkomst welke later 
nietig werd verklaard. Daarmee kan niet op één lijn kan worden gesteld een 
prestatie die zonder enige verplichting en slechts in de hoop en de verwach-
ting dat een gedane offerte zal worden geaccepteerd, is verricht. Evenmin 
valt uit enig ander wettelijk voorschrift of uit het stelsel der wet af te lei-
den dat zodanige prestatie degene, die daarvan voordeel geniet, verplicht 
tot vergoeding van het nadeel dat door hem die de prestatie verrichtte des-
wege mocht zijn geleden. Dit arrest is gewezen onder vigeur van het oude 
recht. Het is niet onmogelijk dat naar nieuw recht de verrijkingsactie baat 
zou kunnen brengen. Het is echter nog niet zonder meer duidelijk, dat de 
beslissing onder het nieuwe recht werkelijk anders zou uitvallen. Dat bleek 
onlangs nog in de zaak van de Staat tegen Diepemaat.58 Diepemaat was 
exploitant van een aan de openbare weg gelegen tankstation. Hij had aan-
vankelijk voor zijn vergunningen steeds een (‘precario’-)vergoeding betaald 
aan de Provincie Overijssel, maar op zeker moment gingen het beheer en de 
eigendom van de weg over op de Staat. Die wilde de zaak langs privaatrech-
telijke weg aanpakken en stuurde Diepemaat een gebruiksovereenkomst 
toe met daarin een gebruiksvergoeding die vele malen hoger was dan de 
precario. Die wilde Diepemaat niet betalen en hij weigerde de overeen-
komst te ondertekenen. Dus vorderde de Staat de veroordeling van Diepe-
maat tot ondertekening van de overeenkomst en tot betaling van de door 
de Staat vastgestelde vergoedingen over de jaren 1996-2001. De Staat mag 
voor de exploitatie zeker een privaatrechtelijke grondslag prefereren, maar 

56 UNCITRAL Yearbook IX (1978), p. 35-36.
57 HR 18 april 1969, NJ 1969, 336 m.nt. GJS (Katwijkse haven). Over dat arrest onlangs nog  

S. Damminga, De condictio ob rem en haar ontwikkeling in het moderne privaatrecht, in 
Gron O&M nr. XXIII, 2006 p. 47-80.

58 HR 23 juni 2006, NJ 2006, 353 (Staat/Diepenmaat).
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dan is er wel een privaatrechtelijke (huur- of gebruiks)overeenkomst nodig. 
Een overeenkomst eist wilsovereenstemming en ook al is dat voor de Staat 
moeilijk te aanvaarden, het staat Diepemaat vrij om zijn wil te bepalen ten 
aanzien van het sluiten van privaatrechtelijke overeenkomsten, zelfs die 
met de Staat en een dergelijke overeenkomst kan niet onder door de Staat 
eenzijdig te bepalen voorwaarden door de Staat worden afgedwongen. Bij 
gebreke van een deugdelijke overeenkomst is er ook geen grondslag voor de 
vordering tot betaling van het door de Staat verlangde bedrag, nu de Provin-
cie eerder voor het gebruik van de grond de tegenprestatie van de precario-
rechten voldoende achtte.
Het Duitse recht treedt deze problemen tegemoet met behulp van hetzelfde 
begrip culpa in contrahendo, dat we hiervoor al tegenkwamen.
Er is een met die van de Katwijkse haven bijna geheel vergelijkbare zaak 
in het Engelse recht, Regalian Properties v. London Docklands Development 
Corporation, waarin de beslissing eveneens in het nadeel van de aannemer 
uitviel.59 Aangenomen werd dat hij die desbewust in de voorbereidings-
fase van een contract kosten maakt, dat geheel en al voor eigen rekening 
en risico doet, tenzij uitdrukkelijk anders afgesproken is. Daarbij speelde 
in deze zaak een doorslaggevende rol dat partijen hadden afgesproken te 
onderhandelen op de basis van subject to contract. Blijkbaar hadden zij het 
risico verdisconteerd dat de onderhandelingen niet tot het beoogde resul-
taat zouden leiden, het contract niet tot stand zou komen en de met het oog 
op dat contract gedane uitgaven dus tevergeefs zouden blijken te zijn. Jones 
vestigt echter de aandacht op een recente zaak, die in een andere richting 
wijst: Countrywide Communications Ltd v. ICL Pathway Ltd.60 ICL wenste 
mee te dingen naar de order voor de aanleg van een groot computersysteem 
en riep ter voorbereiding van zijn bod de hulp in van Countrywide Com-
munications. Zij bereikten een clear arrangement of understanding. Als 
Countrywide Communications aanvaardbaar zou blijken als contractspart-
ner en het met behulp van Countrywide Communications uit te brengen 
bod succesvol zou blijken te zijn, dan zou ICL een vast contract aanbieden 
aan Countrywide Communications. Tegen het einde van het gehele samen-
werkingsproject aanvaardde echter de vertegenwoordiger van ICL die de 
onderhandelingen had gevoerd, een andere baan. Zijn opvolger had geen 
vertrouwen in Countrywide Communications en gunde het vaste contract 
aan een ander bedrijf, hoewel alle voorwaarden voor een overeenkomst 

59  [1995] 1 W.L.R. 212; [1995] 1 All E.R. 1005, ook gepubliceerd in A. Burrows, E. McKendrick,  
J. Edelman, Cases and Materials on the Law of Restitution (2e druk), Oxford 2005, p. 337-342; 
G.McNeel, Casebook on Restitution. London 1996, p.282-289. Over Anticipated Contracts 
which do not Materialise: Goff and Jones, p. 668 ff.

60 Countrywide Communications Ltd v. ICL Pathway Ltd. [2000] C.L.C. 324; Goff en Jones 
26-010.
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met Countrywide Communications waren vervuld en aanzienlijk meer 
had gepresteerd dan van een normale onderhandelingspartner mag wor-
den verwacht. Nicholas Strauss Q.C. oordeelde het ‘impossible to formulate 
a clear principle which satisfactorily governs the different factual situations 
which have arisen. Perhaps in the absence of any recognition in English law of 
a general duty of good faith in contractual nogatiations, this is not surprising’, 
maar hij trok desalniettemin de conclusie dat

‘undoubtedly the court may impose an obligation to pay for benefits 
resulting from services performed in the course of a contract which is 
expected to, but does not, come into existence … if justice requires it or, 
which comes to much the same thing, if it would be unconscionable for 
the plaintiff not to be recompensed’.

Dat gaat in dezelfde richting als het Duitse en het Nederlandse recht, maar 
het is de vraag of deze ene zwaluw werkelijk de voorbode van de zomer is, 
gegeven het feit dat Strauss deze uitspraak deed in zijn functie van rech-
ter plaatsvervanger (Deputy High Court Judge). Het is afwachten of dit von-
nis werkelijk het gezag van precedent zal verwerven. Vooralsnog blijven de 
Engelsen van mening dat partijen niet met behulp van de goede trouw hun 
conflicten tijdens en na afloop van de onderhandelingen moeten uitvech-
ten, want een rechtsplicht om te onderhandelen is as unworkable in practice 
as it is inherently inconsistent with the position of a negotiating party, zoals 
Lord Denning M.R. het uitdrukte.61 Veeleer zouden ze met behulp van niets 
te raden overlatende voorovereenkomsten hun verhouding gedurende de 
onderhandelingen moeten regelen.62

3.4 Wilsgebreken

3.4.1 Dwaling: spreekplicht tegenover onderzoeksplicht

Een onder invloed van dwaling gesloten overeenkomst is krachtens artikel 
6:228 BW voorts vernietigbaar, indien de wederpartij in verband met het-
geen zij omtrent de dwaling wist of behoorde te weten, de dwalende had 
behoren in te lichten (lid 1 sub b).63

61 Courtney & Fairbairn Ltd v. Tolaini Bros (Hotels) Ltd. [1975] 1 W.L.R. 297.
62 Walford v. Miles, [1992] 2 A.C. 128.
63 Een dergelijk ‘behoren in te lichten’ kan ook in andere kaders dan die van het dwalingsleer-

stuk aan de orde komen; J.M. Barendrecht en E.J.A.M. van den Akker, Informatieplichten 
van dienstverleners, 1999; A.G. Castermans (diss. Leiden), 1992, p. 159-188; J.B.M. Vranken, 
Mededelings-, informatie- en onderzoeksplichten in het verbintenissenrecht, 1989.
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Dat is overigens niet vanzelfsprekend; het Romeinse recht kende niet een 
dergelijke spreekplicht; het Franse recht is eerst aarzelend ertoe overgegaan 
de réticense dolosive aan te merken als een wilsgebrek. Tot diep in de vorige 
eeuw gold aldaar verzwijging van gebreken als een geaccepteerd handels-
gebruik.64 Tegenwoordig wordt zij gesubsumeerd onder le dol, het bedrog 
en is aldus grond voor vernietigbaarheid van de overeenkomst.65 In het 
verzekeringsrecht spreekt dat bijkans vanzelf; verzwijging van relevante 
gegevens is grond voor nietigheid van de polis. Sinds de jaren vijftig van de 
vorige eeuw rust ook op de verkoper van een stuk grond een spreekplicht, 
wanneer hij weet dat toekomstige exploitatie van de te koop aangeboden 
onderneming wegens een bestemmingswijziging van het pand onmoge-
lijk zal zijn,66 respectievelijk dat bebouwing van de als bouwgrond te koop 
aangeboden kavel onmogelijk zal zijn omdat reeds een bouwvergunning 
gegeven is voor een groot flatgebouw, dat alle bezonning zal wegnemen.67 
De professionele verkoper van bouwmaterialen dient de leek te waarschu-
wen die voor zijn huis in aanbouw niet geschikte dakpannen koopt.68 Het-
zelfde geldt voor de verkoper van software voor de computer.69 Naar Duits 
recht wordt de spreekplicht beschouwd als een species van de culpa in con-
trahendo. Sinds de Schuldrechtsreform van 2002 staat ook daar buiten kijf 
dat de spreekplicht en de Gewährleistungspflichten van de verkoper voor de 
onderzoeksplicht van de koper gaan (§ 433 e.v. BGB).
Het Engelse recht is nog zeker niet zover; daar bestaat nog steeds geen gener-
al duty of disclosure.70 Dat hangt ook daarmee samen dat het Engelse recht 
buitengewoon terughoudend is om de debiteur te ontheffen van zijn con-
tractuele verplichtingen in geval van mistake. Pas als de onjuiste voorstel-
ling van zaken rechtstreeks te wijten is aan mededelingen van de wederpar-
tij waarop de debiteur afging en ook mocht afgaan (misrepresentation) staat 
hem een aantal mogelijkheden ten dienste, onder meer tot vernietiging. Als 
we mistake en misrepresentation als de twee extremen van een glijdende 
schaal tegen elkaar zouden afzetten, dan moet non-disclosure ergens tus-
sen beide begrippen in worden geplaatst. Het uitgangspunt is duidelijk: in 
beginsel ligt non-disclosure aanmerkelijk dichter bij mistake (met als con-

64 Cass.civ. 30 mei 1927, DH 1927, 416, S. 1928.1.105 m.nt. A. Breton.
65 X. Thunis, L’obligation précontractuelle d’information: un terrain de choix pour la construc-

tion doctrinale, in Mélanges Michel Cabrillac, Parijs (Litec) 1999, p. 313-323.
66 Cass.com. 27 oktober 1965, Bull. civ. III, no. 534.
67 Cass. civ. 3e, 20 december 1995, Bull. civ. III, no. 268.
68 Cass. Civ. 1re, 3 juli 1985, Bull. civ. I, no 211; R., p. 126; 20 juni 1995, Bull. civ. I, no 276; D. 1996. 

