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Sweatshops – fabrieken gekenmerkt door lage lonen, 
lange werkdagen, onvoorspelbare werktijden, on-
betaalde overuren en een ongezonde en gevaarlijke 
werkomgeving – zijn onderwerp van morele veront-
waardiging. Bedrijven die producten in sweatshops 
laten produceren, worden scherp bekritiseerd. Winst 
maken ten koste van anderen die al slecht af zijn is 
onacceptabel, zo is de gedachte. Maar is een consu-
mentenaankoop van een sweatshop-product eigenlijk 
wel normaal, acceptabel marktgedrag? En hoe zou 
het contractenrecht dergelijke consumentenkoop-
overeenkomsten moeten beoordelen?

1 Introductie 
Op 24 april 2013 kwamen in Bangladesh meer dan 
1100 mensen om, doordat het gebouw waarin zij 
werkten, het Rana Plaza, instortte. De slachtoffers 
waren arbeiders, voornamelijk vrouwen, werkzaam 
in de kledingfabrieken die in het gebouw gevestigd 
waren. De ramp was enige tijd voorpaginanieuws 
en de erbarmelijke omstandigheden waaronder de 
arbeiders kleding maakten leidden tot scherpe kritiek 
en morele verontwaardiging. De kritiek richtte zich 
vooral tot de kledingbedrijven die in het Rana Plaza 
hun producten lieten produceren.1 Het afdwingen van 

een zo laag mogelijke productieprijs door westerse 
bedrijven mag niet leiden tot erbarmelijke productie-
omstandigheden elders, aldus de publieke opinie. De 
kledingindustrie is al jaren doelwit van kritiek, omdat 
sweatshops er structureel deel uitmaken van het 
productieproces. Het ‘Rana Plaza’ is dan ook geen 
verwijzing naar een op zichzelf staande ramp, maar 
eerder een voorbeeld van de wijze waarop veel van 
onze kleding gemaakt wordt. De geuite kritiek op 
de betrokken bedrijven is bovendien exemplarisch 
voor de manier waarop tal van andere bedrijven in 
opspraak zijn gekomen naar aanleiding van de pro-
ductieomstandigheden waaronder zij hun producten 
laten produceren. Zo zorgde tijdens het schrijven van 
mijn proefschrift een reeks van zelfmoorden en de 
dreiging van een collectieve zelfmoordactie bij Fox-
conn (een leverancier van Apple en Microsoft) voor 
een storm van kritiek. De arbeiders zouden door de 
productieomstandigheden, die als inhumaan en mo-
reel verwerpelijk werden aangemerkt, tot zelfmoord 
worden gedreven.2

De voorkeur van de consument 
wordt geaccepteerd en het 
kopen van een product dat 
gemaakt is onder erbarmelijke 
omstandigheden lijkt te 
worden gezien als normaal en 
acceptabel marktgedrag

De enorme verontwaardiging die de problematiek 
van erbarmelijke productieomstandigheden oproept, 
komt mede voort uit het feit dat de kosten voor 
fatsoenlijke omstandigheden worden afgewenteld 
op individuen die al slecht af zijn. Het beeld van een 
succesvol westers bedrijf dat winst maakt over de 
rug van arme mensen elders zorgt voor de nodige 

* Mr.dr. L.K.L. Tjon Soei Len is 
als postdoctoraal onderzoe-
ker verbonden aan het Centre 
for the Study of European 
Contract Law van de Univer-
siteit van Amsterdam.

1 Zie bijvoorbeeld: J.A. 
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ophef. Terwijl deze bedrijven worden bekritiseerd 
wegens het afdwingen van een zo laag mogelijke 
productieprijs, blijven zij toch zeer succesvol. De 
kritiek en de gevreesde reputatieschade doen niet af 
aan de populariteit van hun producten onder Euro-
pese consumenten. De keuze van de consument om 
bijvoorbeeld producten voor een zo laag mogelijke 
prijs of een bepaald merkproduct te kopen, wordt 
niet in verband gebracht met de omstandigheden 
waaronder het product wordt gemaakt. De voorkeur 
van de consument wordt geaccepteerd en het kopen 
van een product dat gemaakt is onder erbarmelijke 
omstandigheden lijkt te worden gezien als normaal 
en acceptabel marktgedrag. Het feit dat ook de 
consument profiteert van het afwentelen van de 
kosten voor fatsoenlijke productieomstandig heden 
op degenen die de producten maken – de prijs is 
bijvoorbeeld lager en de producten zijn eerder of 
tijdig beschikbaar – wordt in de publieke opinie veel 
minder aan de kaak gesteld. 

