
UvA-DARE is a service provided by the library of the University of Amsterdam (https://dare.uva.nl)

UvA-DARE (Digital Academic Repository)

Het wijzigen van de arbeidsovereenkomst in vermogensrechtelijk perspectief

Bungener, A.F.

Publication date
2008

Link to publication

Citation for published version (APA):
Bungener, A. F. (2008). Het wijzigen van de arbeidsovereenkomst in vermogensrechtelijk
perspectief. [, Universiteit van Amsterdam].

General rights
It is not permitted to download or to forward/distribute the text or part of it without the consent of the author(s)
and/or copyright holder(s), other than for strictly personal, individual use, unless the work is under an open
content license (like Creative Commons).

Disclaimer/Complaints regulations
If you believe that digital publication of certain material infringes any of your rights or (privacy) interests, please
let the Library know, stating your reasons. In case of a legitimate complaint, the Library will make the material
inaccessible and/or remove it from the website. Please Ask the Library: https://uba.uva.nl/en/contact, or a letter
to: Library of the University of Amsterdam, Secretariat, Singel 425, 1012 WP Amsterdam, The Netherlands. You
will be contacted as soon as possible.

Download date:24 May 2023

https://dare.uva.nl/personal/pure/en/publications/het-wijzigen-van-de-arbeidsovereenkomst-in-vermogensrechtelijk-perspectief(4dd9e6ff-cc8e-4c75-91db-f7b962a149eb).html


.  Inleiding

De rechtsregels voor een overeenkomst staan in Titel  van Boek  en Titel 

 van Boek  . Aan de rechtsregels die specifiek voor bijzondere over-

eenkomsten gelden, wordt in dit hoofdstuk geen aandacht besteed.

Het voornaamste doel van de overeenkomst is het reguleren van ruil en 

de overeenkomst is daartoe ook het middel. De verhouding tussen partijen 

bij een overeenkomst wordt mede beheerst door de in het overeenkom-

stenrecht geldende rechtsbeginselen. Wetgeving is soms ook gebaseerd op 

bepaalde rechtsbeginselen. Dit geldt bijvoorbeeld voor de regeling van ver-

jaringstermijnen, die (mede) is gebaseerd op het beginsel van rechtszeker-

heid. Rechtsbeginselen bieden soms ook een oplossing als de wetgever niets 

heeft geregeld. In het eerste deel van dit hoofdstuk komen het doel van de 

overeenkomst en de rechtsbeginselen aan de orde.

Het tweede deel van dit hoofdstuk omschrijft de rechtsregels die gelden 

voor de totstandkoming van de overeenkomst. Daarbij wordt een onder-

scheid gemaakt tussen de precontractuele fase en de fase waarin daad-

werkelijk een overeenkomst tot stand komt. Ook komen de wilsgebreken 

aan bod, want de overeenkomst is een meerzijdige rechtshandeling die op 

grond van een wilsgebrek kan worden aangetast.

Het derde deel van dit hoofdstuk staat in het teken van theorievorming 

ten aanzien van een aantal bijzondere vormen waarop een verbintenis tot 

stand komt of tot stand zou kunnen komen. Vooral open normen blijken 

bijzondere mogelijkheden te bieden om partijen te binden. De grondslag 

voor een dergelijke binding is weliswaar niet de overeenkomst, het is niette-

min onderdeel van de manier waarop partijen tot elkaar staan in het civiele 

recht, waardoor de bespreking is gerechtvaardigd.

Dit hoofdstuk is van belang voor dit onderzoek, omdat de regels van het 

algemene overeenkomstenrecht door de gelaagde structuur van het  ook 

deels op de arbeidsovereenkomst van toepassing zijn. Overigens is in de 

arbeidsrechtelijke literatuur wel de wens geuit aan deze situatie een einde te 

maken door voor de arbeidsovereenkomst een apart wetboek te realiseren.  

Vooralsnog zijn de regels van het algemene overeenkomstenrecht nog deels 

toepasselijk op de arbeidsovereenkomst, want het ziet er niet naar uit een 

Zie hierover C.J. Loonstra, De arbeidsovereenkomst, in: P.G.J. van den Berg en  

W.A. Zondag, Bijzondere overeenkomsten en het algemene overeenkomstenrecht, SI-EUR-reeks, deel , 

Sanders Instituut/Kluwer , p.  en .



wetboek van de arbeid er op korte termijn zal komen. In paragraaf .  van 

hoofdstuk  wordt nader ingegaan op het wetboek van de arbeid.