Somm. 12, obs. Paisant; RTD civ. 1996. 177, obs. Jourdain.
69 Cass. Com. 11 juli 2006, D. 2006 AJ. 2788, obs. Delpech; CCC 2006, no 248, note Leveneur; CCE 

2007, no 82, note Stoffel-Munck. In dezelfde zin reeds eerder Cass. Civ. 1re, 25 juni 1996, Bull. 
civ. I, no 274; D. 1996, IR. 188.

70 Cartwright, p. 70, p. 166 e.v.
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sequentie dat de debiteur eenvoudig gebonden is aan zijn contractuele ver-
plichtingen) dan bij misrepresentation. Blackburn J zei het in 1871 in Smith v. 
Hughes onomwonden:71 ‘Whatever may be the case in a court of morals, there 
is no legal obligation on the vendor to inform the purchaser that he is under a 
mistake, not induced by the act of the vendor.’
Het Nederlandse standaardarrest is waarschijnlijk dat inzake Offringa 
tegen Vinck en Van Rosberg.72

Vinck en Van Rosberg hadden hun huis te koop aangeboden. Toen Offringa 
van zijn belangstelling had blijk gegeven, zonden zij hem een taxatierap-
port waarin weliswaar melding werd gemaakt van enige gebreken van 
geringe aard, maar niet van de ook aanwezige scheurvorming van structu-
rele aard veroorzaakt door gebreken in de fundering. De verkopers meldden 
niet dat een aannemer hun al te kennen had gegeven dat oplossing van de 
scheurvorming veel geld zou kosten. Het Gemeenschappelijk Hof van Justi-
tie wees de vordering van de koper gegrond op dwaling of bedrog, dan wel 
wanprestatie of onrechtmatige daad af, maar de Hoge Raad vernietigde dat 
arrest, daartoe overwegende:

‘Vooropgesteld moet worden dat, wanneer een partij vóór de tot-
standkoming van een overeenkomst aan de wederpartij bepaalde 
inlichtingen had behoren te geven teneinde te voorkomen dat de 
wederpartij zich omtrent de betreffende punten een onjuiste voor-
stelling zou maken, de goede trouw zich in het algemeen ertegen zal 
verzetten dat eerstgenoemde partij ter afwering van een beroep op 
dwaling aanvoert dat de wederpartij het ontstaan van de dwaling 
aan zichzelf heeft te wijten. In deze regel ligt besloten dat het enkele 
feit dat een partij haar onderzoeksplicht naar bepaalde relevante 
gegevens verzaakt, niet uitsluit dat de andere partij terzake van die-
zelfde gegevens een mededelingsplicht heeft. Bij het beantwoorden 
van de vraag of een partij terzake van bepaalde relevante gegevens 
naar de in het verkeer geldende opvattingen een mededelingsplicht 
heeft, moet niet alleen worden gelet op alle bijzonderheden van het 
gegeven geval maar ook en vooral daarop dat voormelde regel juist 
ertoe strekt ook aan een onvoorzichtige koper bescherming te bie-
den tegen de nadelige gevolgen van dwaling veroorzaakt door het 
verzwijgen van relevante gegevens (vgl. HR 21 dec. 1990, NJ 1991, 251, 
r.o. 3.4 slot).’

71 Smith v. Hughes [1871] LR 6 QB 597, 607.
72 HR 10 april 1998, NJ 1998, 666 m.nt. WMK (Offringa/Vinck en Van Rosberg). Zie ook de 

verwijzingen naar dat arrest in HR 19 januari 2007, NJ 2007, 63 (Kranendonck/Advocaten-
maatschap A); HR 16 juni 2000, NJ 2001, 559 m.nt. JH (L.E. Beheermaatschappij/Stijnman).
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Naar de mate waarin een partij bij een overeenkomst zelf deskundiger is, 
zal zij ook een ruimere spreekplicht hebben, maar daartegenover treedt de 
spreekplicht terug naar de mate waarin de wederpartij zelf over grotere 
deskundigheid beschikt. Weliswaar rust op de wederpartij een eigen onder-
zoeksplicht (ius vigilantibus scriptum), maar tegenover die spreekplicht 
treedt de onderzoeksplicht terug. Het enkele feit dat een partij haar onder-
zoeksplicht naar bepaalde gegevens verzaakt, sluit niet uit dat de andere 
partij ter zake van diezelfde gegevens een mededelingsplicht heeft. Dat is 
nu eenmaal de consequentie van het Nederlandse uitgangspunt dat de con-
tractspartner rekening dient te houden met de gerechtvaardigde belangen 
van de wederpartij.73 Het BW biedt de ondeskundige, zelfs de onvoorzichtige 
koper bescherming tegen de nadelige gevolgen van een door het zwijgen 
van de verkoper veroorzaakte dwaling. De spreekplicht gaat echter niet 
zover, dat die zich ook zou uitstrekken tot gegevens waarmee de werkge-
ver op grond van de Europese richtlijn inzake de seksediscriminatie geen 
rekening mag houden (zoals zwangerschap). Dat moest een ziekenhuis in 
het Duitse Neustadt ervaren, toen zuster Busch verzocht om het opgeno-
men ouderschapsverlof te verkorten, zodat zij weer voltijds kon gaan wer-
ken. Het ziekenhuis ging akkoord, maar moest de volgende dag van zuster 
Busch horen dat zij al zeven maanden zwanger was. Het ziekenhuis voelde 
zich bedrogen, althans stelde haar toestemming te hebben gegeven onder 
invloed van dwaling.
Het Europese hof gaf het ziekenhuis ongelijk.74 Aangezien de werkgever 
bij de toepassing van de arbeidsvoorwaarden geen rekening mag houden 
met de zwangerschap van de werkneemster, is deze niet verplicht om haar 
werkgever mede te delen dat zij zwanger is. Een werkneemster die vóór het 
einde van haar ouderschapsverlof met instemming van haar werkgever het 
werk wil hervatten, mag dus ook niet worden verplicht om haar zwanger-
schap op te geven aan de werkgever, wanneer zij wegens bepaalde wette-
lijke arbeidsverboden haar functie niet ten volle kan vervullen. Overigens 
moet het hier uitdrukkelijk om wettelijke arbeidsverboden gaan. Toen een 
werknemer met zijn werkgever overeenkwam om op vrijdag zijn werk-
zaamheden te hervatten, stond het hem niet vrij om de zaterdag erop zon-
der toestemming met vakantie naar Marokko te vertrekken. Het hof achtte 

73 Zie naast het zojuist besproken arrest van de Hoge Raad van 10 april 1998, NJ 1998, 666 m.nt. 
WMK (Offringa/Vinck en Van Rosberg) ook HR 30 november 1973, NJ 1974, 97 m.nt. GJS, AA 
XXIII (1974), 344 m.nt. G (Van der Beek/Van Dartel); HR 7 december 1984, NJ 1985, 771 (CJHB) 
(Türk/Van den Berg); HR 4 december 1987, NJ 1988, 345 (Willart/Snijders); HR 21 december 
1990, NJ 1991, 251, AA 40 (1991), p. 661 m.nt. JH (Van Geest/Nederlof); en het nadien gewezen 
arrest HR 16 juni 2000, NJ 2001, 559 m.nt. JH (L.E. Beheer/Stijnman).

74 HvJ EG 27 februari 2003, NJ 2003, 654, JAR 2003/181 (Busch/Klinikum Neustadt).
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het op staande voet gegeven ontslag rechtsgeldig en de werknemer schade-
plichtig. De Hoge Raad liet dat oordeel in stand.75

3.4.2 Dwang: unequal bargaining, contrainte économique
Het leek op het eerste gezicht een ingewikkelde zaak, maar bij nader toe-
zien viel het toch wel mee. Schüring had begin 1985 een grote Mercedes, 
type 500 SEC, geleased in Hamburg. Die Mercedes had hij vervolgens in 
onderlease gegeven aan Widua. Bij deze Widua is de auto begin november 
1986 gestolen. De dief heeft de Mercedes binnen enkele dagen verkocht en 
geleverd aan Oosterbosch. Deze was ten tijde van de koop te goeder trouw. 
Van de koopsom had Oosterbosch ƒ 10.000 contant betaald en voor het res-
tant (ƒ 35.000) een schuldbekentenis getekend. Oosterbosch heeft dat res-
tant nooit betaald. De dief heeft zijn rechten uit de schuldbekentenis aan 
Schüring gecedeerd. Heeft Schüring inderdaad een vordering op Ooster-
bosch van ƒ 35.000? Oosterbosch wenste die vraag ontkennend beantwoord 
te zien, omdat de koopovereenkomst die hij met de dief had gesloten (waar-
uit Schüring als cessionaris het recht op het restant van de koopprijs had 
verkregen) zijns inziens vernietigbaar was wegens dwaling en/of bedrog. 
Oosterbosch had uitdrukkelijk naar de herkomst van de auto geïnformeerd 
en het had dus voor de verkoper zonder meer duidelijk moeten zijn, dat hij 
de auto niet zou hebben gekocht wanneer die auto niet ‘zuiver’ zou zijn. 
Eventueel diende de overeenkomst alsnog ontbonden te worden wegens 
wanprestatie van de verkoper, omdat de Mercedes als gestolen auto voor 
Oosterbosch van onwaarde is. Het Hof Den Bosch passeerde die verweren, 
omdat, zo overwoog het, Oosterbosch bezitter te goeder trouw van de auto is 
en niet had gemotiveerd waarom de auto dan van onwaarde zou zijn. Geen 
vernietiging wegens dwaling (en evenmin ontbinding wegens wanpresta-
tie), omdat Oosterbosch geen nadeel had geleden. Maar daarmee voerde het 
hof een fout criterium in. Nadeel aan de kant van degene die zich beroept 
op bedrog of dwaling is naar Nederlands recht geen vereiste voor vernietig-
baarheid ex artikel 3:44, lid 3 resp. 6:228 BW.76 Hooguit is denkbaar dat de 
afwezigheid van nadeel het beroep op bedrog of dwaling naar maatstaven 
van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar doet zijn, maar dat geval 
deed zich hier niet voor. Oosterbosch was graag bereid om de auto terug te 
geven tegen restitutie van de reeds betaalde ƒ 10.000.
Hier ging om bedrog in de zin van artikel 3:44 lid 3 BW, maar ook met de 
bedreiging is in de zin van lid 2 iets bijzonders aan de hand. Het ligt voor de 
hand dat bedreiging met onwettige dwangmiddelen (het doden, verwonden 