De aandacht in het juridisch discours ten aan-
zien van erbarmelijke productieomstandigheden 
elders gaat eveneens hoofdzakelijk uit naar de rol 
van bedrijven; ter illustratie valt in eerste instantie te 
denken aan de opkomst van en aandacht voor de 
term ‘maatschappelijk verantwoord ondernemen’.3 
Vanuit dat oogpunt zijn de relevante privaatrechte-
lijke vraagstukken vooral te vinden in het aanspra-
kelijkheidsrecht; wie kan bijvoorbeeld aansprakelijk 
worden gesteld voor mogelijke schade veroorzaakt in 
de productie keten? Ook in het contractenrecht roept 
de problematiek vragen op: kan de consument zich 
bijvoorbeeld beroepen op non-conformiteit wanneer 
een bedrijf de verwachting wekt dat haar produc-
ten op maatschappelijk verantwoordelijke wijze zijn 
gemaakt, maar dit achteraf niet het geval blijkt te zijn? 
Deze laatste vraag is relevant wanneer men aan-
neemt dat de consument in casu een voorkeur heeft 
voor verantwoordelijke productieomstandigheden, 
want alleen dan heeft de redelijke verwachting van 
de consument contractenrechtelijke relevantie met 
betrekking tot non-conformiteit. 

Stel dat zowel de 
consument als de verkoper 
weten dat een kledingstuk 
gemaakt is onder erbarmelijke 
omstandigheden, en zij toch een 
consumentenkoopovereenkomst 
sluiten. Moet dergelijk marktgedrag 
dan wel als normaal en acceptabel 
worden beschouwd?

Maar wat als de consument onverschillig is ten 
opzichte van de productieomstandigheden, of mid-
dels een voorkeur voor een zo laag mogelijke prijs 
eigenlijk het goedkoopst mogelijke productiealterna-
tief prefereert? Stel dat zowel de consument als de 
verkoper weten dat een kledingstuk gemaakt is onder 
erbarmelijke omstandigheden, en zij toch een consu-
mentenkoopovereenkomst sluiten. Een sweatshop-
product is voor die betreffende consument geenszins 

non-conform. Moet dergelijk marktgedrag dan wel als 
normaal en acceptabel worden beschouwd? In het 
kader van mijn proefschrift dient deze hypothetische 
casus als voorbeeld om vragen op te werpen ten 
aanzien van de minimumeisen die het contracten-
recht stelt aan het gedrag van private partijen op de 
markt binnen de Europese Unie. In de termen van 
het contractenrecht gaat het hier in de eerste plaats 
om de normatieve vraag of een dergelijke weder-
zijds voordelige overeenkomst zou moeten worden 
beschouwd als een geldig contract binnen de EU. In 
de tweede plaats gaat het om de positiefrechtelijke 
vraag of hier wel sprake is van een overeenkomst die 
door het recht als geldig wordt aangemerkt en op 
basis waarvan de partijen in principe, en indien nodig, 
de nakoming kunnen afdwingen door het inroepen 
van staatsmacht. In het licht van de morele veront-
waardiging die het instorten van het Rana Plaza 
en de talloze andere voorbeelden van erbarmelijke 
productieomstandigheden hebben opgeroepen, kan 
men zich namelijk afvragen of we hier niet van een 
immorele, en om die reden ongeldige overeenkomst 
moeten spreken. Deze bijdrage geeft een beknopte 
weergave van de methodologische kaders waarbin-
nen deze normatieve en positiefrechtelijke vragen zijn 
beantwoord. Tot slot wordt kort besproken wat de 
geïntegreerde onderzoeksresultaten bijdragen aan 
het debat over de ontwikkeling van contractenrecht 
op Europees niveau. 