.  Het doel van de overeenkomst

Het reguleren van ruil

Het belangrijkste doel van partijen bij een overeenkomst is het reguleren 

van ruil. De overeenkomst is daartoe ook meteen het middel. In de heden-

daagse maatschappij is het belangrijk dat de mogelijkheid bestaat om te 

ruilen en dat de mogelijkheid bestaat dit te reguleren: 

‘Mensen zijn aangewezen op samenleving met elkaar. Teneinde zichzelf en 

de gemeenschap in stand te houden, zijn zij gedwongen met elkaar samen te 

werken en deel te nemen aan de onderlinge uitwisseling van zaken en diensten. 

Omdat in een geordende samenleving een regeling van dit economische verkeer 

onontbeerlijk is, neemt een ieder ook stelselmatig deel aan het rechtsverkeer, 

voornamelijk door het sluiten van overeenkomsten. Overeenkomsten waarmee 

praktisch iedereen in aanraking komt zijn bijv. de overeenkomsten van koop, 

huur, vervoer, verzekering en de arbeidsovereenkomst.’2

Ruil is noodzakelijk om te voorzien in het dagelijks onderhoud. Het komt 

amper voor dat iemand volledig zelfvoorzienend is. De meeste rechts-

subjecten hebben zich in beperkte of verdergaande mate gespecialiseerd. 

Specialisatie heeft tot gevolg dat noodzaak bestaat te ruilen teneinde te 

voorzien in dagelijks onderhoud. Ruilen is niet mogelijk zonder dat er een 

overeenkomst aan ten grondslag ligt. De overeenkomst reguleert dus de 

ruil, is een ‘ruil van prestaties’.

Het belangrijkste doel van partijen bij een overeenkomst is het in goede 

banen leiden van de beoogde ruil. Daarmee is ook het belang van rechts-

subjecten evident. De Wolf omschrijft dit treffend: 

‘Contractuele gebondenheid en contractsvrijheid vormen in iedere samenleving 

belangrijke fundamenten van het contractsbegrip, omdat zij van groot belang 

zijn voor het economisch verkeer en – daardoor – ook voor de algemene 

 

Asser-Harkamp -  ( ), nr. .

J.M. Barendrecht, Contractuele gebondenheid en het beginsel van belangenmaximalisatie, 

in: J.M. Barendrecht, M.A.B. Chao-Duivis, H.A.W. Vermeulen, e.a., Beginselen van contractenrecht, 

Opstellen aangeboden aan mr. B.W.M. Nieskens-Isphording, Deventer: Tjeenk Willink , p. .



welvaart. Een moderne samenleving kan zich daarom geen contractenrecht 

permitteren dat niet voldoet aan de eisen die dat verkeer stelt.’4

De Wolf verbindt contractenrecht met welvaart in een samenleving. Du 

Perron brengt naar voren dat het bestaan van het contractenrecht zelfs 

een positief effect heeft op de welvaart. Doordat de mogelijkheid aanwezig 

is overeenkomsten te sluiten die rechtens afdwingbaar zijn wordt het aan-

tal vrijwillige transacties over het gebruik van goederen naar zijn mening 

vergroot.

Terzijde kan worden opgemerkt dat de ruilovereenkomst ook is geregeld, 

namelijk in art. :  . Daar wordt met ruil bedoeld dat partijen zich 

verbinden elkaar over en weer een zaak – zaken en vermogensrechten – 

in plaats van de andere te geven. Niet iedere overeenkomst is echter een 

ruilovereenkomst, terwijl iedere overeenkomst wel een ruil van prestaties 

beoogt. Prestaties moeten dus zeer ruim worden opgevat. Ook de arbeid 

van een werknemer is een prestatie die hij ruilt tegen loon, maar het is 

geen zaak of een vermogensrecht. Iets ‘nalaten’ is eveneens een prestatie 

die partijen met een overeenkomst kunnen reguleren.

Partijen moeten overeenstemming bereiken over de ruil en over de pres-

taties die het onderwerp zijn van de ruil. Ook als die overeenstemming 

mondeling is of stilzwijgend, is sprake van een overeenkomst. Als bijvoor-

beeld een munt in een automaat wordt gestopt, waardoor een bepaald goed 

wordt geleverd, is sprake van een overeenkomst.

Het is mogelijk dat partijen in de overeenkomst aangeven wat het doel is 

van de overeenkomst. Als er een veelheid aan prestaties wordt afgesproken 

kan het nuttig of noodzakelijk zijn om in meer algemene bewoordingen 

de doelstelling van de partijen vast te leggen. Dit is van belang omdat de 

bedoeling van partijen mede bepalend is voor de inhoudelijke uitleg van 

een overeenkomst.  Duidelijkheid daarover is voor alle partijen van belang 

indien later een conflict zou ontstaan. Bij een eenvoudige overeenkomst, 

zoals de koopovereenkomst voor de meeste roerende zaken, is aandacht 

voor het doel van de overeenkomst minder noodzakelijk.

