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Precontractuele aansprakelijkheid 
wegens afgebroken onderhandelingen: 
een vergelijking tussen Nederlands en 
Italiaans recht

Tijd om ontwerpartikel 6.5.8.2a NBW in ere te herstellen?1

A.L.J.A. Schreuder*

1 Inleiding

De precontractuele aansprakelijkheid voor afgebroken onderhandelingen 
is een onderwerp dat al ruim 25 jaar in de belangstelling staat. Tot op heden 
geeft het onderwerp nog aanleiding tot vragen en polemiek, met name over 
de grondslag en de omvang van de precontractuele aansprakelijkheid.
Dit artikel brengt de ontwikkelingen in rechtspraak en doctrine op het 
gebied van de precontractuele aansprakelijkheid voor afgebroken onderhan-
delingen in kaart en beschouwt op kritische wijze de aansprakelijkheidscri-
teria en de omvang van de aansprakelijkheid. Daarnaast wordt ingegaan 
op de discussie over de grondslagen voor aansprakelijkheid, waarvan wordt 
betoogd dat deze niet enkel een dogmatisch karakter draagt, maar wel 
degelijk een praktische relevantie heeft.
Recentelijk nog, naar aanleiding van het door de Hoge Raad gewezen arrest 
van 29 februari 2008,2 zijn er in de rechtsliteratuur weer de nodige vragen 
gesteld ten aanzien van de diverse aspecten van de aansprakelijkheid en de 
precieze omvang daarvan. 25 jaar rechtspraak heeft nog geen geheel duide-
lijk beeld opgeleverd. Bij de schrapping van ontwerpartikel 6.5.2.8a NBW3 
werd als reden voor het niet-opnemen van een wettelijke bepaling gegeven 
dat de rechtspraak zelf de normen zou ontwikkelen. Het lijk er echter op 

∗ Mr. A.L.J.A. Schreuder is advocaat bij Baker & McKenzie te Amsterdam.
1  Deze bijdrage is een bewerking van de Masterscriptie Privaatrecht (Universiteit Utrecht, 

Molengraaff Instituut 2006) die genomineerd werd voor de Molengraaff-prijs 2006. Met 
dank aan prof. mr. E.H. Hondius, scriptiebegeleider. De auteur is verder mr. T.H.M. van 
Wechem erkentelijk voor zijn waardevolle commentaren en suggesties bij de totstand-
koming van dit artikel.

2  HR 29 februari 2008, LJN: BC1855 (Vollenhoven/Shell).
3  De voorgestelde bepaling luidde: ‘Onderhandelende partijen zijn verplicht hun gedrag 

mede door elkaars gerechtvaardigde belangen te laten bepalen. Ieder van hen is vrij de 
onderhandelingen af te breken, tenzij dit op grond van het gerechtvaardigde vertouwen 
van de wederpartij in het tot stand komen van een overeenkomst of in verband met de 
overige omstandigheden van het geval onaanvaardbaar zou zijn.’
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dat er maar niet in wordt geslaagd volledig heldere criteria aan te reiken. 
De vraag dient zich aan of dit onderwerp een wettelijke regeling behoeft 
en of de tijd daar nu inmiddels niet rijp voor is. Deze vraag zal in dit artikel 
centraal staan.

Ter beantwoording van deze vraag heb ik de precontractuele aansprakelijk-
heid voor afgebroken onderhandelingen in een rechtsvergelijkend kader 
geplaatst, nu in Italië het denken over de precontractuele aansprakelijkheid 
wegens afgebroken onderhandelingen al vroeg tot ontwikkeling is geko-
men: het onderwerp staat daar al sinds de jaren veertig van de vorige eeuw 
in de rechtspraak en literatuur in de aandacht. Tevens voorziet de Codice 
Civile in een bepaling aangaande precontractuele aansprakelijkheid. Hier-
door is het interessant en waardevol om het Italiaanse recht, dat doorgaans 
voor velen ontoegankelijk is, in ogenschouw te nemen en te bezien in hoe-
verre de Italiaanse benadering als inspiratiebron kan dienen.

De opzet van dit artikel is als volgt: allereerst wordt kort de geschiedenis van 
het leerstuk van afgebroken onderhandelingen doorlopen (par. 2) en het rele-
vante Italiaanse juridisch kader weergegeven (par. 3 en 4). Vervolgens wordt 
zowel de Nederlandse als de Italiaanse discussie over de grondslagen voor 
aansprakelijkheid uiteengezet (par. 5), waarna de criteria voor aansprake-
lijkheid en de omvang van de aansprakelijkheid in beide rechtsstelsels wor-
den besproken (par. 6 en 7). Dit mondt uit in een conclusie ten aanzien van 
de rechtsvergelijking en een beantwoording van de vraag in hoeverre het 
moment daar is om artikel 6.5.2.8a NBW in ere te herstellen (par. 8).

2 Precontractuele aansprakelijkheid voor afgebroken 
onderhandelingen: historische achtergrond

Eerst een blik op de historische achtergrond: waar bevinden zich de ‘roots’ 
van het leerstuk van de precontractuele aansprakelijkheid voor afgebroken 
onderhandelingen?

In de Nederlandse en Italiaanse rechtsliteratuur wordt nogal eens naar de 
Duitse rechtsgeleerde Jhering verwezen als grote inspirator voor het den-
ken over de precontractuele aansprakelijkheid (voor afgebroken onderhan-
delingen).
Zijn werk4 is echter nogal eens vrij opgevat en Jhering kan eigenlijk ook niet 
worden gezien als dé verkondiger van de aansprakelijkheid voor afgebro-

4  R. von Jhering, Culpa in contrahendo oder Schadensersatz bei nichtigen oder nicht zur Per-
fection gelangten Vertragen, in: Jahrbücher für die Dogmatik des heutigen römischen und 
deutschen Privatrechts IV, 1861, p. 1 e.v.
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ken onderhandelingen. In zijn bespreking gaat het namelijk eigenlijk alleen 
om de aansprakelijkheid voor het sluiten van een ongeldige overeenkomst5 
en hij had slechts beperkte aandacht voor de aansprakelijkheid voor afge-
broken onderhandelingen.

De door Jhering ontwikkelde leer heeft betrekking op de situatie waarin 
partijen blijkens hun verklaringen een contract leken te zijn aangegaan, 
maar formeel nog geen contract voorhanden was, omdat bij een van de par-
tijen op het moment van contracteren bij nader inzien de wil ontbrak. Deze 
contracten achtte hij nietig, uitgaande van een onaantastbare wilsleer. De 
culpa in contrahendo die Jhering voorstond, betrof slechts aansprakelijk-
heid voor het opzettelijk niet-nakomen van de door hem gekwalificeerde 
nevenverplichting dat bij het contracteren geen falschen Schein des Con-
tracts wordt gewekt.
Relevant hierbij is dat Jhering ook sprak van een zorgvuldigheidsplicht bij 
het contracteren (diligentia in contrahendo) maar hij verbond hier geen aan-
sprakelijkheid aan. De stelling dat onzorgvuldigheid in onderhandelingen 
of het afbreken daarvan tot aansprakelijkheid leidt, werd dus door hem niet 
in die vorm verdedigd. Opvallend is juist geweest dat hij de precontractuele 
aansprakelijkheid een contractueel karakter gaf. In zijn leer wordt immers 
een contractuele vordering toegekend, daar waar een geldig contract feite-
lijk (nog) niet bestaat.
Deze keuze is echter in het geheel niet verwonderlijk, als wordt stilgestaan 
bij de stand van het Duitse aansprakelijkheidsrecht ten tijde van Jhering.6 
Het Duitse recht ging immers uit van een zeer beperkt aquiliaans aanspra-
kelijkheidsregime, dat geen algemeen principe aanreikte en een beroep op 
specifieke actiones vereiste.7 Pas later ontstond er meer ruimte door de imple-
mentatie van Generalklauseln.8 Het is dan ook verklaarbaar dat Jhering, om 
aan de wettelijke beperkingen te ontsnappen, aansluiting zocht bij het con-
tractuele aansprakelijkheidsregime.

De belangrijkste verdienste voor de verdediging van de precontractuele 
aansprakelijkheid voor afgebroken onderhandelingen lijkt eerder toe te 

5  Zie H.J. de Kluiver, Onderhandelingen en privaatrecht (diss. Amsterdam VU), Deventer: 
Kluwer 1992, p. 180. Vgl. M.W. Hesselink, De Schadevergoedingsplicht bij afgebroken onder-
handelingen in het licht van het Europese privaatrecht (I), Weekblad voor Privaatrecht 1996 
(6248), p. 879; A. Sagna, Il risarcimento del danno nella responsabilità precontrattuale, Il 
diritto privato oggi – Serie a cura di Paolo Cendon, Milaan: Giuffrè editore 2004, p. 233.

6  Zie P. Gallo, Dottrina responsabilità precontrattuale, Rivista di Diritto Civile, 2004, 2, p. 297.
7  Nog steeds is de aansprakelijkheid uit hoofde van onrechtmatige daad beperkt, in die zin 

dat er van een vast aantal categorieën wordt uitgegaan in het Bürgerliches Gesetzbuch 
(BGB), tot de belangrijkste worden de zgn. Grundtatbestände gerekend.

8  Waaronder de Treu und Glauben, verankerd in §242 BGB. Zie Asser-Hartkamp 4-II nr. 163.
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komen aan de Italiaanse jurist Faggella. Hij lijkt als eerste een specifieke 
visie te hebben ontwikkeld met betrekking tot aansprakelijkheid in onder-
handelingen, verschenen in een publicatie9 in 1906.10 Hij ging uit van een 
fasenleer: er werden drie contractuele perioden onderscheiden. De laatste 
fase betrof die nadat er een aanbod was gedaan, de tweede die waarin een 
van de partijen of beide een aanbod formuleerde en de eerste de fase daar-
vóór. Het vernieuwende was erin gelegen dat Faggella in alle fasen aanspra-
kelijkheid mogelijk achtte van de partij die de onderhandelingen afbrak, 
óók in de eerste fase, met name als de onderhandelingen zonder goede rede-
nen zouden zijn afgebroken. In dat geval vond hij schadevergoeding van de 
gemaakte kosten geïndiceerd, refererende aan de goede trouw, de buona 
fede, en een eventuele ‘ingiustizia o una iniquità sociale’.11

Verder is het de Franse rechtsgeleerde Saleilles12 geweest die de aandacht op 
de aansprakelijkheid voor afgebroken onderhandelingen vestigde, door uit-
gebreid in te gaan op de theorie van Faggella.13 Hij onderschreef deze bijna 
geheel en bouwde er zelf enigszins op voort. Evenals Faggella nam Saleil-
les aan dat het onderhandelende partijen niet altijd vrij staat om onder-
handelingen af te breken en dat er, indien dit toch gebeurt, een grond kan 
zijn voor aansprakelijkheid. Deze aansprakelijkheid zou volgens hem geba-
seerd kunnen worden op de onrechtmatige daad. In afwijking van Faggella 
ziet Saleilles niet alleen in economische redenen een rechtvaardiging om 
onderhandelingen af te breken.
Gezegd kan worden dat het na deze eerste aanzetten in de literatuur met 
betrekking tot het leerstuk geruime tijd stil is geweest. Italië is in verge-
lijking met andere continentale landen het meest voortvarend vooruit 
getrokken. Bij de invoering van het burgerlijk wetboek van 1942 heeft de 
precontractuele aansprakelijkheid expliciet erkenning gekregen14 met de 
introductie van de wetsartikelen 1337 en 1338 Codice Civile. Ze vormden 
het resultaat van een juridisch debat dat sinds het begin van de twintigste 
eeuw in Italië in een versnelling was geraakt en sloten aan bij de weg die in 

  9  G. Faggella, Dei periodi precontrattuali e della loro vera ed esatta costruzione scientifica, 
in: Studi Giuridici in onore di Carlo Fadda, vol. III, p. 271-342, Napels 1906.

10  Zie De Kluiver 1992, p. 181 e.v.
11  Vertaling: een onrechtvaardigheid of sociale ongelijkheid. Zie hierover De Kluiver 1992, 

p. 182.
12  M.R. Saleilles, De la responsabilité precontractuelle; a propos d’une étude nouvelle sur la 

matière, Revue Trimestrielle de droit civil, IV, 1907, p. 697-751.
13  Zie De Kluiver 1992, p. 183; Hesselink 1996, p. 879.
14  Polemiek omtrent haar precieze juridische aard daarentegen werd er niet door vermin-

derd, zoals in het voorgaande reeds is beschouwd. Zie Gallo 2004, p. 299.
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de rechtspraak voor de precontractuele aansprakelijkheid met de uitspraak 
van de Corte di Cassazione15 reeds in 192516 was aangegeven.17

In Nederland kreeg de aansprakelijkheid voor afgebroken onderhandelin-
gen tot de jaren zeventig van de vorige eeuw vrijwel geen noemenswaardige 
aandacht. Het was ook pas in het begin van de jaren tachtig dat de Hoge Raad 
zich echt expliciet uitsprak over deze precontractuele aansprakelijkheid,18 
waarbij het arrest Plas/Valburg19 het hoogtepunt vormde.

3 Precontractuele fase en de notie goede trouw in het 
Italiaanse recht

In de Italiaanse literatuur staat op de voorgrond de onderhandelings-
vrijheid, libertà negoziale, als beschermd belang in de precontractuele fase. 
Elke vorm van precontractuele aansprakelijkheid wordt opgevat als een 
situatie waarin de justitiabele geschaad is in zijn belang om vrije uitdruk-
king te geven aan zijn onderhandelingsautonomie. Dit belang wordt juri-
disch beschermd tegen verwijtbare of opzettelijke handelingen volgens het 
algemene principe dat het respect voor andermans rechten vereist (nemi-
nem laedere), welke weer verder bescherming vindt door de opgelegde ver-
plichting van de buona fede, de goede trouw.

De Corte di Cassazione heeft ten aanzien van de reikwijdte van de precon-
tractuele aansprakelijkheid aangegeven dat de gedragingen en handelin-
gen tijdens de formazione, de reeks momenten waarin de overeenkomst 
daadwerkelijk wordt gevormd, evenzogoed worden gedekt als die tijdens de 
de trattative, de onderhandelingen.20

Van de buona fede wordt in de rechtsliteratuur wel gesteld dat zij in twee 
componenten uiteenvalt, te weten ‘contractuele loyaliteit’, lealtà, en 
bescherming, ‘salvaguardia’.21 Enerzijds wordt verlangd dat een partij zich 
loyaal (het komt mij opportuun voor om meer in de sfeer van ‘eerlijk’ te 
denken) gedraagt, anderzijds zal een partij zich moeten inzetten om ook de 
belangen van de wederpartij te bewaken. Hierbij valt te denken aan het in 
de precontractuale fase beschermde belang om niet in – van meet af aan 
– kansloze onderhandelingen betrokken te zijn, om geen ongeldige contrac-
ten te sluiten en om geen kunstgrepen of pressie te ondergaan in de periode 

15  Italiaanse Hof van Cassatie.
16  Cass. 6 febbraio 1925, Rivista di diritto commerciale, 1925, II, p. 428.
17  Zie Gallo 2004, p. 303 e.v.
18  Zie De Kluiver 1992, p. 234.
19  HR 18 juni 1982, NJ 1983, 723.
20  Cass., 11 februari 1980, in Giustizia civile., 1980, I, p. 1947. Zie Stella Richter 1996, p. 5.
21  Zie Bianca 2000, p. 162 e.v.
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voorafgaand aan het sluiten van een overeenkomst. Duidelijk klinkt in een 
en ander onze Nederlandse ‘Baris-Riezenkamp-norm’ door.
De goede trouw in de precontractuele fase wordt overigens, net als in Neder-
land, zodanig geïnterpreteerd dat deze een vereiste gedragslijn aan onder-
handelingspartijen zou opleggen. Dit betekent ook dat het om goede trouw 
in objectieve zin22 gaat, welke als maatstaf wordt aangelegd.23

Naast de algemene verplichtingen die de redelijkheid en billijkheid en de 
buona fede aan het onderhandelingspartijen opleggen, zijn in de Italiaanse 
rechtspraak en rechtsliteratuur verdere specifieke precontractuele plichten 
erkend. Het gaat hier om specifiekere precontractuele zorgplichten die uit de 
buona fede voortvloeien. In de literatuur wordt over een breed scala van ver-
schillende specifieke precontractuele zorgplichten gesproken, waarvan de 
categorisering geen vaste is. Ook over de omvang en het bestaans moment 
van de plichten verschilt men van mening. Vooral de informatieplichten 
nemen in het debat een centrale plaats in.24 Desalniettemin zou men als 
voornaamste categorieën kunnen onderscheiden25 – zonder de pretentie 
volledig te zijn – op het vlak van de lealtà:26

1 informatieplichten;
2 geheimhoudingsplichten;
3 medewerkingsplichten;
4 de plicht om de akten te laten verlijden die noodzakelijk zijn voor de gel-

digheid en effectiviteit van de overeenkomst (additioneel op het vlak 
van de salvaguardia).

In het Nederlandse recht is te zien dat het hier – grofweg – gaat om onder-
zoeks- en informatieplichten die op de aspirant-contractspartijen kunnen 
rusten. Deze zijn te situeren op het niveau van de wilsgebreken en de verte-
genwoordiging. In het algemeen zijn deze plichten geen verplichtingen in 
stricto sensu, in de zin dat zij direct voor de rechter afdwingbaar zijn.27 Veel-
eer zullen aan de schending van deze plichten, afhankelijk van de omstan-

22  In tegenstelling tot de goede trouw in subjectieve zin, die een niet-verwijtbare onwetend-
heid omtrent het aantasten van een ander zijn recht behelst. Zie hierover M.C. Bianca, 
Diritto Civile – Il Contratto, Volume III, Milaan: Giuffrè editore 2000, p. 162; Patti & Patti 
1993, op.cit., p. 10.

23  Zie Bianca 2000, p. 162; Gallo 2004, p. 324.
24  Zie Gallo 2004, p. 311.
25  Cf. supra.
26  Zie Bianca 2000, p. 163. Bianca erkent in dit verband tevens de plicht tot ‘helderheid’ (chia-

rezza), hetgeen hij beschrijft als de plicht om tijdens de onderhandelingen en bij de tot-
standkoming van de overeenkomst taalgebruik te voorkomen dat voor de wederpartij 
onduidelijkheden kan oproepen (zoals bepaald vakjargon). Zie Bianca, 2000, p. 165.

27  Zie J.M. van Dunné, in: Hondius, E.H. (ed.), Precontractual Liability, Deventer: Kluwer 1991, 
p. 228.
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digheden van het concrete geval, aan de hand van juridische figuren als 
vertegenwoordiging of een van de wilsgebreken, rechtsgevolgen worden 
verbonden.

De buona fede is in het Italiaanse recht echter niet de enige notie waaruit 
gedragsnormen in de precontractuele fase voortvloeien. Van belang is in 
dit kader ook de diligenza, oftewel de zorgvuldigheid.28 Hierbij valt eraan te 
denken dat men zich als een normaal vooruitziend en zorgvuldig persoon 
(cf. de ‘bonus pater familias’ ofwel ‘goede huisvader’) gedraagt, hetgeen 
impliceert dat men zich in redelijke mate probeert de nadelige gevolgen van 
zijn handelen of niet-handelen voor te stellen.

4 Wettelijke bepaling betreffende precontractuele 
aansprakelijkheid in het Italiaanse recht: artikel 
1337 Codice Civile

Het artikel is geplaatst in het deel van de Codice Civile (c.c.) dat de algemene 
bepalingen aangaande het contractenrecht bevat (titolo II ‘dei contratti in 
generale’).
De bepaling luidt als volgt: ‘Le parti, nello svolgimento delle trattative e 
nella formazione del contratto, devono comportarsi secondo buona fede.’ 
(Vertaling: ‘Partijen zijn tijdens het verloop van de onderhandelingen en bij 
de totstandkoming van de overeenkomst, gehouden zich overeenkomstig 
de goede trouw te gedragen.’)
Artikel 1337 c.c. bevat dus de algemene verplichting voor partijen om te 
handelen volgens de goede trouw, de buona fede, tijdens het verloop van 
onderhandelingen en bij de totstandkoming van een overeenkomst. Voor 
de in 1942 ingevoerde Codice Civile is geopteerd voor verankering van de 
buona fede in een algemene clausule (clausola generale) die een generieke 
verplichting oplegt. Deze verplichting behelst een algemene verplichting 
van eerlijk en betamelijk handelen, dovere di lealtà e correttezza.29 Gerefe-
reerd wordt dan aan de regels van de correttezza, de betamelijkheid, naar 
analogie met de bepalingen van artikel 1175 c.c. en artikel 1375 c.c. Verder 
wordt ervan uitgegaan dat het algemene principe van neminem laedere aan 
de bepalingen ten grondslag ligt: aan een ander mag geen schade worden 
toegebracht, die uit het incorrecte (onrechtmatige) handelen volgt.30

28  Gerefereerd kan worden aan de diligenza, zoals deze geldt voor de contractuele verhouding 
(bij de nakoming van verbintenissen), neergelegd in art. 1176 c.c. Het betreft de ‘diligenza di 
buon padre di famiglia’.

29  Zie G. Stella Richter, La responsabilità precontrattuale, Turijn: Utet Libreria 1996, p. 7.
30  Zie A. Trabucchi, Istituzioni di diritto civile, Millaan: CEDAM 2001, p. 491. Dit wordt echter 

niet erkend door de stroming in de literatuur die de grondslag van de precontractuele aan-
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Artikel 1337 c.c. is dan ook een generieke bepaling, hetgeen gevolgen heeft 
op het toepassingsniveau, met name voor de concrete aansprakelijkstelling 
(de zgn. ‘grondslagenstrijd’) en schadevergoeding.
Ondanks de extensieve interpretatie van de buona fede en het bestaan van 
de tamelijk open norm van artikel 1337 c.c. heeft de Italiaanse juridische 
ervaring met de buona fede niet geresulteerd in een gevarieerde en veel-
vuldige toepassing, zoals herkenbaar in andere rechtssystemen, waarvan 
de Duitse wel als voorbeeld wordt genoemd.31 De reden hiervoor is hoofdza-
kelijk gelegen in de voorzichtige, terughoudende wijze waarop in de recht-
spraak de bepaling is gehanteerd.
In de eerste plaats kan worden verwezen naar de soort standaardtoepassing 
van de bepalingen die aanvankelijk in de rechtspraak (en volgens traditio-
nele doctrine)32 aan de bepaling werd gegeven: het artikel werd gezien als 
de maatstaf om het ongerechtvaardigd afbreken van onderhandelingen te 
sanctioneren.33 Men had er moeite mee verdere gedragingen in de precon-
tractuele fase te onderscheiden die in strijd met de buona fede, en dus met 
art. 1337 c.c., werden geacht.34 Hierdoor werd de buona fede bij de totstand-
koming ( formazione)35 van een werkelijk contract de facto buiten spel gezet. 
Een dergelijke benadering doet geen recht aan het karakter van artikel 1337 
c.c., het gaat hier juist om een algemene clausule die zich a priori leent voor 
een brede toepassing.36 Artikel 1337 c.c. biedt een richtlijn voor de rechter, 
waarbij de overgang van ‘het abstracte’ naar ‘het concrete’ zal dienen te wor-
den gemaakt aan de hand van de kenmerken van het specifieke geval.37

In de tweede plaats is de terughoudendheid van de Italiaanse rechter om 
artikel 1337 c.c. toe te passen te verklaren door een richting in de jurispru-
dentie waarin een andere – wel vreemde – beperking aan de bepaling is 
gegeven, namelijk dat de schending van de generieke verplichting(en) van 
lealtà en correttezza (welke voortvloeit uit de buona fede) slechts tot aan-
sprakelijkheid voor schade kan leiden voor zover er sprake is van een con-
crete schending van het recht van een ander, welk recht door een bestaande 
norm(en) is erkend.38 Ik meen dat een dergelijke zienswijze de normatieve 
waarde van de buona fede miskent.

sprakelijkheid als een contractuele aansprakelijkheid (wegens gebreken in de nakoming) 
kwalificeert.

31  Zie G. Patti & S. Patti, Il Codice Civile Commentario, Responsabilità Precontrattuale e con-
tratti standard Artt. 1337-1342, Milaan: Giuffrè editore 1993, p. 11 e.v.

32  Zie Patti & Patti 1993, p. 96.
33  Zie Sacco & De Nova 2004, p. 236.
34  Zie Patti & Patti 1993, p. 16.
35  Zie art. 1337 c.c.
36  Zie Sacco & De Nova 2004, p. 241, zie ook Patti & Patti 1993, p. 16.
37  Idem.
38  Cass., 18 oktober 1980, n. 5610, Rivista di diritto civile., 1982, II, 167, evenzo Cass. 16 februari 1963 

n. 357, Foro italiano, 1963, I, c. 1769. Zie Stella Richter 1996, p. 7 en ook Patti & Patti 1993, p. 12.
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In contrast met deze richting in de rechtspraak is in de doctrine niet nagela-
ten het belang van het objectieve karakter van de buona fede uit artikel 1337 
c.c. sterk te benadrukken.39

5 Grondslagen voor aansprakelijkheid

De vraag naar de meest geëigende grondslag voor aansprakelijkheid heeft 
aanleiding gegeven tot veel discussie. Tot op heden is te zien dat zowel in 
Nederland als in Italië40 de meningen uiteenlopen.41

Toegegeven moet worden dat de discussie een sterk dogmatisch karakter 
draagt, toch dient niet uit het oog te worden verloren dat de te hanteren 
grondslag van de aansprakelijkheid wel degelijk een relevant en ook boei-
end vraagstuk vormt. Ten eerste omdat het formuleren van een antwoord 
het fundament van de theorie aangaande het leerstuk raakt, ten tweede 
omdat het ertoe leidt dat een bepaald aansprakelijkheidsregime toepas-
selijk wordt verklaard, waar praktische implicaties aan verbonden (kun-
nen) zijn. Te denken valt bijvoorbeeld aan implicaties op het niveau van de 
aansprakelijkstelling zelf (omvang en verdeling van de bewijslast) en op 
het schadevergoedingsniveau.42

De relevantie van de grondslagenproblematiek wordt ook duidelijk als 
wordt stilgestaan bij de recente ontwikkelingen op communautair niveau.
Voor het Europese bevoegdheidsrecht lijkt de voorkeur uit te gaan naar de 
onrechtmatige daad als grondslag. Het Hof van Justitie oordeelde in het Tac-
coni-arrest43 dat de vordering wegens precontractuele aansprakelijkheid in 
beginsel als een vordering uit onrechtmatige daad geldt in de zin van arti-
kel 5 sub 3 EEX-verordening.44

39  Hierbij is zij gekwalificeerd als een ‘fundamentele gedachte’ van de nieuwe wetgeving, 
verbonden aan de plicht van ‘solidarità sociale’ (sociale solidariteit) volgende uit art. 2 van 
de Italiaanse Grondwet. Zie Patti & Patti 1993, p. 15.

40  NB In Italië pleegt de discussie zich overigens te richten op de algemene aard van de pre-
contractuele aansprakelijkheid in het kader van art. 1337 c.c. en wordt deze doorgaans in 
mindere mate toegespitst op de aansprakelijkheid voor afgebroken onderhandelingen in 
concreto.

41  Voor enige rechtsvergelijkende verwijzingen zie B. Wessels en T.H.M. van Wechem in: 
Grensoverschrijdende contractsonderhandelingen, Serie contracteren in de internationale 
praktijk, Deventer: Kluwer 2003, p. 27 e.v.

42  Vgl. De Kluiver 1992, p. 300. Anders: Asser-Hartkamp 4-II, nr. 165a. Vermeld wordt dat uit 
praktisch oogpunt het onderscheid tussen beide constructies (redelijkheid en billijkheid 
of onrechtmatige daad als grondslag) van gering belang is. Zie ook Van Dunné in: Hondius 
1991, p. 227.

43  Hof van Justitie EG 17 september 2002, zaak C-334/00, NJ 2003, 46 m.nt. P. Vlas. Zie voor een 
uitgebreide bespreking Wessels & Van Wechem 2003, p. 36 e.v.

44  Verordening (EG) nr. 44/2001 van de Raad van 22 december 2000 betreffende de rechter-
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Nieuw is dat de Europese verwijzingsregels voor het toepasselijke recht de 
culpa in contrahendo in artikel 12 van de recente Rome II-verordening45 een 
specifieke plaats hebben gegeven, terwijl in de Rome I-verordening46 de pre-
contractuele verbintenissen expliciet van de reikwijdte worden uitgesloten, 
ingevolge artikel 1 onder (i).47

De Europese wetgever heeft met de verordeningen Rome I en Rome II voor 
IPR48-vraagstukken op het terrein van precontractuele aansprakelijkheid 
geen sluitend systeem gegeven. Artikel 12 Rome II bepaalt namelijk dat de 
niet-contractuele verbintenis die voortvloeit uit de onderhandelingen wordt 
beheerst door het recht dat van toepassing is op de overeenkomst of dat op 
de overeenkomst van toepassing zou zijn geweest indien zij was gesloten. 
Dat toepasselijke recht dient dan vervolgens aan de hand van Rome I te 
worden bepaald. Hiermee blijft echter de vraag openliggen wat rechtens is 
als dat aangewezen recht het afbreken van onderhandelingen niet als een 
vordering uit onrechtmatige daad beschouwt. De verwijzingsregel van arti-
kel 12 Rome II levert dan ook op dat, indien het toepasselijke recht eenmaal 
gevonden is, de IPR-regels ‘uitgewerkt’ zijn en dat de keuze voor de ene of 
andere grondslag, en hiermee dus de rechtspositie van de partij die met de 
afgebroken onderhandelingen geconfronteerd is, verder afhankelijk is van 
het nationale recht.

In Italië zijn de contractuele grondslag en de buitencontractuele grondslag 
(onrechtmatige daad) de basis voor aansprakelijkheid. In het Nederlandse 
recht worden de goede trouw c.q. redelijkheid en billijkheid en de onrecht-
matige daad als kandidaten voor de grondslag van aansprakelijkheid bedis-
cussieerd en daarnaast wordt ook wel een dubbele grondslag verdedigd. In 
het Italiaanse recht wordt door sommige auteurs de controversiële tertium 
genus van de aansprakelijkheid voorgestaan.

5.1 Buitencontractuele grondslag: onrechtmatige daad

5.1.1 Italië
In de Italiaanse rechtsleer wordt de onrechtmatige daad (het regime van 
art. 2043 c.c. e.v.) als grondslag voor de precontractuele aansprakelijkheid 

lijke bevoegdheid, de erkenning en de tenuitvoerlegging van beslissingen in burgerlijke 
en handelszaken.

45  Verordening (EG) nr. 864/2007 van het Europees Parlement en de Raad van 11 juli 2007 
betreffende het recht dat van toepassing is op de niet-contractuele verbintenissen.

46  Verordening (EG) nr. 593/2008 van het Europees Parlement en de Raad van 17 juni 2008 
betreffende het recht dat van toepassing is op contractuele verbintenissen.

47  Zie hierover T.H.M. van Wechem en J.A. Pontier, Europese conflictregels voor de overeen-
komst en de onrechtmatige daad, Preadviezen NVIR (2008), p. 11 e.v. en p. 107 e.v.