Het contractenrecht drukt 
uit onder welke voorwaarden 
private partijen de hulp van 
de staat kunnen inroepen 
bij het verwezenlijken en 
afdwingen van afspraken die 
zij met anderen maken

2 Een capabilities-benadering van minimaal 
rechtvaardig contractenrecht
Het contractenrecht is het rechtsgebied dat de nor-
men van een samenleving weerspiegelt ten aanzien 
van wat als acceptabel en onacceptabel handelen 
op de markt moet worden beschouwd.4 Als zodanig 
weerspiegelt het contractenrecht een visie op een 
rechtvaardige markt. Soms druist het gedrag van 
contractspartijen in tegen de fundamentele waarden 
en normen van een samenleving. Een afspraak, of de 
voorzienbare gevolgen van de afspraak, kan in strijd 
zijn met de minimale voorwaarden die het recht stelt 
aan het beschikbaar stellen van staatsmacht voor 
het verwezenlijken van private doeleinden. Hoewel 
het contractenrecht vaak wordt beschreven aan de 
hand van het beginsel van contractsvrijheid – partijen 
zijn in principe vrij om een overeenkomst te sluiten 
of niet, te kiezen met wie zij iets overeenkomen en 
wat de inhoud is van die overeenkomst – wordt de 
interpretatie van wat die vrijheid inhoudt dus mede 
bepaald door de visie op een rechtvaardige markt. 
Het contractenrecht drukt uit onder welke voorwaar-
den private partijen de hulp van de staat kunnen 
inroepen bij het verwezenlijken en afdwingen van 
afspraken die zij met anderen maken. Afspraken die 

3 Zie bijvoorbeeld de pread-
viezen van A.J.A.J. Eijsbouts, 
F.G.H. Kristen, J.M. de Jongh, 
A.J.P. Schild en L. Timmer-
man in Maatschappelijk 
Verantwoord Ondernemen 
(Handelingen Nederlandse 
Juristen-Vereniging 2010), 
Deventer: Kluwer 2010 en de 
oraties van C. van Dam, On-
derneming & Mensenrechten 
(oratie Utrecht), Den Haag: 
Boom Juridische Uitgevers 
2008; A.G. Castermans, 
De Burger in het Burgerlijk 
Recht. Of de eigenschap-
pen van perensap (oratie 
Leiden), Den Haag: Boom 
Juridische Uitgevers 2009 en 
T.F.E. Tjong Tjin Tai, Over de 
grenzen van het privaatrecht 
(oratie Tilburg), Tilburg: 
Tilburg University 2011.

4 H. Collins, The Law of Con-
tract, Cambridge: Cambridge 
University Press 2003.
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indruisen tegen de waarden die als fundamenteel 
worden beschouwd in een samenleving kunnen 
bijvoorbeeld niet via het recht worden verwezenlijkt 
(denk aan een afspraak om iemand te laten vermoor-
den). Deze voorwaarden hebben ook betrekking op 
de mogelijke negatieve implicaties die het handelen 
van private partijen kan hebben voor anderen of voor 
de samenleving als geheel. In sommige gevallen 
gedragen private partijen zich op een manier die de 
staat niet wil onderschrijven of wil helpen verwezen-
lijken middels haar eigen macht, omdat de implicaties 
voor anderen als onacceptabel worden beschouwd. 
Het gedrag van consumenten op de markt is niet uit-
gezonderd van deze fundamentele voorwaarden, dat 
wil zeggen van de contractenrechtelijke geldigheids-
vereisten die het recht stelt aan de beschikbaarheid 
van staatsmacht voor het verwezenlijken van private 
activiteiten. 

Ik beargumenteer dat de 
standaard van minimale 
rechtvaardigheid ook implicaties 
heeft voor de regels van het 
contractenrecht die de geldigheid 
van het contract betreffen