75 HR 14 maart 2008, RvdW 2008, 754.
76 Kluwer’s Contractenrecht, losbl., II, nr. 1420 (Hijma); Kluwer’s Verbintenissenrecht, losbl., 

art. 6:228, aant. 37 (Hijma).
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of ontvoeren van een familielid) de toestemming van de bedreigde tot het 
contract vitieert. Denkbaar is echter ook dat op zichzelf beschouwd recht-
matige overtuigingsmiddelen door het gebruik dat ervan wordt gemaakt 
tot onrechtmatige bedreiging wordt. Het doen van een strafrechtelijke aan-
gifte is het goed recht van iemand die weet heeft van begane strafbare fei-
ten. Het dreigen ermee kan echter onrechtmatig zijn – in de zin van artikel 
3:44 lid 2 BW – wanneer dit dreigement als dwangmiddel wordt aangewend 
voor een doel waartoe dit middel niet behoort te strekken, alsmede wegens 
de wijze waarop of de omstandigheden waaronder dit plaatsvindt.77 Wordt 
iemand met een in deze zin onrechtmatige bedreiging bewogen tot het ver-
richten van een bepaalde rechtshandeling, dan is deze rechtshandeling 
vernietigbaar op de voet van artikel 3:44 lid 2 BW. Daarvan kan sprake zijn 
als iemand instemt met een voor hem buitengewoon ongunstig echtschei-
dingsconvenant onder de bedreiging met aangifte van belastingfraude, of 
wanneer hij instemt met de (wijziging van een) kredietovereenkomst onder 
de bedreiging met aangifte van bedrieglijke bankbreuk.78 De ratio van deze 
bepaling is niet zozeer, dat de bedreigde niet zou instemmen met het contract 
(het is zeer wel mogelijk dat hij heel goed weet wat hij doet), maar veeleer 
de ongeoorloofde druk die op hem is uitgeoefend. Die ontneemt de vrijwil-
ligheid aan de rechtshandeling en maakt haar dus vernietigbaar. Toen de 
garage van Deparis was uitgebrand en hij een voorschot op het uit te keren 
bedrag van de verzekering verlangde om in de allereerste (levens)behoef-
ten te voorzien, toonde de verzekeraar zich daartoe uitsluitend bereid als 
Deparis de schatting van de expert van de verzekeraar zonder protest zou 
accepteren. Als een dergelijke overeenkomst werkelijk tot stand komt onder 
contrainte économique, is zij wegens bedreiging (violence) vernietigbaar.79 
Het Engelse House of Lords drukte het aldus uit: ‘The classic case of duress is 
… not the lack of will to submit, but the victim’s intentional submission aris-
ing from the realisation that there is no other practical choice open to him.’80 
Toen Kafco een grote order voor boodschappenmanden had gekregen van 
een keten van supermarkten, sloot hij voor de aflevering ervan een contract 
met een transporteur, Atlass Express Ltd. Atlas ontdekte echter na de eerste 
zending, dat de prijs waarvoor hij had gecontracteerd economisch niet haal-
baar was. Met het dreigement in het geheel niets meer te zullen afleveren, 
overreedde Altlas Kafco in te stemmen met een hogere prijs per zending. 

77 HR 8 januari 1999, NJ 1999, 342; HR 21 november 2003, NJ 2004, 130 (Hermans/Fortis Bank).
78 Hijma, Vermogensrecht (losbl.), art. 3:44 lid 2, aant. 37-39 en Asser-Hartkamp 4-II, nr. 207 

e.v., met litt.
79 Cass. Civ. 1re, 30 mei 2000: Bull. civ. I, no 169; D. 2000. 879, note Chazal; D. 2001. Somm. 1140, 

obs. D. Mazeaud; JCP 2001. II. 10461, note Loiseau; RTD civ. 2000. 827, obs. Mestre et Fages; 
ibid. 863, obs. Gautier.

80 Universe Tankships Inc. of Monrovia v. International Transport Workers Federation, [1983] 
1 A.C. 366.
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Kafco moest wel, want het bedrijf was geheel afhankelijk van het doorgaan 
van de order, maar toen het op afrekenen met Atlas aankwam, oordeelde 
de rechter Kafco slechts gehouden tot betaling van de oorspronkelijk over-
eengekomen prijs. De hogere prijs was tot stand gekomen onder duress en 
dus was het aanvullend contract vernietigbaar.81 Toen het reisgezelschap bij 
het hotel aankwam en de hotelier de reisorganisatie onder bedreiging de 
kamers aan een andere organisatie te geven dwong om in te stemmen met 
een aanzienlijke verhoging van de kamerprijs, werd de aanvullende over-
eenkomst toch vernietigd.82

Intussen naderen we hier wel een terrein vol voetangels en klemmen. Aan 
de ene kant laboreert een aanvullend contract dikwijls aan het euvel van 
een ontbrekende consideration, maar aan de andere kant is de contractsvrij-
heid ook een groot goed. Waar slaat het gebruik van de vrijheid om in (her)
onderhandeling te treden en de argumenten enige kracht bij te zetten om 
in bedreiging? Het Amerikaanse Restatement of Contracts van het Ameri-
can Law Institute § 176 (dat geïnspireerd is op de Uniform Commercial Code) 
vindt het dreigement acceptabel dat bij gebreke van instemming met de 
aanvulling het oorspronkelijke contract niet zal worden nagekomen, zolang 
althans het resultaat fair and equitable geacht mag worden. Het Franse 
recht legt de overgang elders en zoekt die toch in de ontbrekende toestem-
ming. Uitsluitend het onrechtmatig gebruik van een toestand van econo-
mische afhankelijkheid met de bedoeling voordeel te trekken uit de vrees 
van de wederpartij dat zijn belangen regelrecht geschaad zullen worden, 
tast de wilsovereenstemming aan.83 Toen een werknemer van de uitgeverij 
Larousse haar auteursrecht aan haar werkgever overdroeg omdat de zaken 
niet erg goed gingen en zij een reorganisatie vreesde die tot haar ontslag 
zou kunnen leiden, kon zij geen ongedaanmaking van die overdracht ver-
krijgen, omdat niet gebleken was dat haar werkgever dit dreigement jegens 
haar had geuit.84 Montaigne (1533-1592) zei het al: ‘Qui craint de souffrir, il 
souffre déjà de ce qu’il craint’ (Essais, III, 13). De mens lijdt ’t meest door ’t 
lijden dat hij vreest, doch dat nooit op komt dagen. Een dergelijke vrees is 
onvoldoende voor vernietiging van de rechtshandeling wegens bedreiging. 
Naar Nederlands recht is echter, zoals gezegd, nadeel geen vereiste voor een 
beroep op bedreiging (art. 3:44 lid 2), bedrog (lid 3) of misbruik van omstan-
digheden (lid 4). Dat is elders wel anders.

81 Atlas Express Ltd. v. Kafco (Importers and Distributors) Ltd. [1989] Q.B. 833.
82 TGI Bourges, 11 april 1989: Gaz. Pal. 1990. 1. Somm. 310.
83 De term misbruik van economische machtspositie komt ook voor in het mededingingsrecht. 

Daar heeft hij echter een geheel andere betekenis. Mok, M.R., Kartelrecht I De Mededin-
gingswet (5e dr.), Deventer 2004.

84 Cass. Civ. 1re, 3 april 2002: Bull. civ. I, no 108; D. 2002. 1860, note Gridel et note Chazal; ibid. 
Somm. 2844, obs. D. Mazeaud; JCP 2002. I. 184, no 6 s., obs. Virassamy; RTD civ. 2002. 502, obs. 
Mestre et Fages.
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4 Tenuitvoerlegging

4.1 Rechtsmisbruik

Sinds de middeleeuwen zijn er tal van voorbeelden te vinden waarin de 
uitoefening van een recht onrechtmatig wordt geoordeeld. Beroemd is dat 
van het Parlement d’Aix dat op 1 april 1577 vonnis wees in een zaak van een 
wolkaarder die met luide stem placht te zingen met geen andere bedoeling 
dan om zijn buurman, een advocaat, uit de slaap te houden. Ofschoon ook 
 wolkaarders in het algemeen best vrolijk mogen zingen, ook in de open 
lucht, werd deze uitoefening van die bevoegdheid ongeoorloofd geacht,85 
omdat de wolkaarder kennelijk geen andere bedoeling had dan de ander 
te benadelen en dus blijkbaar geen enkel redelijk (eigen) belang diende 
met zijn gezang. Die twee criteria spelen bij de beoordeling of een bepaalde 
handeling als rechtsmisbruik (misbruik van bevoegdheid, zegt het Neder-
landse BW in art. 3:13) moet worden gekwalificeerd, nog steeds een door-
slaggevende rol in het Franse recht. De weigering van de man om nadat de 
echtscheiding is uitgesproken aan zijn vrouw de naar Mozaïsch recht voor 
de mogelijkheid tot hertrouwen vereiste scheidbrief (gueth) te geven, kan 
niet worden gerechtvaardigd door enig belang aan zijn kant en is dus ken-
nelijk zuiver vexatoir. Een dergelijke weigering levert dus ook naar Frans 
recht misbruik van bevoegdheid op, naar herhaaldelijk in de rechtspraak en 
in de literatuur is bevestigd.86

Ook de nieuwe geschiedenis van het leerstuk van misbruik van bevoegd-
heid (de loze schoorsteen van Colmar, de houten schutting van Coquerel 
van 16 meter hoog met daarop scherpe, ijzeren punten van drie meter, de 
watertoren Berg en Dal, de Lentsche muur)87 begint bij deze twee criteria. 
In geen van deze gevallen was sprake van ook maar enig nut voor de eige-
naar, slechts van schade voor de buurman. Het is diezelfde maatstaf die in 
het Franse recht nog steeds doorslaggevend is. Toen de echtelieden Gabrielli 
onder de ogen van hun buurman Rossi bij de bouw van hun huis de hemel-
waterafvoer zodanig geconstrueerd hadden, dat er water op het terrein van 
Rossi vloeide, bleek hij geen enkel nadeel daarvan te ondervinden. De vor-
dering tot verwijdering werd dus afgewezen, omdat toewijzing ervan Rossi 
geen voordeel opleverde, voor Gabrielli daarentegen een substantiële scha-

85 H. en L. Mazeaud, A. Tunc, Traité théorique et pratique de la responsabilité civile délictuelle 
et contractuelle, deel I, Parijs 1965, nr. 556 (p. 646).

86 Zie: Cour de Cassation Civ. 2e, 13 december. 1972: D. 1973. 493 m.nt. Larroumet; Cour de Cassa-
tion Civ. 2e, 15 juin 1988, RTD civ 1989, p. 287 m.nt. Rubellin-Devichi; Cour de Cassation Civ 
2e 21 november 1990, D. 1991, p. 434 m.nt. Agostini; Cour de Cassation Civ 2e. 12 december 
1994: Bull. civ. II, no 262; I. Stibbe, Le divorce juif en droit international privé (2005).