48  IPR: internationaal privaatrecht.
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omarmd; dit is de heersende leer. Zodoende wordt er een buitencontractueel 
karakter gegeven aan de precontractuele aansprakelijkheid. Hier wordt ook 
in de rechtspraak consistent aan vastgehouden.49

Hoofdargument is dat er tussen de betrokken partijen nog geen contractu-
ele relatie bestaat, maar slechts een ‘contactuele’ (die aan de buona fede is 
onderworpen).
Daarbij komt dat de precontractuele aansprakelijkheid ook wel als een bij-
zondere figuur van de buitencontractuele aansprakelijkheid wordt opge-
vat.50 De bepaling van artikel 1337 c.c. wordt volgens de dominante leer dan 
ook als een zuivere verbijzondering van de norm van artikel 2043 c.c. aan-
gemerkt.51 Hiertoe wordt aangenomen dat het algemene principe van nemi-
nem laedere, basis van de buitencontractuele aansprakelijkheid, evenzeer 
aan de precontractuele aansprakelijkheid ten grondslag ligt.52 Met andere 
woorden, de verplichtingen die uit de buona fede voortvloeien, worden in 
deze opgevat als een specifieke invulling van de algemene plicht van nemi-
nem laedere, waarop de buitencontractuele aansprakelijkheid rust.53 De 
schade waar het hier om gaat, zou haar oorsprong vinden in de schending 
van deze generieke verplichting van neminem laedere en zodoende een bui-
tencontractuele schade opleveren.54

De incorrecte gedraging, het afbreken van de onderhandelingen wordt zo 
als een schending van voornoemd principe opgevat en mitsdien onrecht-
matig en als schade toebrengend aan de juridische beschermde belangen 
van de wederpartij.55

De juristen die deze benadering verdedigen, benadrukken dat de schending 
van de buona fede aanleiding geeft tot een verbintenis tot schadevergoe-
ding, welke gemakkelijk op artikel 2043 c.c. kan worden gegrond (dat op 
elke onrechtmatige schade, danno ingiusto ziet), met dien verstande dat 

49  Zie Patti & Patti 1993, p. 36. Voor oude (!) rechtspraak wordt verwezen naar Cass. 20 juli 1949, 
n. 1894, Foro italiano, 1950, I, 721; Cass. 28 september 1956, n. 3299. Voor latere rechtspraak 
zie Cass. 14 juni 1982, n. 3613, Foro italiano, 1983, I, en Cass. 11 mei 1990, n. 4051, Giustizia 
civile, 1991, I, p. 113.

50  Zie Gallo 2005, p. 299: ‘la responsabilità precontrattuale costituisce dunque null’altro che 
una figura particolare di illecito civile extraconrattuale, specificamente contemplato dagli 
artt. 1337 en 1338 c.c.’.

51  Zie Sacco & De Nova 2004, p. 247, vgl. Alpa in: Hondius 1991, p. 199.
52  Zie Stella Richter 1996, p. 123.
53  Idem.
54  Idem.
55  Zie A. Torrente & P. Schlesinger, Manuale di diritto privato, Milaan: Giuffrè editore 2004, 

§310.
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deze veroorzaakt moet zijn door een culpoos of doleus feit.56,57 Vanuit dit per-
spectief gezien is artikel 1337 c.c. toch een concrete wettelijke bepaling door 
de uitdrukkelijke verwijzing naar de buona fede als norm bij onderhande-
lingen (en de verdere totstandkoming van de overeenkomst), waarbij direct 
aanknoping wordt gezocht bij artikel 2043 c.c. Schending van de buona fede 
in de zin artikel 1337 c.c. wordt bovendien gezien als een aantasting van de 
onderhandelingsvrijheid, de libertà negoziale, waardoor ook weer gemak-
kelijk de mogelijke sanctionering van afgebroken onderhandelingen steun 
vindt in artikel 2043 c.c.

Ook moet in het bijzonder worden stilgestaan bij het karakter van het 
 Italiaanse onrechtmatigedaadsartikel voor de inzichtelijkheid van het 
pleidooi voor de buitencontractuele grondslag. Artikel 2043 c.c. vormt een 
generieke aansprakelijkheidsbepaling waaraan een extensieve interpreta-
tie wordt gegeven. Deze interpretatie is geëvolueerd in de jurisprudentie, 
met als resultaat dat men van de bescherming van alleen absolute rechten 
is uitgekomen bij de erkenning van bescherming van ieder legitiem belang, 
legittimo interesse.58

Zo bevindt de Italiaanse jurist zich in een tamelijk comfortabele positie: hij 
kan zich bij de verdediging van de buitencontractuele aansprakelijkheid 
namelijk beroepen op de brede en soepel hanteerbare basis van artikel 2043 
c.c., in verbinding met artikel 1337 c.c.
De vraag die vervolgens voorligt, is: waarin vindt men de onrechtmatigheid 
bij het afbreken van de onderhandelingen nu precies?
Hier lijkt het gewekte vertrouwen de centrale plaats in te nemen. Een mooie 
verwoording wordt in het handboek van Sacco & De Nova gevonden.59 Zij 
stellen dat degene die de onderhandelingen afbreekt niet aansprakelijk is 
voor het afbreken op zich (dit zou immers niet verenigbaar zijn met de con-
tractsvrijheid), maar voor het verkeerd hebben gewaardeerd, verkeerd heb-
ben ingeschat van de kansen dat de eigen plannen zouden worden gewij-

56  De zgn. fatto doloso o colposo, 1e zin van art. 2043 c.c.
57  Zoals Bianca helder formuleert: ‘[…] de precontractuele aansprakelijkheid heeft betrekking 

op de aansprakelijkheid voor de aantasting van andermans onderhandelingsvrijheid, die 
zich manifesteert in een doleuze of colpose gedraging, ofwel, door het niet in acht nemen 
van de voorgeschreven buona fede.’ (‘[…] la responsabilità precontrattuale indica la respon-
sabilità per lesione dell’altrui libertà negoziale realizzata mediante un comportamento 
doloso o colposo ovvero mediante l’inosservanza del precetto di buona fede.’) Zie Bianca 
2000, p. 157. Alsook: ‘De schending van andermans onderhandelingsvrijheid valt binnen 
het bereik van de buitencontractuele aansprakelijkheid.’ (‘La lesione dell’altrui libertà 
negoziale s’inquadra pertanto appropriatamente nell’ambito della responsabilità extra-
contrattuale.’) Zie Bianca 2000, p. 159.

58  Zie W. van Gerven (ed.), Tort Law, Common law of Europe casebooks, Oxford: Hart Publishing 
2000, p. 202; vgl. Torrente & Schlesinger 2004, § 422 e.v.

59  Sacco & De Nova 2004, p. 262. Zie hierover ook Hesselink 1996, p. 908.
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zigd. Voor de onbetamelijkheid die door artikel 2043 c.c. gesanctioneerd 
wordt, geldt dan volgens hen:

‘[…] wanneer iemand zich terugtrekt uit de onderhandelingen op 
een wijze die in strijd is met de redelijkheid en billijkheid, verwijt 
de wet hem niet dat hij de overeenkomst niet gesloten heeft (anders 
zou de ander de voordelen die het contract hem zou verschaffen kun-
nen vorderen); ze verwijt hem bij de wederpartij de illusie te hebben 
gewekt dat de overeenkomst zou worden gesloten.’60

In dezelfde lijn oordeelt Bianca:

‘De aansprakelijkheid volgt uit het verwijtbaar of opzettelijk gewekte 
gerechtvaardigde vertrouwen bij de andere partij op de totstandko-
ming van de overeenkomst.’61

5.1.2 Nederland
Hoe wordt de buitencontractuele grondslag in Nederland gezien? Allereerst 
valt op dat er geen eenstemmigheid bestaat over de onrechtmatige daad als 
grondslag. De invalshoek is dan ook een andere: men heeft te maken met 
losse aanknopingspunten en indicatoren in de jurisprudentie die ondui-
delijkheid laten bestaan over het uitgangspunt. De literatuur kan ook niet 
bogen op een lange ontwikkeling of historische aanloop, zoals de Italiaanse. 
Bovendien ontbeert het Nederlandse recht een bepaling die vergelijkbaar is 
met artikel 1337 c.c.
In vergelijking met de aandacht die in Italië aan de materie in al haar aspec-
ten is geschonken, gaat het bij ons dus om een tamelijk onderontwikkeld 
onderwerp.62 Het dogmatische karakter lijkt bij de rechtsgeleerden van 
eigen bodem voor een behoorlijke terughoudendheid te hebben gezorgd, 
wat mijns inziens toch spijtig is. Voor een goed begrip van een juridisch 
leerstuk als dat van de afgebroken onderhandelingen en solide inkadering 
is het naar mijn mening zeker wenselijk de rechtsleer in al haar facetten uit 
te werken.

60   ‘[…] se taluno recede dalla trattative in modo contrario alla buona fede, la legge non gli rim-
provera di non aver concluso il contratto (altrimenti, la vittima potrebbe reclamare i van-
taggi che doveva procurargli il contratto stesso), ma gli rimprovera di aver creato nella con-
troparte un’illusione in merito alla conclusione del contratto.’ Sacco & De Nova 2004, p. 262.

61   ‘La responsabilità del soggetto deriva […] dall’avere dolosamente o colposamente indotto 
l’altra parte a confidare ragionevolmente nella conclusione del contratto.’ Zie Bianca 2000, 
p. 168.

62  Zie Asser-Hartkamp 4-II, nr. 165a. Vermeld wordt dat uit praktisch oogpunt het onderscheid 
tussen beide constructies (redelijkheid en billijkheid of onrechtmatige daad als grondslag) 
van gering belang is. Vgl. ook Van Dunné in: Hondius 1991, p. 227.
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Wat de Nederlandse visie ten aanzien van een buitencontractuele grond-
slag betreft, is te zien dat het vooral de wat oudere literatuur is die zich uit-
spreekt voor de onrechtmatige daad.63

Van belang is het onderscheid in situatie dat wordt gemaakt. Enerzijds kan 
de onrechtmatige daad zonder meer als grondslag worden aangenomen 
voor zover het afbreken van de onderhandelingen zélf als onrechtmatig 
kan worden aangemerkt.64

Anderzijds ziet men meer problemen als de afbreking van de onderhande-
lingen niet opzichzelf kan worden gekwalificeerd als een onrechtmatige 
daad:65 over de aan te leggen criteria bestaat dan discussie.66 Te bedenken 
valt dat dit met regelmaat het geval is; naar Nederlands recht zal het vaak 
niet eenvoudig zijn om aan te geven wanneer men in geval van afgebroken 
onderhandelingen van een onrechtmatige daad kan spreken.67 Het afbre-
ken heeft dan een sui generis verschijningsvorm die lastig is in te passen in 
het tamelijk specifieke artikel 6:162 Burgerlijk Wetboek (BW).
Toch wordt ook in de Nederlandse doctrine de onrechtmatige daad wel als 
principiële grondslag verdedigd. De gedachte is hier dat de ongeschreven 
rechtsnormen van maatschappelijke betamelijkheid waaraan artikel 6:162 
BW refereert op een lijn staan met de normen die uit de redelijkheid en bil-
lijkheid voortvloeien.68 Deze zienswijze lijkt wel een beetje kort door de 
bocht en in beperkte mate gefundeerd door de rechtstheorie. Kenmerkend 
is dat de redelijkheid en billijkheid in se een onafhankelijke brede notie is, 
de normen van maatschappelijke betamelijkheid worden doorgaans als 
strikter gezien.69 Met name in de latere literatuur wordt opgemerkt dat er 
een analogie van de normen van redelijkheid en billijkheid (ofwel voor-
heen goede trouw) met de normen van maatschappelijke zorgvuldigheid 
c.q betamelijkheid kan bestaan.70 Zo bezien valt er wel wat voor de onrecht-
matige daad als grondslag te zeggen.

63  Zie Van Dunné 2001, p. 293, nt. 103; Asser-Hartkamp 4-II, nr. 164.
64  Hierbij valt te denken aan de situatie waarin onderhandelingen zijn gevoerd zonder dat 

de afbreker ooit de bedoeling heeft gehad om met de wederpartij tot overeenstemming 
te komen. Het gaat hier om een situatie waarbij het om ‘meer’ gaat bij het element van 
onrechtmatigheid, exemplarisch zijn onderhandelingen gevoerd met de intentie om de 
andere partij van contractsluiting met een derde te onthouden of om uitsluitend bedrijfs-
geheimen te verkrijgen. Zie Asser-Hartkamp 4-II, nr. 165; in die zin ook Schoordijk 1984, 
p. 80 en zie verder De Kluiver 1992, p. 297.

65  Zie Asser-Hartkamp 4-II, nr. 164.
66  Pels Rijcken leverde in 1958 een bijzondere bijdrage met de door hem geformuleerde vier 

criteria voor het onrechtmatige afbreken van onderhandelingen, waarin het totstand-
komingsvertrouwen het vertrekpunt is. Zie hierover Van Dunné 2001, p. 261.

67  Zie De Kluiver 1992, p. 254.
68  Zie Schoordijk 1984, p. 80 met verwijzing naar Drion en Brunner.
69  Zie De Kluiver 1992, p. 298.
70  Zie H.J. de Kluiver, Onderhandeling en wetgeving, WPNR 1987 (5816), p. 80 e.v.
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Ook is zij juist voor het leerstuk van afgebroken onderhandelingen aantrek-
kelijk, waar men per definitie met een samenspel van normen te maken 
heeft: de kern is dat men rekening dient te houden met elkaars gerecht-
vaardigde belangen.71 Bovendien vormt de onrechtmatige daad zo bezien 
een eenvoudiger juridische grondslag en kunnen theoretische obstakels 
worden gemeden.72

Een in de doctrine veelbesproken andere constructie is die van J. Drion.73 
De auteur bepleitte aansprakelijkheid voor afgebroken onderhandelingen 
op grond van de stelling dat het complex van handeling en niet-vergoeden 
van schade de inhoud van de maatschappelijke zorgvuldigheid van arti-
kel 6:162 BW kan bepalen. Betaalt de afbrekende partij, de laedens, geen 
schadevergoeding aan de andere partij, die ten gevolge van de onderhan-
delingen wel kosten heeft gemaakt, dan ligt hierin de onrechtmatigheid. 
Het gaat hier om een tamelijk complexe opvatting van onrechtmatigheid, 
die echter wel neerkomt op een juridisch-dogmatische verfijning. De con-
structie is gunstig in de zin dat deze ook in het overbekende ‘stadium II’74 uit 
het Hoge Raad-arrest Plas/Valburg zeer wel toepasbaar is. Immers, niet het 
hoofdgedrag zelf, het afbreken van onderhandelingen, wordt als onrecht-
matig beschouwd, maar de aan dat handelen verbonden schade geldt als 
doorslaggevend onrechtmatigheidselement. Zo zou men een beetje bij de 
draaikolk uit de buurt blijven.
De constructie is niet geheel oncontroversieel:75 zij zou te gekunsteld te zijn, 
doordat gemakkelijk kan worden vervallen in de simplistische redene-
ring ‘Gij moet schade vergoeden omdat het in bepaalde omstandigheden 
onrechtmatig is geen schade te vergoeden’.76 Hier is tegen ingebracht dat 
de gekunsteldheid kan worden weggenomen door het niet vergoeden van 
de schade zelf als een normschending op te vatten:77 dit zou zich in de situ-
atie van afgebroken onderhandelingen a priori doen voelen. Verder verwijt 
betrof de impliciete uitbreiding van de bronnen van verbintenissen; recht-
matig toegebrachte schade zou toch leiden tot onrechtmatigheid.

Een vermeldenswaardige uitwerking van een ruime opvatting van onrecht-
matigheid is die van De Kluiver, die zelf de onrechtmatige daad als meest 

71  Idem. Vgl. HR 15 november 1957, NJ 1958, 67 (Baris/Riezenkamp).
72  Zie ook De Kluiver 1992, p. 298.
73  Verwezen zij naar Verzamelde Geschriften, Deventer: Kluwer 1968, p. 55 e.v.
74  Er hier van uitgaande dat dit stadium als zodanig nog steeds relevant is, los van mogelijke 

implicaties van HR 12 augustus 2005, NJ 2005, 467 (CBB/JPO).
75  Zie De Kluiver 1992, p. 256.
76  Zie De Kluiver 1987, p. 79.
77  Idem.
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geschikte grondslag voor aansprakelijkheid voor afgebroken onderhande-
lingen ziet.78

Hij baseert de aansprakelijkheid op het vereiste van rekening houden met 
gerechtvaardigde belangen van de andere partij, uitgaande van de belan-
gen van ‘bestaanszekerheid’ en ‘continuïteit’ van de gelaedeerde, die door 
artikel 6:162 BW zouden kunnen worden beschermd.79 In essentie bepleit 
hij dat de genoemde belangen in bepaalde situaties (waaronder die van 
afgebroken onderhandelingen) zo een gewicht toekomt, dat samen met de 
gegeven mate van onzorgvuldigheid bij het niet rekenen met die belangen 
een onrechtmatige daad wordt geconstitueerd.80 Een mijns inziens waarde-
volle benadering van de grondslag, die wellicht verder zou kunnen worden 
verkend in de doctrine. Als zwak punt zie ik echter dat de benadering sterk 
leunt op diffuse begrippen, die uitnodigen tot discussie.
In Nederland bestaat nog onenigheid over de exacte wijze waarop men de 
aansprakelijkheid wegens afgebroken onderhandelingen binnen het leer-
stuk van de onrechtmatige daad dient in te passen. Duidelijk is naar mijn 
inzicht wel dat de onrechtmatige daad in beginsel een voor de hand lig-
gende grondslag zou kunnen zijn, die het ook mogelijk maakt verschillende 
elementen te verdisconteren om zo tot een redelijk resultaat te komen. De 
discussie is een stuk minder transparant dan in Italië. Daar heerst ontegen-
zeggelijk de opvatting dat artikel 2043 c.c. in een solide juridische grondslag 
voorziet, waarbij artikel 1337 c.c. als een verbijzondering van de algemene 
onrechtmatigedaadsnorm wordt opgevat.

5.2 Opponerende grondslagen: contractuele grondslag, redelijkheid 
en billijkheid en tertium genus

5.2.1 Italië
Geen these zonder antithese; in de Italiaanse doctrine neemt de leer van 
de contractuele grondslag deze positie in. Ten tijde van de codice van 1865 
discussieerde men al levendig over de al dan niet contractuele of delictu-
ele aard van de aansprakelijkheid in kwestie, deels onder invloed van de 
fascinatie voor de ‘jheringiaanse’ gedachten.81 Het sleutelbegrip is hier de 
precontractuele buona fede.

78  Zie De Kluiver 1992, p. 289.
79  Zie De Kluiver 1992, p. 269 e.v.
80  Zie De Kluiver 1992, p. 274.
81  Zie hierover Gallo 2005, p. 298.
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Een aantal illustere auteurs82 heeft tot relatief recente tijden actief de bui-
tencontractuele grondslag bestreden, waarbij de motiveringen op onder-
delen verschillen.
Zij erkennen het bestaan van een concrete verbintenis tussen de onderhan-
delingspartijen uit hoofde van de buona fede van artikel 1337 c.c., welke dus 
wel degelijk een specifieke juridische band tussen bepaalde personen cre-
eren.83 De norm van de buona fede waarnaar artikel 1337 c.c. verwijst, is in 
deze visie gelijkgesteld aan de norm neergelegd in artikel 1375 c.c., welke 
geldt voor de contractuele verhouding. Een juridische band zou ontstaan op 
het moment van het sociale contact (contatto sociale) zelf, het begin van de 
onderhandelingen en het hiermee binnentreden in elkaars rechtssfeer.84 De 
gedragsnorm die de buona fede voor de onderhandelingen inhoudt, wordt 
hier principieel als een juridische plicht85 opgevat en niet als algemene notie 
waaruit een algemene, absolute gedragsnorm voortvloeit die beschermd 
wordt door artikel 2043 c.c.86 De schending van de precontractuele buona 
fede wordt dan ook begrepen volgens het verbintenisrechtelijke systeem 
overeenkomstig het contractuele broertje van artikel 1375 c.c., met toepas-
sing van de regeling inzake de niet-nakoming van verbintenissen ex artikel 
1218 c.c. e.v.87 Zo komt men dus tot een aansprakelijkheid ex contractu, ook in 
het geval van afgebroken onderhandelingen.88

Voordeel van deze benadering zou zijn dat op uniforme wijze aansprakelijk-
heid kan worden aangenomen in de situatie dat er wel een geldig contract 
voorligt, maar deze onder andere, minder gunstige voorwaarden is gesloten. 
Door de aanwezigheid van een overeenkomst staat volgens de ‘traditionele 
leer’ artikel 1337 c.c. hier namelijk in ieder geval buiten spel89 – evenals arti-
kel 1338 c.c. – en zou enkel nog de contractuele aansprakelijkheid wegens 
niet-nakoming potentieel relevant kunnen zijn.90

Maar de ‘theorie’ gaat duidelijk erg ver. De meerderheidsstroming werpt 
dan ook tegen dat het om een principiële misvatting gaat: de omstandig-

82  Als ‘prominenten’ worden genoemd Benatti (in La responsabilità precontrattuale, 1963, 
Milaan) en Mengoni (in Sulla natura della responsabilità extracontrattuale, Rivista Diritto 
Commerciale, 1956, II, p. 362), zie Bianca 2000, p. 158, nt. 5; vgl. Gazzoni 2001, p. 853.

83  Zie Bianca 2000, p. 161.
84  Deze redenering is gevolgd door Scognamiglio, zie Gazzoni 2001, p. 853.
85  Zie Torrente & Schlesinger 2004, p. 491.
86  Zie Bianca 2000, p. 161. Verwezen wordt naar Mengoni die als voorstander van de contrac-

tuele aansprakelijkheid meent dat de buitencontractuele aansprakelijkheid principieel 
verbonden is aan absolute plichten en dat aan de bepaling van de inhoud van deze absolute 
plichten een waardering naar de maatstaf van de buona fede vreemd zou zijn.

87  Idem.
88  Zie Stella Richter 1996, p. 123, met referentie naar Benatti (als eerder aangehaald in voet-

noot 36).
89  Zie Cass. 16 april 1994, n. 3621, in Giurisprudenza Italiana 1995, 1, 880.
90  Patti & Patti 1993, p. 96; vgl. Bianca 2000, p. 161.
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heid dat de buona fede moet worden nageleefd door aspirant-contracts-
partijen in de precontractuele verhouding (‘rapporto’), wil absoluut niet 
zeggen dat het gaat om een bindende rechtsverhouding tussen concrete 
individuen. Ook generieke plichten in het sociale verkeer laten zich immers 
vertalen in concrete gedragingen die een persoon moet respecteren zonder 
dat er een bindende rechtsband bestaat, men denke aan de algemene beta-
melijkheidsregels.91

Dan kleeft er nog een ander belangrijk bezwaar aan de contractuele leer: 
deze gaat ten onrechte uit van een individueel belang (het belang van de 
crediteur: art. 1174 c.c.) dat in de precontractuele fase wordt beschermd. Het 
zou immers gaan om belangen in een veel bredere zin, relationele belan-
gen waaronder, exact, het belang van de onderhandelings- c.q. contracts-
vrijheid.92

De Corte di Cassazione heeft recentelijk nog eens de verwerping van de con-
tractuele grondslag toegelicht, bij de beantwoording van de vraag naar de 
verjaringstermijn van de actie van precontractuele aansprakelijkheid.93

Uniformiteit in benadering is natuurlijk mooi en praktisch, maar de toe-
passing van het contractuele regime op een precontractuele situatie lijkt 
principieel in conflict met de algemene ideeën en ratio’s van de relevante 
wettelijke bepalingen (art. 1337, 2043 c.c.). Vasthouden aan de gedachte dat 
men zich dan buiten het contractuele kader begeeft en dat ook als zodanig 
gewaardeerd moet worden, is naar mijn mening cruciaal; voor toepassing 
van regels aangaande het contractenrecht zie ik geen ruimte. Ik sluit mij 
dan ook aan bij de meerderheid en beschouw de contractuele theorie als 
illusoir.

91  Zie Bianca 2000, p. 158.
92  Zie Bianca 2000, p. 158.
93  Zie Cass. 11 mei 1990, n. 4051, Giustizia Civile, 1991, I, p. 113, waarin de Corte di Cassazione 

overwoog: ‘può forse sembrare semplicistico affermare che la responsabilità precontrat-
tuale, appunto perché sorge prima che un contratto venga ad esistenza non può esere che 
una responsabilità extracontrattuale […]. Ma è sufficiente contraporre la responsabilità 
da inadempimento contrattuale alla responsabilità che non attiene alla prestazione cui 
si riferisce l’impegno contrattuale come tale […] ma rientra nella specie dell’illecito come 
violazione del principio della buona fede oggettiva, illecito che […].’ (Vertaling: ‘het kan 
wellicht simplistisch lijken te bevestigen dat de precontractuele aansprakelijkheid, juist 
omdat zij rijst voordat er een contract tot stand komt, geen andere dan een buitencontrac-
tuele aard kan hebben. Maar het volstaat de contractuele aansprakelijkheid tegenover de 
aansprakelijkheid te stellen die niet als zodanig verbonden is aan de prestatie waarnaar 
de contractuele inspanning verwijst […] maar valt onder de onrechtmatigedaadsfiguur, als 
schending van de objectieve goede trouw, onrechtmatig […]’). Aangehaald in Stella Richter 
1996, p. 117.
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Het Italiaanse denken over de ideale grondslag voor de aansprakelijkheid 
wegens afgebroken onderhandelingen heeft nog een derde ‘theorie’94 opge-
leverd, die de precontractuele aansprakelijkheid in haar algemeenheid als 
een ‘tertium genus’ aansprakelijkheid kwalificeert: noch contractueel, noch 
buitencontractueel.95 Een erg vreemde eend in de bijt: volgens de dominante 
rechtsleer wordt een atypische aard van de aansprakelijkheid uitgesloten; 
het zou gaan om ofwel een contractuele ofwel een buitencontractuele aan-
sprakelijkheid.96 Zo luidt ook het oordeel van de Corte di Cassazione.97 Artikel 
1173 c.c.98 noemt de bronnen van verbintenissen: het contract en de onrecht-
matige daad en residueel, ‘ieder ander feit dat naar het systeem der wet 
geschikt is om verbintenissen te doen ontstaan’. De categorieën die artikel 
1173 c.c. noemt, zullen doorgaans uitputtend werken, evenzeer op het pre-
contractuele terrein. Voor een tertium genus-theorie is dan ook in het hui-
dige systeem – dat niet rigide is – geen reden.
Toch is de theorie ook weer niet geheel onbegrijpelijk. Artikel 1337 c.c. vormt 
een specifieke norm aangaande precontractuele aansprakelijkheid, noemt 
nadrukkelijk geen contractuele aansprakelijkheid, maar geeft evenmin een 
indicatie van de wél toe te passen aansprakelijkheidsregels. Hanteert men 
vervolgens een enge interpretatie van artikel 2043 c.c., de aansprakelijkheid 
voor afgebroken onderhandelingen uitsluitende, dan zou – in theorie – een 
‘andere’ categorie van aansprakelijkheid voor mogelijk kunnen worden 
gehouden. Meteen echter vertonen zich ook de gebreken van de redenering: 
het blijft erg theoretisch en concrete aanknopingspunten zijn niet voorhan-
den. En al was de theorie vanuit theoretisch oogpunt juist of plausibel, dan 
wordt op het praktische vlak geen oplossing geboden: de vraag naar het toe 
te passen regime bij precontractuele aansprakelijkheid voor afgebroken 
onderhandelingen blijft onbeantwoord.99

94  Gezien de beperkte uitwerking en aandacht die aan deze derde visie wordt gegeven, is  
theorie naar mijn smaak eigenlijk een wat groot woord.

95  Opgemerkt moet echter worden dat de theorie zich voornamelijk lijkt te oriënteren op de 
aansprakelijkheid in gevallen voor verkeerde c.q. gebrekkige informatieverschaffing. Zie 
Sacco & De Nova 2004, p. 261.

96  Zie bijvoorbeeld Gazzoni 2001, p. 853; Bianca 2000, p. 162.
97  Aldus de Corte di Cassazione: ‘L’ipotesi del tertium genus può senz’altro essere scartata sul 

riflesso che il nostro ordinamento riconosce due soli tipi di reponsabilità […] quella contrat-
tuale […] e quella extracontrattuale […].’ (Vertaling: ‘De hypothese van een tertium genus 
kan zonder meer worden verworpen op grond van de gedachte dat ons rechtssysteem enkel 
twee soorten aansprakelijkheid erkent, […] de contractuele […] en de buitencontractuele 
[…]’) Verwezen zij naar Cass. 28 januari 1972, n. 199, Foro italiano, 1972, I, c. 2088. Aangehaald 
in Stella Richter 1996, p. 124-125.

98  Dit artikel werd ingevoerd met de Codice Civile van 1942.
99  Tot slot is nog opmerkelijk dat in de meest recente literatuur vaak in één adem met de 

tertium genus-theorie de theorie van een ‘hybride’ aansprakelijkheid wordt genoemd, 
volgens welke naargelang de omstandigheden van het geval de grondslag contractueel 
dan wel buitencontractueel zou zijn en evenzo zou de schadevergoeding het negatief en/of 
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5.2.2 Nederland
In Nederland is eveneens door een aantal rechtsgeleerde auteurs betoogd 
dat de grondslag van de aansprakelijkheid wegens afgebroken onderhan-
delingen primair gevonden dient te worden in een overeenkomst tussen 
partijen. In deze context is helaas soms een beroep gedaan op een wel erg 
vrije interpretatie van de leer van Jhering.100

In dit kader is de idee van de stilzwijgende obligatoire overeenkomst opge-
worpen.101 Kwestieus is daarbij echter de bepaalbaarheid van de verbin-
tenissen (vereist door art. 6:227 BW). Vragen dienen zich aan omtrent de 
omvang van de verbintenis (zou men aanspraak maken op hetgeen zou zijn 
ontvangen als een definitief contract zou zijn gesloten?) en de wijze waarop 
men de inhoud van dit contract zou kunnen bepalen.102

Te bedenken valt dat ingeval een partij al is overgegaan tot bepaalde uitvoe-
ringshandelingen, die zijn geaccepteerd door de wederpartij, het aannemen 
van een stilzwijgend tot stand gekomen overeenkomst in beginsel mogelijk 
kan zijn. Men dient dan aan de desbetreffende prestatie(s) de intentie van 
partijen tot het aangaan van een overeenkomst te verbinden. Vervolgens 
zullen rechtsgevolgen van het afbreken van de onderhandelingen vanuit 
het perspectief van niet-nakoming van verbintenissen worden benaderd, 
waarbij de juridische situering van de problematiek dus op contractueel 
niveau plaatsvindt.
Ter invulling van de omvang van de verbintenis heeft men een beroep 
gedaan op de aanvullende werking van de redelijkheid en billijkheid. 
In herent risico is dat de bepaling ervan een slag in de lucht wordt, die nog 
maar weinig verband houdt met wezenlijke elementen van het begrip over-
eenkomst, vooral daar waar geen of vage uitlatingen over kostenvergoedin-
gen door of namens een onderhandelingspartner zijn gedaan.
Om die reden is het ook niet verwonderlijk dat de leer die uitgaat van 
een dergelijke contractuele grondslag erg omstreden is en van marginaal 
belang is geweest. Bovendien wordt er in de rechtspraak geen steun voor 
gevonden. Wat mij betreft is dit ook geheel juist. Constructies als de hier-
voor genoemde komen al snel neer op een fictie103 en vormen geen adequaat 
antwoord op de problematiek in kwestie.

het positief contractsbelang kunnen bestrijken. Zie Bianca 2000, op p. 612 wordt verwezen 
naar Luminoso, ‘La lesione dell’interesse negativo (e dell’interesse positivo) nella respon-
sabilità civile’, Contratto e impresa, 1988, p. 792. Zie verder de bespreking in Stella Richter 
1996, p. 124; Gallo 2005, p. 299.

100  Zie De Kluiver 1992, p. 245.
101  Spier noemt o.a. de auteur Zonderland (in Indeling, uitlegging en regeling van overeen-

komsten, Groningen 1976, p. 33) en verwijst naar eigen werk (Overeenkomsten met de over-
heid, Leiden 1981, p. 62); zie De Kluiver 1992, p. 180.