De beantwoording van de normatieve vraag hoe 
het contractenrecht in de Europese Unie zich zou 
moeten verhouden tot bijvoorbeeld een consumen-
tenaankoop van een sweatshop-product, vereist op 
methodologische gronden een navolgbare norma-
tieve standaard. De stelling die ik in mijn proefschrift 
verdedig, is dat het hier inderdaad om een ongeldige 
overeenkomst zou moeten gaan wanneer wij het 
contractenrecht bezien vanuit een capabilities-
benadering van minimale rechtvaardigheid.5 In mijn 
proefschrift bespreek ik wat vanuit deze capabilities-
benadering de rol van contractenrechtelijke geldig-
heidsvereisten en de standaard van contractuele 
immoraliteit is, binnen een samenleving die een 
minimumniveau van rechtvaardigheid nastreeft. Op 
basis van Nussbaums capabilities-theorie moet een 
samenleving beoordeeld worden aan de hand van 
de werkelijke mogelijkheden die individuen hebben 
om waardevolle dingen te kunnen doen en zijn, dat 
wil zeggen, op basis van individuele capabilities.6 Als 
basis voor een oordeel over minimale rechtvaardig-
heid in een samenleving articuleert Nussbaum een 
aantal centrale capabilities die tot een menswaardig 
minimumniveau moeten worden gegarandeerd voor 
elk individu. De rol van de staat is om voor ieder 
individu een menswaardig minimumniveau van deze 
centrale capabilities te verzekeren en te bevorderen. 
In mijn proefschrift bespreek ik de verschillende 
onderdelen van Nussbaums theorie en de plaats die 
we vanuit dat perspectief aan de markt moeten toe-
kennen als onderdeel van de basisstructuur van een 
samenleving. Dat laatste is van belang, omdat binnen 
Nussbaums capabilities-theorie deze basisstructuur 
van een samenleving minimale rechtvaardigheid moet 
garanderen. Ik beargumenteer dat de standaard van 
minimale rechtvaardigheid ook implicaties heeft voor 
de regels van het contractenrecht die de geldigheid 
van het contract betreffen. Hoewel de abstracte 

theorie van Nussbaum niets zegt over het contrac-
tenrecht als zodanig, moeten we in onze huidige 
samenleving onderkennen dat het uitmaakt hoe 
contractuele vrijheid eruitziet in termen van centrale 
capabilities en menselijke waardigheid, dat wil zeg-
gen, dat het uitmaakt welke geldigheidsvereisten er 
worden gesteld aan overeenkomsten tussen private 
partijen. Indien een samenleving streeft naar minimale 
rechtvaardigheid is het onverenigbaar met de rol van 
de staat om haar macht te verlenen voor het verwe-
zenlijken van overeenkomsten tussen private partijen 
die afbreuk doen aan een menswaardig niveau van 
de centrale capabilities van partijen zelf, of die van 
anderen. Bij de beoordeling van de geldigheid van 
een overeenkomst op morele gronden is de vraag 
irrelevant of de betreffende anderen zich binnen of 
buiten de nationale landgrenzen bevinden. 

Wanneer de geldigheidsvereisten binnen het 
contractenrecht vanuit een capabilities-benadering 
van minimale rechtvaardigheid worden bezien, zou 
de staat dus geen staatsmacht beschikbaar moeten 
stellen voor het verwezenlijken van overeenkomsten 
die afbreuk doen aan een menswaardig niveau van 
de centrale capabilities van anderen, onafhankelijk 
van waar zij zich bevinden. Wat valt nu vanuit een 
capabilities-benadering te zeggen over sweatshop-
productieomstandigheden? In mijn proefschrift 
bespreek ik naast de berichtgeving ook verschillende 
studies omtrent sweatshops in de kledingindustrie, 
en de argumenten voor en tegen sweatshops die 
in het debat over de morele status van sweatshops 
naar voren zijn gebracht.7 Hoewel hieruit volgt dat 
een precieze definitie notoir moeilijk te formuleren is, 
gaat het bij een sweatshop om slechte productieom-
standigheden (laag loon, lange en onvoorspelbare 
werktijden en een ongezonde en gevaarlijke werkom-
geving), in combinatie met een regime dat structureel 
door elementen van dwang, vernedering en intimida-
tie wordt gekenmerkt. Vanuit een capabilities-bena-
dering zijn dergelijke omstandigheden onverenigbaar 
met het vermogen om te kunnen werken op een 
menswaardige manier. Mensen die in sweatshops 
werken worden bijvoorbeeld niet in staat gesteld om 
op enige wijze invloed uit te oefenen op de omstan-
digheden van hun werk en zij worden beperkt in hun 
mogelijkheden om sociale interacties met anderen 
te hebben en op die wijze relaties met anderen op te 
bouwen. Op zichzelf hoeven dergelijke omstandig-
heden niet problematisch te zijn vanuit een capa-
bilities-benadering. Wanneer mensen bijvoorbeeld 
andere waardevolle alternatieven hebben en vanuit 
die vrijheid toch verkiezen om in een sweatshop te 
werken, dan duiden dergelijke omstandigheden niet 
noodzakelijkerwijs op een gebrek aan een menswaar-
dig minimumniveau van capabilities. Het blijkt echter 
dat die vrijheid vaak ontbreekt en dat mensen die in 
sweatshops werken vaak geen alternatieve opties 
(meer) hebben.8 In deze context is het regime dat 
sweatshop-omstandigheden kenmerkt problema-
tisch vanuit een capabilities-perspectief. Maar hoe 
verhouden deze problematische sweatshop-omstan-
digheden zich nu tot bijvoorbeeld een consumen-
tenaankoop van een product dat gemaakt is onder 
dergelijke omstandigheden? Een sweatshop-regime 
heeft tot doel de bestellingen van (westerse) bedrij-
ven zo snel en goedkoop mogelijk te vervullen en 
mogelijke vertragingen, bijvoorbeeld door collectieve 
protesten, te voorkomen. Degenen die in sweatshops 