87 HR 13 maart 1936, NJ 1936, 415, m.nt. P. Scholten (watertoren te Berg en Dal); HR 2 december 
1937, NJ 1938, 353 m.nt. P. Scholten (Lentsche schutting).
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depost. Daaruit leidde de Cour de Cassation de uitsluitende bedoeling om 
Gabrielli te benadelen af.88

Voor Nederland heeft echter E.M. Meijers reeds in 1937 bepleit dat ook sprake 
van misbruik is ‘telkens wanneer een te grote onevenredigheid bestaat tus-
sen het persoonlijk belang dat men dient, en andermans belang, dat men 
ernstig schaadt’. Vanaf 1970, het beroemde arrest inzake de grensover-
schrijdende garage,89 is de rechtspraak in Nederland deze veel ruimere, door 
Meijers voorgestane opvatting gaan huldigen, en zij is dan ook als artikel 
3:13 in het Burgerlijk Wetboek van 1992 terechtgekomen. De Hoge Raad kwa-
lificeerde in dat arrest het instellen van een vordering tot amotie van een 
over de erfgrens gebouwde garage als misbruik van bevoegdheid, ‘indien 
de verwijderingskosten en het overige nadeel zowel op zichzelf beschouwd, 
als in verhouding tot het belang dat de buurman bij toewijzing van zijn vor-
dering had zo groot zouden zijn, dat deze buurman redelijkerwijze niet tot 
een vordering tot amotie had kunnen komen’.
Deze beslissing was revolutionair, omdat het BW van 1838 in artikel 702 
imperatief leek voor te schrijven dat een uitstekend gedeelte boven of onder 
het erf van een ander moest worden afgebroken. In Frankrijk is dat nog 
steeds een onwrikbare regel, die niet door een interpretatio contra legem 
opzijgezet wordt. Artikel 545 van de Code civil zegt dat niemand gedwongen 
kan worden zijn eigendom af te staan en daar houdt men zich aan. Zelfs 
de minimale grensoverschrijding van 1 cm (!) werd onlangs nog voldoende 
geacht om de onvoorzichtige bouwer tot afbraak te dwingen.90 Dat wordt 
zelfs niet anders als de wederpartij tien jaar wacht met het instellen van 
de actie, naar de Cour de Cassation nog in 1998 uitmaakte.91 De Cour de Cas-
sation weigert uitdrukkelijk zich in te laten met wat men aldaar noemt 
le jeu de l’abus de droit, omdat dat ‘spel’ slechts bewerkstelligt dat de nor-
male rechtsbescherming van de eigenaar degenereert.92 Daarbij speelt de 
tekst van artikel 545 Code civil, dat immers de eigendom een ‘absoluut en 
onschendbaar’ recht noemt, een doorslaggevende rol. De Cour de Cassation 
benadrukt dat dat artikel uitdrukkelijk uitspreekt, dat niemand gedwon-
gen kan worden zijn eigendom af te staan en daar houdt de hoogste Franse 
rechter zich dan ook aan.
Het Belgische recht volgde aanvankelijk zonder aarzelen het Franse, maar 
in 1971 wees het Hof van Cassatie een belangrijk, vernieuwend arrest, merk-

88 Cour de Cassation Civ. 3e, 7 juni 1990, Bull. civ. III, no 140.
89 HR 17 april 1970, NJ 1971, 89 (Grensoverschrijdende garage) m.nt. Ph.A.N. Houwing.
90 Cour de Cassation Civ. 3e, 20 maart 2002, Bull. civ. III, nr. 71; Dalloz 2002.2075 m.nt. Chr. 

Caron; na verwijzing Cour d’appel Versailles 11 februari 2004, Dalloz 2004, 2819 m.nt. J.-Chr. 
Planque.

91 Cour de Cassation Civ. 3e, 18 februari 1998, Bull. civ. III, nr. 43; JCP G 1999.120, nr. 1 m.nt. 
H. Périnet-Marquet.

92 Cour de Cassation Civ. 3e 7 juni 1990, D. 1991, Somm. 308 m.nt. A. Roberts.
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waardigerwijze eveneens naar aanleiding van een geringe overbouw, een 
bijna perfecte parallel van het Nederlandse geval van de grensoverschrij-
dende garage. Van misbruik is niet alleen sprake in geval van de uitoefe-
ning van het recht met de uitsluitende bedoeling te schaden, doch eveneens 
in geval van ‘de uitoefening ervan op een wijze die kennelijk de grenzen te 
buiten gaat van de normale uitoefening van dat recht door een voorzichtig 
en bezorgd persoon’.93

Daarmee wees het Hof van Cassatie de weg die nadien in een groot aantal 
latere arresten zou worden gevolgd en die tot met de Nederlandse recht-
spraak vergelijkbare resultaten leidt. We hebben hier te maken met een van 
de (tamelijk zeldzame) gevallen waarin het Belgische recht meer met het 
Nederlandse dan met het Franse recht overeenstemt.
Bij de beoordeling of sprake is van misbruik van een bevoegdheid moeten 
alle omstandigheden van het geval een rol spelen, maar daaronder dient 
ook aan de orde te komen of het nadeel dat wordt berokkend wel of niet in 
geen enkele verhouding staat tot het voordeel dat de rechthebbende beoogt 
te verwerven.94 Ook de keuze van de voor de wederpartij meest bezwarende 
wijze van tenuitvoerlegging, zonder dat die keuze door enig eigen belang 
wordt gerechtvaardigd, wordt daaronder begrepen.95

De in België gehanteerde maatstaven waarmee wordt beoordeeld of van 
misbruik van bevoegdheid sprake is, zijn onlangs nog eens op een rij gezet 
door het Hof van Cassatie:

‘Er kan sprake zijn van rechtsmisbruik wanneer:
– een recht wordt uitgeoefend met het uitsluitend oogmerk een 

ander te schaden,
– een recht wordt uitgeoefend zonder enig nut voor de titularis van 

het recht,
– een recht op verschillende wijzen met gelijk nut voor de titularis 

kan worden uitgeoefend, maar de titularis die wijze kiest die het 
meest nadelig is voor de ander,

– een wanverhouding bestaat tussen het voordeel dat de rechtsuit-
oefening van de rechtstitularis biedt en het nadeel dat daarmee 
aan een ander wordt berokkend.’

De rechter kan enkel bij een manifest of evident onaanvaardbare rechts-
uitoefening het misbruik van een contractueel recht verbieden, aanvul-

93 Hof van Cassatie, Nederlandse Afdeling 10 september 1971, Rechtskundig Weekblad 
1971-1972, kol. 321.

94 Cour de Cassation, section Française 17 mei 2002, juridat.be nr. JC025H1_1; 24 september 
1992, Bull. et Pas. 1992 I, nr. 626.

95 Cour de Cassation, section Française 30 januari 2003, juridat.be nr. JC031U1_7.

VRA_1_2008_5.indd.indd   79 28-7-2008   16:32:50

Dit artikel uit Vermogensrechtelijke Analyses is gepubliceerd door Boom juridisch en is bestemd voor anonieme bezoeker



VrA 2008 / 1    

80

lende verplichtingen opleggen en anderszins ingrijpen wanneer een partij 
misbruik maakt van de rechten die de overeenkomst haar toekent, maar 
hij mag niet om redenen van billijkheid de inhoud van een overeenkomst 
op zodanige wijze wijzigen, dat de aard van de overeenkomst wordt gede-
natureerd.96

Bij alle gelijkenis met het Nederlandse recht, zeker in verhouding tot het 
Franse recht, vallen toch twee aspecten op. Allereerst spreekt het Belgische 
recht ook van misbruik van contractuele rechten en het Nederlandse recht 
niet, maar, en dat is belangrijker, ook anderszins kent het Belgische recht 
een (nog) iets ruimere opvatting van het misbruik van bevoegdheid dan het 
Nederlandse recht, omdat naar Nederlands recht de rechthebbende, uitzon-
deringen als de erfdienstbaarheid (art. 5:74 BW) daargelaten, niet gehouden 
is zonder meer de voor de ander minst bezwarende wijze van uitoefening 
van zijn recht te kiezen. Van misbruik van bevoegdheid is eerst sprake inge-
val men, in aanmerking nemende de onevenredigheid tussen het belang bij 
de uitoefening en het belang dat daardoor wordt geschaad, naar redelijkheid 
niet tot die uitoefening had kunnen komen. Dat is in België toch anders.
Het Belgische recht kent de ruimste opvatting inzake het misbruik van 
bevoegdheid, dan volgt het Nederlandse recht. Het Franse recht kent een 
wel heel enge opvatting: slechts indien iemand handelt met de uitslui-
tende bedoeling om te benadelen, respectievelijk zonder enig belang, is 
sprake van misbruik. Het Franse recht is echter heel ruim in vergelijking 
tot het Engelse. Daar kent men namelijk de categorie van het misbruik van 
bevoegdheid eenvoudig niet. Bevoegdheid is bevoegdheid en daarmee uit. 
Een bevoegdheid houdt niet op bevoegdheid te zijn als zij wordt uitgeoefend 
met de uitsluitende bedoeling om te benadelen, want het is niet het motief 
dat rechtens relevant is, maar de daad zelf. Het House of Lords drukte het 
als volgt uit: 97

‘It is the act, not the motive for the act, that must be regarded. If the act, 
apart from motive, gives rise merely to damage without legal injury, 
the motive, however reprehensible it may be, will not supply that ele-
ment.’

Lord Watson drukte zich eveneens kernachtig uit:

‘No use of property, which would be legal due to a proper motive, can 
become illegal because it is prompted by a motive which is improper or 
even malicious.’

96 Hof van Cassatie, Nederlandse Afdeling, 23 maart 2006, juridat.be. nr RC063N3_1.
97 Mayor of Bradford v. Pickles, [1895] AC 587.
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Watson stelde zich met die uitspraak in een lange Engelse traditie, waarin 
onder de regering van koning Henry VII diens Chief Justice Brian aan het 
einde van de vijftiende eeuw al zei dat gedachten in de rechtszaal niet kun-
nen worden beoordeeld, want zelfs de duivel zelf kent de gedachten van de 
mens niet: Comen erudition est que léntent d’un homme ne sera trié, car le 
Diable n’ad conusance de l’entent de home (Y.B.17 Edw.IV.1).