102  Cf. supra.
103  Vgl. De Kluiver 1992, p. 248.

VRA_3_2008_2.indd   66 24-2-2009   10:33:14

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



VrA 2008 / 3

67

Opvallend is nog dat in de literatuur ook wel gesproken is van een andere 
grondslag die onder de noemer van de contractuele aansprakelijkheid kan 
worden gebracht: de natuurlijke verbintenis.104 Aangenomen moet worden 
dat een dergelijke verbintenis slechts aanwezig kan worden geacht als er 
‘een dringende morele verplichting’ bestaat die ‘van zodanige aard is dat 
naleving daarvan, ofschoon rechtens niet afdwingbaar, naar maatschap-
pelijke opvattingen als voldoening van een aan die ander toekomende pres-
tatie moet worden aangemerkt’.105 Nu is geopperd dat het betalen van een 
vergoeding bij afgebroken onderhandelingen ook als een dringende morele 
verplichting kan worden opgevat of in elk geval, om met De Kluiver te spre-
ken, er is geen reden om a priori aan te nemen dat deze het niet zou kun-
nen zijn.106 Dit neemt niet weg dat zich ook hier, evenals bij het aannemen 
van een overeenkomst als hiervoor belicht, het probleem van de bepaling 
van de omvang van een dergelijk verplichting voordoet, en dezelfde vragen 
omtrent de bepaalbaarheid rijzen dan ook. Men eindigt dus met dezelfde 
complicaties en zelfs meer, doordat inherent is aan de natuurlijke verbinte-
nis dat deze niet of nauwelijks rechtens kan worden afgedwongen.
Op dit punt kom ik terug op de constructie van J. Drion zoals ik deze eerder 
heb besproken. In feite stond hij namelijk voor dat er een natuurlijke ver-
bintenis bestaat, namelijk tot vergoeding van het nadeel dat een ander had 
geleden en dat onrechtmatigheid van de in het geding zijnde gedraging (het 
afbreken van de onderhandelingen) is gegeven indien de verbintenis niet 
wordt nagekomen door na te laten in de schadevergoeding te voorzien.

In Nederland is de redelijkheid en billijkheid (onder het oude BW de ‘goede 
trouw’) als grondslag de tegenhanger van de onrechtmatige daad en niet 
zoals in Italië een contractuele grondslag.107

De reden zou ik voornamelijk in het wettelijk systeem willen zoeken. Arti-
kel 1337 c.c. staat in het deel van de Codice Civile dat over contracten handelt 
en daar hebben de aanhangers van de contractuele leer met enthousiasme 
een aanknopingspunt voor de toepassing van het contractuele aansprake-
lijkheidsregime in gezien. Bovendien lijkt het dat de buona fede toch een 
minder corrigerend instrument is dan de redelijkheid en billijkheid in 
Nederland.

104  Zie hierover De Kluiver 1992, p. 248 e.v.
105  Zie De Kluiver 1992, p. 248.
106  Zie De Kluiver 1992, p. 248: ‘Er is geen reden om a priori aan te nemen dat het betalen van 

een vergoeding bij afgebroken onderhandelingen geen dringende morele verplichting in 
bovengenoemde zin zou kunnen zijn.’

107  Vgl. J.P.L. Cahen, Pitlo, Het Nederlands burgerlijk recht, deel 4, Deventer: Kluwer 2002, 
p. 234.
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Hoe staat het nu met het Nederlandse denken over de redelijkheid en bil-
lijkheid c.q. goede trouw als grondslag voor de aansprakelijkheid wegens 
afgebroken onderhandelingen?108

Het is in het bijzonder het arrest Plas/Valburg geweest dat voedsel gaf aan 
de vraag of de goede trouw de te hanteren grondslag is, aangezien de Hoge 
Raad in die uitspraak nadrukkelijk over de goede trouw spreekt.109

Maar wat is dan de visie van Hoge Raad? Ons hoogste rechtscollege heeft 
zich helaas nog niet expliciet uitgesproken over de te hanteren grondslag, 
maar was hiertoe ook niet gedwongen. In Plas/Valburg kwam wel onom-
stotelijk vast te staan dat een vordering wegens afgebroken onderhande-
lingen mogelijk is, maar niet onder welke omstandigheden dan precies en 
op welke juridische grondslag. De term ‘goede trouw’ werd gebruikt met 
betrekking tot het afbreken als handeling in fase I, en in fase II gaat het 
erom dat ‘het afbreken zelf van de onderhandelingen onder de gegeven 
omstandigheden als in strijd met de goede trouw moet worden geacht’.
Aan het woordje ‘als’ dient gewicht te worden toegekend, daar er een voor-
behoud in te herkennen valt. Had de Hoge Raad wel expliciet een keuze 
voor de goede trouw willen aangeven, dan zou dit woordje ongepast zijn 
geweest. Daarentegen kan ook worden opgemaakt dat de Hoge Raad ken-
nelijk geen primaat wilde toekennen aan de onrechtmatige daad, wellicht 
met de bezwaren ter zake van een eventuele toewijzing van de gederfde 
winst – die in de desbetreffende fase II expliciet mogelijk wordt geacht – in 
het achterhoofd.110

Ten slotte is relevant dat bij de wetgever ook steun valt te vinden voor de 
redelijkheid en billijkheid als mogelijke grondslag.111

In de memorie van antwoord bij de invoeringswet NBW112 is namelijk als 
volgt gesteld:

‘Het ligt overigens voor de hand om in het overgangsgebied, gevormd 
door de onderhandelingsfase, verbintenissen aan te nemen die naar 
gelang van de omstandigheden hun grondslag vinden in de onrecht-
matige daad of in niet-inachtneming van de eisen van de redelijk-
heid en billijkheid waarnaar partijen zich uit hoofde van de als 
gevolg van de onderhandelingen tussen hen ontstane rechtsverhou-
dingen jegens elkaar dienen te gedragen. Art. 6.1.1.1 [art. 6:1 BW; AS] 
sluit ook verbintenissen van de laatste soort niet uit.’

108  Zie voor een overzicht Asser-Hartkamp 4-II, nr. 165. Zie ook Wessels & Van Wechem 2003, 
p. 22 e.v.

109  Vgl. De Kluiver 1992, p. 236.
110  Zie De Kluiver 1992, p. 252.
111  Idem.
112  Parl. Gesch.(Inv.) 3, 5, en 6, p. 1439.
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De hamvraag is hier: kunnen de redelijkheid en billijkheid wel een bron van 
verbintenissen vormen? Dogmatisch is dit te verdedigen, met name als men 
de nadruk legt op artikel 6:1 BW en het niet geheel gesloten systeem van 
verbintenissen.113

Onder andere Hartkamp heeft zich met deze gedachte als vertrekpunt 
bereid getoond de redelijkheid en billijkheid als grondslag te omarmen. 
Hij verwijst nadrukkelijk naar artikel 6:1 BW en het arrest Quint/Te Poel,114 
waaruit is opgemaakt dat de ruimte bestaat verbintenissen aan te nemen 
die passen in het stelsel van de wet en aansluiten bij de in de wet geregelde 
gevallen.115 Hij meent dat verbintenissen uit de redelijkheid en billijkheid 
kunnen worden begrepen als verbintenissen die passen in het stelsel van de 
wet, met oog op de onderhandelingsfase als juridisch relevante, te bescher-
men situatie. Dit zou met name aannemelijk zijn als de onderhandelingen 
zich zodanig ‘verdicht’ hebben dat een overeenkomst nabij was.116

Niettemin betracht hij wel enige voorzichtigheid, nu hij spreekt van de 
mogelijkheid voor een analogische toepassing (en geen directe dus) van arti-
kel 6:248 BW.117

Sommigen betogen dat er plaats zou zijn voor een plicht tot dooronderhan-
delen, naarmate de redelijkheid en billijkheid zich ‘verhardt’ tot een regel, 
van een algemene rechtsplicht tot een verbintenis, in een ‘concrete geïndi-
vidualiseerde rechtsverhouding’.118

Uit andere hoek is erop gewezen dat een aanknoping bij de redelijkheid en 
billijkheid niet per definitie minder gekunsteld is dan een ‘omnium con-
sensu’ indien het afbreken van de onderhandelingen niet zelf in strijd is 
met de normen van de maatschappelijke betamelijkheid.119 Ook wordt er 
gewezen op het latente gevaar van een vage billijkheidsrechtspraak.120

Als fervent voorstander van de redelijkheid en billijkheid (toen nog goede 
trouw) als bron van verbintenissen in de onderhandelingsfase moet hier 
nog Schoordijk worden genoemd.121 Hij heeft de stelling verdedigd dat ver-
bintenissen in de loop van onderhandelingen voortvloeien uit de course of 

113  Zie Asser-Hartkamp 4-II, nr. 166.
114  HR 30 januari 1959, NJ 1959, 548 (Quint/Te Poel).
115  Asser-Hartkamp 4-II, nr. 166.
116  Idem.
117  Enigszins onbegrijpelijk is het wel dat Hartkamp óók de fase voor zo’n verdichting onder 

de analogische toepassing van de redelijkheid en billijkheid brengt, uitgaande van de 
‘vloeiendheid van de grenzen’ en met de overtuiging dat het van maatstaf naar grond hier 
slechts een ‘kleine stap’ is. Zie Asser-Hartkamp 4-II, nr. 166 onder verwijzing naar Wessels, 
WPNR 5728 (1985), p. 128 e.v.

118  Zie hierover met verwijzing naar relevante auteurs De Kluiver 1987, p. 80 e.v.
119  Idem.
120  Idem.
121  Zie De Kluiver 1992, p. 252; Schoordijk 1984, p. 139.
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dealing en het vertrouwen van de wederpartij.122 Aannemelijk is dat dan ook 
veel belang zou toekomen aan de duur van de onderhandelingen en de ten 
tijde van deze onderhandelingen verrichte inspanningen.
Uiteindelijk zou wel kunnen worden gezegd dat in de Nederlandse doctrine 
de redelijkheid en billijkheid als grondslag voor verbintenissen in geval van 
afgebroken onderhandelingen niet langer het enfant terrible is, maar dat 
men zich naar een consensus heeft bewogen dat onder omstandigheden 
artikel 6:248 BW een mogelijkheid vormt.123

Overigens zou er ook sprake kunnen zijn van een dubbele grondslag: het feit 
dat de Hoge Raad beide opties van onrechtmatige daad en redelijkheid en 
billijkheid openlaat, zou een aanwijzing kunnen zijn voor de acceptatie van 
een dubbele grondslag.

5.3 Implicaties van de keuze voor een bepaalde grondslag

De vraag is tot slot nog in hoeverre het debat over de grondslag van de pre-
contractuele aansprakelijkheid wegens afgebroken onderhandelingen als 
theoretisch en dogmatisch kan worden beschouwd. De praktische waarde 
ervan is, met name in Nederland, nogal eens marginaal geacht.124

Vanzelfsprekend is het debat tot op zekere hoogte dogmatisch, nu het gaat 
om rechtstheoretische beschouwingen, constructies en interpretaties 
waarop een bepaalde keuze gestoeld wordt. Toch heeft ook hier de juridi-
sche, ‘dogmatische’ strijd zijn praktische kant, daarom nu aandacht voor de 
praktische implicaties van de keuze voor de ene of andere juridische grond-
slag. Vooral wat betreft het Italiaanse recht meen ik dat de consequenties 
op niveau van het toe te passen rechtsregime en het processuele niveau in 
het geheel niet te verwaarlozen zijn. Echter, ook in de Italiaanse doctrine is 
weleens gesteld dat de discussie weinig praktische relevantie heeft.125

5.3.1 Italië
In het Italiaanse recht kan allereerst op een consequentie op het processuele 
vlak, te weten het verschil in de verjaringstermijn van de rechtsvordering, 
worden gewezen. Wordt een buitencontractuele grondslag gehanteerd (art. 
2043 c.c.) dan geldt een termijn van vijf jaar (ex art. 2947 c.c.), terwijl in het 
geval een contractuele grondslag wordt aangenomen een termijn van tien 
jaar van toepassing is (ex art. 2946 c.c.).126

122  Schoordijk 1984, p. 89.
123  Evenzo Van Dunné 2001, p. 295.
124  Zie bijv. Asser-Hartkamp, op.cit, nr. 165a.
125  Zie Bianca 2000, p. 159, anders: Gazzoni 2001, p. 853 en Stella Richter 1996, p. 115.
126  Sagna 2004, p. 39.
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Ten tweede zijn er belangrijke verschillen ter zake van de bewijslast. Volgt 
men de contractuele leer, uitgaande van een concrete verbintenis tussen 
partijen, dan zal de eiser (creditore) niet-nakoming van de verbintenis moe-
ten aantonen, dat wil zeggen objectieve kwade trouw, opdat de precontrac-
tuele aansprakelijkheid kan worden aangenomen.127 Waar het de species 
van afgebroken onderhandelingen betreft, zal in het licht van artikel 1337 
c.c. vooreerst het bestaan van de verbintenis moeten worden aangetoond, 
ergo dat er onderhandelingen gaande waren. Ook zal het bestaan van een 
gewekt vertrouwen op de toekomstige totstandkoming van het contract 
aannemelijk worden gemaakt. Resteert nog het bewijs van de geweigerde 
sluiting van het contract door de wederpartij, oftewel het afbreken van de 
onderhandelingen, waarbij voldoende wordt geacht het bewijs van de sim-
pele fatto obiettivo (objectief feit).128 Het is aan de afbrekende partij om het 
bestaan van eventuele bijzondere feiten te bewijzen, bijvoorbeeld dat het 
gewekte vertrouwen te wijten was aan eigen schuld van de debitore of dat 
het afbreken van de onderhandelingen gerechtvaardigd was als zijnde een 
reactie op bepaald gedrag van de wederpartij.129

Dit a contraire de buitencontractuele leer, nu de onrechtmatigheid vereist 
door artikel 2043 c.c. impliceert dat elke rechtvaardiging van het afbreken 
van de onderhandelingen afwezig is, zodat in beginsel deze bredere bewijs-
last op de gelaedeerde rust.130 In de rechtspraak is geëxpliciteerd, al in 1953 
(!),131 dat het ontbreken van een gerechtvaardigde c.q. goede reden (giusta 
causa) als constitutief element van de actie ex culpa in contrahendo nood-
zakelijkerwijs ten laste van de laedens komt.132

Op het processuele vlak is verder nog relevant dat de toepassing van het 
contractuele aansprakelijkheidsregime een ingebrekestelling conform 
artikel 1219 c.c. vereist.
Het klassieke verschil in toepassing tussen de contractuele en buitencon-
tractuele grondslag ligt op het schadevergoedingsniveau. Zo beperkt artikel 

127  Zie Stella Richter 1996, p. 126.
128  Idem p. 127.
129  Cf. supra.
130  Cf. supra.
131  ‘[…] la mancanza di giustificati motive dell’unilaterale rottura delle trattative, quale ele-

mento costitutivo dell’azione ex culpa in contrahendo, deve essere necessariamente dimo-
strata dall’attore.’ Cass. 17 april 1953, n. 1028, Giustizia Civile 1953, I, p. 1276.

132  Langzaamaan lijkt ook de idee op te komen dat het schade toebrengende feit, gebaseerd op 
de schending van de buona fede de schuld reeds impliceert voor zover niet aan de normen 
is voldaan met betrekking tot het respect van andermans libertà negoziale en dat het ont-
breken van een giusta causa zo niet nodig zou zijn. Het afbreken van de onderhandelingen 
en de aantasting van gerechtvaardigd vertrouwen, gewekt door de wederpartij zouden 
dus volstaan. Zie Stella Richter 1996, p. 127; Patti & Patti 1993, p. 42.
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1225 c.c.133 de mogelijke omvang van de schadevergoeding wegens niet-nako-
ming. Als er geen opzet aan de zijde van de debiteur bestond, komt namelijk 
slechts voor vergoeding in aanmerking de schade die bij het ontstaan van 
de verbintenis voorzienbaar was. Artikel 2056 c.c., aangaande de schadever-
goeding voor onrechtmatige daad, spreekt niet van een voorzienbaarheids-
vereiste en de consequentie is dus dat de laedens ook onvoorzienbare schade 
zal moeten vergoeden wanneer er verwijtbaar gehandeld is.134

Daarbij komt dat de schadevergoeding voor niet-nakoming van een verbin-
tenis meer zal beslaan dan de schadevergoeding uit onrechtmatige daad. 
In het eerste geval wordt het positieve contractsbelang – de voordelen uit 
het te sluiten contract – gedekt, hetgeen voor de meeste rechtsgeleerden de 
theo rie onaanvaardbaar maakt. In het tweede geval wordt enkel het nega-
tieve contractsbelang in aanmerking genomen. In de jurisprudentie is ter 
zake een consistente lijn gevolgd: het positieve contractsbelang komt prin-
cipieel niet voor vergoeding in aanmerking waar het gaat om een actie op 
grond van artikel 2043 c.c. voor precontractuele aansprakelijkheid wegens 
afgebroken onderhandelingen.135

Een ander punt betreft de toerekenbaarheid. De persoon die op het moment 
van het begaan van de onrechtmatige daad handelingsonbekwaam was, is 
vrij van aansprakelijkheid ex artikel 2046 c.c., terwijl dit niet het geval is als 
het om contractuele aansprakelijkheid gaat.136

5.3.2 Nederland
De verschillen waar het om gaat bij het volgen van de ene of de andere 
grondslag zijn naar Nederlands recht niet erg in het oog springend. Dit volgt 
uit het feit dat het naar Nederlands(e) recht(sleer) gaat om een ander ‘duel’, 
namelijk tussen de goede trouw als grondslag en de onrechtmatige daad en 
niet om een contractuele grondslag (de contractuele leer bleef hier immers 
altijd op de achtergrond), waardoor de zaken genuanceerder liggen en ver-
schillen niet zo geprononceerd zijn.
Aanvankelijk werd het belang van de keuze voor de ene of de andere grond-
slag verbonden aan het aan te nemen verschil in schadevergoeding. Slechts 
in het geval van de redelijkheid en billijkheid zou een restitutio in integrum 
mogelijk zijn. Na de uitspraak van de Hoge Raad in Plas/Valburg is deze 

133  De tekst luidt: ‘Se l’inadempimento o il ritardo non dipende da dolo del debitore, il risarci-
mento è limitato al danno che poteva prevedersi nel tempo in cui è sorta l’obbligazione.’ 
(Vertaling: Als de niet-nakoming of de vertraagde nakoming niet verbonden is aan opzet 
van de debiteur, dan is de schadevergoeding beperkt tot die schade die voorzienbaar was 
toen de verbintenis werd aangegaan.)

134  Zie Stella Richter 1996, p. 111 en p. 129; Sagna, p. 41 e.v.
135  Zie bijv. Cass. 23 juni 1964, n. 1650, Foro italiano, 1964, c. 432; Cass. 20 augustus 1980, 

n. 4942.
136  Zie Patti & Patti 1993, p. 38.
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gedachte echter niet houdbaar: de Hoge Raad sprak in termen van de goede 
trouw en erkende de mogelijkheid van vergoeding van de gederfde winst, 
dus het positieve contractsbelang. Nu de Hoge Raad met zijn arrest van 
12 augustus 2005 (CBB/JPO)137 de maatstaf bij de toets bij het afbreken van 
onderhandelingen als ‘een strenge en tot terughoudendheid nopende’138 
heeft gekarakteriseerd, lijkt echter eens temeer duidelijk dat de mogelijk-
heid van vergoeding van het positieve contractsbelang niet moet worden 
overschat. Dit is verder bevestigd in het arrest Vollenhoven/Shell.139

De schadevergoedingsregels zijn verder, in tegenstelling tot die in het Ita-
liaanse recht, dezelfde nu de systematiek van ons Burgerlijk Wetboek zo is, 
dat afdeling 6.1.10 BW een uniforme schadevergoedingsregeling vormt, gel-
dend voor alle wettelijke verplichtingen tot schadevergoeding.140

De hantering van de redelijkheid en billijkheid als grondslag zou kunnen 
meebrengen dat de afbrekende partij eerst in gebreke dient te worden 
gesteld voordat schadeplichtigheid ontstaat. Door toepassing van de wet-
telijke regeling inzake niet-nakoming geldt dan immers de regel uit artikel 
6:74 BW.
Verder kan als praktische implicatie van de keuze voor de redelijkheid en 
billijkheid als grondslag worden gewezen op de omzettingsverklaring ex 
artikel 6:87 BW.141 Het betreft hier de omzetting van verplichting tot dooron-
derhandelen in een verplichting tot schadevergoeding en de mogelijkheid 
om aan de benadeelde partij een termijn te stellen voor de keuze tussen 
nakoming (voortzetting van de onderhandelingen) en schadevergoeding 
(art. 6:88 BW).
Voor de mogelijkheid van het opleggen van een plicht tot dooronderhande-
len lijken beide grondslagen geschikt. In het geval van aansprakelijkheid 
gebaseerd op onrechtmatige daad zou de verplichting tot dooronderhande-
len steun kunnen vinden in artikel 3:296 BW,142 behelzende schadevergoe-
ding in de vorm van een doen. Aangenomen kan worden dat een plicht tot 
dooronderhandelen ook bij een actie uit de redelijkheid en billijkheid kan 
worden opgelegd.143

137  HR 12 augustus 2005, NJ 2005, 467 (CBB/JPO).
138  Aldus de Hoge Raad in r.o. 3.7.
139  HR 29 februari 2008, LJN: BC1855.
140  Het maakt derhalve voor toepassing van de regeling ook niet uit of de aansprakelijkheid op 

art. 6:162 of art. 6:74 BW berust.
141  Zie Genoteerd, Nieuwsbrief Loyens & Loeff, nr. 45, 2005.
142  Zie Asser-Hartkamp, op.cit., nr. 161 en HR 17 november 1967, NJ 1968, 42 (Pos/Van den Bosch) 

m.nt. GJS.
143  In de rechtspraak is dit overwogen in bijv. HR 15 mei 1981, NJ 1982, 85 (Stuyvers-Eugster) 

m.nt. CJHB en HR 11 maart 1983, NJ 585 (Huurdersvereniging Koot BV/Koot BV) m.nt. PAS. 
Expliciet wordt de verplichting tot dooronderhandelen aan de goede trouw verbonden. Zie 
hierover Van Dunné 2001, p. 265 e.v.
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5.4 Conclusie

Het thema van de grondslag c.q. aard van de precontractuele aansprakelijk-
heid, waaronder de aansprakelijkheid voor afgebroken onderhandelingen, 
vormt naar mijn mening een probleem dat niet aan de persoonlijke smaak 
van de jurist kan worden overgelaten, maar een bewuste keuze vereist 
met zicht op de verschillende consequenties die uit de benadering voort-
vloeien.
Geconcludeerd kan worden dat Italië en Nederland qua rechtsdenken over 
de grondslagen voor aansprakelijkheid van de afgebroken onderhandelin-
gen uiteenlopen.
In Italië is het ‘heetst van de strijd’ voorbij en is een communis opinio tot 
stand gekomen: artikel 2043 c.c., betreffende de onrechtmatige daad, wordt 
als concrete grondslag voor de aansprakelijkheid geaccepteerd, in aanslui-
ting bij een aan te nemen schending van de verplichtingen die voortvloeien 
uit de buona fede uit artikel 1337 c.c. Dit is vaste jurisprudentie.
Aangezien artikel 6:162 BW niet dezelfde ruimte geeft als artikel 2043 c.c., 
door de geheel andere bewoordingen en meer gedifferentieerde inhoud, 
en door het ontbreken van een specifieke bepaling aangaande de precon-
tractuele aansprakelijkheid in ons Burgerlijk Wetboek, vormen afgebroken 
onderhandelingen naar Nederlands recht een lastiger te situeren juridische 
situatie.
Ook in de rechtspraak ligt de vraag nog open of de keuze nu uitgaat naar de 
onrechtmatige daad of de redelijkheid en billijkheid als grondslag of sim-
pelweg beide. Ik vind het denken over de goede trouw c.q. redelijkheid en 
billijkheid als grondslag tamelijk nevelig en ben dan ook geneigd te denken 
dat een beroep op deze notie dogmatisch geen verheldering geeft en dus 
zeker niet a priori de voorkeur verdient.144

6 Criteria voor aansprakelijkheid

Hierna ga ik in op de criteria die gelden inzake de precontractuele aanspra-
kelijkheid voor afgebroken onderhandelingen.
Ons Burgerlijk Wetboek kent nog altijd geen wettelijke bepaling waarin 
enig kader wordt geboden voor de precontractuele aansprakelijkheid, daar-
onder begrepen die voor de problematiek van afgebroken onderhandelin-
gen. Hierdoor is de rechter eigenlijk als wetgever-plaatsvervanger gaan 
optreden en heeft met voorzichtige stappen het beeld van aansprakelijk-
heid voor afgebroken onderhandelingen nader ingekleurd. Inmiddels lijkt 
er een aantal vaste criteria te zijn ontstaan die zich nu zouden kunnen lenen 

144  Vgl. De Kluiver 1992, p. 289.
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voor codificatie. Het gaat hierbij om het gerechtvaardigde vertrouwen in het 
tot stand komen van de overeenkomst en het ongerechtvaardigde afbreken. 
Afgevraagd kan nog worden in hoeverre ‘de goede reden voor het afbreken’ 
als criterium kan worden gehanteerd.
In Italië zijn de criteria al geruime tijd uitgekristalliseerd, dankzij het feit 
dat rechtspraak en rechtsleer zich al meer dan vijftig jaar met het onderwerp 
bezighouden. Achtereenvolgens zullen worden besproken het criterium van 
de aanwezigheid van een gerechtvaardigd vertrouwen van een onderhan-
delingspartner in de totstandkoming van de overeenkomst, l’affidamento 
legittimo nella conclusione del contratto, het criterium ongerechtvaardigd 
afbreken van de onderhandelingen, dus afwezigheid van een goede reden, 
giusta causa145 en de vereiste corresponderende schade (danno) aan de zijde 
van de wederpartij.146

Integraal zal kort aandacht uitgaan naar de rol van beperkingsbedingen. 
Ook zal de problematiek met betrekking tot parallelle onderhandelingen 
aan bod komen.

6.1 Criteria naar Nederlands recht

6.1.1 Criterium van gerechtvaardigd vertrouwen
Zoals alom bekend greep de Hoge Raad met de uitspraak Plas/Valburg147 uit 
1982 voor het eerst de kans om zich expliciet uit te laten over de aanspra-
kelijkheid wegens afgebroken onderhandelingen. In Italië had het hoogste 
rechtscollege al zo’n dertig jaar eerder een (eerste) standpunt aangeven.
Gezien de faam van het arrest is een inhoudelijke bespreking overbodig; ik 
refereer slechts kort aan de kern en de implicaties van dit arrest.
In het algemeen heeft men in de uitspraak de lancering door de Hoge Raad 
van een ‘driefasenstructuur’ willen zien: een eerste fase waarin afbreken 
van onderhandelingen vrij staat en geen schadevergoedingsplicht rijst, een 
tweede fase waarin afbreken nog mogelijk is mits de gemaakte kosten van 
de wederpartij worden vergoed en tot slot een derde fase waarin afbreken te 
goeder trouw niet meer mogelijk is. De Hoge Raad sprak hier diffuus over ‘de 
gegeven omstandigheden’. Van deze laatste fase zou sprake zijn als partijen 
‘over en weer mochten vertrouwen dat enigerlei contract in ieder geval uit de 
onderhandelingen zou resulteren’. In deze laatste fase bestaat de mogelijk-
heid dat de schadeplichtigheid tevens vergoeding van de gederfde winst, 
het positief contractsbelang, behelst.

145  Ook wel genoemd als ‘legittimo motivo’.
146  Voor een vergelijking met de PECL, zie A.M. Musy in: A. Antoniolli & A. Veneziano (eds.), 

Principles of European Contract Law and Italian Law, Den Haag/Londen/Boston: Kluwer 
Law International 2005, p. 142-144.

147  HR 18 juni 1982, NJ 1983, 723 m.nt. CJHB.
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Met deze uitspraak gaf de Hoge Raad nader vorm aan de betekenis van het 
vereiste ‘altruïsme’ (zoals dit in de uitspraak Baris/Riezenkamp148 naar voren 
was gebracht) voor de positie van onderhandelingspartijen. De goede trouw 
beheerst het gedrag van partijen en kan naargelang de onderhandelingen 
vorderen een toenemende beperking van de vrijheid opleveren om zonder 
verdere verplichtingen uit de onderhandelingen te treden. Het is belangrijk 
op te merken dat het arrest vaak zo is uitgelegd dat de Hoge Raad kennelijk 
zou uitgaan van onderhandelingen die lineair verlopen, waarbij steeds op 
progressieve wijze de vrijheid vermindert en in toenemende mate sprake 
is van gebondenheid. Dit komt eigenlijk neer op een ‘formule’. De gedachte 
dat het zou gaan om een lineair verloop van de onderhandelingen, in drie 
fasen, lijkt evenwel ongefundeerd.149 De Hoge Raad heeft zelf nimmer drie 
stadia of fasen onderscheiden die elkaar noodzakelijkerwijs opvolgen en 
‘opklimmende’ verplichtingen met zich brengen.150 Gezien de invloed van 
de verschillende omstandigheden, verklaringen en hoedanigheid van par-
tijen waarvan in concreto sprake zal zijn, is het logisch dat er nu juist geen 
sprake is van een lineair onderhandelingsproces.
In ieder geval kon op grond van Plas/Valburg wel worden aangenomen dat 
in het eindstadium van de onderhandelingen de goede trouw de verplich-
ting met zich kan brengen om de onderhandelingen voort te zetten. Ook zou 
de algemene vereiste gedragslijn van partijen met zich brengen dat partijen 
over en weer met elkaars belangen rekening dienen te houden en elkaar 
informeren wanneer er geen intentie meer bestaat om door te onderhan-
delen.151

De uitspraak riep belangrijke vragen op naar de precieze te hanteren crite-
ria, naar de betekenis van ‘onder de gegeven omstandigheden’ (had deze 
verwijzing een zelfstandige functie?) en naar de betekenis van de goede 
trouw (wordt hiermee de goede trouw als exclusieve grondslag voor scha-
devergoeding gepresenteerd?).
In ieder geval werd wel het vertrouwenscriterium als kerncriterium aange-
reikt: beslissend voor het rijzen van aansprakelijkheid in de ‘tweede fase’ 
is dat partijen ‘over en weer mochten vertrouwen dat enigerlei contract in 
ieder geval uit de onderhandelingen zou resulteren’. Dit hoefde niet te ver-
bazen, nu in andere Europese landen dit criterium ook centraal stond.152

148  HR 15 november 1957, NJ 1958, 67 m.nt. LEHR.
149  Vgl. Hartlief, Ars Aequi 2005, p. 1033-1034.
150  Idem.
151  Voor een analyse zie in het bijzonder Van Dunné 1993, p. 262 e.v.
152  De meest duidelijke voorbeelden zijn Italië en Duitsland. Aan de andere kant staan Bel-

gië en Frankrijk waarbij de afgebroken onderhandelingen worden benaderd vanuit het 
onrechtmatigedaadsleerstuk waarbij de vergevorderdheid van de onderhandelingen 
bepalend zijn. Zie voor een overzicht De Kluiver 1992, p. 209 e.v.
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In Plas/Valburg kunnen drie eisen met betrekking tot het totstand-
komingsvertrouwen worden gedestilleerd. Ten eerste werd geïmpliceerd 
dat de onderhandelingen een bepaalde mate van gevorderdheid moeten 
hebben om het vertrouwen te kunnen aannemen, door de formulering ‘in 
een zodanig stadium’ die voorafgaand wordt gehanteerd.153 Ten tweede 
wordt gesteld dat het vertrouwen bij beide partijen moet bestaan (gespro-
ken wordt immers van ‘over en weer’). Ten derde wordt expliciet gesteld dat 
het vertrouwen betrekking moet hebben op het contract als eindresultaat. 
Het enkele vertrouwen van partijen op de voortzetting van onderhandelin-
gen zal dus niet volstaan om schadeplichtigheid te rechtvaardigen.