5 Het concept ‘capabilities’ 
wordt voor verschillende 
doeleinden en binnen ver-
schillende theorieën gebruikt. 
Wanneer ik hier refereer aan 
‘een capabilities-benadering’ 
doel ik op de specifieke 
bespreking van de implicaties 
van Nussbaums capabilities-
theorie voor het contrac-
tenrecht, zoals ik dat in mijn 
proefschrift behandel.

6 M. Nussbaum, Women 
and Human Development, 
Cambridge: Cambridge 
University Press 2000 en 
M. Nussbaum, Frontiers of 
Justice, Cambridge: Harvard 
University Press 2006.

7 Het gaat hier met name om 
economische argumenten 
voor sweatshops die zich 
richten op de vrijwillige 
keuze van mensen om in een 
sweatshop te werken en het 
standpunt dat deze keuze 
voor hen het best mogelijke 
alternatief is. Argumenten 
die zich tegen sweatshops 
richten kwalificeren sweat-
shops vaak als uitbuiting of 
benadrukken het belang van 
de achterliggende, onrecht-
vaardige omstandigheden 
waaronder mensen die in een 
sweatshop werken een keuze 
moeten maken. 

8 Veel mensen (vaak arme im-
migranten) die in sweatshops 
werken zijn een geldlening 
aangegaan om de eerste 
kosten (reiskosten/huisves-
ting) te kunnen betalen, met 
de hoop deze lening af te 
kunnen betalen nadat zij be-
gonnen zijn met hun werk. De 
lage lonen en hoge kosten 
voor bijvoorbeeld de rente, 
huisvesting en maaltijden 
zorgen er echter voor dat het 
lang duurt voordat zij deze 
leningen kunnen afbetalen.
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werken, zijn vanuit dat perspectief slechts instru-
menteel voor het vervullen van de bestellingen van 
bedrijven en het leveren van goedkope producten 
aan de consument. De afspraken die consumenten 
maken met winkeliers op de markt zijn niet los te zien 
van deze productieomstandigheden: degenen die in 
sweatshops werken, zijn instrumenteel voor het vol-
doen van de contractuele voorwaarden (het leveren 
van een bepaald product, op een bepaald moment, 
voor een bepaalde prijs). De consument profiteert 
van sweatshop-productieomstandigheden doordat 
deze omstandigheden de voorwaarden waaronder 
consumenten deze producten kunnen kopen mogelijk 
maken. Vanuit een capabilities-benadering van 
contractenrecht en de minimumeisen die daarbin-
nen gesteld moet worden aan het gedrag van private 
partijen op de markt, zouden dergelijke overeenkom-
sten dus niet met behulp van staatsmacht verwezen-
lijkt moeten worden. Hoe verhoudt dit zich tot het 
contractenrecht dat daadwerkelijk van toepassing is 
op de markt in de Europese Unie?

Op basis van eerdere rechtspraak 
kan onder het Nederlandse recht 
een overeenkomst nietig zijn 
wanneer de voorzienbare gevolgen 
van een overeenkomst de 
uitbuiting van anderen bevorderen 
of met zich meebrengen