A.L. de Wolf, De spanning van de contractsband in het bestaande en komende recht, in: 

Honderd jaar rechtsleven NJV - , Zwolle: Tjeenk Willink, p. .

E. du Perron, ‘De rechtseconomische analyse van het verbintenissenrecht’, AA  ( ) 

, p. .

  maart , NJ ,  (Ermes/Haviltex).



Iedere overeenkomst heeft als kenmerk dat één (of meer) verbintenis(sen) 

wordt aangegaan, zie art. :  . In de toelichting over het ontwerp van 

boek   staat:

‘Het ontwerp neemt als uitgangspunt, dat alleen bij die rechtsplichten, waar-

mee een subjectief vermogensrecht correspondeert van degene jegens wie de 

rechtsplicht bestaat, wordt gesproken van verbintenissen. Bij een verbintenis 

staat tegenover de rechtsplicht van de één een vorderingsrecht van de ander, 

dat een bestanddeel van diens vermogen is, en in het algemeen overdraagbaar 

en executabel is.’

Het aangaan van een verbintenis leidt altijd tot een vermogensverschuiving. 

Na het aangaan heeft een partij een vorderingsrecht gekregen als bestand-

deel van zijn vermogen en ten koste van de wederpartij. Een partij kan niet 

meer vrij beschikken over de prestatie die onderwerp is geworden van een 

verbintenis met een andere partij.

Afdwingbaarheid

De afdwingbaarheid is een belangrijke reden voor partijen, zelfs een doel 

op zich, om een overeenkomst te sluiten. Door aan een overeenkomst 

verbindende kracht toe te kennen en de mogelijkheid te creëren overeen-

komsten in rechte af te dwingen wordt het doel, namelijk het reguleren van 

ruil, op succesvolle wijze bereikt. De afdwingbaarheid is onderdeel van het 

reguleren. Rechtssubjecten hebben behoefte aan goed functionerend over-

eenkomstenrecht en de afdwingbaarheid van een overeenkomst is daarvan 

een belangrijk aspect. 

De afdwingbaarheid is sterk verbonden met bewijsbaarheid. Partijen 

doen er verstandig aan hun bewijspositie sterk te maken, bijvoorbeeld door 

alles schriftelijk vast te leggen of door een aantal getuigen mee te nemen. 

Naarmate de belangen groter zijn, zijn partijen er meer bij gebaat om hun 

bewijspositie goed in te kleden. Soms stelt de wet vormvoorschriften, bij-

voorbeeld dat een authentieke akte is vereist voor een bepaalde rechtshan-

deling. Een authentieke akte wordt opgemaakt door een daartoe bevoegde 

openbare ambtenaar. Een voorbeeld van een authentieke akte is de akte 

voor de overdracht van onroerende zaken.

De prestaties die partijen over en weer van elkaar verwachten op grond 

van een overeenkomst zijn in ieder geval afdwingbaar als deze opeisbaar 

E.M. Meijers, Ontwerp voor een Nieuw Burgerlijk Wetboek, Toelichting derde gedeelte (boek ), 

’s-Gravenhage: Staatsdrukkerij- en uitgeversbedrijf , p. .

Zie art. :  .



zijn. De opeisbaarheid van de overeenkomst kan in tijd worden uitgesteld. 

In de overeenkomst wordt dan bijvoorbeeld opgenomen dat een bepaalde 

partij op een bepaalde datum uiterlijk dient te presteren of dat een partij 

voor een bepaalde datum niets mag doen. Bij de koop van een onroerende 

zaak is het bijvoorbeeld niet ongebruikelijk dat het object pas op een be-

paalde datum wordt geleverd. Als partijen niets zijn overeengekomen ten 

aanzien van het moment waarop een prestatie opeisbaar is, dan kan er van-

uit worden gegaan dat de prestaties uit de overeenkomst direct opeisbaar 

zijn. Dat betekent ook dat deze direct afdwingbaar zijn. 

De mogelijkheid om een overeenkomst in rechte af te dwingen vereen-

voudigt voor partijen de keuze om overeenkomsten te sluiten waarbij later 

wordt gepresteerd door één of alle partijen. Als de afdwingbaarheid niet 

zou bestaan, zouden partijen er meer bij zijn gebaat om altijd gelijk over 

te steken, teneinde zeker te stellen dat de prestatie van de andere partij ook 

daadwerkelijk wordt verkregen.