4.2 Entire Contract Rule

Nederland kent al vele jaren de door de rechtspraak erkende partiële nietig-
heid van overeenkomsten,98 alsmede de gedeeltelijke ontbinding.99 Inmid-
dels zijn deze begrippen gemeengoed geworden.100 De partiële nietigheid 
heeft haar plaats gevonden in artikel 3:41; de gedeeltelijke ontbinding in de 
artikelen 6:265 en 270 BW.
Naar Common law is echter de standaardregel dat de toegezegde prestatie 
volledig dient te zijn vooraleer de tegenprestatie opeisbaar is. Dat leidde wel 
eens tot resultaten die als onbillijk moeten worden bestempeld. In Cutter v. 
Powell ging het om een zeeman. Hij had aangemonsterd als bemannings-
lid op een schip dat van Jamaica naar Liverpool moest. Aan het einde van 
de reis zou hij in één keer een bedrag van 30 guineas ontvangen, een voor 
die tijd uitzonderlijk hoog bedrag voor een reis van die duur. Twee weken 
voor aankomst overleed hij. Zijn weduwe vorderde pro rata betaling van 
zijn gage over de wel gewerkte periode. Tevergeefs echter. Het ging hier om 
een entire contract: nu hij zijn verplichting niet geheel was nagekomen, had 
hij in het geheel geen recht op het bedongen bedrag.101 Een eeuw later zou Sir 
George Jessel M.R. het aldus uitdrukken: als een schoenmaker zich verplicht 
om tegen een zekere prijs een paar schoenen op te lappen, kan hij niet vol-
staan met het repareren van één van beide en dan de helft van dat bedrag 
vorderen.102

Intussen wordt heden ten dage de soep ook in Engeland niet meer zo heet 
gegeten als zij in de achttiende en negentiende eeuw werd opgediend. Aller-
eerst trad de wetgever op. De Apportionment Act van 1870 beschouwt pe-
riodieke betalingsverplichtingen als verbintenissen die van dag tot dag in 
omvang toenemen en die ook van dag tot dag opeisbaar zijn; de Law Reform 

98 HR 4 februari 1916, NJ 1916, 450.
99 HR 14 maart 1929, NJ 1929, 1382; HR 16 november 1984, NJ 1985, 624 m.nt. C.J.H. Brunner 

(Rosa de Lima Madoru, erfgename van Petra Kock/ Maduro); HR 26 april 2002, NJ 2004, 210 
m.nt. JH (Heemskerk/Van Beukering-Louwers).

100 J. Hijma, Nietigheid en vernietigbaarheid van rechtshandelingen (diss. RUL), 1988, Hoofd-
stuk VI; F. Bakels, Ontbinding van wederkerige overeenkomsten (diss.), 1993, p. 292-297. 
Asser/Hartkamp II, nrs. 490-491.

101 Cutter v. Powell 1795 6 Term R. 320.
102 Re Hall & Barker [1878] 9 Ch.D. 538 (zie p. 545).
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(Frustrated Contracts) Act van 1943 bepaalt dat verbintenissen uit entire con-
tract als zodanig moeten zijn overeengekomen, anders is de wederpartij na 
een substantieel voltooide prestatie niet van zijn gehele betalingsverplich-
ting bevrijd, hooguit ten dele.

4.3 Onvoorziene omstandigheden

Als er iets onvoorzien was, dan was het wel de val van de muur in Berlijn op 
9 november 1989. Dat moest een echtpaar in Oost-Berlijn ervaren. Het echt-
paar was na een huwelijk van 27 jaar in april 1989 dan toch nog gescheiden. 
De alimentatie voor de man werd met wederzijds goedvinden vastgesteld op 
60 Mark, Ostmarken, wel te verstaan. Dat was ook destijds niet veel, maar 
de man had tweemaal een herseninfarct gehad, was linkszijdig verlamd en 
ontving een invaliditeitsuitkering van 440 Mark. De vrouw kon zich die 60 
Mark nog wel veroorloven. Als verkoopster verdiende zij 820 Mark (netto). 
Met deze overeenkomst zouden ze zich beiden nog moeten kunnen redden. 
Daarom hadden ze wijziging van de alimentatie ook maar uitgesloten. Toen 
viel de muur. Het inkomen van de vrouw steeg tot westers peil (in 1992 DM 
2411,78). Ook de invaliditeitsrente van de man steeg wel iets, maar toch lang 
niet voldoende om hem in staat te stellen in zijn levensonderhoud te voor-
zien. Staat het beding van niet-wijziging aan aanpassing van de alimenta-
tie aan de nieuwe situatie in de weg?103

In dezelfde sfeer als de middeleeuwse condictio ob poenitentiam ligt ook de 
clausula rebus sic stantibus. Dat is al een oud begrip, waarvoor hier en daar 
een enkel aanknopingspunt in het Romeinse recht, meer precies in een tekst 
van de Romeinse jurist Africanus104 te vinden is, maar dat toch eerst in de 
middeleeuwen tot wasdom is gekomen. Het Decreet van Gratianus bevat een 
tekst waarin wordt uitgedrukt dat er tal van situaties denkbaar zijn waarin 
de geldende rechtsregels niet mogen worden afgezwakt, maar dat er evenzo 
vele zijn, waarin vanwege de nood der tijden matigheid betracht dient te 
worden.105 Deze gedachte heeft veel aanhangers gevonden, in het bijzonder 
binnen het canonieke recht. Tegelijkertijd is het duidelijk, dat de gedachte 
dat overeenkomsten vanwege gewijzigde (economische) omstandigheden 
niet langer (geheel) verbindend zouden zijn op gespannen voet staat met 
het beginsel dat pacta sunt servanda, dat overeenkomsten binden en par-
tijen nakoming kunnen vorderen zonder dat sprake is van vernietiging, 
ontbinding of zelfs maar aanpassing. Eeuwenlang hebben beide beginselen 

103 BGH 25 januari 1995, BGZ 1995, 32, NJW 1995, p. 1345-1348.
104 D.46.3.38 (Africanus) si in eodem statu maneat cum stipulatio interponeretur/vooropge-

steld dat de situatie dezelfde blijft als toen het contract (de stipulatio) tot stand kwam.
105 Dist. XIV, c.2: Sicut quedam sunt que nulla ratione convelli possunt, ita multa sunt que pro 

necessitate temporum ... oporteat temperari.
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om de voorrang gestreden, maar zoveel staat wel vast: de Franse codificato-
ren kenden de voor- en de nadelen van beide standpunten. Zij hadden weet 
van de stabiliteit van de koninklijke livre en de wanorde ten gevolge van de 
galopperende inflatie van de assignat, maar zij kenden geen aarzeling. Zij 
wensten zonder enig voorbehoud de eerste plaats te geven aan het laatst-
genoemde beginsel, pacta sunt servanda, met artikel 1134 C.c. als gevolg. De 
Cour de Cassation weigerde dan ook in 1876, geheel consequent, om de in de 
zestiende eeuw op drie sols vastgestelde canon te verhogen voor het recht om 
het water uit het Canal de Craponne te gebruiken voor bevloeiingsdoelein-
den.106 Inflatie of niet, Mark is Mark, of, in dit geval, franc is franc. Het doet 
er niet toe of die franc na de franc germinal nu via de franc Poincaré werd 
tot franc Auriol of zelfs franc Petsche: de Cour de Cassation bleef standvas-
tig: ‘le juge ne saurait faire état des hausses de prix, même homologuées, pour 
soustraire l’un des contractants à l’accomplissement des engagements clairs 
et précis quíl a librement assumés.’107 Dat is, althans binnen het bereik van 
het privaatrecht, vaste jurisprudentie gebleven. Het echtpaar Fayolle kreeg 
dan ook uiteindelijk in de jaren zestig van de vorige eeuw, ruim twintig jaar 
nadat de Duitsers in 1940 hun kruidenierswinkel hadden opengebroken 
en de voorraden deels hadden uitgedeeld onder de lokale bevolking, deels 
zichzelf hadden toegeëigend, niet meer dan een vergoeding op het prijs-
niveau van destijds, aan het begin van de Tweede Wereldoorlog.108 Alleen in 
het publiekrecht heeft de Conseil d’État ruimte gevonden voor aanpassing 
van het contract aan de gewijzigde omstandigheden. Toen tijdens de Eerste 
Wereldoorlog de prijs van steenkool tot duizelingwekkende hoogte steeg, 
kreeg de leverancier van uit deze steenkool geproduceerd gas te Bordeaux 
toestemming om, ondanks andersluidende concessie, de prijsstijging toch 
aan de afnemers door te berekenen.109

Zoals we zojuist reeds zagen voor Frankrijk, heeft ook elders galopperende 
inflatie dikwijls gestaan aan de basis van de moderne opvattingen inzake 
de gevolgen van veranderde omstandigheden.110 Tegelijkertijd moet echter 
worden opgemerkt dat die galopperende inflatie zelden aanleiding was tot 
aanpassing van het contract. Toen enige jaren geleden een Nederlandse 
machinefabriek en een Turkse koper onder vigeur van de UN/ECE General 
Conditions for the Supply of Plant and Machinery for Export een koopovereen-
komst sloten ten aanzien van een aantal machines, kwamen zij de toepas-

106 Cass. Civ. 6 maart 1876, De Gallifet c/Cne de Pelissanne (affaire du Canal de Craponne): 
GAJC, 11e éd., no 163; DP 1876. 1. 193, note Giboulot; S. 1876. 1. 161.

107 Cass. Com. 18 janv. 1950: D. 1950. 227.
108 Civ. 1re 18 januari 1960, D. 1960,753; JCP 1961, II, 11994.
109 Conseil d’État 30 maart 1916, Cie générale d’éclairage de Bordeaux: GAJA, 15e éd., no 31;  

D. 1916. 3. 25, concl. Chardenet; S. 1916. 3. 17, concl. Chardenet, note Hauriou.
110 René David, L’imprévision dans les droits européens, in Études offertes à Alfred Jauffret, 

Parijs 1974, p. 211.
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selijkheid van de 1988 ICC Rules of Conciliation and Arbitration overeen, als-
mede de toepasselijkheid van Nederlands recht. De markt in Turkije stortte 
onvoorzien volledig in; de koper kon de machines op geen enkele manier 
meer rendabel maken. Onderhandelingen voerden niet tot een dading. De 
(enige) arbiter was van oordeel dat, niettegenstaande het bepaalde in arti-
kel 6:258 BW, de koper desalniettemin gehouden bleef tot betaling van de 
volledige koopprijs.111

Iets dergelijks was al vele jaren eerder in Duitsland beslist.112 De codificato-
ren van het BGB hadden uitdrukkelijk afstand genomen van Windscheids 
gedachte dat de clausula rebus sic stantibus als unentwickelte Bedingung 
geacht moest worden deel uit te maken van het contract, in het bijzonder, 
omdat bij een dergelijke onuitgesproken voorwaarde niet blijkt van enige 
wilsovereenstemming van partijen. Toen dus na de Eerste Wereldoorlog de 
galopperende inflatie de voor een spinnerij bedongen prijs tot lachwekkende 
laagte had gereduceerd, bleef de verkoper desalniettemin verplicht tot leve-
ring tegen de overeengekomen prijs. De doctrine kwam echter niet geheel 
los van de gedachte, dat er meer zou moeten zijn dan alleen pacta sunt ser-
vanda.113 Paul Oertmanns ontwikkelde in zijn proefschrift de gedachte dat 
partijen het toch op zijn minst eens zouden moeten zijn over de Geschäfts-
grundlage, en bij Wegfall der Geschäftsgrundlage zou de gebondenheid van 
partijen aan hun contract ook wegvallen. Die gedachte heeft instemming 
gevonden. Toen een beroepsvoetballer omkoopbaar bleek te zijn en hij voor 
lange tijd van deelname aan wedstrijden werd uitgesloten, kon zijn club 
wegens Wegfall der Geschäftsgrundlage de transferovereenkomst met de 
club waarvan zij de speler hadden gekocht, ontbinden.114 Het geval van de 
Oost-Duitse echtscheiding, waarmee we deze paragraaf begonnen, was een 
ander landmark in the law. Ook daar achtte de Duitse hoogste rechter uitein-
delijk een aanpassing van het in de alimentatieovereenkomst genoemde 
bedrag geboden. Bij de Schuldrechtsreform van 2002 is deze doctrine in het 
BGB terechtgekomen (§ 313, Störung der Geschäftsgrundlage).
De Nederlandse ontwikkeling is ongeveer parallel. Aanvankelijk, na de Eer-
ste Wereldoorlog, heeft de Hoge Raad in de Sarong- en Weefgetouw-arres-
ten115 en in het Mark is Mark-arrest116 uitgemaakt dat ondanks de enorme 
waardedaling van de munt het nominaliteitsbeginsel ten volle gehand-

111 Journal du droit international 1998 (no. 4), p. 1047-1052.
112 Reichsgericht 3 februari 1922, RGZ 103,328 (Spinnereifall).
113 G. Gruber, Bemessung von Bereicherungsansprüchen bei schwankendem Geldwert, in 

Festschrift für Peter Schlechtriem zum 70. Geburtstag, hrsg. von Ingeborg Schwenzer und 
Günter Hager, Tübingen 2003, p. 721-741.