3 Contractuele immoraliteit op de Europese 
interne markt 
Deze positiefrechtelijke vraag beantwoord ik in mijn 
proefschrift op basis van een rechtsvergelijkende me-
thodologie, waarbij ik het contractenrecht zoals dat 
in Nederland, Duitsland, Frankrijk en Engeland geldt 
bespreek aan de hand van een hypothetische casus. 
Tevens behandel ik de mogelijk in de toekomst gel-
dende Europese regels op dit gebied (zie hieronder). 
De hypothetische casus beschrijft een wederzijds 
voordelige overeenkomst tussen een consument en 
winkelier. De consument koopt kleding die gemaakt is 
in een sweatshop buiten Europa en de casus veron-
derstelt kennis van contractspartijen ten aanzien van 
deze productieomstandigheden. Uit de resultaten van 
het onderzoek blijkt dat het nog maar zeer de vraag 
is of een rechter op basis van het huidige contracten-
recht tot de conclusie zou komen dat een dergelijke 
overeenkomst daadwerkelijk ongeldig is op basis van 
immoraliteit. Strikt genomen is het positiefrechtelijke 
antwoord voor alle rechtsstelsels ontkennend, omdat 
een dergelijke casus nog niet eerder voor de rechter 
is gekomen. Hoewel ook de waarschijnlijkheid van 
een immoreel en dus ongeldig contract laag is, zijn 
er binnen de onderzochte rechtsstelsels verschil-
lende aanknopingspunten te vinden die erop duiden 
dat een dergelijk contract als immoreel en daarom 
ongeldig kan worden beschouwd. In ieder geval 
stellen al deze rechtsstelsels minimumeisen aan de 
geldigheid van contractuele afspraken die betrekking 
hebben op de belangen van anderen en de samen-
leving als geheel.9 In het bijzonder het Nederlandse 
recht biedt hiertoe een gearticuleerde mogelijkheid 

op basis van artikel 3:40 lid 1 BW. Dit artikel stelt 
dat een rechtshandeling (in casu de overeenkomst) 
nietig is wanneer haar inhoud of strekking in strijd 
is met de goede zeden of de openbare orde. De 
strekking van een overeenkomst betreft ook de 
voorzienbare gevolgen voor anderen of de samenle-
ving als geheel.10 Op basis van eerdere rechtspraak 
kan onder het Nederlandse recht een overeenkomst 
nietig zijn wanneer de voorzienbare gevolgen van een 
overeenkomst de uitbuiting van anderen bevorderen 
of met zich meebrengen. Zo heeft de Hoge Raad de 
eventuele nietigheid van een overeenkomst voor de 
verkoop van de goodwill en de inventaris van een 
seksclub wegens strijd met de goede zeden om 
die reden benoemd.11 Hoewel het in de desbetref-
fende zaak niet om een nietige overeenkomst ging 
(de feiten ten aanzien van de uitbuiting van prosti-
tuees waren niet aangevoerd), illustreert de zaak wel 
de mogelijkheid van nietigheid van een wederzijds 
voordelige overeenkomst op basis van de uitbuiting 
van anderen (niet contractspartijen). Tevens geeft het 
oordeel van de Hoge Raad in deze zaak de verander-
lijke aard van de goede zeden weer: de maatschap-
pelijke ontwikkelingen en met name de verandering 
van de maatschappelijke opvattingen over prostitutie 
werden in de beoordeling van de geldigheid van de 
verkoop van het bordeel meegenomen. Een afspraak 
tussen partijen die voorheen ongeoorloofd was werd 
niet langer als zodanig genormeerd.

De wetgever heeft de invulling 
van de morele minimumeisen 
ten aanzien van de implicaties 
van contractuele afspraken 
voor anderen aan de rechter 
overgelaten. Het blijft echter de 
vraag of Nederlandse rechters 
het recht in deze richting 
zouden willen ontwikkelen

Voor de hypothetische casus in mijn proefschrift 
geldt dat hoewel een enkele consumentaankoop van 
een product als zodanig niet de productieomstan-
digheden van een sweatshop creëert, de vereiste 
nakoming van een dergelijke overeenkomst wel de 
voortdurende uitbuiting van anderen met zich mee-
brengt. De vraag of sweatshop-omstandigheden als 
zodanig als immoreel moeten worden beschouwd, 
zal naar Nederlands recht worden beantwoord op 
basis van het gedeelde maatschappelijke oordeel 
omtrent hetgeen behoort.12 Hier kan van belang zijn 
wat de publieke opinie is ten opzichte van sweat-
shop-productie en hoe wordt aangekeken tegen het 
afwentelen van kosten van dergelijke productieom-
standigheden op anderen elders. Ook hier geldt dat 
de maatschappelijke opvattingen onderhevig kunnen 
zijn aan verandering. Hierin speelt ook de digitali-
sering van de maatschappij een rol. Geografische 
afstand is steeds minder relevant voor onze kennis 
over de omstandigheden waaronder andere mensen 
leven of over de implicaties van ons eigen handelen 
voor anderen elders. De morele verontwaardiging die 

9 In Nederland op basis van 
art. 3:40 lid 1 Burgerlijk 
Wetboek; in Duitsland op 
basis van Art. 138 lid 1 
Bürgerliches Gesetzbuch; 
in Frankrijk op basis van 
art. 1108 and 1131 van de 
Code Civil des Français en 
in Engeland op basis van 
common law (vaak besproken 
onder public policy en 
illegality).