Diverse soorten overeenkomsten

De diversiteit aan overeenkomsten die partijen rechtsgeldig kunnen afsluiten 

(en ook daadwerkelijk afsluiten) toont de doelmatigheid aan van de over-

eenkomst als middel om te ruilen. Overeenkomsten zijn het meest probate 

middel om voor zeer verschillende prestaties nadere en ook afdwingbare 

afspraken te maken. Ook een overeenkomst waarin wordt afgesproken dat 

een partij iets nalaat is mogelijk.

Er bestaat een algemeen onderscheid tussen overeenkomsten die voort-

durend zijn of van voorbijgaande aard. Als de overeenkomst teniet gaat 

door het voldoen van de overeengekomen prestatie(s) is deze van voorbij-

gaande aard. Bij een overeenkomst die voortdurend is gaan partijen voor 

een bepaalde of onbepaalde tijd een rechtsbetrekking (duurovereenkomst) 

met elkaar aan. Tijdens de duur van de rechtsbetrekking kunnen partijen 

elkaar (of kan één van partijen de andere partij) aanspreken op de overeen-

gekomen prestatie(s). Het enkel presteren doet de rechtsbetrekking dus niet 

eindigen. In dit proefschrift ligt de nadruk op duurovereenkomsten.

Ondanks dat de arbeidsovereenkomst, de huurovereenkomst, de pacht-

overeenkomst, de consumentenkoop (garantie), enz. allemaal duurovereen-

komsten zijn, bestaat er een verschil in de uitleg ervan. Alle omstandighe-

den van het geval wegen mee en de uitleg is per overeenkomst verschillend. 

Het vergelijken van verschillende soorten duurovereenkomsten is daarom 

niet altijd mogelijk, maar soms wel mogelijk en zinvol. In dit proefschrift 

Zie hierover E. du Perron, ‘De rechtseconomische analyse van het verbintenissenrecht’, 

AA  ( ) , p. .



staat derhalve de vergelijking centraal tussen de basissystematiek van het 

algemene , die voor iedere overeenkomst geldt, met één bijzondere over-

eenkomst, namelijk de arbeidsovereenkomst waarbij soms een vergelijking 

wordt gemaakt met andere bijzondere overeenkomsten.

Smits brengt naar voren dat in de literatuur wordt gesproken van een toe-

nemende differentiatie in het overeenkomstenrecht, namelijk ‘een differen-

tiatie naar soorten contractanten (bijvoorbeeld al dan niet zijnde consument), 

naar contracten die geheel autonoom zijn of die samenhangen met andere 

naar op de situatie toegesneden rechtsgevolgen.’  Verder stelt hij dat het 

nut van een algemeen deel van het overeenkomstenrecht wordt betwijfeld. 

Daarbij komt aan de orde ‘of de bijzondere overeenkomsten niet inmiddels 

zozeer een eigen leven hebben verkregen dat het algemeen deel nog slechts 

een lege huls vormt zonder veel inlichtende waarde voor de praktijk.’

De aard van de prestatie draagt bij aan de kwalificatie van de over-

eenkomst. Indien de prestatie arbeid wordt verricht krachtens een over-

eenkomst, is het aantal overeenkomsten ter regulering van die prestatie al 

beperkt tot drie.  Smits brengt naar voren dat wordt gedifferentieerd naar 

soorten contractanten. De aard van de prestatie is mijns inziens meer van 

belang dan de ‘soort’ contractant. Aan de hand van de prestatie en de ma-

nier waarop en de voorwaarden waaronder deze wordt geleverd is bijvoor-

beeld vast te stellen of iemand een arbeidsovereenkomst heeft gesloten of 

een overeenkomst van opdracht. De soort contractant is dan uiteindelijk te 

bepalen met behulp van de aard van de prestatie, omdat op grond daarvan 

uitsluitsel is te geven over de vraag welke soort overeenkomst partijen be-

ogen te sluiten. Het doel of object van de overeenkomst is doorslaggevend 

in combinatie met de feitelijke uitvoering ervan. 

De kritiek van Smits dat het algemeen deel van het  minder van be-

lang is, deel ik evenmin. In het algemeen deel van het  is een aantal re-

gels opgenomen die van toepassing zijn op de benoemde overeenkomsten. 

Verder blijft er op grond van het algemene overeenkomstenrecht ruimte 

om contracten te sluiten die niet zijn benoemd. Het algemeen deel is een 

uitwerking van het beginsel van contractsvrijheid en is noodzakelijk om te 

voorkomen dat slechts de benoemde overeenkomsten zijn geregeld of zijn 

af te sluiten. De benoemde overeenkomsten zijn er voor alledaagse situa-

J.M. Smits, ‘Kroniek: Algemeen overeenkomstenrecht en verrijkingsrecht op de drempel 

van een nieuwe eeuw’, NTBR  / , p. .