114 BGH 76, 565, JuS 1997,225 (Bundesligaspieler).
115 HR 8 januari 1926, NJ 1926, 203 en HR 19 maart 1926, NJ 1926, 441. Daarover de Conclusie van 

de PG Hartkamp voor HR 16 januari 2004, NJ 2004, 164 (A/Atlanta).
116 HR 2 januari 1931, NJ 1931, 274.
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haafd diende te blijven en dat er geen sprake kon zijn van vernietiging, ont-
binding of aanpassing van de overeenkomst. Anticiperend op het Nieuw 
BW heeft ons hoogste rechtscollege echter reeds vanaf de jaren zeventig 
van de vorige eeuw aanvaard dat onvoorziene omstandigheden wijziging 
in de contractuele verhouding van partijen kunnen brengen.117 Die antici-
patie lag voor de hand, omdat het leerstuk van de ‘imprevision’ geplaatst 
kon worden in de sleutel van de goede trouw in het algemeen en aldus de 
Hoge Raad reeds een grondslag in het oud BW kon vinden. Hij voegde hier-
aan toe dat de rechter ten aanzien van de aanvaarding van een beroep op 
onvoorziene omstandigheden terughoudendheid dient te betrachten. Pacta 
sunt servanda blijft de hoofdregel van ons overeenkomstenrecht. Onvoor-
ziene omstandigheden zullen niet als regel, doch slechts bij uitzondering 
wijziging in de contractuele verhouding rechtvaardigen. Dit sluit aan bij 
de parlementaire geschiedenis van artikel 6:258 BW (toen nog: art. 6.5.3.11). 
Zoals de minister opmerkte in het Eindverslag van de Eerste Kamer: ‘Deze 
– de contractuele verbondenheid – moet in beginsel tegen een verandering 
van de feitelijke omstandigheden bestand zijn.’118 Uiteindelijk is, net als in 
Duitsland, het leerstuk van de veranderde omstandigheden (en de gevolgen 
daarvan voor de contractsinhoud) ook in Nederland wet geworden: artikel 
6:258 BW.
Engeland is al even terughoudend om gewijzigde omstandigheden van 
invloed te laten zijn op de inhoud van contractuele verbintenissen. Als par-
tijen zoiets wel wensen, dan moeten zij maar een beding van die strekking 
opnemen in de overeenkomst. Zolang ze dat niet doen, blijft de verbintenis 
ongewijzigd van kracht. Dat moest halverwege de zeventiende eeuw een 
pachter, Jane, ervaren toen hij door opstandelingen tegen de koning onder 
aanvoering van de Duitse Prins Rupert van zijn gepachte land werd verdre-
ven en daarop gedurende geruime tijd niet kon terugkeren.119 Hij bleef de 
pachtsom schuldig. In de negentiende eeuw vond echter Blackburn J een 
opening. Toen een concertzaal voor een bepaalde avond was verhuurd, 
maar voor die tijd afbrandde, ontzegde hij beide partijen hun vordering: de 
huurder hoefde niet te betalen, maar hij kon ook geen schadevergoeding 
vorderen.120 Naar het oordeel van Blackburn maakte van het huurcontract 
toch minstens een stilzwijgend beding deel uit, dat de verhuurde zaak nog 
zou bestaan ten tijde van de voorziene nakoming van het contract. Er zijn 
voor die gedachte ook wel enige aanknopingspunten in uitspraken uit 

117 HR 16 december 1977, NJ 1978, 156; 28 november 1980, NJ 1981, 440; HR 27 april 1984, NJ 
1984,679 m.nt. G (Nationale Volksbank/Sipke Helder); 12 juni 1987, NJ 1988, 150 m.nt. EAAL, 
AA 1987, p. 780 m.nt. P. van Schilfgaarde (Kriek/Smit).

118 Parl. Gesch., Boek 6, p. 979.
119 Paradine v. Jane [1647] Aleyn 26, 27; 82 ER 897.
120  [1863] 3 B & S 826,839; 122 ER 309.
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dezelfde tijd, waarin de dood van de debiteur ook het noodzakelijk einde 
betekende van diens hoogstpersoonlijke verbintenissen (het geven van een 
pianoconcert, bijvoorbeeld).121 De fictie van de implied term bood zelfs goede 
diensten in de zogenoemde Coronation cases. Henry had voor 26 en 27 juni 
1902 het flatje van Krell gehuurd. Ook al stond het niet in het contract ver-
meld, het was toch wel duidelijk dat het Henry erom ging een mooi uitzicht 
te hebben op de optocht ter gelegenheid van de kroning van Edward VII. Op 
het allerlaatste moment werd de optocht afgelast. Heeft Krell toch recht op 
de huurpenningen? De vraag werd uiteindelijk (met behulp van de implied 
term-theorie) ontkennend beantwoord.122

Toch zit er een innerlijke tegenstrijdigheid in de implied term-theorie. Op 
het moment dat partijen bepaalde omstandigheden uitdrukkelijk in hun 
contract hebben verdisconteerd, bepalen de overeengekomen bedingen de 
rechtsgevolgen van het intreden van die omstandigheden. Hebben partijen 
echter zekere ontwikkelingen niet voorzien, dan is het toch raar om te zeg-
gen dat zij ze impliciet hebben verdisconteerd. Eigenlijk is de grondslag voor 
het niet (of gewijzigd) in stand houden van de verbintenis niet gelegen in 
een implied term, maar juist in het feit dat de verbintenis niet of niet meer 
ongewijzigd kan worden nagekomen ten gevolge van omstandigheden die 
niet aan een van beide partijen zijn toe te rekenen. Lord Radcliffe citeerde in 
Davis Contractors v. Fareham UDC Vergilius om duidelijk te maken wat hij 
bedoelde: non haec in foedera veni/Dit was niet wat ik in het contract had 
opgenomen!123 Wijziging van omstandigheden kan slechts dan haar invloed 
op de inhoud van de verbintenis doen gelden, wanneer sprake is van een 
zodanige verandering buiten de invloed van één van beide partijen, dat 
in redelijkheid ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst niet 
gevergd kan worden. Zoals Lord Simon het uitdrukte:

‘Frustration of a contract takes place when there supervenes an event 
(without default of either party and for which the contract makes no suf-
ficient provision) which so significantly changes the nature (not merely 
the expense or onerousness) of the outstanding contractual obligation 
from what the parties could reasonably have contemplated at the time 
of its execurion that it would be unjust to hold them to the literal sense 
of its stipulations in the new circumstances; in such a case the law 
declares both parties to be discharged from further performance.’124

121 Stubbs v. Holywell Railway Co. [1867] L.R. 2 Ex. 311; Robinson v. Davison [1871] L.R. 6 Ex. 269.
122 Krell v. Henry [1903] 2 K.B. 740; Chandler v. Webster [1904] 1 K.B. 493.
123 Davis Contractors v. Fareham UDC [1956] 2 All ER 145; [1956] A.C. 696 (op p. 729).
124 National Carriers Ltd. v. Panalpina (Northern) Ltd. [1981] A.C. 675 (op p. 700).

VRA_1_2008_5.indd.indd   86 28-7-2008   16:32:51

Dit artikel uit Vermogensrechtelijke Analyses is gepubliceerd door Boom juridisch en is bestemd voor anonieme bezoeker



VrA 2008 / 1

87

In resultaat stemmen Duits, Nederlands en Engels recht sterk overeen: een 
grote terughoudendheid tegenover gewijzigde omstandigheden. Het moet 
wel heel drastisch zijn, wil daarvan op de inhoud van de bestaande verbin-
tenissen invloed uitgaan. Een vergelijkbare regeling is ook neergelegd in de 
UNIDROIT-beginselen, artikelen 6.1.2- 6.2.3.

5 Beëindiging

5.1 Onrechtmatige opzegging

Beëindiging van duurovereenkomsten door opzegging vereist, in ieder 
geval in Nederland, een grote zorgvuldigheid. Soms geeft de wet bepaalde 
regels (bij de overeenkomst van opdracht, art. 7:408 BW; de arbeidsovereen-
komst, art. 7:669 e.v.; de huurovereenkomst, art. 7:271; de agentuurovereen-
komst, art. 7:437 e.v.), soms hebben partijen de opzegbaarheid ervan bij de 
overeenkomst zelf geregeld. Ontbreken dergelijke wettelijke of contractuele 
regels, dan neemt de jurisprudentie in het algemeen de opzegbaarheid aan, 
zij het dat de redelijkheid en billijkheid daarbij een belangrijke rol spelen. 
Dat bleek in het klassieke geval van het Franse wijnhuis Latour tegen P. de 
Bruijn Wijnkopers.125 Partijen deden al vanaf 1892 zaken met elkaar, zij het 
niet op exclusieve basis. In de loop van 1983 hebben partijen een aanvul-
lende overeenkomst gesloten met betrekking tot het volume en de prijs-
stelling van de door de Bruijn af te nemen wijnen. In 1993 heeft Latour met 
inachtneming van een opzegtermijn van een jaar de overeenkomst opge-
zegd. De Bruijn verzette zich tegen die opzegging, stellende dat de overeen-
komsten tussen partijen geen opzeggingsregeling kenden en dat die over-
eenkomst dus slechts opzegbaar was vanwege een gegronde reden. Het Hof 
Arnhem heeft vooropgesteld dat een overeenkomst als de onderhavige in 
beginsel opzegbaar is, maar het heeft geoordeeld dat, alle omstandigheden 
waaronder de belangen van beide partijen in aanmerking genomen, voor 
die opzegging in het onderhavige geval een redelijke grond voor Latour zou 
moeten (hebben) bestaan. Voor het stellen van die eis vond het hof in het 
bijzonder ook aanleiding in de omstandigheid dat partijen al sinds 1892 een 
handelsrelatie met elkaar onderhielden. De Hoge Raad liet dat oordeel in 
stand: Bij gebreke van een wettelijke of contractuele regeling daaromtrent 
zal de vraag of de opzegging in een concreet geval het beoogde rechtsge-
volg heeft gehad, beantwoord moeten worden aan de hand van de redelijk-
heid en billijkheid in verband met de omstandigheden van het geval. Dat 
kan betekenen dat de opzegging slechts tot beëindiging van de overeen-