10 A.S. Hartkamp & C.H. Sie-
burgh, Mr. C. Asser’s Hand-
leiding tot de beoefening van 
het Nederlandse burgerlijk 
recht. 6. Verbintenissenrecht. 
Deel III. Algemeen over-
eenkomstenrecht, Deventer: 
Kluwer 2010, nr. 333.

11 Hoge Raad 2 februari 1990, 
NJ 1991/265 (Sibelo/Lamet; 
Club 13), r.o. 3.3.

12 Asser/Hartkamp & Sieburgh 
6-III* 2010, nr. 330-331.
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bestaat ten aanzien van sweatshops in de media is 
hiervoor mogelijk al een indicatie: het nastreven van 
economisch gewin op basis van uitbuiting van ande-
ren lijkt in strijd te zijn met de fundamentele waarden 
van onze samenleving. De wetgever heeft middels 
artikel 3:40 BW de invulling van de morele minimum-
eisen ten aanzien van de implicaties van contractuele 
afspraken voor anderen aan de rechter overgelaten. 
Het blijft echter de vraag of Nederlandse rechters 
het recht in deze richting zouden willen ontwikkelen. 
Het proefschrift biedt in ieder geval de argumentatie-
structuur die zou kunnen worden gebruikt voor een 
proefproces over dit onderwerp.

4 Conclusie: een bijdrage aan het debat over 
rechtvaardig (Europees) contractenrecht
De antwoorden op de onderzoeksvragen vormen een 
bijdrage aan meer algemene vraagstukken die rele-
vant zijn enerzijds binnen het kader van de ontwik-
kelingen van contractenrecht op Europees niveau en 
anderzijds binnen de algemene privaatrechttheorie. 
Ten aanzien van de privaatrechttheorie draagt dit 
proefschrift bij aan de beantwoording van de vraag of 
het contractenrecht als institutie binnen een samenle-
ving mede verantwoordelijk is voor het creëren (of in 
stand houden) van minimale sociale rechtvaardigheid. 
Door de toepassing van Nussbaums capabilities 
approach, een concrete rechtvaardigheidstheorie, 

op het contractenrecht en de minimale contracten-
rechtelijke geldigheidsvereisten laat het proefschrift 
zien dat het er in termen van rechtvaardigheid toe 
doet welk contractenrecht van toepassing is op de 
markt. Deze conclusie is ook van belang voor de ont-
wikkeling van een contractenrechtelijk instrument dat 
zich op Europees niveau al enige tijd afspeelt. Hoe-
wel het meest omvangrijke project, de ontwikkeling 
van een Europees burgerlijk wetboek, politiek niet 
succesvol is geweest, is de EU ook nu bezig een in-
strument te creëren dat het gedrag van consumenten 
en bedrijven op de interne markt op uniforme wijze 
normeert.13 Dit laatste instrument zal geen morele 
 minimumeisen stellen ten aanzien van het marktge-
drag van contractspartijen ten opzichte van anderen; 
deze beoordeling wordt aan de nationale rechts-
stelsels overgelaten. Op basis van de verschillende 
rechtsstelsels heeft de interne Europese markt echter 
geen uniforme morele grenzen wanneer het gaat over 
de implicaties van het gedrag van private partijen 
op anderen elders. Een capabilities-benadering laat 
echter zien dat het uitmaakt, in termen van rechtvaar-
digheid, welke contractuele geldigheidsvereisten van 
toepassing zijn op de markt. Indien de Europese Unie 
een rechtvaardige interne markt voor ogen heeft, zou 
het vanuit dat oogpunt wenselijk zijn een Europese 
visie te ontwikkelen ten aanzien van de minimumeisen 
die van toepassing zijn op het gedrag van private 
partijen op de interne markt.

13 European Commission, 
Proposal for a Regulation of 
the European Parliament and 
of the Council on a Common 
European Sales Law, Brus-
sels COM (2011) 635 final.