J.M. Smits, ‘Kroniek: Algemeen overeenkomstenrecht en verrijkingsrecht op de drempel 

van een nieuwe eeuw’, NTBR  / , p.  en .

De arbeidsovereenkomst, de overeenkomst van opdracht of de overeenkomst tot 

aanneming van werk.



ties, zoals huur, koop of het verrichten van arbeid in dienstverband.  Het 

uitvoeriger regelen van de benoemde overeenkomsten biedt rechtszeker-

heid en heeft waarde voor de praktijk, maar het beginsel van contractsvrij-

heid heeft dat eveneens. Ook biedt het algemeen overeenkomstenrecht een 

vangnet als onverhoopt blijkt dat partijen niet de benoemde overeenkomst 

hebben gesloten die ze feitelijk beoogden omdat ze niet aan de (wettelijke) 

criteria van de betreffende overeenkomst hebben voldaan.

De mogelijkheid om verschillende soorten overeenkomsten te sluiten, komt 

tegemoet aan de behoefte aan dynamiek die bij rechtssubjecten bestaat. 

Juist bij veel duurovereenkomsten bestaat deze behoefte. Een duurovereen-

komst is geen statische verbintenis, maar een kader waarbinnen partijen 

hun onderlinge rechtsbetrekking regelen. Ook dynamiek is in beginsel con-

tractueel te regelen. Dit kan bijvoorbeeld door een voorbehoud in de over-

eenkomst op te nemen met het recht om de overeenkomst te wijzigen.

Autonomie

Het doel van de overeenkomst  – namelijk het reguleren van ruil – is 

te bereiken doordat de mogelijkheid bestaat om gebruik te maken van de 

contractsvrijheid (autonomie van partijen). De autonomie van partijen, het 

recht op zelfbeschikking, is een noodzakelijke bestaansvoorwaarde voor 

het hedendaagse overeenkomstenrecht. De keuze om een overeenkomst te 

sluiten, maar ook de keuze wat voor overeenkomst partijen sluiten, is geba-

seerd op de autonomie die partijen in beginsel hebben in het civiele recht.

De autonomie is beperkt en de beperking van de autonomie is terug te 

vinden in alle gebieden van het privaatrecht.  Er is sprake van een beperkte 

contractsvrijheid.  Het arbeidsrecht begrenst rechtssubjecten bijvoorbeeld 

ten aanzien van bepaalde onderwerpen die in een arbeidsovereenkomst 

mogen worden opgenomen en ten aanzien van de inhoud van bepaalde 

bedingen.

Tussenconclusie

Het doel van een overeenkomst, of het doel dat partijen ermee hebben 

is mijns inziens een combinatie van een aantal van de bovengenoemde 

factoren: het reguleren van ruil is essentieel en de afdwingbaarheid is dat 

C.J. van Zeben, e.a., Compendium bijzondere overeenkomsten, Deventer: Kluwer , p. .

Zie hierover: M.W. Hesselink, C.E. du Perron en A.F. Salomons (red.), Privaatrecht tussen 

autonomie en solidariteit, Den Haag: Boom Juridische uitgevers , p. .

Zie ook paragraaf . . van dit hoofdstuk.



eveneens. De aard van de prestatie is ook van belang en daarin zit bijvoor-

beeld de keuze vervat voor de soort overeenkomst (huur, arbeid, koop) en 

de keuze voor een duurovereenkomst of een overeenkomst van voorbij-

gaande aard. De keuze om een overeenkomst te sluiten is gebaseerd op de 

autonomie die rechtssubjecten hebben met inachtneming van (dwingende) 

rechtsregels.

.  De in het overeenkomstenrecht geldende 
 rechtsbeginselen

Inleiding

Algemeen erkende rechtsbeginselen zijn van invloed op de verhouding 

tussen contractspartijen. Art. :   bepaalt dat bij de vaststelling van 

wat redelijkheid en billijkheid eisen, rekening moet worden gehouden met 

algemeen erkende rechtsbeginselen, met de in Nederland levende rechts-

overtuigingen en met de maatschappelijke en persoonlijke belangen, die bij 

het gegeven geval zijn betrokken. In het arbeidsrecht werken de rechtsbe-

ginselen eveneens door op grond van art. :  , maar ook op grond van 

art. :  .  

De verhouding tussen de verschillende aspecten van art. :   is niet 

duidelijk bepaald. Bij welk aspect de nadruk ligt, hangt af van de om-

standigheden van het betreffende geval. De rechter dient daarom bij een 

beroep op art. :   tevens aan te geven welke belangen en welke rechts-

beginselen hij heeft laten meewegen.  Ook biedt de terminologie ‘rekening 

houden met’ enige ruimte, het ‘verplicht wel tot iets, maar niet tot veel.’