Nadien heeft de Hoge Raad in de uitspraak VSH/Shell154 de vereiste uit Plas/
Valburg dat het moet gaan om een vertrouwen ‘over en weer’ gecorrigeerd.155 
Het criterium werd teruggebracht tot de omstandigheid dat dit vertrouwen 
bij één partij bestaat, te weten de aan de kant gezette partij. Een logische 
correctie: de wederpartij zag immers juist geen heil meer in het voortzet-
ten van de onderhandelingen en zal in de regel achteraf beweren dat er ook 
geen contract meer in zat.
Die uitspraak is verder nog van belang geweest voor de uitleg van het tot-
standkomingsvertrouwen, welke in lijn met Plas/Vlasburg als richting-
gevend werd opgevat. Inmiddels wordt uitgegaan van het gerechtvaardigd 
vertrouwen, waarmee wordt aangegeven dat dit vertrouwen niet snel zal 
worden aangenomen. Het arrest heeft enige twijfel gezaaid wat betreft 
het onderwerp van het vertrouwen. De vraag rees waar het nu om ging: 
‘de’ overeenkomst of ‘enigerlei’ overeenkomst, welke niet noodzakelijk 
de overeenkomst is waarover tussentijds overeenstemming was bereikt. 
Aanleiding vormde de in de uitspraak gebruikte formulering ‘[…] dat van 
toewijzing van de vordering slechts sprake kan zijn als aannemelijk is dat 
de onderhandelingen bij voortzetting zouden hebben geleid tot enige joint 
venture’.156 Met Van Dunné meen ik dat de formule in de context van de ove-
rige overwegingen (waar wel gesproken wordt over een dergelijke overeen-
komst) bezien, zo begrepen moet worden dat aannemelijk moet zijn dat ‘een 
dergelijke overeenkomst’ als waarover specifiek is onderhandeld, tot stand 
zou zijn gekomen.157 De Hoge Raad is qua formulering niet consequent: in 

153  Zie r.o. 3.4 uit het arrest.
154  HR 23 oktober 1987, NJ 1988, 1017 m.nt. CJHB.
155  Niet ondenkbaar is dat de Hoge Raad beïnvloed is geweest door het ontwerpartikel 6.5.2.8a 

NBW, waarin gesproken werd over het gerechtvaardigde vertrouwen van de wederpartij. 
Zie Van Dunné 1993, p. 276.

156  Zie r.o. 3.2 van het arrest.
157  Zie Van Dunné 1993, p. 275. Niet vergeten moet echter worden dat steeds in het concrete 

geval zal moeten worden bezien wat er speelde. Hadden partijen niet onderhandeld over 
een specifiek contract maar over een transactie waarvoor verschillende contractsvarian-
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Plas/Valburg ging het nog om ‘enigerlei’ overeenkomst die ‘in ieder geval’ 
uit de onderhandelingen zou resulteren. In latere uitspraken zijn weer 
andere voorvoegsels gebruikt.
Uit de frase ‘aannemelijk zijn’ kan verder een verlichte bewijslast van de 
benadeelde partij worden afgeleid.
Een andere vraag is die naar de buitengrens van dit vertrouwen: wanneer 
kan het vertrouwen op de totstandkoming van een overeenkomst aanwezig 
worden geacht? Aan het oordeel van de Hoge Raad in VSH/Shell kan worden 
ontleend dat het niet noodzakelijk is dat het vertrouwen berust op duide-
lijkheid over alle details van de te sluiten overeenkomst op het moment van 
afbreken.158 Voldoende is dat aannemelijk is dat een overeenkomst van de 
soort waarover partijen onderhandelden tot stand zou zijn gekomen. Hier-
toe dienen partijen in ieder geval zover te zijn gekomen dat de contouren 
van de overeenkomst zichtbaar waren om aanleiding te geven tot gerecht-
vaardigde verwachtingen.

In de jurisprudentie is verder de vraag beantwoord of het steeds om zui-
vere onderhandelingen dient te gaan, wil het beroep van een partij op een 
gerechtvaardigd vertrouwen zijnerzijds succesvol zijn. In de zaak Vogelaar/
Skill159 waren partijen met elkaar een project aan het opzetten, te weten de 
formatie van een te sponsoren wielerploeg. Vogelaar was door Skill betrok-
ken en zou uiteindelijk ploegleider worden. Uiteindelijk blaast Skill het pro-
ject af, omdat er geen medesponsor kan worden gevonden. Vogelaar spreekt 
hiervoor Skill aan tot schadevergoeding, onder meer wegens de gemiste tot-
standkoming van de hem in het vooruitzicht gestelde (aanstellings)overeen-
komst. De klacht van Skill dat Vogelaar niet gerechtvaardigd kon vertrou-
wen op een overeenkomst omdat er geen sprake was van eigenlijke onder-
handelingen, wordt door de Hoge Raad afgewezen. Aangegeven wordt dat 
het veeleer beslissend is of partijen in overleg zijn over de totstand koming 
van enigerlei overeenkomst, de wijze van voorbereiding is verder voor de 
toepasselijkheid van de maatstaf irrelevant.160 Dit is duidelijk erg relevant 

ten gebruikt zouden kunnen worden, dan lijkt het toch merkwaardig om dit geval niet 
in aanmerking te nemen, enkel omdat niet gesproken zou kunnen worden van ‘de’ over-
eenkomst waarover onderhandeld is. Verdedigbaar is dat een en ander op zal gaan in de 
stelplicht van de eiser, nu die aannemelijk moet maken dat hij mocht vertrouwen op de 
totstandkoming van de door hem gestelde overeenkomst(en). Zie T.H.M. Van Wechem & 
M.H. Wissink, Actualia Contractspraktijk: Leerstukken: Een nieuwe norm voor afgebroken 
onderhandelingen?, Contracteren 2005, nr. 4, p. 100.

158  Zie hierover ook Brunner in zijn noot bij het arrest, punt 1.
159  HR 31 mei 1991, NJ 1991, 647 (Vogelaar/Skill).
160  Zie r.o. 3.5 ‘[…] ook als partijen anders dan door “onderhandelingen” betrokken zijn bij het 

voorbereiden van een tussen hen te sluiten overeenkomst, zal in het algemeen dezelfde 
maatstaf voor toepassing in aanmerking komen als in geval van afgebroken contracts-
onderhandelingen moet worden gehanteerd […]’.
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voor de commerciële praktijk, nu het toepassingsgebied van het leerstuk 
van afgebroken onderhandelingen hiermee ruim is afgebakend. Partijen 
moeten er niet te snel van uitgaan dat zij geen risico lopen van aansprake-
lijkheid wegens afgebroken onderhandelingen simpelweg omdat zij menen 
niet ‘te onderhandelen’. Ook partijen die nog niet duidelijk onder het label 
van onderhandelingen met elkaar in contact zijn in het kader van de voor-
bereiding van een overeenkomst, dienen bij hun gedragingen in gedachten 
te houden dat het terugtrekken onder omstandig heden aansprakelijkheid 
kan opleveren.

De Hoge Raad is verder ingegaan op het totstandkomingsvertrouwen in 
de zaak ABB/Staat.161 In die uitspraak kwam de vraag aan de orde wat de 
invloed is van het tijdsverloop van de onderhandelingen op het gerecht-
vaardigde vertrouwen dat partijen mogen hebben in de totstandkoming 
van een overeenkomst. De Hoge Raad oordeelde dat het bij de beoordeling 
van de onaanvaardbaarheid van het afbreken van de onderhandelingen 
wegens gerechtvaardigd vertrouwen in het tot stand komen van de over-
eenkomst, wat dit vertrouwen betreft doorslaggevend is hoe daarover op 
het moment van afbreken moet worden geoordeeld.162 Het gehele verloop 
van de omstandigheden dient hiervoor in aanmerking te worden genomen. 
Hiermee kwam vast te staan dat als centraal toetsingsmoment dus geldt 
het moment waarop de onderhandelingen definitief worden verbroken, 
hetgeen van belang is, omdat naarmate de onderhandelingen voortduren 
er sprake kan zijn van een wegebbend vertrouwen.163 Het zou onredelijk zijn 
als de afbrekende partij tot in lengte van dagen rekening zou moeten hou-
den met een vertrouwen van de wederpartij dat op een ander moment dan 
het moment van afbreken veel groter was. Dit bevestigt ook dat er van een 
lineair proces geen sprake is, in tegenstelling tot de gedachte die men wel 
ontleent aan Plas/Valburg.164

Een belangrijke nuancering werd aangebracht met de uitspraak van de 
Hoge Raad in De Ruiterij/MBO: voor het eerst werd duidelijk gemaakt dat 
bij de beoordeling van de onaanvaardbaarheid van het afbreken rekening 
moet worden gehouden met de mate waarin en de wijze waarop de afbre-
kende partij tot het ontstaan van het vertrouwen heeft bijgedragen.165 Dit 

161  HR 4 oktober 1996, NJ 1997, 65 (VSH/Shell).
162  Zie r.o. 3.5 van het arrest.
163  Te denken valt aan nieuwe discussiepunten, verandering van omstandigheden of de wijze 

van onderhandelen die aanleiding geven tot het wegebben van een eerder ontstaan ver-
trouwen.

164  Zie T. Hartlief, Aansprakelijkheid ter zake van afgebroken onderhandelingen: terughou-
dendheid troef, Ars Aequi 2005, p. 1027-1034.

165  HR 14 juni 1996, NJ 1997, 481 (De Ruiterij/MBO).
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betekent namelijk a contrario dat ook bezien moet worden in hoeverre de 
andere partij zelf de verantwoordelijkheid moet dragen voor het bij hem 
bestaande vertrouwen.166 Het evenwicht in posities van partijen dat zo 
wordt gecreëerd, is gezien de gevaren voor de contractsvrijheid in het bij-
zonder van belang op het gebied van afgebroken onderhandelingen.
In feite wordt er op deze wijze aangehaakt bij het ‘eigen schuld’-leerstuk, 
zoals deze op het schadevergoedingsniveau geldt. In deze uitspraak sprak 
de Hoge Raad overigens over ‘de’ en ‘die’ overeenkomst.

Op dit punt wil ik nog kort enige aandacht besteden aan het zogenoemde 
‘subject to contract’-beding. In hoeverre biedt deze een onderhandelende par-
tij in de praktijk bescherming tegen precontractuele aansprakelijkheid?167

In de zaak Van Engen/Mirror Group Newspapers,168 waarin een ‘subject to 
contract’-beding een belangrijke rol speelde, kwam een en ander voor het 
eerst nadrukkelijk aan de orde. In casu waren er tussen partijen onderhan-
delingen geweest over het uitbrengen van een nieuw kwaliteitsochtend-
blad. In opdracht van Mirror had Engen een haalbaarheidsonderzoek doen 
plaatsvinden. Op schrift was vastgelegd dat Mirror tot een bepaald bedrag 
de kosten van het onderzoek zou vergoeden en tevens wordt de clausule 
opgenomen dat zij slechts gebondenheid aanneemt indien er een complete 
overeenkomst voorligt, welke afhankelijk is gesteld van de resultaten van 
het haalbaarheidsonderzoek. Kort daarop trok Mirror zich terug uit het pro-
ject door middel van een mededeling per fax. Mirror leek met een dergelijke 
clausule haar absolute vrijheid om de onderhandelingen af te breken voor 
de totstandkoming van enige overallovereenkomst te hebben veiliggesteld 
en zich te hebben gewapend tegen latere schadevergoedingseisen. De meer 
precieze werking van een dergelijk beding op het gebied van de afbrekings-
problematiek zal zijn dat een gerechtvaardigd vertrouwen zal afstuiten; het 
voorbehoud belet immers dat een vertrouwen in de totstandkoming van de 
overeenkomst ontstaat zolang er nog geen definitieve overeenkomst onder-
tekend is.169 Afgevraagd kan worden of het wel acceptabel is dat een partij 
bij de onderhandelingen een voorbehoud kan maken dat de onderhandelin-
gen vrijblijvend zijn, in die zin dat de partij zich te allen tijde kan terugtrek-
ken. De Hoge Raad beantwoordde deze vraag bevestigend en erkende dat 
Mirror destijds de vrijheid bezat om de onderhandelingen naar believen af 
te breken: contractuele verplichtingen ontstaan pas nadat alle handteke-

166  Zie r.o. 3.6 van het arrest.
167  Zie voor een bespreking van de diverse typen voorbehouden met verwijzing naar recht-

spraak M. van Hooijdonk en R.J.P.L. Tjittes, ‘Precontractuele aansprakelijkheid bij onder-
handelen met een voorbehoud’, Contracteren 2008, p. 52-59.

168  HR 24 november 1995, NJ 1996, 162.
169  Evenzo Van Hooijdonk en Tjittes 2008, p. 55.
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ningen onder de definitieve overeenkomst zijn gezet. In deze zaak was het 
afbreken dus niet onrechtmatig en ontstond er geen plicht tot vergoeding 
van de gemaakte kosten.
Moet deze vrijtekening nu als ongelimiteerd worden beschouwd? Dit zou 
wel erg ver gaan. In de conclusie bij het arrest stelt A-G Hartkamp dan 
ook naar mijn mening terecht dat het voorbehoud door het verloop van de 
gebeurtenissen en omstandigheden achterhaald kan worden en dat het 
beroep op het voorbehoud in strijd met de redelijkheid en billijkheid kan 
zijn.170 Partijen zullen hier dus bedacht op moeten zijn.

Meer recentelijk stond in het arrest Fiji/NS van het Hof Amsterdam171 de 
toetsing van een ‘subject to contract’-clausule centraal.172 In deze zaak 
werd ten opzichte van het oordeel van de Hoge Raad in voornoemde zaak 
een beperktere werking toegekend aan het voorbehoud. In Fiji/NSS ging 
het om een voorbehoud van NSS waarin was opgenomen dat er voor de 
totstand koming van een overeenkomst een schriftelijke Service Ordering 
Agreement en Service Order Form, goedgekeurd en ondertekend door een 
bevoegde vertegenwoordiger van NSS vereist was. Fiji had in kort geding 
nakoming van de overeenkomst gevorderd. Het hof oordeelde in deze zaak 
dat het, gelet op de omstandigheden van het geval naar maatstaven van 
redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar was dat NSS een beroep kon 
doen op het enkele feit dat de overeenkomst nog niet was ondertekend. Een 
rol speelde hier dat het hof ervan uitging dat de onderhandelaar die optrad 
namens NSS bevoegd was om de overeenkomst te tekenen en dat op alle 
hoofdpunten al overeenstemming was bereikt.
Uit dit arrest kan een beperking van de beschermende werking van het 
‘subject to contract’-voorbehoud worden afgeleid: een dergelijk voorbehoud 
biedt geen absolute bescherming tegen precontractuele aansprakelijkheid 
als de overeenkomst in feite al compleet is en alleen de ondertekening 
ontbreekt. Dit brengt voor partijen mee dat zij, indien zij wensen dat geen 
enkele binding of precontractuele aansprakelijkheid kan ontstaan zolang 
een definitief schriftelijk contract nog niet door partijen is ondertekend, dit 
in een ‘subject to contract’-voorbehoud niet kernachtig maar zorgvuldig die-
nen te formuleren.

170  Zie punt 11 van de conclusie, met literatuurverwijzingen. Hiermee wordt een parallel 
getrokken met de toetsing van ieder ander exoneratiebeding, waarbij het erop aan komt of 
de partij in kwestie redelijkerwijs een beroep op dat beding toekomt.

171  Hof Amsterdam (kort geding) 23 augustus 2004, NJ 2006, 265 (Fiji/NSS).
172  Zie over deze uitspraak Van Hooijdonk en Tjittes 2008, p. 55.
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Geconcludeerd moet dus worden dat aan het gerechtvaardigde vertrouwen 
een centrale positie toekomt, die om de nodige relativeringen in de recht-
spraak heeft gevraagd.

6.1.2 Onaanvaardbaarheidscriterium
Het criterium dat aansprakelijkheid rijst waar het afbreken op grond van 
het gerechtvaardigd vertrouwen in de totstandkoming van het contract 
onaanvaardbaar is, werd ten tonele gevoerd in de eerder vermelde uit-
spraak VSH/Shell. In deze complexe zaak ging het om fusieonderhande-
lingen tussen Shell en en VSH, betreffende de deelneming van Shell in een 
dochter onderneming van VSH. Er was op een gegeven moment een prin-
cipeovereenkomst bereikt over een 60%-deelneming. Na twee jaar onder-
handelen brak Shell de onderhandelingen af en komt het uiteindelijk tot 
een 100%-overname door een dochteronderneming van Shell, die in ver-
houding tot het 60%-voorstel van Shell echter minder betaalde. VSH eiste 
daarop schadevergoeding, waarbij zij zich op het standpunt stelde dat bij 
haar de verwachting van de totstandkoming van een joint-venture was 
gewekt.
De Hoge Raad overwoog dat ‘het afbreken partijen te allen tijde vrijstaat, 
tenzij dit op grond van het gerechtvaardigd vertrouwen in de totstand-
koming van de overeenkomst of in verband met andere omstandigheden 
van het geval niet gerechtvaardigd – d.w.z. onaanvaardbaar – zou zijn.’173

De Hoge Raad voerde hier een stringent criterium aan: voor onaanvaard-
baarheid is meer vereist dan voor een enkele ‘strijd met de redelijkheid en 
billijkheid’.174 Dit moet zo worden opgevat dat een strenge maatstaf voor toe-
passing van de beperkende werking van de redelijkheid en billijkheid werd 
gegeven. De later geuite gedachte175 dat partijen zich gedwongen zouden 
zien hun vrijheid te waarborgen door middel van instrumenten als letters of 
intent of memorandums of understanding lijkt mij dan ook overtrokken.176

173  R.o. 3.2. In het Nederlandse recht is dus het afbreken als zodanig op een zeker moment 
onaanvaardbaar, dus niet toegestaan. In dit opzicht verschilt de Nederlandse benade-
ring met die van de Principles of European Contract Law (PECL), art. 2:301, volgens welke 
ondanks het feit dat er aansprakelijkheid kan ontstaan de vrijheid voor het afbreken van 
de onderhandelingen onaangetast blijft. Zie O. Lando & H. Beale (eds.), Principles of Euro-
pean Contract Law, Parts I and II, Den Haag/Londen/Boston: Kluwer Law International 
2000, p. 189 e.v. Zie verder C. Mak, Aansprakelijkheid voor afgebroken onderhandelingen 
– Een vergelijking tussen Nederlands recht en de Principles of European Contract Law, Ars 
Aequi 2002, p. 62-70.

174  Hierop wees de Hoge Raad nog in HR 15 oktober 2004, NJ 2005, 141 (GTI Zwolle/Zurich Versi-
cherungsgesellschaft). Vergelijk echter HR 5 september 2008, NJ 2008, 480.

175  Zie C.E. Drion, Ons onderhandelingsrecht onder handen, NJB 2005 (34), p. 1781.
176  Vgl. C. Bollen, Een belangrijk arrest over afbreken van onderhandelingen dat weinig 

nieuws brengt, NTBR 2006, nr. 13, p. 66 en zie ook Hartlief 2005, p. 1028.
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Belangrijk is het ontwerpartikel 6.5.2.8a NBW, waarin het uitgangspunt dat 
de Hoge Raad gebruikt eerder was voorgesteld als toekomstig positief recht, 
maar de eindstreep nooit haalde. Het voorgestelde artikel luidde:

‘Onderhandelende partijen zijn verplicht hun gedrag mede door 
elkaars gerechtvaardigde belangen te laten bepalen. Ieder van hen 
is vrij de onderhandelingen af te breken, tenzij dit op grond van het 
gerechtvaardigde vertrouwen van de wederpartij in het tot stand 
komen van een overeenkomst of in verband met de overige omstan-
digheden van het geval onaanvaardbaar zou zijn.’

Blijkens de parlementaire stukken werd met het woord ‘onaanvaardbaar’ 
aansluiting gezocht bij artikel 6:248 lid 2 BW.177

Het ontwerpartikel sneuvelde, omdat men bang was dat hiermee de rechts-
ontwikkeling werd belemmerd, die zich nog niet uitgekristalliseerd had en 
waarop met het artikel zou worden vooruitgelopen.178 Bovendien bestond er 
destijds kritiek op de inhoud van het artikel, vooral op de afwezige grond-
slag van de aansprakelijkheid en de onduidelijkheid en ontoereikendheid 
van de genoemde ‘criteria’ (‘omstandigheden van het geval’ en de ‘gerecht-
vaardigde verwachting’). Ik ben van mening dat de latere ontwikkelingen 
in de rechtspraak deze onduidelijkheid grotendeels hebben weggenomen.

Ook in een ander opzicht deed zich de invloed van het ontwerpartikel in 
VSH/Shell voelen. Aanvaard werd wat men ook met het ontwerpartikel tot 
geldend recht had willen maken: niet alleen het gerechtvaardigde vertrou-
wen kan schadeplichtig maken, maar ook ‘andere omstandigheden’ kunnen 
redengevend zijn. Een opmerkelijke aanvulling, die potentieel een open uit-
breiding van de mogelijkheden om aansprakelijkheid wegens afgebroken 
onderhandelingen aan te nemen, constitueerde.
Overigens vormde in VSH/Shell een ‘board approval’-clausule een compli-
cerende factor, die echter bij de Hoge Raad om procedurele redenen niet 
meer aan de orde kwam. Zoals bekend, maakt een dergelijke clausule de 
totstandkoming van de definitieve overeenkomst afhankelijk van de goed-
keuring van een derde partij. In de rede ligt dat een dergelijke clausule bij 
afbrekingsproblematiek kritisch zal moeten worden bezien, in het licht van 
de verplichting van partijen om te allen tijde te goeder trouw te onderhan-
delen. Het kan heel goed zijn dat, in het specifieke geval, een beroep op de 
clausule in strijd met de redelijkheid en billijkheid moet worden gezien 

177  Parl. Gesch. (Inv.) Boek 6, p. 1440.
178  Parl. Gesch. (Inv.) Boek 6, p. 1448. Voor een uitvoerig commentaar: Van Dunné 1993, p. 276 

e.v. en ook De Kluiver 1992, p. 236 e.v.
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ofwel misbruik (als oneerlijke handelspraktijk) zou opleveren.179 Een ‘board 
approval’-clausule mag dan ook niet als een absolute bescherming voor de 
onderhandelende partij tegen aansprakelijkheid voor het afbreken van 
onderhandelingen worden gezien. Dat deze zienswijze gelijk is aan die in 
Italië zal later blijken.

Dat de ‘overige omstandigheden’ van het geval ook aanleiding kunnen 
geven tot de onaanvaardbaarheid van het afbreken, werd herhaald in de 
uitspraak De Ruiter/MBO. De Hoge Raad plaatste naast het gerechtvaardigd 
vertrouwen in de totstandkoming van een overeenkomst het belang van 
deze ‘overige omstandigheden’.180 Voor zover er nog twijfel over bestond, 
werd deze toen met deze uitspraak weggenomen en wordt nog altijd aange-
nomen dat er de facto van een ‘tweede grondslag’ sprake kan zijn.181 Helaas 
ging de Hoge Raad niet nader in op deze ‘overige omstandigheden’, zodat 
over de invulling van deze categorie geen duidelijkheid werd geschept.182

Naar mijn mening zullen in het kader van deze ‘overige omstandigheden’ 
informatie- en mededelingsplichten die op de afbrekende partij rustten een 
rol kunnen spelen, maar bijvoorbeeld ook het feit dat partijen al geruime tijd 
een handelsrelatie hadden. De parlementaire stukken bij het voorgestelde 
artikel 6.5.2.8a NBW leren dat de wetgever dacht aan nogal specifieke geval-
len, zoals vastgelopen onderhandelingen betreffende collectieve arbeids-
geschillen en de schending van heronderhandelingsplichten. Dit is maar 
goed ook, want beseft moet worden dat het juist hier is dat de contracts-
vrijheid in gevaar wordt gebracht. Hoe ruimer de categorie wordt ingevuld, 
des te minder vrijheid er in de onderhandelingsfase blijft bestaan.183 Een 
gerechtvaardigd vertrouwen in de totstandkoming van de overeenkomst 
zal in de praktijk daarentegen niet zo snel worden aangenomen.

De laatste ‘generatie’ arresten heeft nader licht op het daarvoor toch wat 
duistere terrein van de afgebroken onderhandelingen geworpen. Het gaat 
hier om de arresten inzake Centraal Bouwtoezicht B.V./JPO Projecten B.V. 

179  Zie hierover in het bijzonder De Kluiver 1992, p. 19 e.v.
180  Zie r.o. 3.6: ‘[…] op grond van het gerechtvaardigde vertrouwen bij MBO in het tot stand 

komen van de overenkomst – of in verband met de andere omstandigheden – onaanvaard-
baar zou zijn.’

181  Zie Van Dunné 1993, p. 280.
182  Hierover kan men trouwens kritisch zijn: in casu was het bijzonder merkwaardig dat de 

Hoge Raad zich niet verder op dit punt concentreerde, het cassatiemiddel bevatte namelijk 
een nauwgezette opzetting van omstandigheden. Zie hierover Van Dunné 1993, p. 274 e.v.

183  Vgl. Hartlief 2005, p. 1032.
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(hierna: CBB/JPO),184 Budé Holding/Geju Beheer B.V.,185 Planoform/ABN 
AMRO Bank186 en Vollenhoven/Shell.187

In CBB/JPO ging het kort gezegd om de volgende feiten. Langdurige onder-
handelingen vonden plaats op grond van conceptovereenkomsten, over 
de aankoop van een stuk grond door JPO van de gemeente Arnhem en de 
doorverkoop van een deel daarvan door JPO aan CBB. CBB werd ongedul-
dig en stelde JPO een ultimatum voor de oplevering van de grond. JPO kon 
hier op grond van procedurele afwikkelingen met de gemeente niet tijdig 
aan voldoen. Vervolgens brak CBB de onderhandelingen af, volgens JPO ten 
onrechte. In deze zaak werd de schadevergoedingsvordering van JPO strek-
kende tot vergoeding van het positief belang toegewezen, met verdisconte-
ring van een percentage eigen schuld. De Hoge Raad gaat hier niet in mee 
en tikt het hof op de vingers.
Deze uitspraak van de Hoge Raad is zeer waardevol geweest, omdat een 
algemene heldere maatstaf is gegeven aan de hand waarvan de aanspra-
kelijkheid van de afbrekende partij moet worden beoordeeld. De Hoge Raad 
integreerde hierbij diverse onderdelen uit de arresten VSH/Shell, De Com-
binatie/Staat en De Ruiterij/MBO; het gaat dan ook om een compilatie van 
oudere rechtspraak.188

De vrijheid van partijen om de onderhandelingen te kunnen afbreken, 
wordt nadrukkelijk vooropgesteld189 en aangegeven wordt dat hierop slechts 
een uitzondering kan worden gemaakt op grond van onaanvaardbaarheid 
wegens het totstandkomingsvertrouwen of ‘de andere omstandigheden 
van het geval’.190 Hierin klinkt helder de norm van VSH/Shell door.191 Vervol-
gens wordt de belangrijke nuancering die in De Ruiterij/MBO op Plas/Val-
burg werd aangebracht, herhaald: bij de vaststelling van deze onaanvaard-
baarheid moet gekeken worden naar de mate waarin en wijze waarop de 
partij die de onderhandelingen afbreekt tot het ontstaan van dat vertrou-

184  HR 12 augustus 2005, RvdW 2005.
185  HR 3 februari 2006, LJN AU8278.
186  HR 15 december 2006, LJN AZ2721.
187  HR 29 februari 2008, LJN BC1855.
188  Deze mening is ook Bollen toegedaan, zie zijn noot (punt 2) bij HR 29 februari 2008, JOR 

2008/145 (Vollenhoven Opslag en Verhuur B.V. /Shell Nederland Verkoopmaatschappij B.V). 
Zie voor een heldere analyse van het arrest CBB/JPO Van Wechem & Wissink 2005, p. 99 e.v.

189  R.o. 3.6 eerste zin: ‘Bij de beoordeling van deze klachten moet worden vooropgesteld dat als 
maatstaf voor de beoordeling van de schadevergoedingsplicht bij afgebroken onderhande-
lingen heeft te gelden dat ieder van de onderhandelende partijen […] vrij is de onderhan-
delingen af te breken […]’. Dit is in overeenstemming met de Europese benadering, zie art. 
2:301 lid 1 PECL en art. 1:201 PECL. Zie Lando & Beale 2000, p. 189-190.

190  R.o. 3.6. eerste zin: ‘[…] tenzij dit op grond van het gerechtvaardigd vertrouwen van de 
wederpartij in het totstandkomen van de overeenkomst of in verband met de andere 
omstandigheden van het geval onaanvaardbaar zou zijn.’

191  Het gaat om r.o. 3.1 van het arrest VSH/Shell.
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wen heeft bijgedragen en met de gerechtvaardigde belangen van deze par-
tij.192 Hierbij wordt verwezen naar de betekenis van eventuele onvoorziene 
omstandigheden (zoals deze tevens in De Ruiterij/MBO werd aangevoerd).193 
De Hoge Raad integreert verder de norm van De Combinatie/De Staat, door 
opnieuw te overwegen dat wat betreft het gerechtvaardigde vertrouwen 
doorslaggevend is hoe daarover op het moment van afbreken van de onder-
handelingen moet worden geoordeeld (kijkende naar het gehele verloop 
van de onderhandelingen).194 In die zin heeft de uitspraak in de kern niets 
nieuws gebracht, nu de in eerdere arresten uitgezette lijn wordt bevestigd.195 
Belangrijk is echter dat voor het eerst de onderdelen uit deze arresten vloei-
end werden verbonden.

Wat opvalt, is dat de Hoge Raad terughoudendheid predikt voor de aan-
name van aansprakelijkheid door te stellen dat er een ‘strenge en tot terug-
houdendheid nopende maatstaf’ moet worden aangelegd.196 In dit verband 
hecht de Hoge Raad opmerkelijk veel waarde aan de juiste motivering en 
lijkt te wensen dat de onaanvaardbaarheid als zodanig ook bij name wordt 
genoemd. Op dit punt had het hof gefaald: de onaanvaardbaarheid van het 
handelen van CBB werd niet voldoende aannemelijk.
Voor de praktijk heeft het arrest vermoedelijk een geruststellend effect 
gehad: contractsvrijheid die vrijheid om de onderhandelingen af te breken 
impliceert, is de regel; schadeplichtigheid dient de uitzondering te zijn.197 In 
de uitspraak CBB/JPO kan een aanscherping worden gelezen van de norm 
die geldt bij de toetsing van het afbreken van de onderhandelingen, gezien 
de nadruk die wordt gelegd op de terughoudendheid bij het aannemen 
van onaanvaardbaarheid. Een partij die schadevergoeding vordert wegens 
afgebroken onderhandelingen zal er dan ook op bedacht moeten zijn dat 
de hobbel van de onaanvaardbaarheid van het afbrekende handelen niet 
gemakkelijk genomen zal worden.

192  R.o. 3.6 tweede volzin: ‘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.’

193   ‘Hierbij kan ook van belang zijn of zich in de loop van de onderhandelingen onvoorziene 
omstandigheden hebben voorgedaan’, r.o. 3.6.

194  R.o. 3.6: ‘[…] in het geval onderhandelingen ondanks gewijzigde omstandigheden over 
een lange tijd worden voortgezet, wat betreft dit vertrouwen doorslaggevend is hoe daar-
omtrent ten slotte op het moment van afbreken van de onderhandelingen moet worden 
geoordeeld tegen de achtergrond van het gehele verloop van de onderhandelingen.’

195  Vgl. A. van Elk, ‘Afgebroken onderhandelingen’, Bedrijfsberichten 2005, p. 229.
196  R.o. 3.7: ‘De bestreden overwegingen maken er geen melding van dat het hof bij zijn beoor-

deling van deze vordering en de daaraan ten grondslag gelegde stellingen de in 3.6 ver-
melde – strenge en tot terughoudendheid nopende – maatstaf heeft aangelegd […].’

197  Dit is hetzelfde uitgangspunt in de PECL, art. 2:301 lid 1 en art. 1:201 PECL. Zie Lando & Beale 
2000, p. 189-190.
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Over de grondslag, redelijkheid en billijkheid of onrechtmatige daad, liet de 
Hoge Raad zich overigens ook in deze uitspraak niet uit.