125 HR 3 december 1999, NJ 2000, 120; zie ook HR 15 april 1966, NJ 1966, 302 (Sanders v. San-
ders).
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komst leidt, indien een voldoende zwaarwegende grond voor die opzegging 
bestaat.
Een dergelijke beslissing is naar Engels recht ondenkbaar. Dat bleek onlangs 
in een met Latour tegen De Bruijn vergelijkbare zaak. Baird Textile Holdings 
Ltd was dertig jaar lang een van de belangrijkste leveranciers van textiel-
waren geweest van Marks and Spencer en beide ondernemingen werkten 
zo nauw met elkaar samen dat aan de kant van Baird zelfs van een symbio-
tische relatie werd gesproken. Baird was dan ook tamelijk verontwaardigd 
dat Marks and Spencer zonder enige verdere aankondiging alle contracten 
die partijen verbonden opzegde tegen het einde van het productieseizoen. 
Baird nam het standpunt in recht te hebben op een zekere overgangsperiode 
(ongeveer drie jaren) om de noodzakelijke aanpassingen in het productie- 
en verkoopproces te organiseren. Maar ja, zoiets stond niet in het contract. 
Baird poogde dus een soort quasi-contract te construeren, maar tevergeefs. 
Het Court of Appeal overwoog bij monde van Mance LJ:

‘I do not think that the law should be ready to seek to fetter business 
relationships, even – and perhaps especially – those as long and as close 
as the present, with its own view of what might represent appropriate 
business conduct, when the parties have not chosen, of have not been 
willing or able, to do so in any identifiable legal fashion or terms them-
selves.’

De Duitse wetgever verschilt diametraal van opvatting met Mance LJ. In het 
kader van de Schuldrechtsreform van 2002 heeft het Duitse recht juist heel 
uitdrukkelijk een regeling gegeven voor de opzegging van duurverbintenis-
sen. Een wichtiger Grund is nodig wil die opzegging zonder inachtneming 
van een opzegtermijn haar doel bewerkstelligen en daarvan is pas sprake 
als van de opzeggende partij, alle omstandigheden van het geval in aanmer-
king genomen en de belangen van beide partijen tegen elkaar afgewogen 
zijnde, in redelijkheid niet gevergd kan worden dat hij de overeenkomst laat 
voortbestaan. Hetzelfde beginsel is ook neergelegd in het door de Zwitserse 
hoogleraar François Dessemontet voorbereide Position Paper with Draft Pro-
visions on Termination of Long Term Contracts for Just Cause (UNIDROIT 2007 
Study L – Doc. 104), dat in juni 2007 in Rome werd aanvaard.

5.2 Bijzondere overeenkomsten

5.2.1 Huurovereenkomst

Intussen kennen verschillende bijzondere contracten specifieke regelingen 
inzake de beëindiging ervan. Een duidelijk voorbeeld betreft de huurover-
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eenkomst van woonruimte. Ingevolge het bepaalde in artikel 7:268 BW 
komt aan de achterblijvende levenspartner van een huurder een zekere 
bescherming toe. Was die partner formeel medehuurder, dan zet hij de huur-
overeenkomst eenvoudig voort. Was die partner echter geen medehuurder, 
maar had zij (hij) wel in de woonruimte haar hoofdverblijf en voerde zij met 
de overleden huurder een duurzame gemeenschappelijke huishouding, dan 
zet zij van rechtswege de huur voort gedurende zes maanden na het overlij-
den van de huurder. Zij heeft dan nog zes maanden de tijd om de rechter te 
verzoeken te bepalen dat zij de huurovereenkomst mag voortzetten. Laat zij 
die termijn ongebruikt verstrijken, dan is het daarna over: op vordering van 
de verhuurder zal zij de woning moeten verlaten.
Het is goed voorstelbaar dat de achterblijvende partner in alle consterna-
tie rond het overlijden niet ook nog aan verlenging van de huurovereen-
komst denkt, hoe graag ze ook wil blijven wonen waar ze woont, zeker niet 
als de betaling van de huurpenningen eenvoudig (eventueel zelfs: auto-
matisch) wordt voortgezet. Het is evengoed voorstelbaar dat de verhuur-
der, die immers slechts een overeenkomst had met de overleden huurder, 
de huurovereenkomst niet wil voortzetten, om welke reden dan ook. Kan 
in dit belangenconflict van de verhuurder gevergd worden dat hij de ach-
tergebleven partner van de huurder verwittigt van haar rechten en op de 
hoogte stelt van zijn voornemen om na ommekomst van de termijn van zes 
maanden ontruiming te vorderen? De Hoge Raad heeft die vraag, met een 
beroep op de wettekst, die zijns inziens nu juist het initiatief legt bij de per-
soon die de huurovereenkomst wil voortzetten, ontkennend beantwoord. 
Dat is soms wel schrijnend. Dirkje Zwart woonde sinds haar geboorte in het 
huurhuis, één van twee kleine, tegen elkaar aan liggende, polderwoningen. 
De verhuurder, ’t Gilde, bewoonde de andere polderwoning. De verstand-
houding was normaal, geen innig burencontact, maar wel uitwisseling 
van groeten in het voorbijgaan. Dirkje heeft ’t Gilde door middel van een 
rouwkaart op de hoogte gesteld van het overlijden, op 11 april 1999, van 
haar moeder. ’t Gilde wist dus heel goed dat Dirkje sedertdien de woning 
alleen bewoonde. Dirkje heeft vanaf het overlijden van haar moeder keu-
rig op tijd de huur betaald, hetgeen uit bankafschriften blijkt. Zij heeft op 
11 december 1999 de vijftigste verjaardag van ’t Gilde bijgewoond. In al 
die tijd is de huur van de woning tussen partijen niet ter sprake gekomen.  
’t Gilde heeft haar voor het eerst bij brief van 3 maart 2000 laten weten dat 
zij de woning diende te verlaten. Ze had immers niet binnen zes maanden 
de rechter verzocht de huurovereenkomst te mogen voortzetten?126 Dat de 
Hoge Raad buitengewoon streng is met termijnen, was al eerder gebleken 
in een vergelijkbare zaak, waarin de achterblijvende zoon al jaren de finan-

126 HR 14 november 2003, NJ 2005, 2 (’t Gilde/Dirkje Zwart).
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ciële administratie van zijn moeder had verzorgd, inclusief de maandelijkse 
betaling van de verschuldigde huur. Dat was hij na haar overlijden gewoon 
blijven doen. Dat hij verzuimd had de rechter te verzoeken de huurovereen-
komst te mogen voortzetten, werd ook hem fataal.127

5.2.2 Arbeidsovereenkomst
Een ander, eveneens duidelijk voorbeeld, betreft de opzegging van de 
arbeidsovereenkomst. Het is al heel oude rechtspraak, dat bij betwisting 
door de werknemer pas mag worden aangenomen dat deze de arbeidsover-
eenkomst heeft opgezegd of met beëindiging van de arbeidsovereenkomst 
heeft ingestemd indien sprake is van een duidelijke en ondubbelzinnige 
verklaring die erop is gericht om de beëindiging te bewerkstelligen. Slechts 
dan mag worden aangenomen dat de werknemer de arbeidsovereenkomst 
heeft opgezegd (dan wel met de beëindiging heeft ingestemd, bijvoorbeeld 
door in te stemmen met een ontslagaanzegging dan wel door een beëin-
digingsovereenkomst te sluiten) indien sprake is van een duidelijke en 
ondubbelzinnige verklaring. 128 Toen Hajiout een schriftelijke verklaring 
ondertekende, waarin hij afstand deed van zijn aanspraken uit de (even-
tuele) nietigheid van het hem verleende ontslag op staande voet had het 
op de weg van IJmah Metaalwarenfabriek, de werkgever, gelegen zich er 
met redelijke zorg van te vergewissen dat Hajiout (die nauwelijks een woord 
Nederlands sprak) zich van de strekking van die verklaring bewust is, wilde 
hij uit de ondertekening mogen afleiden dat Hajiout zich aan die verklaring 
had willen binden.129

Toen echter Al Hage Hussein een vordering tot schadeloosstelling wegens 
onregelmatig ontslag instelde, verweerden diens (ex-)werkgevers, de 
gebroeders A. Zbir en K. Zbir (die Grillroom Ramses II dreven) zich met de 
stelling dat hun brief van 26 november 2001 niet zo ernstig bedoeld was 
geweest en dat het op de weg van Al Hage Hussein had gelegen zich er met 
redelijke zorg van te vergewissen dat Zbir c.s. werkelijk hadden bedoeld 
tot uitdrukking te brengen wat in die brief te lezen stond. Zij betwistten, 
kortom, de arbeidsovereenkomst te hebben opgezegd. Sed frustra. De Hoge 
Raad maakte korte metten met de stellingen van Zbir.
De volgens vaste rechtspraak geldende strenge maatstaf ter beantwoor-
ding van de vraag of een werknemer zijn dienstbetrekking vrijwillig heeft 

127 HR 21 maart 2003, NJ 2003, 591 m.nt. JBMV (Westerheide Holding BV/Van Wageningen).
128 HR 28 mei 1982, NJ 1983, 2 (Coolwijk/Kroes); HR 14 januari 1983, NJ 1983, 457 m.nt. PAS 

(Hajziani/Van Woerden): HR 20 september 1991, NJ 1991, 785 (Lam Lion/Hopman); HR 25 
maart 1994, NJ 1994, 390 (Ritico/Stichting voor Maatschappelijke Dienstverlening in West 
Zeeuwsch-Vlaanderen); HR 8 april 1994, JAR 1994, 95; HR 7 oktober 1994, NJ 1995, 171 (Dib-
bets/Pinckers); HR 28 april 1995, NJ 1995, 651 (Lensen/Pieters); HR 19 april 1996, JAR 1996, 116; 
HR 30 mei 1997, NJ 1997, 611 (Spek/Salon Evelyn); HR 26 mei 2000, JAR 2000, 152.

129 HR 15 april 1983, NJ 1983,458 m.nt. PAS, onder HR 14 januari 1983, NJ 1983, 457.
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willen beëindigen, dient ertoe de werknemer te behoeden voor de ernstige 
gevolgen die vrijwillige beëindiging van het dienstverband voor hem kan 
hebben, kort gezegd het verloren gaan van de mogelijkheid zich op ontslag-
bescherming te beroepen, en het mogelijk verlies van aanspraken ingevolge 
de socialezekerheidswetgeving, met name een werkloosheidsuitkering. In 
verband met die ernstige gevolgen zal de werkgever niet spoedig mogen 
aannemen dat een verklaring van de werknemer is gericht op vrijwillige 
beëindiging van de dienstbetrekking. Waar het gaat om de beantwoording 
van de vraag of een door de werkgever afgelegde verklaring strekt tot beëin-
diging van de dienstbetrekking zijn ernstige gevolgen zoals hiervoor ver-
meld niet aan de orde. Er is daarom geen reden een dergelijke verklaring, 
indien de werknemer deze heeft opgevat als gericht op de beëindiging van 
de dienstbetrekking, maar de werkgever zich op het standpunt stelt dat die 
verklaring niet die strekking had, anders te beoordelen dan aan de hand 
van de maatstaf van art. 3:33 en 3:35 BW. Een duidelijke en ondubbelzinnige 
verklaring van de werkgever is niet vereist.