Uit de parlementaire geschiedenis van :   komt naar voren dat 

moet worden voorkomen dat op subjectieve wijze wordt bepaald wat billijk 

is. Eveneens blijkt dat door een wijziging van de rechtsovertuiging of door 

een wijziging van de maatschappelijke verhoudingen een regel opgehouden 

kan zijn billijk te zijn, terwijl die regel voor een dergelijke wijziging wel als 

billijk werd gezien.

Wat onder algemeen erkende rechtsbeginselen moet worden verstaan 

is niet op voorhand duidelijk. Hartkamp brengt naar voren dat een groot 

deel van de rechtsregels uit het overeenkomstenrecht zijn terug te voeren 

op algemene rechtsbeginselen, waarbij hij rechtsbeginselen ziet als ‘grond-

Vgl G.J.J. Heerma van Voss, Goed werkgeverschap als bron van vernieuwing van het arbeidsrecht, 
e druk, Deventer: Kluwer , p.  e.v. 

Huijgen  (T&C BW), art. :  , aant. .

Aldus C.W. Dubbink, ‘De redelijkheid en billijkheid volgens art. :   ( )’, WPNR 

/ , p.  en WPNR / , p. .

Parl. Gesch. Boek  (Inv. ,  en ), p. .



gedachten’ ofwel de ‘ideologische grondslagen van de rechtsregels’. Hij stelt 

dat een rechtsbeginsel voortkomt uit een ‘algemeen zedelijkheidsoordeel’, 

maar dat ook mogelijk is dat de wetgever een rechtsbeginsel wegens ‘op-

portuniteitsredenen’ heeft gerealiseerd. Verder kan een rechtsbeginsel als 

rechtsregel in de wet zijn opgenomen.

Naar mijn mening is goed te werken met de omschrijving dat een rechts-

beginsel een ‘grondgedachte’ is. Een rechtsbeginsel is een zelfstandige bron 

in het overeenkomstenrecht. Rechtsbeginselen kunnen bijdragen aan de 

interpretatie van rechtsregels, maar ook aan de uitleg van overeenkomsten 

tussen partijen. De rechtsverhouding tussen partijen wordt mede beheerst 

door de redelijkheid en billijkheid en op grond van het net genoemde 

art. :   dient bij de vaststelling van wat de redelijkheid en billijk-

heid eisen mede rekening te worden gehouden met algemeen erkende 

rechtsbeginselen.

Uit art. :   is af te leiden dat slechts met algemeen erkende rechts-

beginselen rekening wordt gehouden. Zowel algemeen erkende rechtsbe-

ginselen die uit de wet als die uit een andere bron zijn afgeleid, vallen 

onder art. :  .  Het vereiste dat een rechtsbeginsel algemeen is erkend 

strookt met het vereiste van rechtszekerheid, maar er bestaat mijns inziens 

minder duidelijkheid wanneer een rechtsbeginsel nu voldoet aan de eis dat 

deze algemeen is erkend. Wiarda brengt naar voren dat men algemeen 

erkende rechtsbeginselen en de in Nederland levende rechtsovertuigingen 

kan vinden ‘gedeeltelijk (…) door onderzoek naar de leidende gedachten 

die ten grondslag liggen aan de gegeven rechtsorde, zoals deze in wetgeving 

en jurisprudentie is gepositiveerd, gedeeltelijk uit hetgeen zich daarin of 

daarnaast uit ons rechtsbesef of zedelijke overtuiging met een onmiddellijke 

evidentie aan ons opdringt.’

Van de meeste bekende rechtsbeginselen staat vast dat zij algemeen 

zijn erkend in de Nederlandse rechtspleging. Hieronder komt een aantal 

daarvan aan de orde, namelijk het beginsel van consensualisme, het begin-

sel van contractsvrijheid, het beginsel van de verbindende kracht van de 

Asser-Hartkamp -  ( ), nr. . Vgl. G.J.J. Heerma van Voss, Goed werkgeverschap als 

bron van vernieuwing van het arbeidsrecht, e druk, Deventer: Kluwer , p.  met verwijzing 

naar Paul Scholten.

C.W. Dubbink, ‘De redelijkheid en billijkheid volgens art. :   ( )’, WPNR / , 

p. .

G.J. Wiarda,  typen van rechtsvinding, vierde druk, bewerkt door T. Koopmans, Deventer: 

W.E.J. Tjeenk Willink , p. .



overeenkomst , het rechtszekerheidsbeginsel, het vertrouwensbeginsel, het 

gelijkheidsbeginsel en het evenredigheidsbeginsel.