In de literatuur werd naar aanleiding van dit arrest afgevraagd of de 
‘tweede fase’ – waarin afbreken weliswaar vrijstaat doch kosten geheel of 
gedeeltelijk moeten worden vergoed – zoals zo opvallend in Plas/Valburg 
aangegeven, gesneuveld was.198 Ik meen van niet en ik zie niet in waarom 
nu juist op grond van deze uitspraak een dergelijke conclusie gerechtvaar-
digd is. Enerzijds omdat sinds Plas/Valburg de tweede fase niet meer – indi-
rect noch direct – aan de orde is gesteld in de uitspraken van de Hoge Raad. 
In de uitspraak VSH/Shell had men zelfs al kunnen lezen dat afgestapt zou 
zijn van de ‘tweede fase’ uit Plas/Valburg: het afbreken is vrij, tenzij dit 
onaanvaardbaar is. Dit laatste zou de facto betekenen dat er geen fase meer 
is waarin afbreken vrijstaat, maar toch in een kostenvergoeding moet wor-
den voorzien.199 Anderzijds kan ook bedacht worden dat de gevallen waarop 
die tweede fase betrekking heeft nogal specifiek zijn, zodat het niet hoeft 
te verwonderen dat daar in CBB/JPO niet op in werd gegaan (hier was ook 
geen aanleiding voor nu het slechts om vergoeding van het positief con-
tractsbelang ging), laat staan dat de conclusie van de afgeschafte tweede 
fase concrete steun vindt in de uitspraak.200 Naar mijn mening valt scha-
deplichtigheid van een partij moeilijk te rijmen met het erkennen van de 
vrijheid om de onderhandelingen af te breken; de inbreuk op de contracts-
vrijheid wordt hier wel klemmend. In afwezigheid van heldere criteria of 
een wettelijke grondslag zou ik dan ook überhaupt de ‘tweede fase’ uit Plas/
Valburg niet voorstaan.

Inmiddels kan uit de uitspraak van de Hoge Raad inzake Planoform Arn-
hem/ABN AMRO Bank worden afgeleid dat ‘de tweede fase’ uit Plas/Valburg 
niet is weggevaagd, en dat het wel degelijk mogelijk is dat de afbrekende 
partij gehouden is bepaalde kosten die door de wederpartij zijn gemaakt 
te vergoeden, ook al was het afbreken van de onderhandelingen nog niet 
onaanvaardbaar. In dit arrest verwierp de Hoge Raad op basis van artikel 
81 Wet op de rechterlijke organisatie (Wet RO) zonder nadere motivering 
de cassatieklachten en bevestigde de uitspraak van het hof. Het hof had in 
deze zaak geoordeeld dat de onderhandelingen nog niet het stadium had-

198  Zie in dit verband bijvoorbeeld Bollen 2006, p. 65 e.v.; Van Wechem & Wissink 2005, p. 99 
e.v.; Drion, 2005, p. 1781; M. Brons, Ad rem: CBB/JPP gaat nog lang niet ver genoeg, Contrac-
teren 2006, p. 30 en ook Hartlief 2005, p. 1034 (noot bij het arrest). Zie verder Bollen in zijn 
noot bij HR 29 februari 2008, JOR 2008/145.

199  Voor eenzelfde opvatting zie Bollen 2006, p. 65 e.v.
200  Anders: Drion 2005, p. 1781 en ook C.R. Christiaans, Aansprakelijkheid wegens afgebroken 

onderhandelingen: van drie naar twee fasen, MvV 2005, p. 195.
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den bereikt dat het afbreken onaanvaardbaar was, maar dit stond niet aan 
het oordeel in de weg dat in de gegeven omstandigheden de redelijkheid en 
billijkheid vereisten dat ABN AMRO Bank zich de belangen van Planoform 
had aangetrokken door de haar gemaakte kosten te vergoeden.

De uitspraak Budé Holding/Geju Beheer B.V. leverde geen nieuwe gezichts-
punten op, nu de vordering tot schadeloosstelling wegens afgebroken onder-
handelingen om procestechnische redenen werd afgewezen en de Hoge 
Raad de zaak verder zelf kon afdoen. Wel is het vermeldenswaardig dat A-G 
Timmerman in zijn conclusie de vraag opnam201 of er zoiets bestaat als een 
bijzonder contractenrecht voor (grote) ondernemers, waarbij hij verwijst 
naar Tjittes202 die hiervan voorstander is.203 De advocaat-generaal herhaalt 
de gedachte van Tjittes dat in het handelsverkeer de contractsvrijheid van 
groot belang is, denkende aan de veelal gelijke machtsposities van onder-
nemers. Dit zou volgens Tjittes betekenen dat er in het commerciële contrac-
tenrecht ook niet zo een noodzaak bestaat voor ongelijkheidscompensatie: 
de beperkende werking van artikel 6:248 lid 2 BW zou hier dan ook bijzon-
der terughoudend moeten worden toegepast. Eenzelfde benadering zou ook 
gepast zijn bij de aansprakelijkheid voor afgebroken onderhandelingen. De 
advocaat-generaal refereert in dit verband aan de nadruk die de Hoge Raad 
in CBB/JPO legde op de strenge en tot terughoudendheid nopende maat-
staf.204 De gedachte van Tjittes is zeker interessant en het is van belang de 
benadering van de Hoge Raad te volgen voor verdere aanknopingspunten.

Het laatste arrest dat in het bijzonder ten aanzien van het schadevergoe-
dingsaspect meer duidelijkheid heeft geboden, is door de Hoge Raad gewe-
zen in de zaak Vollenhoven Opslag en Verhuur B.V./Shell Verkoopmaat-
schapppij B.V.205 In deze zaak was het door Vollenhoven ingestelde princi-
pale cassatieberoep gericht tegen de afwijzing van de vordering tot vergoe-
ding van het positief contractsbelang. In dit arrest stelde de Hoge Raad dat 
voor vergoeding van het positief contractsbelang geen plaats is als er geen 
gerechtvaardigd totstandkomingsvertrouwen bestaat.206 Hiermee is de 
twijfel weggenomen die na CBB/JPO nog bestond ten aanzien van de moge-
lijkheid om vergoeding van het positief contractsbelang toe te kennen in 
het geval het afbreken onaanvaardbaar wordt geacht op grond van de ove-

201  Zie punt 2.11 van de conclusie.
202  In Contracteren 2001, p. 31-35.
203  Zie het commentaar van T.H.M. van Wechem & M.H. Wissink, Contracteren 2006, p. 17-18.
204  Zie r.o. 3.7 van het arrest CBB/JPO.
205  Zie voor een korte bespreking van dit arrest C.E. Drion & T.H.M. Van Wechem, Kronieken 

van het Vermogensrecht, NJB 2008 (16), p. 939.
206  Zie r.o. 3.4 van het arrest Vollenhoven/Shell.
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rige omstandigheden van het geval. Op een ander punt heeft de Hoge Raad 
helaas weer enige verwarring doen ontstaan door het gerechtvaardigd tot-
standkomingsvertrouwen plots weer te koppelen aan ‘enigerlei contract’. 
In CBB/JPO werd nog gesproken over het vertrouwen in de totstandkoming 
van ‘de’ overeenkomst, in aanvulling op de eerder gebruikte ‘enigerlei’ 
overeenkomst (Plas/Valburg) en een ‘dergelijke’ overeenkomst (VSH/Shell). 
Het lijkt mij dat achter deze inconsistente woordkeuze geen diepere beteke-
nis schuilgaat en dat we het dus maar moeten houden op een terugkerende 
onnauwkeurigheid; logisch is immers dat het gerechtvaardigd vertrouwen 
gerelateerd is aan het tot stand komen van de overeenkomst waarover par-
tijen onderhandelden.207

6.1.3 Goede reden?
Als zodanig is er in de rechtspraak nooit over een ‘goede reden’ van de afbre-
kende partij gesproken, die een rechtvaardiging oplevert voor het afbreken 
van de onderhandelingen. In dit verband is echter het arrest De Ruiterij/
MBO van belang, dat naar mijn mening de belangrijkste verfijningen heeft 
aangebracht ten aanzien van het leerstuk van afgebroken onderhandelin-
gen. De Hoge Raad heeft in die zaak aangegeven dat onder meer rekening 
moet worden gehouden met de gerechtvaardigde belangen van de partij 
die de onderhandelingen afbrak. De Hoge Raad ruimde in dit verband ook 
plaats in voor ‘onvoorziene omstandigheden’, erkennende dat het zo kan 
zijn dat zich in de loop van de onderhandelingen onvoorziene omstandig-
heden hebben voorgedaan die het afbreken rechtvaardigen (in casu trof het 
middel van de afbrekende partij echter geen doel).208 Het leerstuk van de 
onvoorziene omstandigheden kan zo op analogische wijze als in de contrac-
tuele context ook in de precontractuele sfeer een rol spelen. Dit was ook al 
in de literatuur bepleit.209

Hiermee is meer evenwicht gebracht in de posities van partijen: bij de beoor-
deling van het mogelijke onrechtmatige karakter van het afbreken van de 
onderhandelingen zal een afweging van de belangen van beide partijen in 
de rede liggen.

Met enige welwillendheid zou de voornoemde overweging van de Hoge 
Raad ook zo gelezen kunnen worden, dat hier staat dat ondanks gerecht-
vaardigd vertrouwen nog altijd plaats kan zijn voor een goede reden voor 

207  Zie ook Bollen in zijn noot bij het arrest (onder 8), waar hij opmerkt dat hij het houdt op een 
‘slip of the pen’.

208  Idem.
209  Vgl. Asser-Hartkamp 4-II, nr. 163 met verwijzing o.a. naar Abas, WPNR 6083 (1993) en De 

Kluiver (diss.), p. 291 e.v.
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het afbreken.210 Dit zou in lijn zijn met andere landen, zoals Duitsland (‘trif-
tiger grund’). Frankrijk (‘raison légitime’) en in het bijzonder Italië, waar de 
‘giusta causa’ een belangrijke plaats inneemt bij de beoordeling van afge-
broken onderhandelingen.211 Afgewacht moet worden hoe een en ander zich 
verder uitkristalliseert.

In Nederland heeft met name De Kluiver zich hard gemaakt voor de opname 
van een ‘goede reden’ als additioneel criterium. Voor de honorering van een 
‘goede reden’ hanteert hij als uitgangspunt dat er al enige tijd met succes 
is onderhandeld. Met name kan dan relevant zijn dat er een deelovereen-
stemming was bereikt op belangrijke punten of dat er toezeggingen waren 
gedaan, neergelegd in de vorm van een letter of intent.212

De centrale vraag is dan natuurlijk: wat kan men als een ‘goede reden’ aan-
vaarden?
Het is onmogelijk om hier bij voorbaat een sluitend antwoord op te geven. 
Iedere zaak heeft immers haar bijzondere context. Het zal dan ook aan de 
rechtspraak zijn om aan de hand van de casuïstiek invulling te geven aan 
het concept.213

Een belangrijke kwestie waaraan men in dit verband kan denken, is die 
van parallelle onderhandelingen en het afbreken omwille van een gunsti-
ger aanbod van een derde. In Nederland is nog niet uitgekristalliseerd in 
hoeverre en wanneer in die gevallen aansprakelijkheid mag worden aan-
genomen. In de literatuur214 lijkt aangenomen te worden dat een onderhan-
delingspartner eventueel wel de ander over de parallelle onderhandelingen 
moet informeren, maar niet dat zijn vrijheid wordt beperkt om met de derde 
te onderhandelen en zelfs te contracteren; dit laatste zou immers onverenig-
baar zijn met het principe van contractsvrijheid en een natuurlijke, soepele 
handelspraktijk. Daarbij leeft ook de opvatting dat onder omstandigheden 
aan de eerste, originele onderhandelingspartner een ‘laatste kans’ moet 
worden gegund.215 Dit zou overeenstemmen met het uitgangspunt dat par-

210  Zie Hartlief 2005, p. 1034, vgl. De Kluiver 2002, p. 239.
211  Gesproken wordt van ‘triftiger grund’. Zie De Kluiver 1992 en ook Hesselink 1996, p. 880.
212  Zie De Kluiver 1992, p. 302.
213  Idem.
214  Zie De Kluiver 1992, p. 120 e.v.
215  Overigens is denkbaar dat in het geval toch een overeenkomst tot stand komt met de 

derde en dit in strijd met de redelijkheid en billijkheid wordt geacht dan wel rechtstreeks 
onrechtmatig is, de derde hiermee ook jegens de benadeelde onrechtmatig heeft gehan-
deld en partijen bij wijze van schadevergoeding in natura veroordeeld kunnen worden tot 
het ongedaan maken van die overeenkomst. Zie Asser-Hartkamp 4-II, nr. 161.

VRA_3_2008_2.indd   90 24-2-2009   10:33:15

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



VrA 2008 / 3

91

tijen hun gedrag mede moeten laten bepalen door elkaars gerechtvaardigde 
belangen.216

6.2 Criteria naar Italiaans recht

6.2.1 Legittimo affidamento (gerechtvaardigd vertrouwen)
In het Italiaanse recht staat duidelijk het vereiste van een legittimo affida-
mento, het gerechtvaardigde vertrouwen op het tot stand komen van de 
overeenkomst, gewekt tijdens de onderhandelingen, centraal om de vrij-
heid van het afbreken van de onderhandelingen die een partij toekomt, te 
begrenzen.217 Deze vereiste is direct verbonden aan het spanningsveld tus-
sen de bescherming van de contractsvrijheid van partijen enerzijds en het-
geen wat als ‘sociale solidariteit’ c.q. loyaliteit kan worden genoemd ander-
zijds.

De essentiële vraag hierbij is: wanneer kan een rechtens te beschermen 
gerechtvaardigd vertrouwen worden geconstateerd?
Vaststaat dat het gewekte vertrouwen een objectief karakter heeft: wil het 
vertrouwen juridisch relevant zijn, dan moet het steunen op objectieve ele-
menten. De subjectieve, psychische staat van de desbetreffende onderhan-
delingspartij kan dan ook nooit bepalend zijn. Van belang is dat het ver-
trouwen van de benadeelde partij niet te wijten is aan zijn eigen schuld. 
Is aannemelijk dat de partij naar de maatstaven van gewone zorgvuldig-
heid (diligenza) de schade had kunnen vermijden of had zij een overdreven 
optimisme ten aanzien van het beoogde resultaat, dan zal het vertrouwen 
geen bescherming toekomen en zal een schadevergoedingseis niet worden 
gehonoreerd.
Het spreekt voor zich dat voor de beoordeling van het moment waarop het 
vertrouwen tot stand kwam allereerst dient vast te staan dat er daadwerke-
lijk onderhandelingen gaande waren en moet dus duidelijk zijn dat het om 
meer ging dan een vorm van ‘contact’ dan wel ongestructureerde besprekin-
gen. In dit verband heeft de Corte di Cassazione uitgesloten dat de tijdsboog 
op zichzelf bepalend kan zijn voor de vraag of er sprake was van werkelijke 
onderhandelingen en of deze aanleiding konden geven tot een gerechtvaar-

216  Zie HR 15 november 1957, NJ 1958, 67 m.nt. LEHR (Baris/Riezenkamp).
217  Een controversiële stroming in de doctrine verdedigt dat in de onderhandelingsfase niet 

gesproken kan worden van een waar vertrouwen op de totstandkoming van een contract, 
maar hoogstens op continuering van de onderhandelingen en zo een simpele hoop op een 
goede uitkomst. In dit opzicht wordt dan ook ontkend dat het vertrouwen het te beschermen 
element vormt. Geïmpliceerd wordt dat alleen het met valse intenties beginnen of voort-
zetten van onderhandelingen het toepassingsgebied vormt van onrechtmatig afgebroken 
onderhandelingen. Deze opvatting lijkt gezien de overheersende brede uitleg van art. 1337 
c.c. in rechtspraak en doctrine niet houdbaar. Zie hierover Stella Richter 1996, p. 24-25.
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digd vertrouwen op de totstandkoming van een overeenkomst.218 Artikel 
1337 c.c. vereist geenszins dat het moet gaan om een bepaalde serie van ont-
moetingen waarbij werd onderhandeld over de bepalingen en voorwaar-
den van het beoogde contract.
Het zal het dus in feite van de concrete omstandigheden van het geval 
afhangen of voor een gerechtvaardigd vertrouwen bestaansgrond bestaat. 
Het spreekt voor zich dat die beoordeling nu juist lastig kan zijn.

In het Italiaanse recht is er wel een aantal richtinggevende parameters ont-
wikkeld. Zo wordt er in beginsel van uitgegaan dat de onderhandelingen 
in ieder geval een zekere mate van ernst en effectiviteit moeten hebben 
bereikt: in de jurisprudentie duiken dikwijls de serietà en concludenza van 
de onderhandelingen op als parameters voor het totstandkomingsvertrou-
wen.219

Discutabel blijft wat nu precies onder het begrip ‘serietà’ moet worden ver-
staan en wanneer hieraan het gerechtvaardigd totstandkomingsvertrou-
wen kan worden gekoppeld.220

In latere rechtspraak wordt als vereiste gesteld dat partijen ten minste alle 
essentialia van de overeenkomst, de ‘elementi essentiali’,221 tijdens de onder-
handelingen in aanmerking hebben genomen, opdat de onderhandelingen 
als zodanig ‘serieus’ kunnen worden beschouwd dat er een gerechtvaardigd 
vertrouwen kan bestaan. Vanuit Nederlands recht bezien, tendeert dit naar 
een vereiste principeovereenkomst. Het verloop van de onderhandelingen 
als geheel wordt zo dus in feite beoordeeld naar hetgeen partijen in concreto 
hadden onderhandeld: betroffen deze alle hoofdzaken van de beoogde over-
eenkomst, dan kan hieruit worden afgeleid dat de onderhandelingen ook 
de serietà en concludenza kenden, waaruit een gerechtvaardigd totstandko-
mingsvertrouwen kan worden afgeleid. Zo niet, dan zal het vertrouwen in 
beginsel als ongefundeerd worden gezien. Illustratief zijn hier de woorden 
van de Corte di Cassazione in een uitspraak van 1992:222

218  Cf. Cass. 12 november 1986, n. 6629 aangehaald in Stella Richter 1996, p. 27.
219  Zie bijvoorbeeld Cass. 13 juli 1968, n. 2521, aangehaald in Stella Richter 1996, vgl. Cass. 

23 maart 1996, n. 2057, Foro italiano 1996, I, 2065, zie Della Valle & Della Valle 2005, 
p. 1260.

220  Vgl. Stella Richter 1996, p. 28.
221  De specifieke aard van het contract is hier van belang. Los hiervan zal het in ieder geval 

moeten gaan om de rechtmatige causa van het contract en het object van het contract 
(gerefereerd wordt aan art. 1325 c.c. waar verder als cumulatieve elementen van het con-
tract de (wils)overeenstemming en een eventuele vereiste vorm worden aangegeven). 
Dit object moet reëel, rechtmatig, bepaalbaar en zeker zijn (art. 1346 c.c.). Voor een nadere 
bespreking zie Torrente & Schlesinger 2004, § 304.

222  Cass. 25 februari 1992, n. 2335, Foro italiano, 1992, I, 1766. Besproken in Stella Richter 1996, 
p. 29.
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‘[…] è necessario che le parti abbiano preso in considerazione gli ele-
menti essenziali del contratto che si propongono, o sperano, di sti-
pulare, nel qual caso soltanto si configura il fondato affidamento 
delle parti stesse, o di taluna di esse, sulla futura conclusione del 
negozio.’223

Deze uitspraak is gebaseerd op een befaamde eerdere uitspraak van de 
Corte di Cassazione,224 waarin dit principe duidelijk werd toegepast. De zaak 
waar het om ging betrof onderhandelingen in het kader van een beoogde 
contratto di permuta.225 De kwestie was deze. Grondeigenaar E stond een 
terrein af aan bouwer B, die daar appartementen wilde gaan bouwen. Als 
tegenprestatie zou E een (nog niet nader bepaald) aantal appartementen in 
eigendom krijgen. Nog voor het tot een nadere precisering kwam, trok E zich 
echter terug. E had inmiddels al de nodige kosten gemaakt, terwijl er ook 
al overeenstemming over de aanvraag van de bouwvergunning bestond. 
De Corte di Cassazione oordeelde dat B nog niet gerechtvaardigd op de tot-
standkoming van de overeenkomst had kunnen vertrouwen, omdat een 
essentieel element hier niet door partijen in aanmerking was genomen, te 
weten de aanwijzing van de voor E bestemde appartementen.226 Dit element 
betreft de tegenprestatie, die nu juist bij een contratto di permuta als een ele-
mento essenziale geldt. In dit geval handelde de afbrekende partij dus nog 
binnen zijn ‘autonomia privata’ en kon geen schending van de buona fede 
worden geconstateerd.
In de noot227 bij het arrest wordt naar mijn mening een belangrijke kritiek 
op de door de Corte di Cassazione gehanteerde benadering geuit: het toepas-
singsgebied van de norm van artikel 1337 c.c. wordt beperkt tot een bijzon-
der gevorderd stadium van de onderhandelingen. Bovendien, indien vereist 
wordt dat partijen aandacht hebben besteed aan alle essentiële elementen 
van de overeenkomst, zou dit lijken op een verplaatsing naar precontractu-
eel gebied van een criterium dat juist zo verbonden is aan het gebied van 
de totstandkoming van de overeenkomst.228 Deze benadering, waarbij het 

223  Vertaling: ‘[…] het is noodzakelijk dat de partijen alle essentiële elementen van het contract 
dat zij zich voornemen, of hopen te sluiten, in aanmerking hebben genomen, in welk geval 
zich slechts een gefundeerd vertrouwen voordoet van de partijen, of een van hen, op de 
toekomstige sluiting van de overeenkomst.’

224  Cass. 22 oktober 1982, a.w., n. 5492.
225  Praktisch gezien is dit een ruilovereenkomst. Karakteristiek is dan de eigendomsruil van 

onroerende zaken, zoals huizen, appartementen of zoals in casu een stuk grond tegen een 
aantal van de daarop te bouwen appartementen.

226  Het dictum: ‘Opdat er precontractuele aansprakelijkheid kan worden aangenomen is het 
noodzakelijk dat, ook op het niveau van simpele onderhandelingen, partijen alle essenti-
ele elementen van het contract in aanmerking hebben genomen.’

227  Van de hand van Andrea Fusaro.
228  Zie punt 3 van de noot.
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gerechtvaardigd vertrouwen alleen wordt erkend als de onderhandelingen 
alle essentiële elementen van het contract betroffen, is niet in overeen-
stemming met de ratio van artikel 1337 c.c. Het gaat immers zoals eerder 
besproken om een algemene clausule, een brede norm, welke a priori ook 
om een brede toepassing vraagt (zij het natuurlijk binnen de grenzen van 
wat redelijk en billijk is).
Positief aspect van deze benadering is dat het een rechterlijk oordeel over 
de subjectieve staat van partijen met betrekking tot het vertrouwen op het 
sluiten van het contract overbodig maakt.229

Duidelijk is dat er dicht tegen het contractuele gebied wordt aangeleund. 
Hierdoor is het van groot belang om een onderscheid te maken tussen meer 
richtinggevende, niet-bindende documenten, in het Italiaans minuta of 
puntuazione genoemd, en een voorovereenkomst, de zogenoemde contratto 
preliminare. Van geval tot geval zal de Italiaanse rechter vast dienen te stel-
len of er in feite niet al over de belangrijkste zaken overeenstemming was 
bereikt, zodanig dat daaraan een juridische binding tussen partijen kan 
worden ontleend of dat het document veeleer een inventarisatie van de 
besproken punten is; het gaat er hier dus om na te gaan wat partijen beoogd 
hadden.230 Alleen in het geval partijen een puntuazione tot stand hebben 
willen brengen, zonder enige juridische bindendheid, is het afbreken van 
de onderhandelingen in beginsel rechtmatig en kan er dus geen aanspra-
kelijkheid worden aangenomen. Aanvaard is dat de hoedanigheid van 
partijen of hun sociale milieu een uitzondering kunnen rechtvaardigen.231 
De puntuazione kan ook het karakter dragen van een zogenoemde ‘letter of 
intent’, ofwel ‘lettera d’intenti’.232 Afhankelijk van de gedane toezeggingen 
en verklaringen,233 en de woordkeuze die hierbij is gehanteerd, zal deze als 
bewijs kunnen dienen dat partijen hadden verklaard over bepaalde zaken 
door te onderhandelen, waardoor het plotseling afbreken van de onderhan-
delingen door een partij in strijd met de buona fede van artikel 1337 c.c. kan 
worden aangemerkt en dus aanleiding kan geven tot schadeplichtigheid.234 
Het mes snijdt hier aan twee kanten: duidelijk zal zijn dat het erg van de 
concrete tekst zelf afhangt of de ‘lettera d’intenti’ in het voordeel werkt van 

229  Zie ook Patti & Patti 1993, p. 63.
230  Zie Patti & Patti 1993, p. 66.
231  Het kan in omstandigheden aanvaardbaar zijn dat een partij gezien zijn achtergrond of 

positie en de gewoonten in zijn sociale milieu aan de puntuazione een grotere waarde 
mocht toekennen, waardoor hij te goeder trouw op de totstandkoming van de overeen-
komst mocht vertrouwen, ook al was er nog geen vorm van principeovereenkomst aanwe-
zig. Zie Patti & Patti 1993, p. 66.

232  Zie Gazzoni 2001, p. 853.
233  Bedacht zij dat de lettera d’intenti uiteenlopende gedaantes heeft met verschillende juridi-

sche betekenis.
234  Zie hierover Stella Richter 1996, p. 33 (met verwijzing aldaar naar rechtspraak, Cass. 3152/83 

en Cass. 7871/90).
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de benadeelde partij. Het kan immers ook zijn dat er juist uit volgt dat par-
tijen de facto alle vrijheid hadden behouden met betrekking tot het onder-
handelingstraject.

Bestaat er nu in het Italiaanse recht nog ruimte om een gewekt gerechtvaar-
digd totstandkomingsvertrouwen aan te nemen, als nog niet alle essentiële 
elementen tijdens de onderhandelingen de revue waren gepasseerd? Deze 
vraag kan bevestigend worden beantwoord; het Italiaanse recht is niet zo 
rigide dat bescherming van de benadeelde partij in die gevallen steeds is 
uitgesloten.235 In sommige gevallen wordt het vergevorderde stadium van 
de onderhandelingen op zichzelf als indicatie aanvaard voor een gewekt 
gerechtvaardigd vertrouwen in de totstandkoming van een overeen-
komst.236 Het gaat er hier om de fijne scheidslijn te bepalen tussen verant-
woordelijk en onverantwoordelijk handelen van de afbrekende partij.237

Tot slot nog de zogenoemde ‘subject to board approval’-clausule, in Ita-
lië voorkomend onder de naam ‘clausola salvo approvazione della casa’.238 
Een beroep op deze clausule zal in beginsel de aanname van een gewekt 
gerechtvaardigd vertrouwen afweren, daar met een dergelijke clausule 
voor partijen duidelijk is dat er tot het laatste moment met een kans op het 
niet slagen van de deal moest worden rekening gehouden. Toch is zeker van 
belang of een beroep op deze clausule gezien de omstandigheden van het 
geval wel conform de buona fede is.239 Vooropstaat dat de onderhandelende 
(inclusief de vertegenwoordigende) partijen te allen tijde verplicht zijn in 
overeenstemming met de buona fede te onderhandelen. Het kan dan ook zo 
zijn dat (zoals in Nederland op vergelijkbare wijze de redelijkheid en billijk-
heid functioneren) in het licht van het gehele verloop van de onderhande-
lingen, waarbij in het bijzonder belang toekomt aan eventuele gedane toe-
zeggingen, er niettemin een gewekt gerechtvaardigd vertrouwen erkend 
wordt en dat een beroep op de clausule in strijd met de buona fede in de zin 
van artikel 1337 c.c. wordt geoordeeld.240

235  Zie Stella Richter 1996, p. 35 e.v.
236  Dit volgt bijvoorbeeld impliciet nog uit een recente uitspraak van de lagere rechter, Tribu-

nale Monza, 26 giugno 2008, waarin wordt gesteld dat voor het aannemen van een gerecht-
vaardigd vertrouwen in de totstandkoming van de overeenkomst de onderhandelingen in 
ieder geval in een zodanig vergevorderd stadium waren, dat mocht worden afgeleid dat 
een contract nabij had kunnen zijn.

237  Zie Stella Richter 1996, p. 36.
238  Of ook wel in de vorm van clausola salvo accettazione del proprietario (behoudens toestem-

ming van de eigenaar).
239  Zie Stella Richter 1996, p. 61.
240  Denkbaar is mijns inziens overigens ook dat de redenen van een beroep op de ‘subject to 

contract’-clausule zelf onder omstandigheden in strijd met de buona fede zijn en het afbre-
ken onrechtmatig maken.
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6.2.2 Giusta causa (goede reden)
Is eenmaal aangenomen dat de afbrekende partij, gezien de vergevorderd-
heid van de onderhandelingen, het gerechtvaardigde vertrouwen in de tot-
standkoming van de overeenkomst had gewekt, dan is hiermee de onge-
rechtvaardigdheid van het afbreken voor het grootste deel gegeven. In het 
Italiaanse recht is dan nog wel belangrijk of er een goede, ofwel ‘legitieme’ 
reden voor de afbrekende partij voor zijn handelen bestond. Slechts als deze 
ontbreekt, dan kan het afbreken als ongerechtvaardigd, en onder toepas-
sing van artikel 2043 c.c., de onrechtmatigedaadsbepaling, onrechtma-
tig worden aangemerkt, als zijnde ‘ingiustificato’ (ongerechtvaardigd). De 
bewijslast rust op dit punt op de afbrekende partij. De rechter hoeft ook niet 
ambtshalve een onderzoek naar een giusta causa te doen.241

De vaststelling van een giusta causa is niet onproblematisch, aangezien spe-
cifieke wettelijke normen die het mogelijk maken de notie in te vullen ont-
breken en ook de jurisprudentie ter zake geen uitgewerkte algemene regels 
biedt die een zekere vaste toepassing mogelijk maken. Er bestaat ook een 
zekere scepsis tegenover het gebruik van het criterium giusta causa: men 
wijst erop dat in het bijzonder de selectie van de belangen die onder de giusta 
causa kunnen worden begrepen een gevaarlijke aangelegenheid vormt, nu 
er geen bepaalbare en handbare maatstaf aanwezig is. Elke waardering 
van de ‘causa’, die uitmondt in een analyse van het totstandkomingsproces 
van de beslissing tot het afbreken, zou blootstaan aan de nadelen van een 
onderzoek omtrent de mentale voorstelling van de afbrekende partij.242 Dit 
lijkt mij echter onvermijdelijk, gezien de aard van het criterium.
De ontwikkeling in de jurisprudentie heeft hoe dan ook duidelijk gemaakt 
dat de ‘norm’ is dat de rechter op indringende wijze de geldige motieven 
(voor zover aangevoerd dus) die de afbrekende onderhandelingspartner 
meende te hebben gehad, onderzoekt.243

Uit de rechtspraak is een beeld naar voren gekomen van een aantal redenen 
die mogelijk als rechtvaardigend kunnen worden beschouwd en situaties 
waarin voor de aanname van een ‘goede reden’ doorgaans geen plaats zal 
zijn.
Met betrekking tot deze ‘goede redenen’ valt in het Italiaanse recht, meen ik, 
een onderscheid te maken. Enerzijds kunnen redenen worden onderschei-
den die betrekking hebben op de afbrekende partij, en een overwegend sub-
jectief karakter dragen, anderzijds zijn er objectieve redenen aan te wijzen 
die betrekking hebben op de persoon van de wederpartij.