De werkgever is de sterke partij. De bescherming van de zwakke strekt zich 
niet uit tot de sterke.

6 Conclusie

In de inleiding poneerden wij dat achter de regel pacta sunt servanda een 
wereld aan vooronderstellingen schuilgaat, waaronder in het bijzonder de 
vooronderstelling van de verlichting en van de Franse revolutie, dat alle 
mensen vrij en gelijk zijn, en dat die vrije en gelijke, de autonome, de nor-
male mensen in beginsel zonder onderscheid, ook zonder onderscheid van 
hun maatschappelijke omstandigheden, het beste voor hun eigen belan-
gen kunnen opkomen. Wij noemden dit het beeld van de autonome mens, 
de mens die naar eigen voorkeur zijn wil uit en aldus zijn rechtsbetrekkin-
gen vormgeeft. Wij confronteerden dit met het beeld van de solidaire mens, 
zijns broeders hoeder, die bij zijn rechtshandelingen zich (mede) rekenschap 
geeft van de gerechtvaardigde belangen van zijn rechtsgenoot. Bij wege van 
arbeidshypothese veronderstelden wij dat achter ieder rechtssysteem een 
vooronderstelling schuilgaat, een mensbeeld, hetzij dat van de autonome, 
hetzij dat van de solidaire mens. Vervolgens hebben wij ons afgevraagd of 
dat mensbeeld zich weerspiegelt in de rechtszaal en, eveneens bij wege van 
arbeidshypothese, verondersteld dat het beeld van de autonome mens beter 
past in de Engelse rechtszaal dan in de Nederlandse, en andersom, het beeld 
van de solidaire mens beter in de Nederlandse dan in de Engelse. Daarom 
hebben wij een aantal concrete geschillen onderzocht die voortvloeien uit 
contracten, in de onderscheiden fasen van voorbereiding, uitvoering of 
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beëindiging. We hebben ons allereerst afgevraagd of die geschillen in de 
praktijk leidden tot verschillende beslissingen, en, waar wij een bevesti-
gend antwoord vonden, hebben wij ons de vraag gesteld of zulks te herlei-
den valt tot de (veronderstelde) verschillen in mensbeeld.
Allereerst valt op, dat het hier niet zozeer om een principieel, eerder om 
een gradueel onderscheid gaat. Het is niet zozeer: of ... of; het is veeleer en 
veel vaker: en ... en. Het is niet: óf de autonome, óf de solidaire mens, die 
in de rechtszaal verschijnt. Partijen zijn (en moeten zijn) autonoom en soli-
dair beide. Zelden of nooit is de autonome wil van (één van beide) partijen 
de enige en uitsluitende determinant voor de uitkomst van geschillen, en 
evenmin vindt de economisch zwakkere partij louter vanwege zijn zwak-
heid bescherming, zeker niet wanneer het zijn eigen inertie is die aan het 
conflict ten grondslag ligt.
Desalniettemin hebben we wel enige verschillen in uitkomst van verge-
lijkbare gedingen aangetroffen. Tegelijkertijd moet daarbij echter worden 
opgemerkt, dat het daarbij dikwijls gaat om een kwestie van juridische 
techniek. Door een iets andere vormgeving van de relatie van partijen 
hadden zij hetzelfde resultaat kunnen bereiken als hun evenknie aan de 
andere zijde van het Kanaal. Dat zagen wij bijvoorbeeld bij het afbreken van 
onderhandelingen. De Nederlandse rechter mag dan iets guller lijken te zijn 
dan de Engelse en iets eerder lijken te oordelen dat degene die onderhande-
lingen afbreekt verplicht is de schade van de ander (inclusief de prijs voor 
reeds verrichte werkzaamheden) te vergoeden, toch blijft het moeilijk om 
die vergoedingsplicht te koppelen aan de gedachte van een noodzakelijke 
bescherming van de zwakkere partij en aldus in verband te brengen met 
het beeld van de solidaire mens. Per slot van rekening bereiken de Fransen 
via de faute, de Engelsen via hun contractual terms (of raamovereenkom-
sten) ongeveer hetzelfde resultaat als de Duitsers via hun culpa in contra-
hendo en de Nederlanders via (oorspronkelijk) de precontractuele goede 
trouw. Als een contractspartij de kosten die hij tijdens de onderhandelingen 
moet maken, vergoed wil zien, dan moet hij dat maar in een voorafgaande 
overeenkomst bedingen, zegt het Engelse recht. Misschien is dat wel een-
voudiger, minder rechtvaardig dan het Nederlandse systeem is het in ieder 
geval niet. Andersom trouwens evenmin.
Iets dergelijks geldt ook bij de wilsgebreken. We bekeken de rechtsgevolgen 
van het economisch overwicht. Het klinkt op het eerste horen hard, als we 
zeggen dat de Engelsen slechts aan duress rechtsgevolgen willen verbinden 
en het klinkt zachter, wanneer gezegd wordt dat in Nederland bedreiging al 
tot gevolgen voor de overeenkomst leidt, maar bij nader inzien blijken een 
ruime interpretatie van duress en een terughoudende interpretatie van de 
bedreiging in vergelijkbare zaken tot vergelijkbare resultaten te leiden.
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Het Nederlandse recht neemt eerder de schending van een spreekplicht aan 
dan het Engelse en acht die ook ernstiger dan het verzuim van een onder-
zoeksplicht. Ook hier geldt echter, dat de Engelsen door het opnemen van 
bijzondere clausules in het contract, bijvoorbeeld warranties, hetzelfde 
resultaat kunnen bereiken.
Toch constateerden we een aantal niet onbelangrijke verschillen tussen 
de Common law aan de ene kant en de Civil law aan de andere kant, maar 
we moesten tegelijkertijd constateren, dat de Civil law-jurisdicties niet op 
één hoop geveegd kunnen worden. Contractinterpretatie is daarbij één van 
de heetste hangijzers. Zijn de woorden van het contract duidelijk, dan mag 
de Engelse rechter geen beroep doen op extrinsic evidence; slechts als de 
bewoordingen ambigu zijn of, in hun letterlijke betekenis, geen redelijke zin 
hebben, dan kunnen buiten het contract gelegen gedragingen of uitlatin-
gen van partijen aan de orde komen.130 In Vodaphone/ETC maakte de Hoge 
Raad daarentegen nog eens expliciet duidelijk dat het bij de interpretatie 
van contracten, zelfs als de tekst ervan duidelijk lijkt, niet alleen aankomt 
op de zin die partijen in de gegeven omstandigheden over en weer redelij-
kerwijs aan de algemene voorwaarden mochten toekennen en op hetgeen 
zij te dien aanzien redelijkerwijs van elkaar mochten verwachten, maar 
ook op hetgeen de redelijkheid en billijkheid met zich brengt, omdat die nu 
eenmaal uiteindelijk de rechtsverhouding van partijen beheerst. Daar lijkt 
toch werkelijk de Common law dichter te staan bij het beeld van de auto-
nome mens dan de Civil law. Iets dergelijks geldt voor de verplichting tot 
dooronderhandelen en de beperking aan de vrijheid duurovereenkomsten 
op te zeggen. De Common law staat afwijzend tegenover iedere beperking; 
de Civil law aanmerkelijk minder, zij het dat Frankrijk een tamelijk terug-
houdend standpunt inneemt. Het Franse recht is dan ook onder de jurisdic-
ties die aan de orde kwamen de enige die (althans binnen het privaatrecht) 
geen ruimte biedt aan de clausule rebus sic stantibus. De Engelse doctrine 
van frustration of contract vertoont in praktische uitwerking veel overeen-
komst met het leerstuk van de gewijzigde omstandigheden, zoals dat thans 
in artikel 6:258 BW is neergelegd.
Uitdrukkelijk wordt bescherming van de sociaal zwakkere partij beoogd in 
het arbeidsrecht, het consumentenrecht en (in iets geringere mate) in het 
huurrecht. Daarbij moet echter bedacht worden, dat daaraan allereerst de 
politieke afweging van de wetgever ten grondslag ligt, die de arbeider, de 
huurder en de consument tegenover de wederpartij bescherming biedt van-
wege het grote belang van de arbeider bij behoud van diens primaire bron 

130 Zie echter het pleidooi van Lord Hoffmann voor een minder terughoudend beleid in Inves-
tors Compensation Scheme Ltd v. West Bromwich Building Soc. [1998] 1 WLR 896; [1998] 1 All 
E.R. 98; Treitel-Peel nr. 6-006.
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van levensonderhoud, respectievelijk van de huurder bij het behoud van 
diens woonruimte. De rechtspraak doet (uiteraard) recht aan deze bescher-
mingsbedoeling van de wetgever, maar uiteindelijk geldt ook hier, dat de 
zwakkere partij niet beschermd wordt tegen hemzelf te verwijten falen en 
feilen. Op de verhuurder rust geen plicht om de partner van de huurder erop 
te wijzen dat hij op straffe van verval van de huurmogelijkheid binnen zes 
maanden de rechter moet hebben geadieerd, als hij althans beoogt langer 
dan zes maanden na het overlijden van de huurder in de woning te verblij-
ven.
Het is, kortom, nog niet zo gemakkelijk om de aan het begin gestelde vragen 
te beantwoorden. Misschien hangt dat ook samen met een inmiddels zestig 
jaar oude observatie van mijn al meer genoemde leermeester G.E. Lange-
meijer. In zijn vlak na de Tweede Wereldoorlog uitgesproken inaugurele 
rede Ons oordeel over wat recht moet zijn, constateerde hij dat het dikwijls 
veel eenvoudiger is om te bepalen wat onrecht is dan wat recht is.131 Dat 
zien we ook nog eens hier. De tegenstelling: autonoom ... solidair is minder 
absoluut dan zij op het eerste gezicht lijkt, want nu eens treden partijen op 
als autonome, dan weer als solidaire partij. Misschien deden de Romeinen 
het nog helemaal niet zo slecht. Pacta sunt servanda was geen deel van hun 
rechtsorde, ook al hebben zij de grondslagen ervoor zeker gelegd. Ulpia-
nus drukte het aldus uit: De grondregelen van het recht zijn deze: eerbaar, 
honest te leven, de ander niet te schaden en ieder het zijne te geven. Ieder 
het zijne. De solidaire mens werpt zijn schaduwen vooruit. Maar we zijn het 
dan toch wel eens met de codificatoren van de Code civil: aan een algemene 
condictio ob poenitentiam hebben we geen behoefte. Zover gaat geen van de 
hier besproken rechtsstelsels.

131 G.E. Langemeijer, Ons oordeel over wat recht moet zijn [inaugurale oratie Leiden 1946] 
Zwolle, 1946.
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