Het beginsel van consensualisme

De kern van het beginsel van consensualisme is dat overeenkomsten tot 

stand komen door wilsovereenstemming. In de wet is dit vastgelegd in 

art. :  . Partijen moeten het eens worden over een aantal aspecten. 

Wilsovereenstemming over het feit dat ze met elkaar een overeenkomst 

aangaan is vereist, maar partijen moeten ook wilsovereenstemming hebben 

over de inhoud van de overeenkomst.

Juist de inhoud van de overeenkomst komt soms ter discussie te staan 

als een overeenkomst een langere looptijd heeft. Bij duurovereenkomsten is 

een te rigide opstelling door de partijen niet altijd wenselijk. Dat er bij het 

aangaan van de overeenkomst consensus was over de inhoud van de over-

eenkomst, betekent niet dat bij één van de partijen op een gegeven moment 

niet de behoefte kan ontstaan om de overeenkomst inhoudelijk te wijzigen. 

De manier waarop een wijziging kan worden gerealiseerd is echter beperkt. 

De partij die een wijziging tot stand wil brengen, kan in onderhandeling 

treden met zijn wederpartij en de wijziging voorstellen. De andere partij 

kan echter in beginsel vasthouden aan de oorspronkelijke overeenkomst. 

Ook over de wijziging dient consensus te komen. Als dat niet is te berei-

ken dan kan de partij die de overeenkomst niet in ongewijzigde wil laten 

voortduren niets anders dan opzeggen, tenzij een geslaagd beroep op art. 

:   mogelijk is. 

Bij duurovereenkomsten is mogelijk dat het beginsel dat een overeenkomst 

moet worden nagekomen tot problemen leidt tijdens de looptijd van de 

duurovereenkomst. Strijbos stelt in zijn proefschrift een schema voor ‘dat 

het voortbestaan van een uit een overeenkomst voortvloeiende rechtsrelatie 

doet afhangen van het (juridisch) voortduren van de wilsovereenstemming 

(duurtoestemming).’ Strijbos lijkt van mening te zijn dat wilsovereenstem-

ming permanent aanwezig moet zijn om een overeenkomst te laten voort-

bestaan.  Dit standpunt is niet algemeen overgenomen. Naar mijn mening 

Hartkamp behandelt deze drie beginselen vanwege het fundamentele karakter ervan. Hij 

stelt dat het contractenrecht door deze drie beginselen wordt beheerst. Asser-Hartkamp -  

( ), nr. . In de recente versie is nr.  aangepast. Zie ook J.H.M. van Erp, Contract als 

rechtsbetrekking, Zwolle: W.E.J. Tjeenk Willink , p. .

J.B.M. Vranken, ‘Vertrouwen en rechtszekerheid in het Nederlandse overeenkomstenrecht’, 

TPR , nr. , p. , geeft aan dat vertrouwen en rechtszekerheid volgens de “gangbare 

opinie” tot de fundamentele rechtsbeginselen horen.

J.F.M. Strijbos, Opzegging van duurovereenkomsten, Deventer: Kluwer , p. .



is het enkel niet meer voortduren van de wilsovereenstemming niet vol-

doende om aan te nemen dat de duurovereenkomst niet meer bestaat. De 

wilsovereenstemming bij het aangaan van de duurovereenkomst is essenti-

eel, daarna zijn partijen gebonden en dat blijft zo, ook als partijen dat niet 

willen, totdat partijen de in het recht bestaande beëindigingsmogelijkheden 

hebben gehanteerd of nader hebben onderhandeld en nieuwe voorwaarden 

overeen zijn gekomen. Na het aangaan van een overeenkomst komt aan 

het beginsel van de verbindende kracht van de overeenkomst dus (meestal) 

meer waarde toe dan aan het beginsel van consensualisme.

Het beginsel van contractsvrijheid

Het beginsel van contractsvrijheid vormt een belangrijke basis voor het 

hedendaagse overeenkomstenrecht. Als beginsel is het niet nader opgeno-

men in de wet. Toch is het beginsel algemeen aanvaard.  Sommige schrij-

vers beschouwen de contractsvrijheid als een (ongeschreven) grondrecht.  

Hartkamp geeft het belang aan:

‘Onze samenleving, gegrond op een ruilsysteem van zaken en diensten, is on-

denkbaar zonder een zekere vrijheid tot het aangaan van contractuele betrek-

kingen. Het algemeen belang eist deze contractsvrijheid, doch bepaalt tevens, 

of en in hoeverre deze vrijheid behoort te worden beperkt.’