241  Bianca 2000, p. 179; Patti & Patti 1993, p. 71.
242  Zie hierover Stella Richter 1996, p. 50 e.v.
243  Zie Stella Richter 1996, p. 51 e.v.
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Wat de eerste categorie betreft, is een belangrijke vraag geweest of ook een 
persoonlijke heroverweging een geldig motief voor het afbreken kan zijn. 
In het algemeen is dit niet aanvaardbaar.244 Zou het partijen vrijstaan om 
wegens een veranderde waardering van de economische aantrekkelijkheid 
van het contract deze naar willekeur af te breken, dan zou de kwalificatie 
van een schending van artikel 1337 c.c. immers illusoir worden.
De heersende opvatting in de rechtspraak en rechtsliteratuur is dan ook 
dat waar het gaat om een voornamelijke heroverweging met betrekking 
tot de aantrekkelijkheid van de deal, geen aansprakelijkheid kan worden 
ont lopen als op dat moment bij de andere partij al een gerechtvaardigd ver-
trouwen in het eindresultaat bestaat.245

In de rechtspraak heeft men toch niet in het geheel willen uitsluiten dat 
bepaalde persoonlijke waarderingen en afwegingen van de wederpartij 
omtrent de economische aantrekkelijkheid toch een ‘giusta causa’ voor het 
afbreken kunnen opleveren. Hiervan kan in het bijzonder sprake zijn als 
de onderhandelingspartijen na de totstandkoming van informele akkoor-
den een aanzienlijke tijd voorbij hadden laten gaan, waarin er zich feiten 
hebben voorgedaan die de originele omstandigheden substantieel veran-
deren.246 Nuances kunnen dus aan de hand van de omstandigheden van het 
geval worden toegebracht.

Hoe zit het dan met andere persoonlijke motieven van de afbrekende par-
tij? Een duidelijke grens valt hier vanzelfsprekend moeilijk te trekken: het 
zal in het algemeen afhangen van de mate van de ‘lealtà’ en ‘corretezza’ die 
aan de afbrekende partij kan worden toegekend.247 Verder zal het de groei-
ende casuïstiek zijn die steeds meer houvast zal moeten geven. Duidelijk 
lijkt wel dat voor zover er een principeakkoord is bereikt en op grond hier-
van een gewekt gerechtvaardigd vertrouwen bij de wederpartij bestaat, 

244  Een enkele schrijver heeft echter wel betoogd dat het afbreken van de onderhandelingen 
zijn rechtvaardiging vindt in een oprechte veranderde opvatting van de afbrekende partij 
omtrent het economische voordeel dat zij uit het beoogde contract zou kunnen halen. Ik 
verwijs naar Jannuzzi, Buona fede e recesso dalle trattative contrattuali, noot bij Tribunale 
Rome, 23 december 1947, Foro italiano 1948, aangehaald in Patti & Patti 1993, p. 70 (nt. 28).

245  Een voorbeeld: in de situatie waarin A en B reeds alle essentiële elementen van de koop-
overeenkomst van een huis zijn overeengekomen, maar B zich terugtrekt na ontvangst 
van een voor hem gunstiger aanbod van C. In zo een geval zal dit persoonlijke motief van 
A, gezien de fase van de onderhandelingen en het vertrouwen dat B mocht stellen in de 
totstandkoming van de overeenkomst, niet kunnen dienen als een ‘giusta causa’ en zijn 
handelen is dus niet conform de buona fede, art. 1337 c.c.

246  Het kan dan bijvoorbeeld gaan om veranderde omstandigheden op de onroerendgoed-
markt die een stijging van de prijzen hadden opgeleverd. Verwezen zij naar Cass. 18 mei 
1971, n. 1499, Giurisprudenza Italiana, 1973.

247  Vgl. Stella Richter 1996, p. 57.
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persoonlijke motieven van de afbrekende partij als giusta causa geen kans 
maken.248

Voor een succesvol beroep op subjectieve reden giusta causa is van belang of, 
en zo ja wanneer, deze aan de wederpartij bekend werd gemaakt en in hoe-
verre het afbreken van de onderhandelingen tijdig wordt aangekondigd. 
Als een partij bij het starten van de onderhandelingen duidelijk maakt wat 
zijn persoonlijke motieven en belangen voor het eventuele sluiten van een 
overeenkomst zijn, en deze motieven naarmate de onderhandelingen vor-
deren steeds minder worden, of sterk veranderen,249 dan kan naargelang de 
omstandigheden van het geval, een goede (in de zin van legitieme) reden 
voor het afbreken van de onderhandelingen bestaan.

In de andere categorie ‘goede redenen’ vinden we redenen die zien op de 
persoon van de wederpartij. Het zal hier gaan om situaties waarin de onder-
handelingspartij bepaalde feiten te weten is gekomen met betrekking tot 
de wederpartij, over bijvoorbeeld malafide handelspraktijken of anderszins 
een crimineel verleden of feiten die het aannemelijk maken dat hij met 
opzet wordt verleid tot het maken van kosten. In die gevallen is er een grote 
kans dat het afbreken van onderhandelingen een giusta causa heeft en er 
dus geen aansprakelijkheid rijst, ongeacht een reeds gewekt vertrouwen bij 
de andere partij in de totstandkoming van de overeenkomst.250

Op analogische wijze zal ingeval een partij de onderhandelingen afbreekt 
om de totstandkoming van een onrechtmatige daad te vermijden, ook een 
giusta causa worden erkend.251

Tot slot is een ‘klassiek’ discussiepunt of en wanneer het afbreken ten 
gevolge van een beter aanbod door een derde als ongerechtvaardigd moet 
worden beschouwd. In Italië bestaat (nog) geen eenduidig standpunt, de 
Corte di Cassazione heeft over deze situatie nog niet het finale woord gespro-
ken. Vooralsnog kan de rechter met een ruime beoordelingsvrijheid, tegen 
de achtergrond van artikel 1337 c.c., verschillende kanten op, afhankelijk van 
de omstandigheden van het geval. Waren partijen al dicht bij een overeen-
komst genaderd en was bij de wederpartij het vertrouwen gewekt dat een 
overeenkomst ook daadwerkelijk zou worden gesloten, dan zal het afbreken 

248  Zie Stella Richter 1996, p. 55.
249  Als voorbeeld wordt gedacht aan onderhandelingen over de verkoop van een huis, waar-

voor meteen duidelijk was gemaakt dat de koop zou samenhangen met de geplande ver-
huizing van de koper naar de desbetreffende gemeente. De verhuizing kan geen doorgang 
vinden en om die reden worden de onderhandelingen afgebroken. In zo’n geval lijkt aan-
vaard te moeten worden dat het afbreken een giusta causa heeft en dan ook gerechtvaar-
digd is. Zie Patti & Patti 1993, p. 72.

250  Zie Patti & Patti 1993, p. 72. Verwezen wordt naar Cass. 18 april 1983, n. 2651.
251  Idem. Zie ook Gallo 2004, p. 307.
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van de onderhandelingen ter aanvaarding van een gunstiger bod van een 
derde aannemelijkerwijs in strijd met artikel 1337 c.c. zijn. Interessant is dat 
in de lagere rechtspraak weleens van een soort ‘laatste bod’-verplichting is 
uitgegaan: de wederpartij zou in ieder geval van het betere aanbod van de 
derde op de hoogte moeten worden gesteld en de gelegenheid moeten krij-
gen om zelf een nog beter aanbod te doen.252 Ik merk hier nog op dat in Italië 
ook mogelijk lijkt dat de derde die het betere aanbod deed medeaansprake-
lijk wordt gehouden.253

In het Italiaanse recht lijkt voorts te worden aangenomen dat het starten 
van parallelle onderhandelingen ofwel het niet-informeren van de weder-
partij hiervan, strijd met de buona fede kan opleveren.254 In de doctrine 
wordt hiertoe dan ook wel aan de informatieplichten in de precontractuele 
fase gerefereerd. Het niet-informeren van de wederpartij over de parallelle 
onderhandelingen wordt dan onder die noemer in strijd met artikel 1337 
c.c. beschouwd, waartoe verdedigd wordt dat het niet-informeren getuigt 
van gebrekkige consideratie van de wederpartij en onverenigbaar is met de 
principes van correttezza en lealtà.

Samenvattend kan worden gesteld dat het afbreken om persoonlijke motie-
ven gerechtvaardigd kan worden, voor zover deze tijdig voor de wederpar-
tij bekend waren en tevens het voornemen om zich terug te trekken uit de 
onderhandelingen terstond was medegedeeld, zodat verdere kosten voor 
de wederpartij werden gemeden. Het achterwege laten hiervan kan later 
anders aanleiding geven tot aansprakelijkheid, ook al betrof het een sim-
pele nalatigheid. Ook op processueel vlak kan een en ander van belang zijn: 
de benadeelde partij die zich op een schending van artikel 1337 c.c. beroept, 
zal voor zover zij niet op de hoogte gesteld was door de wederpartij van de 
redenen die deze laatste deed bewegen tot het afbreken, moeilijk in de pro-
ceskosten kunnen worden veroordeeld.255

252  Zie hiervoor de bespreking van Stella Richter 1996, p. 56 van Tribunale Rome, 24 juli 1965, 
Foro padano, 1967.

253  In dit verband laat men zich inspireren door de common law tort wegens ‘wrongful inter-
ference with contractual relationship’, waarbij de gedachte uitgaat naar de casus waarin 
partijen na lange en kostbare onderhandelingen bijna tot een contract waren gekomen en 
op dat moment een derde met een beter aanbod komt ten gevolge waarvan vervolgens de 
onderhandelingen toch op niets uitlopen. Aansprakelijkheid gebaseerd op art. 1337 c.c. jo. 
art. 2043 c.c. wordt voor mogelijk gehouden, maar ook een direct beroep op art. 2043 c.c. Zie 
Gallo 2004, p. 322.

254  Alpa spreekt van ‘the duty to stand by the line of behaviour promised during the negoti-
ating stage and not, therefore, to start parallel negotiations with other parties or to fail 
to inform the opposite party concerning the opening of parallel negotiations with other 
parties’, in: Hondius 1991, p. 201.

255  Zie Patti & Patti 1993, p. 70.
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6.3 Conclusie

Concluderend zou ik willen stellen dat in beide rechtssystemen, Nederland 
en Italië, wordt uitgegaan van een aansprakelijkheid die wordt gerelateerd 
aan een ‘toedoen’ van één partij.
Zowel in Italië als in Nederland wordt voor de bepaling van de aansprake-
lijkheid van de afbrekende partij van hetzelfde centrale criterium uitge-
gaan: het gewekte gerechtvaardigde vertrouwen in de totstandkoming van 
de overeenkomst bij de aan de kant gezette partij. In Italië lijkt dit vertrou-
wen minder snel te worden aangenomen dan in Nederland, doordat regel-
matig wordt verlangd dat hiertoe alle elementi essenziali van de beoogde 
overeenkomst aanwijsbaar zijn.
In Nederland lijken ‘de overige omstandigheden van het geval’ bij het afbre-
ken van de onderhandelingen geen separate basis voor aansprakelijkheid 
te vormen, omdat het hier om zeer uitzonderlijke gevallen zal gaan, waarbij 
in het bijzonder aan cao-onderhandelingen is gedacht. Verder is inmiddels 
duidelijk gemaakt door de Hoge Raad dat in die gevallen een vergoeding 
van het zogenoemde positieve contractsbelang niet gelegitimeerd is.
Duidelijk is verder dat in Nederland als criterium geldt dat het afbreken 
‘onaanvaardbaar’ moet zijn (op grond van het gerechtvaardigde vertrou-
wen, of de overige omstandigheden van het geval) om aansprakelijkheid 
te doen rijzen, terwijl in Italië wordt uitgegaan van het criterium ‘ingiusti-
ficato’, dat wil zeggen dat ‘een goede reden’ voor het afbreken moet ontbre-
ken. In Nederland is het concept van een ‘goede reden’ nog niet als zodanig 
in de rechtspraak geaccepteerd, maar in het arrest De Ruiterij/MBO lijkt de 
Hoge Raad wel een opening te geven voor het invoeren van dit criterium, 
door de ‘gerechtvaardigde belangen’ van de afbrekende partij in het beoor-
delingskader te betrekken.
Vergelijken we deze begrippen ‘onaanvaardbaar’ en ‘ingiustificato’, dan kan 
worden verdedigd dat de rechter in Nederland terughoudender zal zijn om 
de contractsvrijheid te beperken door het aannemen van aansprakelijkheid: 
‘onaanvaardbaar’ vereist meer dan ‘ingiustificato’. Belangrijk is in dit verband 
de recente uitspraak CBB/JPO, waarin een aanscherping kan worden gelezen 
van dit onaanvaardbaarheidscriterium. Daar staat weer tegenover dat een 
gerechtvaardigd vertrouwen in Nederland waarschijnlijk sneller wordt aan-
genomen, doordat hier ter invulling geen vereiste van de elementi essenziali 
wordt gesteld, maar veeleer het gehele verloop van de onderhandelingen en 
de gedragingen van partijen op zichzelf betekenisvol zijn.

Het criterium van de ‘goede reden’ brengt in Italië evenwicht in de posities 
van partijen, nu ook expliciet aanvaard is dat de belangen van de afbre-
kende partij rechtvaardigend kunnen zijn, met dien verstande dat hij dit 
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zelf aannemelijk dient te maken. Hoe de goede reden wordt ingevuld, zal 
van de omstandigheden van het geval afhangen, de benadering is per 
definitie casuïstisch. Ook al ontbreekt het criterium dus in Nederland, aan-
vaard is wel dat rekening moet worden gehouden met de gerechtvaardigde 
belangen van de afbrekende partij. Mijn inschatting is evenwel dat slechts 
in beperkte gevallen de aansprakelijkheid op grond hiervan kan worden 
afgeweerd.
Wat het Nederlands recht betreft, meen ik dat de leidende positie eigen-
lijk aan de uitspraak MBO/De Ruijterij toekomt en de daarin aangereikte 
criteria, mede gezien de verwijzingen in CBB/JPO, en dat het tijd wordt om 
meer dan 25 jaar na dato niet steeds weer terug te grijpen op Plas/Valburg.256 
Gezien de verschillende nuanceringen die na Plas/Valburg in de rechtspraak 
zijn aangebracht, is Plas/Valburg inmiddels wel ‘uitgewerkt’.

7 Omvang van de aansprakelijkheid

Duidelijk is dat een partij met een aanzienlijke schade kan worden gecon-
fronteerd ten gevolge van het plotseling afbreken van de onderhandelingen 
door de wederpartij. Het kan zijn dat hij al bepaalde voorbereidingshande-
lingen had verricht in verwachting van de totstandkoming van de over-
eenkomst tussen partijen. Ook kunnen er bijvoorbeeld al toezeggingen aan 
derden zijn gedaan of opdrachten zijn gegeven. Dit brengt mee dat een zeer 
nadelige situatie kan ontstaan waarin de benadeelde partij een financiële 
compensatie verlangt. In dit verband kunnen de volgende schadecatego-
rieën worden onderscheiden:
•	 schade	 in	de	vorm	van	gegevens,	 inlichtingen,	 tekeningen,	enzovoort	

die aan de wederpartij zijn verschaft;
•	 de	gemaakte	kosten	(vertrouwend	op	de	totstandkoming	van	het	con-

tract), een negatief contractsbelang;
•	 de	 lost opportunities (de gemiste contractsmogelijkheden met derden), 

een negatief contractsbelang;
•	 de	gederfde	winst	uit	het	niet	tot	stand	gekomen	contract	(in	de	Engels-

talige landen ‘expectation interest’ genoemd), een positief contractsbe-
lang.

De precieze afbakening van het gebied van vergoedbare schade in een situ-
atie van afgebroken onderhandelingen zou weleens als een van de meest 
problematische aspecten van de precontractuele aansprakelijkheid kunnen 
worden gezien.

256  Deze mening is in het bijzonder Hartlief toegedaan, zie de noot bij CBB/JPO, Ars Aequi 2005, 
p. 1034. 
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Hierna volgt een korte vergelijking van het Nederlands en Italiaans recht 
ten aanzien van de vergoeding van het postief en negatief contractsbelang: 
welke schade valt hieronder en wat zijn de criteria? Ik betrek hierin de laat-
ste arresten CBB/JPO,257 Planoform/Arnhem258 en Vollenhoven/Shell,259 waar-
mee voor de praktijk weer iets duidelijker is geworden wanneer er plaats is 
voor vergoeding van het positief dan wel negatief contractsbelang.

7.1 Negatief contractsbelang: ‘lost opportunities’

7.1.1 Italië
Zoals we hebben gezien, is in Italië geaccepteerd dat de vergoeding van de 
gemaakte kosten en de gemiste gunstige mogelijkheden bij afgebroken 
onderhandelingen het negatief contractsbelang omvat.260

Als leading case kan in dit verband, opvallend genoeg, een arrest uit 1958261 
worden genoemd waarin de Corte di Cassazione zich toen al in heldere 
bewoordingen uitsprak over de vergoedbare schade en het negatief belang. 
De Corte di Cassazione stelde dat de ‘responsabilità in contrahendo’ geves-
tigd wordt op grond van de onrechtmatige daad, welke weer gebaseerd is 
op de schending van de plicht om te handelen naar correttezza en diligenza 
(in het kader van de buona fede). Hiermee werd dus de aansprakelijkheids-
grondslag aangewezen. Verder oordeelde de Corte di Cassazione, dat de 
schadevergoeding betrekking heeft op het belang dat de benadeelde partij 
had om de onderhandelingen niet aan te knopen, de interesse negativo (het 
negatieve belang), waardoor de vergoedbare schade, binnen de grenzen van 
het belang, zowel de danno emergente (direct vermogensverlies) beslaat als 
de lucro cessante262 (gederfde verlies). Een belangrijke positie-inname werd 
hiermee gegeven, namelijk dat schadevergoeding ten dienste staat van het 
belang dat de benadeelde partij had om de onderhandelingen met de andere 
partij niet te initiëren (en zich op onderhandelingen met derden te richten). 
Vanuit dit perspectief is het vervolgens als congruent beoordeeld dat het 
herstel in de oorspronkelijke vermogensrechtelijke situatie ook vergoeding 

257  HR 12 augustus 2005, NJ 2005, 467, JOR 2006/31.
258  HR 15 december 2006, LJN: AZ2721.
259  HR 29 februari 2008, JOR 2008/145.
260  Zie Bianca 2000, p. 175, evenzo Gazzoni 2001, p. 852. Italië zit hier op één lijn met de PECL, 

die een schadevergoeding van de losses erkennen, waaronder ook begrepen de verliezen 
als gevolg van gemiste contracten met derden. Zie Lando & Beale 2000, p. 191 (comment G). 
Voor een vergelijkend perspectief, zie Musy in Antoniolli & Veneziano 2005, p. 144.

261  Cass., 17 juni 1974, n. 1781, Giustizia. Civile, 1975, p. 470. Het arrest wordt besproken door 
Stella Richter 1996, p. 93.

262  Verwezen wordt naar art. 2056 c.c., dat in lid 2 de norm bevat dat de lucro cessante door 
de rechter wordt begroot, naar een billijke waardering van alle omstandigheden van het 
geval.
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van de lucro cessante, gederfde winst uit een gemist contract met een derde 
kan omvatten. Deze opvatting behoort thans tot vaste jurisprudentie.263

In Cass., 11 januari 1977, n. 93, werd nog eens eens luid en duidelijk door de 
Corte di Cassazione gesteld dat de lucro cessante onder de noemer van het 
negatief contractsbelang bestaat uit de geleden verliezen door het niet heb-
ben kunnen profiteren van andere mogelijkheden die zich tijdens de onder-
handelingen voordeden en dus voor het niet hebben kunnen afsluiten van 
eenzelfde of gelijkwaardig contract als die waarvoor de onderhandelingen 
waren aangegaan. Deze laatste nuance is essentieel: de Corte di Cassazi-
one hield hier ingevolge de traditionele lijn in de rechtspraak vast aan het 
– impliciete – idee dat slechts eenzelfde of gelijksoortige contractsmogelijk-
heid was verloren.264

In het Italiaanse recht is dus inmiddels de standaard dat de schadevergoe-
ding van het negatief contractsbelang die wordt toegekend aan de weder-
partij van een partij die ongerechtvaardigd de onderhandelingen heeft 
afgebroken, bestaat uit zowel de vergoeding van de gemaakte kosten als de 
kans die de benadeelde heeft heeft misgelopen om met een derde een ander 
contract te sluiten, omdat hij verwikkeld was in onderhandelingen met de 
partij die zich later terugtrok.
Dit standpunt vond ook steun bij de wetgever. Zo valt in de Relazione al codice 
civile van de minister van Justitie265 te lezen dat het negatief belang ‘de schade 
omvat die bestaat uit de kosten, de verloren mogelijkheden (perdute occassi-
oni) om een geldig contract aan te gaan, de verspilde activiteiten tijdens de 
onderhandelingen en het gemis van andere gunstige toepassingen’.266

Afgevraagd kan worden wat dan de begrenzingen en criteria voor de ver-
goeding van deze lost opportunities zijn.
Hoewel dit niet nadrukkelijk in de rechtspraak is terug te vinden, lijkt een 
eerste begrenzing te worden gevormd door de vergoeding van de lost oppor-
tunities te beperken tot feitelijk één verloren occasione. Stel nu dat de bena-
deelde partij, in de verwachting een contract te sluiten, onderhandelingen 
betreffende twee mogelijke contracten met derden had onderbroken, dan 
zal ter bepaling van de omvang van het negatief belang slechts een van 
de twee hypotheses in aanmerking kunnen worden genomen. De logische 
redenering is hier dat de totstandkoming van een contract automatisch de 

263  Zie Stella Richter 1996, p. 92-93; Patti & Patti 1993, p. 84 e.v. en ook Della Valle & Della Valle 
2005, p. 1260. Voor vergelijkbare jurisprudentie zie bijv. Cass., 20 augustus 1980, n. 4942, 
Foro Italiano, 1980; Cass., 10 juni 2005, n. 12313.

264  Zie V. Montaruli, La responsabilità precontrattuale, G. Giappichelli Editore, 2005, p. 104.
265  Relazione del Guardasigilli al Codice Civile, § 638.
266  Zie ook Stella Richter 1996, p. 92; Patti & Patti 1993, p. 85, nt. 65.
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totstandkoming van het andere (en ieder ander) contract zou hebben uit-
gesloten.267 De verwijzing naar meer verloren kansen op contracteren zou 
vanzelfsprekend neerkomen op een ongerechtvaardigde oprekking van de 
vergoedbare schade.268

De tweede begrenzing wordt gevonden in het criterium volgens welke 
slechts die verloren mogelijkheid om te contracteren wordt vergoedt die 
zich manifesteert als direct en onmiddellijk gevolg van het gedrag van de 
wederpartij, ex artikel 2056 c.c. jo. artikel 1223 c.c.269 Deze moet dus direct en 
onmiddellijk verband houden met de afgebroken onderhandelingen en het 
gerechtvaardigde vertrouwen op een contract dat bij de benadeelde partij 
bestond.270 Hiermee wordt dan ook de voorwaarde geraakt dat het gewekte 
vertrouwen als ‘ragionevole’ of ‘legittimo’ kan worden aangemerkt, afhan-
kelijk van het stadium waarin de onderhandelingen verkeerden.271 In de 
rechtspraak is bovendien de eis gesteld dat de verloren mogelijkheid op het 
sluiten van een ander contract, wil deze voor vergoeding in aanmerking 
komen, zich daadwerkelijk moet hebben voorgedaan, een reëel karakter 
moet dragen en niet grotendeels potentieel: er wordt in dit verband dan 
gesproken van de vereiste occassione reale.272

Verder lijkt volgens de moderne jurisprudentiële tendens afstand te wor-
den gedaan van de traditionele opvatting dat de vergoedbare gemiste con-
tractsmogelijkheid qua voordeel niet het originele beoogde contract kan 
overstijgen en dat het in die zin om een vergelijkbare overeenkomst moet 
gaan.273 In plaats daarvan zou ook de vergoeding van de verloren mogelijk-
heid een inhoudelijk verschillend contract te sluiten274 niet uitgesloten zijn, 
voor zover deze een direct gevolg is van het handelen van de wederpartij 
die de contractsonderhandelingen heeft afgebroken.275 Dit aspect is nog niet 
geheel opgehelderd: nog recentelijk oordeelde de Corte di Cassazione dat 

267  Zie Patti & Patti 1993, p. 86 e.v.
268  Cf. supra, p. 87.
269  Cf. supra, p. 90. Een en ander volgt duidelijk uit Cass. 12 maart 1993, n. 2973, Giustizia civile, 

1993, 483.
270  Stella Richter 1996, p. 102. Zie hierover meer uitgebreid Sagna 2005, p. 129 e.v.
271  Zoals al is besproken, zal de rechter hiervoor het verloop van de onderhandelingen als 

geheel bekijken en toetsen op mate van serietà en concludenza.
272  Zie Cass. 26 mei 1992, n. 6294, in Archivio Civile., 1993, p. 344. De uitspraak wordt besproken 

door Stella Richter 1996, p. 95.
273  Ik spreek hier van lijkt, omdat naar mijn weten de Corte di Cassazione zich nog niet expli-

ciet over de materie heeft uitgelaten, maar alleen incidenteel heeft behandeld. Zie Monta-
ruli, V., a.w., p. 104.

274  Dat wil zeggen, verschillend in vergelijking met het contract waartoe de onderhandelin-
gen strekten die door de wederpartij werden afgebroken.

275  Cass. 12 maart 1993, n. 2973, Giustizia civile, 1993, 483. Het betrof hier een zaak waarin 
onderhandelingen tussen twee verenigingen waren gevoerd met betrekking tot een 
beoogd huurcontract voor de huur van een motorboot, terwijl een aanbod van een andere 
vereniging om de boot te kopen door de later – wegens afgebroken onderhandelingen – 
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de vergoedbare lucro cessante enkel kan zien op een contract van dezelfde 
soort, met hetzelfde onderwerp, al dan niet meer of minder gunstig dan het 
contract waarvoor al onderhandeld werd.276

Met de vraag naar de mogelijke inhoudelijke verschillen is dus ook nog 
niet duidelijk in hoeverre de meerwaarde van het andere contract vergoed 
kan worden: het gaat er hier om of het positief contractsbelang in feite een 
limiet op de vergoeding van het negatief contractsbelang vertegenwoor-
digt waardoor deze laatste in omvang nooit het positief contractsbelang 
zal kunnen overstijgen.277 Een dergelijke limitering komt mij in ieder geval 
tamelijk arbitrair en ongerechtvaardigd voor nu er geen aanknopingspunt 
in het Italiaans burgerlijk wetboek te vinden is.278

7.1.2 Nederland
Opvallend is dat in Nederland, in sterk contrast met Italië, weinig aandacht 
bestaat voor de vergoeding van de lost opportunities.279

De aandacht lijkt zich, zowel in de literatuur als in de rechtspraak, hoofdza-
kelijk te concentreren op de vraag of het positief dan wel het negatief con-
tractsbelang dient te worden vergoed, dan wel beide. Voor de vergoeding 
van het negatief belang lijkt dan slechts te worden uitgegaan van in het 
kader van de tijdens de onderhandelingen gemaakte kosten.

Ik denk dat het belang van deze lost opportunities niet onderschat mag wor-
den. Met name daar waar partijen op een volledige markt opereren, zal de 
schade een hoog beloop kunnen hebben en bovendien ook vrij eenvoudig 
aantoonbaar kunnen zijn.280 Denkbaar is ook dat de schade wegens lost 
opportunities de omvang van het positief contractsbelang benadert of zelfs 
overtreft. Of het negatief belang ook in die gevallen volledig voor vergoe-

benadeelde partij was afgewezen. Deze verloren mogelijkheid werd ondanks de verschil-
lende aard van het contract toch vergoedbaar geacht.

276  Zie Sagna 2005, p. 120. Auteur verwijst naar Cass. 26 oktober 2004, n. 8778, Giustizia civile 
1994, 1283, waarin de Corte di Cassazione ervan uitging dat het negatief belang ook het gele-
den verlies omvat ‘[…] per non avere usufruito di ulteriori occassioni per la mancata con-
clusione di un altro contratto dello stesso oggetto, altrettanto o più vantaggiose […].’ (‘Voor 
het niet hebben kunnen profiteren van verdere mogelijkheden door de gemiste totstand-
koming van een ander contract met hetzelfde onderwerp, evenzo lucratief of lucratiever 
[…]’).

277  Zie Gazzoni 2001, p. 852. Auteur verwijst naar Luminoso, Contratto e Impresa, 1988, 792.
278  In contrast met andere wetboeken als het BGB (§§ 122 en 307) en het Zwitsers Burgerlijk 

Wetboek (art. 70) waarin wel een bepaling is opgenomen dat het negatief contractsbelang 
niet meer kan omvatten dan het positief contractsbelang.

279  Zie Hesselink 1996, p. 882. Zie echter ook Asser-Hartkamp 4-II, nr. 162. Het uitgangspunt 
van de PECL (art. 2:301), vergoeding van de losses met in begrip van de lost opportunities, 
wordt hiermee niet gevolgd. Zie wat de PECL en het schadevergoedingsaspect betreft: Beale 
& Lando 2000, p. 191.

280  Zie Hesselink 1996, p. 906.
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ding in aanmerking moet komen, betreft een principiële keuze, waarover 
kan worden gediscussieerd.

7.2 Causaliteit

7.2.1 Italië
Causaliteitsvragen worden naar Italiaans recht beantwoord aan de hand 
van het bepaalde in artikel 1223 c.c. (waarnaar wordt verwezen door art. 
2056 c.c. en zo gekoppeld wordt). Deze bepaling geldt tevens voor de con-
tractuele schade.
Voor het causaal verband tussen de schade en het afbreken van de onder-
handelingen vereist artikel 1223 c.c. dat de schade als onmiddellijk en 
directe consequentie is opgetreden van het handelen (consequenza imme-
diata e diretta).
Bij deze toetsing wordt in het Italiaanse recht het principe van de ‘regolarità 
causale’ gehanteerd. Volgens dit causaliteitsprincipe zal iedere schade die 
als het normale gevolg kan worden gezien van een onrechtmatige hande-
ling in beginsel kunnen worden toegerekend aan de laedens.281 Beoordeeld 
wordt dus of de schade als normaal is te kwalificeren in een regelmatige 
opeenvolging van gebeurtenissen, volgens het beginsel van id quod ple-
rumqui accidit, statistische waarderingen en de geschatte kans die ziet op 
de situatie ex ante. In dit licht is in de rechtspraak uiteindelijk de adequa-
tieleer gehuldigd en heeft artikel 1223 c.c. een breder bereik gekregen dan 
de tekst zelf doet vermoeden. Erkend is dat de schadevergoeding ook kan 
worden toegewezen voor indirecte en ‘middellijke’ schade, zolang deze als 
normaal gevolg is ingetreden, volgens het principe van de regolarità causa-
le.282 Hier valt te denken aan alle kosten, in de meest brede zin, zoals deze 
vertrouwende op de totstandkoming van een contract zijn gemaakt.
Wat echter de schade aan lost opportunities, onderdeel van het vergoedbare 
negatief contractsbelang, betreft, wordt wél vereist dat de gemiste contracts-
sluiting, de lost opportunity, een onmiddellijk en direct gevolg was van het 
– in strijd met de buona fede zijnde – gedrag van de wederpartij.283 Dit zal 
zich vertalen in de vraag naar het bestaan van een direct verband tussen 
het gewekte vertrouwen op de totstandkoming van het contract waarvoor 

281  Zie bijvoorbeeld Cass. 10 mei 2000, n. 5962; Cass. 6 maart 1997, n. 2009; Cass. 10 november 
1993, n. 11087; Cass., 11 januari 1989, n. 65.

282  Dit werd met heldere bewoordingen nog eens bevestigd in bijv. Cass. 9 mei 2000 n. 5913 (r.o. 
4.1). Voor eerdere richtinggevende uitspraken zie vorige voetnoot.

283  Zie Cass. 12 maart 1993, n. 2973 (reeds aangehaald in voetnoten 25 en 29): ‘sempreché la 
mancata conclusione sia una conseguenza immediata e diretta del comportamento con-
trario a buona fede di uno dei contraenti’. (Vertaling: ‘mits de gemiste contractssluiting een 
onmiddellijk en direct gevolg is van het met de buona fede in strijd zijnde gedrag van een 
van de contractanten’.) Zoals vermeld in Stella Richter 1996, p. 109.
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de onderhandelingen werden gevoerd en het hierdoor hebben laten vallen 
van andere mogelijkheden.

De schade en haar beloop zullen overigens door de benadeelde partij moeten 
worden bewezen, ex artikel 2043 e 2059 c.c. Zo zal deze ook moeten aanto-
nen dat de vruchteloze onderhandelingen haar ervan hebben weerhouden 
een ander gunstig bod te accepteren dan wel andere, zeer waarschijnlijk 
succesvolle onderhandelingen voort te zetten.284

7.2.2 Nederland
Nu de vergoeding van lost opportunities in de Nederlandse schadevergoe-
dingspraktijk met betrekking tot de situatie van afgebroken onderhande-
lingen nooit een echte ingang lijkt te hebben gevonden, hebben zich op dit 
punt ook nog geen verdere normen uitgekristalliseerd.285 Gezien de wijze 
echter waarop ook in ons systeem het causaliteitsleerstuk wordt gehan-
teerd, ligt het alleszins in de rede dat de Nederlandse rechter ook uit zou 
gaan van een normale juridische causaliteit, zij het dan zonder gebonden te 
zijn aan een norm als artikel 1223 c.c. Bovendien wordt in het algemeen aan-
genomen dat de Hoge Raad in Nederland de adequatieleer heeft verlaten en 
thans de leer van de toerekening naar redelijkheid hanteert.286 In dit licht 
lijkt het mij dat de Nederlandse rechter meer vrijheid heeft om vergoeding 
van de lost opportunities toe te wijzen.
Bedacht moet worden dat wat betreft vergoeding van het negatief con-
tractsbelang Nederland nog op een ander punt verschilt met Italië. Volgens 
de huidige stand van de rechtsontwikkeling blijft de mogelijkheid bestaan 
dat een partij gehouden kan zijn vergoeding te betalen ten belope van het 
negatief contractsbelang in een stadium waarin de wederpartij nog niet op 
de totstandkoming van de overeenkomst mocht vertrouwen en de onder-
handelingen dus ook in principe konden worden afgebroken. De bevesti-
ging wordt gevonden in het arrest Planoform/ABN AMRO Bank. In die situ-
atie zal schadevergoeding in Italië niet mogelijk zijn; daar dient een ‘legit-
timo affidamento’, gerechtvaardigd vertrouwen, aanwezig te zijn, voordat 
er van enige schadeplichtigheid van de afbrekende partij sprake zal zijn. De 
gehoudenheid van een partij die onderhandelingen heeft afgebroken om 

284  Zie Bianca 2000, p. 176.
285  Vermeldenswaardig is hier nog wel het geval dat beslist werd in HR 12 mei 1989, NJ 1989, 

614. Het ging hier weliswaar om een ander soort aansprakelijkheidskwestie, namelijk 
gebaseerd op de eenzijdige beëindiging van een verzorgingsovereenkomst voor onbe-
paalde tijd, toch is opvallend dat de Hoge Raad het oordeel van het hof casseerde en het 
voor mogelijk hield dat het in het geding zijnde gemiste ‘toekomstperspectief’ voor vergoe-
ding in aanmerking komt. Zie ook Hesselink 1996, p. 882.

286  Aangenomen wordt dat het keerpunt wordt gevormd door HR 20 maart 1970, NJ 1970, 251 
(Waterwingebied).
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schadevergoeding te betalen aan de wederpartij die, gelet op gevorderdheid 
van de onderhandelingen, nog niet op de totstandkoming van de overeen-
komst mocht vertrouwen, zal naar Nederlands recht redelijkerwijs echter 
niet snel mogen worden aangenomen.287

7.3 Positief contractsbelang

Dan nu aandacht voor het positief belang, waaraan lastige causaliteitsvra-
gen kleven en dat waarschijnlijk het meest bediscussieerde issue van het 
leerstuk van afgebroken onderhandelingenen betreft.

7.3.1 Italië
De partij die in Italië om vergoeding van de misgelopen winst uit het 
beoogde contract vraagt, zal dit verzoek steevast afgewezen zien worden.288

De Italiaanse rechter heeft er geen twijfel over laten bestaan dat vergoe-
ding van het positief contractsbelang in geen geval kan worden toegekend. 
Dit standpunt is gebaseerd op de schadevergoedingssystematiek, waarbij 
een principiële lijn wordt getrokken tussen contractuele en precontractuele 
aansprakelijkheid en positief en negatief contractsbelang.
Het standpunt van de Corte di Cassazione kwam duidelijk naar voren in 
Cass. 23 juni 1964, n. 1650.289 Daarin werd gesteld dat de twee schadevergoe-
dingsacties, uit hoofde van contractuele aansprakelijkheid en uit hoofde 
van precontractuele aansprakelijkheid een verschillend doel hebben en 
een verschillende rechtvaardigend motief. Nadrukkelijk wees de Corte 
erop dat de contractuele aansprakelijkheid de niet-nakoming van een over-
eenkomst veronderstelt en dat de precontractuele aansprakelijkheid de 
aantasting veronderstelt van het negatieve belang van een partij, om de 
aangeknoopte onderhandelingen niet tegen iedere norm van correttezza 
en buona fede beëindigd te zien worden. Kortom, de dogmatische gedachte 
waaraan wordt vastgehouden, is dat het negatief belang impliceert dat er 
geen afgeronde overeenkomst is of dat er een aantastbare overeenkomst 
is gesloten; het positief belang, dat gerelateerd is aan de nakoming van de 
contractuele verbintenis, veronderstelt de aanwezigheid van een geldige 
overeenkomst.290

287  Zie A-G Spier in zijn conclusie bij HR 15 december 2006 (Planoform/ABN AMRO Bank) onder 
5.6.1., 5.6.2 en 7.

288  Dit is in lijn met de benadering op Europees niveau: de PECL voorzien nadrukkelijk alleen 
in een aansprakelijkheid voor losses, het negatieve contractsbelang, en niet de gederfde 
winst.

289  Foro italiano, 1964, c. 432. Vermeld in Stella Richter 1996, p. 91.
290  Is de overeenkomst afwezig, dan kan er ook geen sprake zijn van aantasting van enig recht 

dat aan die overeenkomst ontleend had kunnen worden, en bijgevolg is de vergoeding 
gelijk aan de baten die uit de nakoming van de contractuele verplichtingen van de weder-

VRA_3_2008_2.indd   108 24-2-2009   10:33:16

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



VrA 2008 / 3

109

De rechter lijkt ook geen discretionaire beoordelingsvrijheid te hebben om 
in uitzonderlijke gevallen toch een partiële dan wel integrale schadever-
goeding toe te kennen voor het positieve belang. Er zijn dan ook geen uit-
zonderingen te bespeuren in de rechtspraak (ook niet in de lagere).291

Voor een recente uitspraak waarin de Corte di Cassazione haar standpunt 
nog eens heeft herhaald, kan worden verwezen naar Cass. 10 juni 2005, 
n. 12313.292 Het betrof een enigszins bijzonder geval tussen de Provincie 
Trento en een vennootschap die hadden onderhandeld over een aanbouw 
bij het vliegveld van Trento. De provincie was als afbrekende partij betrok-
ken en trachtte haar schadeplichtigheid jegens de vennootschap te vermin-
deren met het betoog dat zij feitelijk was veroordeeld tot het betalen van 
het positief contractsbelang, doordat het ging om vergoeding van diverse 
kosten die waren gericht op de uitvoering van de beoogde overeenkomst. 
De Corte di Cassazione ging hier niet in mee en herhaalde haar brede formu-
lering van het negatieve contractsbelang en sloot nog eens nadrukkelijk uit 
dat het positief contractsbelang voor vergoeding in aanmerking kan wor-
den genomen (hetgeen de Corte d’Appello in casu echter dus niet had gedaan 
naar haar oordeel).293

Toch zijn er wel enige schrijvers die betogen dat ook het positief belang 
om vergoeding vraagt.294 Dit hangt dan meestal samen met de verdedigde 
grondslag: in Italië wordt zoals eerder is besproken door de aanhangers 
van een contractuele grondslag een plicht tot vergoeding van het positief 
belang aangenomen.295

partij zouden voortkomen niet toewijsbaar. Deze zienswijze bracht de Corte di Cassazione 
reeds in haar uitspraak van 30 augustus 1995, n. 9157 helder naar voren en houdt hier nog 
altijd trouw aan vast.

291  Enige poging (of simpelweg foutieve schadeanalyse) hiertoe trof geen genade bij de Corte 
di Cassazione. Zo werd in Cass. 14 februari 2000, n. 1632 de toekenning van vergoeding voor 
gemiste clientèle door een mislukte totstandkoming van een koopcontract betreffende een 
onroerende zaak (waarin een nieuw bedrijf zou worden gevestigd) wegens het afbreken 
van de onderhandelingen door de wederpartij, als een vergoeding van het positief belang 
gekwalificeerd en derhalve als onjuist gezien.

292  Voor een recente uitspraak van de lagere rechter waarin eenzelfde oordeel wordt herhaald: 
Tribunale Roma Sez. VIII, 16 aprile 2008.

293   ‘La qualificazione deve tener presente le perdite che sono derivate dall’aver fatto affida-
mento nella conclusione del contratto e i mancati guadagni verificatisi in conseguenza 
delle altre occassioni contrattuali perdute (cosidetto interesse negativo).’ Vertaling: ‘De 
kwantificatie van de schade wegens het ongerechtvaardigd afbreken van onderhandelin-
gen dient betrekking te hebben op de kosten die zijn gemaakt in de verwachting van het 
sluiten van de overeenkomst en de gemiste verdiensten die het gevolg zijn van verloren 
andere contractsmogelijkheden (zgn. negatief contractsbelang).’

294  In die zin Benatti, La responsibilità precontrattuale, 1963, aangehaald in Sacco & De Nova 
2004, p. 262.

295  Zie Patti & Patti 1993, p. 34 en de aldaar in nt. 69 vermelde auteurs.
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7.3.2 Nederland
Dan de Nederlandse situatie. In Plas/Valburg overwoog de Hoge Raad dat 
er in gevallen waarin het afbreken zelf van de onderhandelingen als in 
strijd met goed trouw moet worden geacht, omdat partijen (hier werd nog 
gesproken over beide partijen, in latere arresten werd dit gecorrigeerd) in 
de totstandkoming van een overeenkomst mochten vertrouwen, er plaats 
kán zijn voor een verplichting tot vergoeding van de gederfde winst.296 
Aan het woordje ‘kan’ komt naar mijn mening grote waarde toe.297 Er kan 
terughoudendheid in worden herkend, namelijk dat in bepaalde gevallen, 
de mogelijkheid voor vergoeding van de gederfde winst gepast kan zijn. 
Ik stel dan ook dat met het oog op deze bewoording van de Hoge Raad uit 
1982 een restrictieve uitleg op zijn plaats was met de gedachte dat slechts 
in uitzonderlijke situaties ruimte bestaat voor vergoeding van het positief 
belang.298 Gezien latere jurisprudentie lijkt het ook gerechtvaardigd om dit 
aan te nemen. Toewijzing van schadevergoeding ten belope van het posi-
tieve contractsbelang komt in de praktijk zelden voor.299 Bollen300 heeft erop 
gewezen dat de Hoge Raad slechts één keer een arrest van een hof in stand 
heeft gelaten waarin vergoeding van het positief contractsbelang werd toe-
gekend (HR 9 augustus 2002, zaaknr. C00/340, JOL 2002, 436).

Het arrest CBB/JPO wierp nieuw licht op de vergoeding van het positief con-
tractsbelang.301 Het arrest deed de nodige discussie in de literatuur ontstaan: 
de vraag werd opgeworpen of de Hoge Raad nu impliciet afstand had gedaan 
van de zogenoemde ‘tweede fase’ uit Plas/Valburg en of het dan enkel nog 
zou gaan om een alles-of-nietsvergoeding: gehele afwijzing van vergoeding 
of een integrale vergoeding bestaande uit zowel het negatief als het positief 
contractsbelang. Met andere woorden, zou de Hoge Raad het onderscheid 
tussen positief en negatief contractsbelang niet langer willen maken en zou 
er zo eigenlijk geen plaats meer zijn voor het negatief contractsbelang?302 
Zoals al eerder toegelicht, is dit idee meen ik ten onrechte ontstaan. Het 
arrest handelde namelijk exclusief over het positief contractsbelang; ver-

296  Hiermee wijkt Nederland fundamenteel af van de Europese benadering: de PECL beperken de 
vergoeding tot de losses en sluiten de gederfde winst van vergoeding uit. Zie Lando & Beale 
2000, p. 191 (Comment G). Zie voor een vergelijking in het bijzonder Mak 2002, p. 68 e.v.

297  Evenzo Bollen 2006, p. 69.
298  Vgl. C. Bollen, Afbreken van onderhandelingen: de drie mythes van Plas/Valburg. Van drie 

fasen naar twee stadia in het onderhandelingsproces, WPNR 2004 (6596), p. 864.
299  Asser-Hartkamp 4-II, nr. 162. Zie ook de conclusie voor het hierna te noemen arrest 

HR 9 augustus 2002, C00/340, JOL 2002, 436.
300  Bollen 2004, p. 857.
301  HR 12 augustus 2005, NJ 2005, 467.
302  Voor een andere interessante visie zie Brons 2006, p. 30 e.v. Auteur maakt uit de uitspraak 

op dat men aan de derde fase van Plas/Valburg niet toe zal komen, nu er in feite steeds een 
overeenkomst zal bestaan.
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goeding van het negatief belang en de problematiek van de ‘tweede fase’ 
van Plas/Valburg waren in de procedure in het geheel niet aan de orde.303

Meer in het algemeen heeft het arrest CBB/JPO in drie opzichten een belang-
rijke bijdrage geleverd aan de verduidelijking van de normen bij het toeken-
nen van schadevergoeding wegens afgebroken onderhandelingen.
Allereerst vanwege de nadrukkelijke stelling van de Hoge Raad dat de 
vrijheid om de onderhandelingen af te breken, vooropstaat en dat slechts 
schadeplichtigheid kan worden aangenomen indien het afbreken van de 
onderhandelingen onaanvaardbaar was (op grond van het gerechtvaardigd 
vertrouwen van de wederpartij in het tot stand komen van de overeen-
komst of in verband met de andere omstandigheden van het geval). In dit 
verband valt vervolgens op dat blijkens de bewoordingen van de Hoge Raad 
sterk belang wordt gehecht aan de expliciete vermelding en onderbouwing 
van de stelling dat het afbreken van de onderhandelingen onaanvaardbaar 
was.
Ten tweede is van groot belang dat de Hoge Raad stelt dat het om een 
strenge en tot terughoudendheid nopende maatstaf gaat. Hiermee lijkt een 
signaal te worden afgegeven: de rechter zal niet snel aansprakelijkheid van 
de afbrekende partij mogen aannemen.
Tot slot kan uit het arrest een strikte motiveringsplicht voor de rechter, 
indien deze in het concrete geval meent dat er wel aan de maatstaf is vol-
daan, worden opgemaakt.304 Zo werd in casu het hof aangerekend niet 
voldoende duidelijk te hebben gemaakt in hoeverre en waarom afbreken 
daadwerkelijk onaanvaardbaar was.305

De Hoge Raad heeft dus een aantal zaken geëxpliciteerd, waarmee nadere 
duidelijkheid is geboden: er dient een strenge maatstaf te worden aange-
legd die terughoudendheid vereist. De vrijheid om onderhandelingen af te 
breken als uitgangspunt nemende zullen aansprakelijkheid en schadever-
goeding van de gederfde winst zelden erkend worden.
Uit CBB/JPO volgde geen eenduidig antwoord op de vraag of de vergoeding 
van het positief belang kan worden toegewezen op grond van onaanvaard-
baarheid ‘wegens de andere omstandigheden van het geval’ of dat de Hoge 
Raad de vergoeding wenst te reserveren voor de gevallen waarin het afbre-

303  Zie ook de conlusie van A-G Spier bij HR 15 december 2006 (Planoform/ABN AMRO Bank), 
onder 5.4 en 5.5. In die zin verder ook Van Wechem & Wissink 2005, p. 100.

304  Dit valt af te leiden uit r.o. 3.7 van de desbetreffende uitspraak.
305  Zie r.o. 3.7.
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ken onaanvaardbaar is wegens schending van het tostandkomingsvertrou-
wen van de wederpartij.306

Inmiddels is met het arrest Vollenhoven/Shell wel een antwoord gegeven. 
In dat arrest sprak de Hoge Raad klare taal: als het afbreken slechts onaan-
vaardbaar is wegens de andere omstandigheden van het geval, dan is scha-
devergoeding ten belope van het positief contractsbelang niet mogelijk. 
Het moge verder duidelijk zijn dat de categorie ‘afbreken onaanvaardbaar 
wegens de andere omstandigheden van het geval’ in de praktijk nogal spe-
cifieke gevallen betreft die zich enkel bij uitzondering zullen voordoen.307

Als we de balans van deze laatste rechtspraak opmaken, dan volgt hieruit 
dat de benadeelde partij in Nederland zeer beperkte verwachtingen mag 
koesteren over de vergoeding van de gederfde winst. De kans van slagen 
van de vordering zal gelet op de wijze van toetsing, de terughoudendheid, 
de verscherpte motiveringsplicht van de rechter en de hieraan gelieerde 
zware stelplicht van de eiser gering zijn. Bovendien dient nog te worden 
gedacht aan de eigenschuldcorrectie op de voet van artikel 6:101 BW, waar-
door de benadeelde mogelijkerwijs slechts een partiële schadevergoeding 
toegewezen krijgt.308

7.4  Causaliteit

Het is duidelijk dat de vergoeding van de winst die zou zijn gemaakt als de 
overeenkomst tot stand zou zijn gekomen bij afgebroken onderhandelingen 
op zijn minst ‘lastig’ te noemen valt met het oog op de causaliteit; causali-
teitsvragen dienen zich nadrukkelijk aan. Immers, zoals hiervoor is aange-
geven, nu het juist nooit tot een juridische band heeft kunnen komen, is er 
strikt genomen geen grond om de benadeelde partij de vruchten uit het (in 
werkelijkheid afwezige) contract toe te kennen. Tussen de gederfde winst 
en het handelen van de afbrekende partij is, in ieder geval a prima facie, 
niet een direct oorzakelijk verband waar te nemen.

Vanuit het perspectief dat de discussie over de vergoeding van het positief 
en negatief contractsbelang in feite puur ziet op een causaliteitsvraag is 
door enkele auteurs betoogd dat het positief belang wel degelijk op logische 

306  Toch werd door sommigen uit het arrest afgeleid dat voor vergoeding van het positief con-
tractsbelang slechts plaats is als er sprake is van gerechtvaardigd vertrouwen. Zie Hartlief, 
Ars Aequi 2005, p. 1031.

307  Zie Hartlief 2005, p. 1032.
308  Het hof kende in de zaak CBB/JPO slechts vergoeding van 50% van de schade toe, nu de 

benadeelde JPO op grond van art. 6:101 BW eigen schuld in de vorm van een eigen bijdrage 
aan de escalatie in de verhoudingen tussen partijen werd aangerekend.
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wijze voor vergoeding in aanmerking kan komen.309 Het zou er dan enkel 
nog op neerkomen te bepalen welke schade nog kan worden toegerekend 
aan het met recht strijdig handelen, ongeacht de etikettering als positief of 
negatief belang. Met betrekking tot de gederfde winst betreft het een toets 
op de kans dat een overeenkomst tot stand zou zijn gekomen: kan worden 
gezegd dat naar de normale gang van zaken een overeenkomst zou zijn 
gesloten? In dat geval zou hieruit volgen dat de gederfde winst zou kunnen 
worden meegenomen bij de bepaling van de omvang van de schadevergoe-
ding.
De gedachte is hier dus dat in de concrete omstandigheden van het geval 
kan worden aangenomen dat een bepaalde transactie tot stand zou zijn 
gekomen als het onjuiste handelen van de afbrekende partij achterwege zou 
zijn gebleven en dat het dan niet onnatuurlijk is om ook de gederfde winst 
(volledig of gedeeltelijk) voor vergoeding in aanmerking te laten komen.
Steun wordt gevonden in de uitspraak VSH/Shell, waarin de Hoge Raad de 
causaliteitstoets die het hof in casu had gehanteerd, bevestigde: de gederfde 
winst komt voor vergoeding in aanmerking indien aannemelijk is dat bij 
voortzetting van de onderhandelingen de overeenkomst tot stand zou zijn 
gekomen.310 Dat over deze ‘aannemelijkheid’ doorgaans te twisten valt, 
moge duidelijk zijn.
Er is op gewezen dat ten aanzien van dit recht op schadevergoeding de rech-
ter dan niet al te strenge eisen aan het bewijs van het causaal verband tus-
sen het afbreken van de onderhandelingen en de schade moet stellen. Het 
is immers niet met zekerheid te bewijzen dat het contract ook echt wel tot 
stand gekomen zou zijn, ware de onderhandelingen niet afgebroken.311

Dergelijke redeneringen zijn niet aan te treffen in de Italiaanse literatuur, 
maar daar is dan ook geen precedent voorhanden dat vergelijkbaar is met 
Plas/Valburg en CBB/JPO.

Gaan we nog verder, dan komen we bij de opvatting dat het missen van 
een reële kans op een geambieerd contract reeds zelf als schade aanmerk-
baar is, zonder zekerheid op het bereiken van het eindresultaat. Het gaat 
dan niet meer om het gerechtvaardigd vertrouwen dat wordt beschermd, 
maar reeds om de voortzetting van de onderhandelingen als te beschermen 
belang.312 Ik zou deze laatste visie in ieder geval willen afwijzen, enerzijds 
nu deze gegeven de centrale rol die de Hoge Raad aan het gerechtvaardigd 

309  Zie De Kluiver 1992, p. 314 e.v.; dezelfde auteur in NTBR 2002, p. 240 e.v. en ook Asser-Hart-
kamp 4-II, nr. 163 met verwijzing naar Brunner, NJ 1982, p. 328.

310  Zie r.o. 3.2.
311  Zie Asser-Hartkamp 4-II, nr. 163.
312  Deze visie is verdedigd door Brunner in zijn noot bij het arrest VSH/Shell, aangehaald in 

Van Dunné 1993, p. 275.
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vertrouwen heeft toegekend niet juist lijkt, anderzijds omdat door deze 
ruime toepassing van de kanstheorie de causaliteitsvraag veeleer lijkt te 
worden omzeild.
Ook ben ik er niet van overtuigd dat het onderscheid tussen het positieve 
en negatieve contractsbelang nutteloos moet worden verklaard. Het past 
naar mijn mening bij een bewust denken over de soort schade en de situ-
atie, precontractueel dan wel contractueel, waaraan zij verbonden wordt. 
Ik vind het moeilijk te accepteren dat een onderhandelingspartij die enig 
nadeel heeft geleden door afgebroken onderhandelingen in dezelfde positie 
(met toepassing weliswaar van de regels inzake schadebeperking en toe-
rekening van voordeel uit wel gesloten contracten) zou kunnen komen te 
verkeren als een contractspartij.

7.5 Redenen voor afwijzing van vergoeding van het positief  
contractsbelang

De mogelijke vergoeding van het postief contractsbelang blijft een discuta-
bel aspect van het leerstuk afgebroken onderhandelingen. Op grond van de 
laatste uitspraken, waaronder CBB/JPO, mag inmiddels aangenomen wor-
den dat Nederland niet de intentie heeft een revolutionaire lijn te volgen. 
Dit doet geen afbreuk aan het feit dat de positie die Nederland in Europa 
inneemt wat de vergoeding van het positief contractsbelang bij afgebroken 
onderhandelingen betreft omstreden is. In het buitenland, waaronder Ita-
lië, wordt vergoeding van het positief belang nu met kracht afgewezen.313 De 
Italiaanse jurist zal het doorgaans een idiote gedachte vinden dat in Neder-
land vergoeding van het positief contractsbelang niet uitgesloten is.
Voor het begrijpen van die opstelling is het goed om eens de redenen voor 
afwijzing van vergoeding van het postief contractsbelang op een rijtje te 
zetten. De hoofdredenen hangen vooral samen met de eerder besproken 
pijnpunten op het vlak van de causaliteit.

Ik onderscheid grofweg een drietal redenen.314

In de eerste plaats wordt in het buitenland met het oog op compensatie en 
billijkheid voldoende bevonden dat de wederpartij wordt gebracht in de 
positie waarin zij zou hebben verkeerd indien nooit aan de teleurstellende 
onderhandelingen begonnen was. Het is ook duidelijk dit uitgangspunt dat 
in Italië naar voren komt. Daardoor komen alleen de gemaakte kosten en 
de schade geleden doordat mogelijkheden tot het sluiten van voordelige 

313  Voor een rechtsvergelijkend overzicht zie Hesselink 1996.
314  Zie voor een heldere bespreking Hesselink 1996, p. 908.
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overeenkomsten met derden terzijde zijn geschoven, voor vergoeding in 
aanmerking.
Ten tweede wordt de Nederlandse leer opgevat alsof deze impliciet tot con-
tractsdwang kan leiden. Als het een partij op een zeker moment niet meer 
vrijstaat om onderhandelingen af te breken en hij mogelijk het positief 
contractsbelang zal moeten vergoeden, dan worden aan de wederpartij 
zodoende toch de vruchten toegekend uit het beoogde contract en betekent 
dit een ‘verkapte’ contracteerdwang voor de afbrekende partij. Dit conflic-
teert volgens de leer die andere landen zoals Italië volgen op onacceptabele 
wijze met het beginsel van contractsvrijheid.
Hiermee hangt ook een derde tegenargument samen. Als een onderhande-
lingspartij zonder dat een juridische band in de vorm van een overeenkomst 
tot stand is gekomen toch recht kan hebben op de voordelen uit deze over-
eenkomst, door vergoeding van het positief contractsbelang, dan bestaat 
er in feite geen onderscheid meer met de situatie waarin het contract daad-
werkelijk tot stand gekomen is. Dit betekent een uitholling van het onder-
scheid tussen contractuele en precontractuele aansprakelijkheid.

De argumenten concentreren zich uiteindelijk rond een en dezelfde kardi-
nale gedachte, namelijk dat de benadeelde niet in de positie kan komen te 
verkeren als ware er een contract aanwezig, zonder dat ooit aan de vereiste 
van een geldig tot stand gekomen overeenkomst voldaan is. Dogmatisch 
gezien is dit standpunt begrijpelijk en goed verdedigbaar. Enerzijds wordt 
zo dus tot een principiële juridische onmogelijkheid geconcludeerd. Ander-
zijds is, zoals hiervoor genoemd, in de Nederlandse rechtsliteratuur ook wel 
betoogd dat de vergoeding van de gederfde winst helemaal niet zonder 
meer hoeft te worden uitgesloten, met een beroep op een brede causaliteits-
benadering.

7.6 Schadebegroting

7.6.1 Negatief contractsbelang: Italië
In het algemeen zal de omvang van de door de wederpartij van de afbre-
kende partij gemaakte kosten, onderdeel van het negatief contractsbelang, 
zich goed naar objectieve maatstaven laten vaststellen, waarbij alle bijzon-
dere omstandigheden van het geval in aanmerking zullen worden geno-
men. Zo is in de Italiaanse rechtspraak aangaande de precontractuele aan-
sprakelijkheid ex artikel 1337 c.c. geoordeeld dat de schadeomvang dient te 
worden bepaald, rekening houdende met de ‘pecularità dell’illecito’ (de bij-
zonderheden van de onrechtmatigheid) en de ‘caratteristiche della respon-
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sabilità stessa’ (karakteristieken van de aansprakelijkheid zelf).315 Hiermee 
wordt een flinke slag om de arm gehouden en komt het op een brede waar-
dering van de rechter aan. De schadebegroting zal, uitgaande van buiten-
contractuele aansprakelijkheid, conform de algemene normen van artikel 
2056 c.c. en artikel 1223 c.c. e.v. geschieden.

De gemaakte kosten worden overigens in de meest brede zin opgevat, met 
dien verstande dat zij tijdens de onderhandelingen moeten zijn gemaakt 
en verbonden moeten zijn aan het gerechtvaardigde vertrouwen op de tot-
standkoming van het contract. Te denken valt aan reiskosten, voorberei-
dende handelingen; aanschaf van bepaalde goederen, huur van ruimten, 
juridisch advies, enzovoort.316

De schade kan, binnen de grenzen van het negatief contractsbelang, ook in 
‘via equitativa’ (vgl. ex aequo et bono) worden begroot.317 Deze begrotings-
wijze zal zich echter primair voor de vaststelling van de lucro cessante (de 
gederfde winst, ergo de lost opportunities) lenen, in die zin dat de gemaakte 
kosten in beginsel op basis van objectieve criteria dienen te worden vast-
gesteld.318 Toch is duidelijk dat er een keuze voor de rechter is om, met het 
oog op een zeer lastige objectieve vaststelling van het beloop van de schade, 
over te gaan tot de begroting naar billijkheid.319 Hiervan zal juist bij schade 
wegens afgebroken onderhandelingen sprake kunnen zijn.

Ik vermeld hier nog dat op het vlak van de bewijslast met betrekking tot 
de lucro cessante, bestaande uit de gemiste winst door lost opportunities, 
twee richtingen in de jurisprudentie zijn te onderscheiden.320 Aan de ene 
kant is bevestigd dat voor de vergoeding van een gemiste mogelijkheid tot 
contracteren het feitelijke bewijs van de bestaansmogelijkheid van een 
andere overeenkomst moet worden geleverd, die terzijde is geschoven in 
het vertrouwen op het positieve resultaat van de onderhandelingen die zijn 
afgebroken.321 Aan de andere kant is ook geoordeeld dat een in termen van 
waarschijnlijkheid vervatte gunstige mogelijkheid, bij wijze van schatting 

315  Cass. 30 augustus 1995, n. 9157, Giurisprudenza Civile, 1995, 1568. Zie Sagna 2005, p. 17 en ook 
Della Valle & Della Valle 2005, p. 1260-1261.

316  Zie bijv. Bianca 2000, p. 175 en ook Sagna 2005, p. 116.
317  Zie Patti & Patti 1993, p. 93. Voor rechtsspraak zie bijv. Cass. 30 augustus 1995, n. 9157, Giust. 

civ. Mass. 1995, 1568, besproken in Della Valle & Della Valle 2005, p. 1261.
318  Een en ander volgt ook impliciet uit art. 2056 c.c., nu lid 2 bepaalt dat de lucro cessante 

kan worden vastgesteld door de rechter, naar een billijke waardering van de (bijzondere) 
omstandigheden van het geval. De Italiaanse tekst luidt: ‘Il lucro cessante è valutato dal 
giudice, con equo apprezzamento delle circostanze del caso.’

319  Zie hierover in detail Sagna 2005, p. 199 e.v.
320  Zie Montaruli 2005, p. 105.
321  Zie bijvoorbeeld Cass. 12 maart 1993, n. 2973.
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ex aequo et bono kan worden vergoed, volgens de algemene mogelijkheid 
van artikel 2056 c.c. zoals hiervoor aangegeven.

7.6.2 Negatief contractsbelang: Nederland
In het Nederlandse recht zal de begroting van de schade aan de hand van 
artikel 6:97 BW plaatsvinden. Aan de rechter komt een grote vrijheid toe 
bij de begroting van de schade, de keuze welke wijze van begroting plaats-
vindt en de vraag of de schade nauwkeurig kan worden vastgesteld en de 
schatting.322 Aangenomen kan worden dat de gemaakte kosten als waarde-
vermindering van het vermogen in de regel via de concrete schadebegro-
ting worden vastgesteld.323

De hoogte van de schadevergoeding zal in belangrijke mate worden bepaald 
door de mate van gevorderdheid waarin zich de onderhandelingen op het 
moment van afbreken bevonden.
Het is goed mogelijk dat complexe kostenconstructies die tot stand zijn 
gekomen, in samenhang met causaliteitsvragen, de rechter ertoe nopen de 
kosten te schatten. Hiertoe geeft artikel 6:97 BW de vrijheid, met als enige 
criterium dat de schade niet nauwkeurig kan worden vastgesteld.
Nu de gemiste kansen, de lost opportunities, in tegenstelling tot de Itali-
aanse schadevergoedingspraktijk, geen vast onderdeel van de vergoeding 
voor afgebroken onderhandelingen vormen, zijn problemen bij de schade-
begroting hier niet verder uitgewerkt.
Een belangrijke vraag bij dit alles is aan welk concreet moment nu moet 
worden gerefereerd bij de bepaling van de geleden schade. Aannemelijk is 
dat het gaat om het moment waarop het gewekte vertrouwen van de bena-
deelde partij ophield of – volgens de zorgvuldigheidsnormen – had moeten 
ophouden te bestaan. Dit sluit aan bij de causaliteitseisen: de aansprakelijk-
heid dient enkel de nadelige gevolgen weg te nemen die voortvloeiden uit 
het vertrouwen dat de benadeelde partij stelde in de totstandkoming van 
het contract.
De schade die zich weliswaar op een later gelegen moment voordoet, maar 
voortvloeit uit een verbintenis die ten tijde van de bewuste onderhande-
lingen is aangegaan met het vertrouwen op de afsluiting van een contract, 
zal redelijkerwijs wel volgens de normale regels worden vergoed. In het 
Italiaanse recht is dit in ieder geval duidelijk.324 Gedacht kan bijvoorbeeld 
worden aan een marktonderzoek, waartoe ten tijde van de onderhandelin-
gen opdracht werd gegeven, en waarvoor pas later, toen inmiddels duidelijk 

322  Zie Parl. Gesch. Boek 6, p. 339.
323  Deze wijze van schadebegroting wordt ook als algemeen uitgangspunt aangenomen, hoe-

wel de wet geen expliciete indicatie geeft.
324  Zie Patti & Patti 1993, p. 94.
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was dat geen contract zou worden afgesloten, bij mededeling van de resul-
taten werd betaald.

7.6.3 Positief contractsbelang
Nu in Italië iedere vergoeding hiervan steevast wordt afgewezen, is de 
begrotingsvraag alleen voor Nederland relevant.
Aangenomen mag worden dat slechts in uitzonderlijke gevallen plaats zal 
zijn voor vergoeding van de gederfde winst, verbonden aan het misgelopen 
contract waarop de onderhandelingen waren gericht. De Hoge Raad lijkt 
in het bijzonder met de uitspraken CBB/JPO en Vollenhoven/Shell een sig-
naal in deze richting te hebben willen afgeven. De zware bewijslast zal op 
de benadeelde rusten en deze zal in ieder geval moeten aantonen dat het 
gerechtvaardigd was te vertrouwen op de tostandkoming van de overeen-
komst waarover onderhandeld werd.
Wordt de schadevergoedingsaanspraak toegekend, dan zal het, gezien het 
problematische karakter van de te vergoeden schade (hypothetisch aspect, 
causaliteit) waardevol kunnen zijn voor de rechter om deskundigen te 
benoemen.325 De rechter heeft de vrije hand om een schatting te maken, 
gebaseerd op verschillende hypothesen en gegevens die partijen naar voren 
brengen.

Verdedigd is wel dat het toewijsbare schadebedrag zou kunnen worden 
gerelateerd aan de kans dat de overeenkomst tot stand zou zijn gekomen. 
Problematisch is dat juist over deze mate van waarschijnlijkheid onduide-
lijkheid zal bestaan. De rechter zal zo een oordeel ex aequo et bono moeten 
vellen. Mijns inziens kan de kans-theorie in ieder geval in de vestigingsfase 
van de aansprakelijkheid niet worden gehanteerd. Dit zou ik namelijk als 
een ongewenste omzeiling van de causaliteitsproblemen willen zien.326

Verder is het bij de schadevergoeding van het positief belang voor afgebro-
ken onderhandelingen in het bijzonder denkbaar dat de rechter gebruik-
maakt van de bevoegdheid om de schadevergoedingsplicht te matigen, ex 
artikel 6:109 BW.

7.6.4 Verdiscontering van eigen schuld van de benadeelde partij
Wat de schadevergoedingsverplichting betreft, is ten slotte van belang dat 
zowel naar Nederlands als naar Italiaans recht eigen schuld aan de zijde 

325  Dit gebeurde bijvoorbeeld in de zaak Aruba-Lopez en Trias, waarin het Gemeenschappelijk 
Hof van Justitie Antillen en Aruba uitspraak deed en aan de door afgebroken onderhande-
lingen benadeelde partij vergoeding van de gederfde winst toekende. Arrest van 17 augus-
tus 1999, NJ 811, vervolg op: HR 19 februari 1993, NJ 1995, Aruba - Trias. Voor een bespreking 
zie Van Dunné 1993, p. 291.

326  Vgl. Hesselink 1996, p. 883. 
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van de benadeelde partij kan leiden tot een vermindering van de schade-
vergoedingsaanspraak.
Het gaat hier om de schuld die de benadeelde draagt voor de totstandkoming 
van zijn vertrouwen op het contract: in hoeverre heeft de benadeelde voor 
een onjuiste beeldvorming gezorgd? Daarnaast kan de schuld ook direct 
betrekking hebben op de (omvang van de) schade die de benadeelde heeft 
geleden. Nagegaan moet dan worden in hoeverre de benadeelde de schade 
heeft weten te beperken en de normale zorgvuldigheid in acht heeft geno-
men; uit de feiten en omstandigheden van het geval zal dit worden afgeleid. 
Feitelijk lossen deze vragen op in een causaliteitsvraag: in hoeverre kan 
de schade nog geacht worden in een oorzakelijk verband tot het gewekte 
vertrouwen te staan, en dus worden gekwalificeerd als een gevolg van het 
onrechtmatig afbreken van de onderhandelingen door de wederpartij?
In Italië geldt dat ook waar het de precontractuele aansprakelijkheid betreft, 
feiten en gedragingen die toerekenbaar zijn aan de benadeelde worden 
meegewogen bij de kwantificatie van de schade. 327 Het gaat dan om de vast-
stelling van enige schuld aan het ontstaan van het totstandkomingsver-
trouwen.328 Verder zal de schade die de benadeelde had kunnen vermijden 
naar de maatstaf van de normale zorgvuldigheid (art. 1175 c.c., betreffende 
de diligenza) worden afgewezen op grond van artikel 1227 lid 2 c.c. (samen-
loop van eigen schuld). Eigen schuld kan bijvoorbeeld worden aangenomen 
op grond van de constatering dat de benadeelde partij zich te onvoorzichtig 
en onzorgvuldig (ten aanzien van zijn eigen belangen) had opgesteld tij-
dens de onderhandelingen of met een ongepast groot optimisme c.q. exces-
sief vertrouwen handelde.329

De Nederlands benadering ingevolge artikel 6:101 BW zal naar mijn inzicht 
niet erg uiteenlopen met de Italiaanse. Het artikel ziet niet alleen op verwijt-
bare gedragingen van de gelaedeerde, maar ook op allerlei andere omstan-
digheden. Zo wordt aan deze bepaling ook een schadebeperkingsplicht ont-
leend, vergelijkbaar met de hiervoor aangegeven norm van artikel 1227 lid 
2 c.c. jo. artikel 1175 c.c. De vergoedingsplicht wordt verminderd evenredig 
aan de mate waarin de aan de benadeelde toe te rekenen gedragingen c.q. 
omstandigheden tot de schade hebben bijgedragen. Ik merk op dat het in 
het geval van afgebroken onderhandelingen vaak om een uiterst moeilijke 
schatting voor de rechter gaat: het ‘totstandkomingsvertrouwen’ is abstract 
en oorzakelijke verbanden zijn veelal lastig vast te stellen.

327  Zie Patti & Patti 1993, p. 92; vgl. Stella Richter 1996, p. 40 e.v.
328  Verwezen kan worden naar Cass. 21 januari 1985, n. 226.
329  Zie Vigotti, ‘La responsabilità precontrattuale’, Nuova giurisprudenza civile commentata, 

1986, II, p. 186, aangehaald in Stella Richter 1996, p. 43.

VRA_3_2008_2.indd   119 24-2-2009   10:33:17

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



VrA 2008 / 3   

120

7.7 Bevel tot (door)onderhandelen

In geval van aansprakelijkheid voor afgebroken onderhandelingen bestaat, 
zoals bekend, ook een andere schadevergoedingsmodaliteit: het bevel tot 
dooronderhandelen. Hierbij gaat het in feite om een vorm van schadever-
goeding in natura.

In Nederland heeft de rechtspraak opgeleverd dat het bevel tot dooronder-
handelen hier een vaste plek heeft verworven als een mogelijk door de rech-
ter te hanteren maatregel om onderhandelingen die in strijd met de rede-
lijkheid en billijkheid zijn afgebroken te corrigeren.
Het bevel kan in een bodemprocedure worden gevorderd, maar nog belang-
rijker is dat het gaat om een toegevoegde mogelijkheid aan het arsenaal 
van voorlopige voorzieningen.330 De voorzieningenrechter kan dus op ver-
zoek ook in een kortgedingprocedure een dergelijk bevel geven. Vaak zal 
het vanuit het oogpunt van effectiviteit wenselijk zijn dat deze voorziening 
gepaard gaat met een verbod om met derden te onderhandelen c.q. een over-
eenkomst te sluiten.331

De verplichting tot dooronderhandelen kan ontleed worden in een aantal 
subverplichtingen: het betrachten van geheimhouding; serieus ingaan op 
nadere voorstellen van de tegenpartij, dat wil zeggen geen afwijzing zonder 
redelijke grond; de tegenpartij in de gelegenheid stellen op een voorstel te 
reageren en een eigen tegenvoorstel uit te werken en tot slot, zoals zojuist 
al genoemd, de verplichting om geen onderhandelingen met derden aan te 
gaan.332 Erkend is dat de bevoegdheid van de rechter berust op artikel 3:296 
BW (jo. art. 289 Rv) jo. artikel 6:103 BW.

In het Italiaanse recht heeft een door de rechter uitgesproken bevel tot door-
onderhandelen daarentegen geen ingang gevonden.333 Dit zal mogelijker-
wijs slechts anders kunnen zijn in het geval er een contratto preliminare, 
een voorovereenkomst334 aanwijsbaar is en op basis hiervan partijen tot 

330  Zie De Kluiver 1992, p. 62. Voor tamelijk recente, lagere rechtspraak zie bijv. pres. Rb. Rot-
terdam 19 oktober 2001, KG 2002, 68; pres. Rb. Dordrecht 19 juli 2001, KG 2001, 266; Vzr. Rb. 
Almelo 27 februari 2002, KG 2002, 101.

331  Zie ook M.R. Ruygvoorn, Afbreken van onderhandelingen, Monografieën Privaatrecht 5, 
Deventer: Kluwer 2005, p. 91 e.v.

332  Zie hierover Van Dunné 1993, p. 248.
333  In theorie zou deze wellicht als esecuzione in forma specifica (vergelijkbaar met de execu-

tie in natura) in de zin van art. 2932 c.c. kunnen worden uitgesproken.
334  Alpa spreekt verduidelijkend van een zogenoemde ‘contract to make a contract’, in: Hon-

dius 1991, p. 202.
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verdere verplichtingen kunnen worden gehouden,335 waaronder de uitwer-
king van punten waarover nog overeenstemming dient te worden bereikt. 
Met dien verstande dat de grondslag tot dooronderhandelen in dat geval 
een contractuele is.
Het ontbreken van deze mogelijkheid is naar mijn mening te begrijpen 
tegen de achtergrond van het Italiaanse denken over contractsvrijheid en 
de autonomie van partijen. De Italiaanse jurist zal de oplegging van een 
plicht tot dooronderhandelen onacceptabel vinden in het licht van de prin-
cipiële contractsvrijheid die aan partijen toekomt, zoals deze uit artikel 1322 
c.c. voortvloeit. Een plicht tot dooronderhandelen zal in Italië al snel worden 
beschouwd als een impliciete contractsdwang en dus als onaanvaardbaar, 
dan wel als een plicht die te zeer conflicteert met de autonomie die aan par-
tijen toekomt.336 De enige mogelijke remedie is dus in beginsel een gelde-
lijke schadevergoeding.

Er bestaat nog onduidelijkheid over de voorwaarden en criteria die rechters 
(dienen te) hanteren bij het vormen van hun besluit over het al dan niet 
toewijzen van een bevel tot dooronderhandelen. Toch kan er wel een aantal 
factoren worden genoemd die van belang kunnen zijn, blijkens de recht-
spraak.
Er is weinig hogere rechtspraak over dit onderwerp. Richtinggevend is 
geweest het door de Hoge Raad gewezen arrest Huurdersvereniging Koot 
BV – Koot BV.337 Met deze uitspraak trok de Hoge Raad de scherpste angel uit 
de vraag in hoeverre de kortgedingrechter competent kon worden geacht. 
Hij wees erop dat de goede trouw kan meebrengen dat partijen ertoe ver-
plicht zijn mee te werken aan een nadere perfectionering van de reeds over-
eengekomen afspraken, en dat deze verplichting door een met bedreiging 
van een dwangsom verstrekte veroordeling kan worden afgedwongen.338 
Verdeeldheid tussen partijen over de resultaten waartoe de in de overeen-
komst neergelegde afspraken moeten leiden, zouden daar niet aan in de 
weg staan.339

A-G Ten Kate had in tegenovergestelde zin geconcludeerd, met een beroep 
op het karakter van de kortgedingprocedure en de terughoudendheid 
van de rechter om een bevel tot dooronderhandelen, in het bijzonder met 

335  Zie Gazzoni 2001, p. 854, in fine.
336  In de arbeidsrechtelijke sfeer kan het anders liggen. Onder omstandigheden zou een con-

tractsplicht kunnen worden gebaseerd op art. 2932 c.c., mits alle essentiële punten van het 
(arbeids)contract vaststaan en de verplichting zonder verdere noodzakelijke uitwerking 
voor executie vatbaar is. Zie het oordeel van de Corte di Cassazione in Cass. 26 augustus 
2003, n. 12516.

337  HR 11 maart 1983, NJ 1983, 585.
338  Zie r.o. 3.3.
339  Idem.
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een dwangsom versterkt, op te leggen. Gelet op dit afwijkende standpunt 
kan juist gesteld worden dat de Hoge Raad nadrukkelijk een keuze heeft 
gemaakt voor aanvaarding van de verplichting tot dooronderhandelen in 
de precontractuele fase als vorm van schadevergoeding, inclusief de moge-
lijkheid deze met een dwangsom te verzwaren.340

Aan te nemen valt dat het gevorderde stadium van de onderhandelingen, in 
het bijzonder met het oog op het feit dat een deelakkoord was bereikt, in de 
genoemde zaak een grote rol speelde.
Voor zover de verplichting tot verder onderhandelen wordt gekoppeld aan 
de aanwezighed van een totstandkomingsvertrouwen zullen doorgaans 
de intensiteit en de duur van de onderhandelingen voor de gevorderdheid 
maatgevend zijn.341 Ik meen dan ook dat slechts in het eindstadium van de 
onderhandelingen een redelijke grond voor een gebod tot dooronderhan-
delen bestaat, de omstandigheden van het geval in het licht van de goede 
trouw hierbij beoordelende.342, 343

Een veroordeling tot dooronderhandelen zal met voldoende bepaaldheid 
dienen te worden uitgesproken. Dit betekent dat uit de vordering duidelijk 
zal moeten blijken over welke punten overeenstemming nabij is, maar nog 
ontbreekt.344

Vooral als partijen een inhoudelijke precontractuele regeling tot stand had-
den gebracht, zal een verplichting tot dooronderhandelen eo ipso geïndi-
ceerd zijn.345 Met name een voorovereenkomst kan hier juridisch waardevol 
zijn: onderhandelingsverplichtingen kunnen uitdrukkelijk overeengeko-
men zijn, maar evenzo aan de redelijkheid en billijkheid ontleend worden 
bij de uitleg van de overeenkomst.346 Overeenstemming op alle onderdelen 
van de overeenkomst hoeft echter niet te zijn bereikt.347

Voor de toekenning van een vordering tot dooronderhandelen kunnen ver-
der andere factoren meespelen, zoals de duur van de voorafgaande relatie 

340  Vgl. Van Dunné 1993, p. 268, in fine.
341  Zie De Kluiver 1992, p. 63.
342  Vgl. Van Dunné 1993, p. 268, anders: De Kluiver 1992, p. 62.
343  Evenwel is in de lagere rechtspraak meermalen ook een bevel tot dooronderhandelen gege-

ven, terwijl onderhandelingen nog niet vergevorderd waren. Als uitgangspunt zou hierbij 
kunnen gelden dat dan een verdere rechtvaardiging is vereist. Gedacht kan worden aan 
een uitdrukkelijk gedane toezegging of reeds aanwezig voor- of deelovereenkomst. Zie bijv. 
KG 1983, 125, Roltrans/Keeren; KG 1990, 272. Voor verdere verwijzingen naar rechtspraak zie 
De Kluiver 1992, p. 65-67.

344  Zie Asser-Hartkamp 4-11 (2005), nr. 161 en Ruygvoorn 2005, p. 89.
345  Gedacht moet worden aan de rompovereenkomst, voorlopige overeenkomst en zgn. basis- 

of raamovereenkomst. Zie Van Dunné 1993, p. 249.
346  Zie Van Dunné 1993, p. 249.
347  Dit volgt uit HR 15 1981, NJ 1982, 85 (Stuyvers’ Beheer BV/Euster), r.o. 6.
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tussen partijen.348 Ook het concrete onderhandelingsgedrag van partijen 
zelf kan een rol spelen.349

Het bevel tot dooronderhandelen is niet onomstreden. Kritiek komt vooral 
van de kant van het bedrijfsleven, dat enigszins huiverig is voor onderhan-
delingsverplichtingen.350 Toch valt in te zien dat men ook in het bedrijfsle-
ven voordeel kan hebben van het bevel, indien men slachtoffer is geworden 
van afgebroken onderhandelingen.351

Twistpunt betreft in het bijzonder de zin en gewenstheid van de voorzie-
ning. Deze zal op grond van de omstandigheden van het concrete geval en 
de betrokken belangen van partijen moeten worden beoordeeld.
Enerzijds valt er best wat voor te zeggen om een extra inzet te vereisen van 
de partij die aanvankelijk de onderhandeling had afgebroken als er nog 
een kans op het tot stand komen van een overeenkomst aanwezig lijkt te 
zijn. Het rechterlijk vonnis kan zo bezien potentieel de overeenstemming 
bevorderen en enigszins bemiddelend functioneren.352 Zeker als de verplich-
ting tot dooronderhandelen gepaard gaat met een verbod om met derden te 
onderhandelen, kan deze effectief zijn.
Anderzijds valt ook in te zien dat dit, laat het vanuit een meer dogmatisch 
perspectief zijn, behoorlijk ver gaat – denk aan de gevallen waarin geen pre-
contractuele regelingen tussen partijen aanwezig zijn. De rechter beperkt 
immers op indringende wijze de onderhandelingsvrijheid van partijen en 
zo hun algemene partijautonomie. Een schadevergoedingsplicht daaren-
tegen heeft mijns inziens een ‘neutraler’ karakter.
Verder zal een bevel tot dooronderhandelen een illusoire functie hebben 
als partijen praktisch zijn ‘uitonderhandeld’ ofwel de verhoudingen danig 
zijn verstoord dat enige vruchtbare samenwerking niet meer kan worden 
verwacht. De vraag is hier hoe zinvol het is om een partij die niet wil door-
onderhandelen daartoe te veroordelen. Dit geeft immers geen ideale basis 
voor verdere samenwerking. Wederom zal dit afhangen van de omstandig-
heden; de achtergrond van het afbreken en het type overeenkomst.

348  De goede trouw c.q. redelijkheid en billijkheid kunnen bij een langdurige relatie opleveren 
dat aan de inzet van partijen strenge(re) eisen worden gesteld en aldus een verplichting tot 
dooronderhandelen geïndiceerd is. Zie De Kluiver 1992, p. 75.

349  De Kluiver meent dat het kernaspect zou kunnen zijn de mate waarin men de wederpartij 
tijdens onderhandelingen van informatie voorziet: is hij tekortgeschoten in zijn informa-
tieverschaffing, dan zal de onderhandelingspartner veelal rechtmatig de onderhandelin-
gen kunnen afbreken en een verplichting tot dooronderhandelen minder gepast zijn. Zie 
De Kluiver 1992, p. 76 e.v. Op p. 71 en 76 noemt auteur verder nog eventuele discriminatie en 
een monopoliepositie die kunnen meewegen bij het oordeel over de toepasselijkheid van 
een bevel tot dooronderhandelen.

350  Zie Van Dunné 1993, p. 270.
351  Idem.
352  Zie hierover De Kluiver 1992, p. 80.
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7.8 Conclusie

Uit het voorgaande valt op te maken dat Nederland en Italië verschillen wat 
betreft de toekenning van schadevergoeding voor afgebroken onderhande-
lingen. Het meest prominente verschil betreft dat in Nederland sinds Plas/
Valburg vergoeding van het positief contractsbelang, de gederfde winst 
met betrekking tot het beoogde contract, niet ipso facto wordt afgewezen, 
maar de mogelijkheid kan bestaan dat deze in bijzondere omstandigheden 
wordt toegewezen. Met de uitspraak van de Hoge Raad inzake CBB/JPO lijkt 
inmiddels wel duidelijk te zijn dat daarmee een grote terughoudendheid 
en strenge toetsing gemoeid zijn, en met het arrest Vollenhoven/Shell is 
duidelijk gemaakt dat in ieder geval sprake moet zijn van een gerechtvaar-
digd totstandkomingsvertrouwen. Het risico dat de afbrekende partij tot 
vergoeding van de gederfde winst wordt veroordeeld, zal in de praktijk dan 
ook zeer gering zijn. Hiermee loopt Nederland dan toch ook weer niet zo ‘uit 
de pas’ met een land als Italië, waar consequent de schadevergoeding voor 
gederfde winst wordt afgewezen. Wat de schadevergoeding voor gederfde 
winst betreft, is de opvatting in Italië een traditionele, die steunt op een 
strikt onderscheid tussen het buitencontractuele en contractuele aanspra-
kelijkheidsregime.
Nu in het algemeen aan de aansprakelijkheid voor afgebroken onderhande-
lingen een buitencontractueel karakter wordt toegekend, kan geen vergoe-
ding voor gederfde winst worden geboden: dit zou exclusief verbonden zijn 
aan de contractuele aansprakelijkheid.
Opvallend is wel dat in Italië, in contrast met de praktijk in Nederland, bij 
wijze van vaste modus de gemiste andere contractsmogelijkheden, de zoge-
noemde lost opportunities voor vergoeding in aanmerking komen. Ik meen 
dat dit past in de Italiaanse benadering van de aansprakelijkheid, waarbij 
er meer oog is voor de contractsvrijheid van deze partij, door uit te gaan van 
het belang dat zij had om vruchtbare onderhandelingen met andere par-
tijen voort te zetten.
Over het geheel genomen vallen er op het procedurele vlak geen signifi-
cante verschillen op te merken.
De Nederlandse schadevergoedingspraktijk is verrijkt met de mogelijkheid 
van het bevel tot dooronderhandelen, dat het Italiaanse recht niet kent en 
ook niet aanvaardt. Dit kan echter met oog op het denken over de aanspra-
kelijkheid voor afgebroken onderhandelingen en de grote nadruk die hier-
bij wordt gelegd op de contractsvrijheid als congruent worden gezien.
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8 Besluit

In deze rechtsvergelijkende rondgang heb ik achtereenvolgens de vraag 
behandeld naar de grondslagen van de aansprakelijkheid wegens afgebro-
ken onderhandelingen, de criteria voor aansprakelijkheid en de omvang 
van de aansprakelijkheid.

Het lijkt mij gerechtvaardigd te concluderen dat men er in Italië goed in is 
geslaagd de aansprakelijkheid voor afgebroken onderhandelingen in het 
wettelijk systeem in te bedden. De bepaling aangaande precontractuele 
aansprakelijkheid, artikel 1337 c.c., is weliswaar een open norm, die daarom 
een beperkt handvat biedt aan de rechter, maar tegelijkertijd laat het arti-
kel diverse mogelijkheden open. De aansprakelijkheid van de afbrekende 
partij wordt op solide wijze op de generieke onrechtmatigedaadsbepaling 
van artikel 2043 c.c. gebaseerd. Dit heeft inmiddels in de rechtspraak een 
consistente benadering opgeleverd.

In Italië heeft de rechtsontwikkeling zich over een veel langere tijdsspanne 
uitgestrekt, nu daar al sinds een halve eeuw het leerstuk van afgebroken 
onderhandelingen in de rechtspraak en rechtsleer aandacht heeft. De aan-
sprakelijkheid voor afgebroken onderhandelingen is in Nederland lange 
tijd een soort ‘terra incognita’ geweest. Tegen die achtergrond is het dan ook 
begrijpelijk dat de Hoge Raad zich niet geroepen zag in een keer alle knopen 
door te hakken en is het niet vreemd dat de Nederlandse rechtspraak soms 
wat sprongen en ups-en-downs heeft getoond.

Overzien we de laatste jurisprudentiële ontwikkelingen, dan zijn, meen ik, 
de grootste onzekerheden voor de praktijk inmiddels weggenomen.
Vooropstaat de terughoudendheid van de rechter om aansprakelijkheid 
van een partij voor het afbreken van onderhandelingen aan te nemen. De 
onaanvaardbaarheid, gekoppeld aan het totstandkomingsvertrouwen, 
blijft hier de centrale rol spelen, en duidelijk is dat hierbij een strenge maat-
staf wordt aangelegd.
Verder is inmiddels duidelijk dat van de ‘overige omstandigheden van het 
geval’ zelden sprake zal zijn en dat vergoeding van het positief contracts-
belang uitgesloten is indien het afbreken van de onderhandelingen op die 
grond onaanvaardbaar is. Uit die hoek valt het gevaar voor de contractsvrij-
heid dus wel mee.
Dat bij de beoordeling van de onaanvaardbaarheid van het afbreken ook 
rekening moet worden gehouden met de ‘gerechtvaardigde belangen van 
de wederpartij’, is niet meer dan redelijk, nu dit meer evenwicht brengt 
tussen partijen en past in de ontwikkeling waarin de aandacht verlegd is 

VRA_3_2008_2.indd   125 24-2-2009   10:33:17

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



VrA 2008 / 3   

126

van de benadeelde partij naar de afbrekende partij. Logischerwijs lenen 
deze belangen zich niet voor codificatie; telkens zullen de belangen aan de 
zijde van de afbrekende partij aan de hand van alle omstandigheden van 
het geval moeten worden gewaardeerd, net zoals dit naar Italiaans recht 
geschiedt.

Wat betreft de toekenning van schadevergoeding, zou ik naar Italiaans 
voorbeeld aandacht voor de lost opportunities voorstaan. Dit zou meer recht 
doen aan de grote belangen die met de onderhandelingen in de commerci-
ele praktijk gemoeid kunnen zijn.
In Italië wordt vergoeding van het positief contractsbelang afgewezen en 
het ligt niet in de lijn der verwachtingen dat dat standpunt omslaat. Gaat 
het hier om starre dogmatiek of een rechtvaardige principiële keuze? Daar 
kan men over discussiëren.
Ik meen echter dat de afwijzing van vergoeding van het positief contacts-
belang in een logisch verband staat met de onrechtmatige daad als gehan-
teerde gronslag voor aansprakelijkheid. Als er in het geheel geen contractu-
ele verbintenis bepaalbaar is, kan er in het kader van de schadevergoeding 
uit hoofde van onrechtmatige daad ook moeilijk worden toegekomen aan 
de toekenning van vergoeding van het positief contractsbelang, met het 
oog op de causaliteit.
Het blijft sowieso vreemd om daar waar er geen overeenkomst tot stand is 
gekomen, toch aan de benadeelde partij de vruchten uit die beoogde over-
eenkomst toe te kennen, zoals in Nederland vooralsnog mogelijk blijft. Dit 
staat haaks op het beginsel van de contractsvrijheid (namelijk de vrijheid 
om onderhandelingen af te breken) en druist mijns inziens in tegen het 
wezen van het schadevergoedingsregime waarbij het onderscheid tussen 
contractuele en precontractuele aansprakelijkheid wordt uigehold.

Na ruim 25 jaar rechtspraak en polemiek en beschouwingen in de rechtsleer 
mogen we ons afvragen of niet de tijd rijp is voor de Nederlandse wetgever 
om een nieuwe poging te doen om een wetsartikel aan de precontractuele 
aansprakelijkheid voor afgebroken onderhandelingen te wijden.
Kijkende naar de criteria die nu voorliggen, het onaanvaardbaarheidscrite-
rium en het vereiste totstandkomingsvertrouwen, dan meen ik dat deze nu 
voldoende uitgekristalliseerd zijn. De rechtsontwikkeling heeft zijn beloop 
gehad.
In de rechtspraak zijn de criteria verfijnd, maar niet veranderd en er wordt 
dan ook in feite nog altijd aangesloten bij hetgeen in het oude ontwerp-
artikel 6.5.2.8a NBW werd bepaald. In het bijzonder in het arrest VSH/Shell, 
maar ook in het meer recente arrest CBB/JPO klinkt de echo van de gesneu-
velde bepaling door.
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Ik kom tot de volgende suggestie voor een enigszins aangescherpte formule-
ring van deze wetsbepaling aangaande precontractuele aansprakelijkheid:

‘Onderhandelende partijen zijn verplicht hun gedrag mede door 
elkaars gerechtvaardigde belangen te laten bepalen. Ieder van hen 
is vrij de onderhandelingen af te breken, tenzij dit op grond van het 
gerechtvaardigde vertrouwen van de wederpartij in het totstandko-
men van de overeenkomst, of in verband met de overige omstandig-
heden van het geval, onaanvaardbaar zou zijn.’

Naar mijn mening zou de rechtspraktijk, in het licht van de rechtszekerheid, 
gediend zijn met de codificatie – met ten minste een kleine wijziging – van 
dit oorspronkelijke ontwerpartikel. Hierdoor zou de Hoge Raad ook niet 
meer in de rol van wetgever-plaatsvervanger hoeven op te treden.
Van belang is dat voor eens en altijd wordt uigemaakt dat het gaat om het 
gerechtvaardigde vertrouwen van de wederpartij in het totstandkomen 
van de overeenkomst, en niet ‘enigerlei’, een ‘dergelijke’ of ‘een’ overeen-
komst, zoals in het ontwerpartikel was opgenomen. De discussie hierover 
in de doctrine naar aanleiding van de inconsistente woordkeuze van de 
Hoge Raad kan dan eindelijk worden gesloten.

Wat de geschikte plaats voor de wetsbepaling in het Burgerlijk Wetboek 
betreft, is het waardevol de context van het onrechtmatigedaadsrecht in 
overweging te nemen en dus in concreto positionering in titel 3 van Boek 6. 
Hiermee wordt dan aansluiting gezocht bij de communautaire benadering, 
die tendeert naar de onrechtmatige daad als grondslag. Bovendien zou deze 
positionering automatisch een hoge drempel geven voor toekenning van 
het positief contractsbelang, zoals deze door de Hoge Raad blijkens zijn laat-
ste uitspraken wordt voorgestaan.

Ik pleit hier dan ook voor een eerherstel van artikel 6.5.2.8a NBW, onder 
opname van de voorgestelde wijziging en plaatsing in een andere ‘setting’. 
Naar mijn inschatting mag de codificatie van die norm gezien de huidige 
stand van het recht dit keer op acceptatie rekenen. Misschien geen liefde op 
het eerste gezicht, maar dan toch een verstandshuwelijk.
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