Het beginsel van contractsvrijheid houdt in dat rechtssubjecten de vrij-

heid hebben om overeen te komen wat men wil en met wie men wil.  Dit 

betekent dat ook een bepaalde onderhandelingsvrijheid bestaat. Als een 

rechtssubject gebruik maakt van zijn contractsvrijheid, dan leidt dat tevens 

tot een beperking van zijn contractsvrijheid, omdat gebondenheid ontstaat 

op grond van de overeenkomst. Het recht biedt regels om die beperking af 

te dwingen door de afdwingbaarheid van contractuele afspraken.

De contractsvrijheid was nooit onbegrensd of onbeperkt. Ten eerste wor-

den partijen beperkt zodra ze gebruik maken van hun contractsvrijheid. Als 

een bepaald object wordt verkocht kan het niet een tweede keer rechtsgel-

dig worden verkocht (en geleverd).  Ten tweede wordt de contractsvrijheid 

beperkt door de wetgever, die voor diverse onderwerpen rechtsregels van 

Asser-Hartkamp -  ( ), nr. . In de recente versie is nr.  aangepast. Zie tevens 

J.H. Nieuwenhuis, Contractsvrijheid, een weerbarstig beginsel, in: T. Hartlief en C.J.J.M. 

Stolker, Contractsvrijheid, Deventer: Kluwer , p.  en . 

Asser-Hartkamp ( ), nr. a.

Asser-Hartkamp -  ( ), nr. . In de recente versie is nr.  vervallen.

Asser-Hartkamp -  ( ), nr. . In de recente versie is nr.  aangepast.

Dit is vooral van belang als later wordt geleverd.



dwingend recht heeft gecreëerd. Ook blijkt dat aan individualisme een 

minder centrale rol toekomt: 

‘Na de verheerlijking uit de eerste helft der vorige eeuw van de vrijheid die 

ieder mens diende te hebben om zijn eigen juridische positie te bepalen, is men 

tot het besef gekomen, dat niet het belang van de enkeling voorop staat, maar 

dat de belangen van de gemeenschap prevaleren.’  

De belangen van de gemeenschap dienen te worden meegewogen bij de 

vraag in hoeverre rechtssubjecten contractsvrijheid hebben. Dit past bij een 

actievere bemoeienis van de overheid met de burgers om bepaalde doelen 

te bereiken, zoals een gemiddeld hoger welzijnsniveau. Beekhuis gaf dit in 

 aan: 

‘We hebben gezien, dat het begrip “overeenkomst” zich hoe langer hoe meer 

heeft geëmancipeerd van de wil van partijen. Naast het oude contractsbegrip 

heeft zich een nieuw begrip ontwikkeld, dat zich kenmerkt, doordat inhoud 

of duur van de contractuele betrekking, ja zelfs het ontstaan ervan, door de 

Overheid wordt beheerst.’

Sinds halverwege de e eeuw is de contractsvrijheid steeds vaker beperkt, 

totdat de overheid enkele jaren geleden de dereguleringstendens inzette.  

In de praktijk is daarvan vooralsnog weinig te merken. Het recht en ook het 

contractenrecht zijn inmiddels zeer complex en verregaande specialisatie 

van juristen is gebruikelijk en noodzakelijk.

De grondslag voor de beperking van de contractsvrijheid is verschillend. 

Meestal is sprake van een ‘algemeen belang’. Op grond van art. :   

zijn de goede zeden en de openbare orde als algemeen belang aan te mer-

ken. Ook is de bescherming van structureel zwakkeren te beschouwen als 

algemeen belang.  In art.   staat dat voor de overheid een taak be-

staat om bescherming te realiseren van sociaal economisch zwakkeren in de 

samenleving. Hoe ver de overheid hierin moet gaan is minder duidelijk.

Dat de bescherming van zwakkeren als algemeen belang is te beschou-

wen, blijkt ook uit de regelgeving voor bijzondere overeenkomsten, zoals de 

A. Pitlo, Het systeem van het Nederlandse privaatrecht, e druk, Arnhem: Gouda Quint bv , 

p.  en . Met vorige eeuw doelt hij op de e eeuw.

J.H. Beekhuis, Contract en contractsvrijheid, rede, Djakarta: Wolters Groningen , p. 

33 Vgl. Kamerstukken   ( ).

Zie A. Pitlo, Het systeem van het Nederlandse privaatrecht, e druk, Arnhem: Gouda Quint 

bv , p. . Pitlo gaat in op de verhouding tussen publiekrecht en privaatrecht. Het 

arbeidsrecht is een voorbeeld waar in beide rechtsgebieden beperkingen zijn gerealiseerd.



arbeidsovereenkomst en de huurovereenkomst. De in het huurrecht opge-

nomen beperkingen op de contractsvrijheid van partijen zijn onderdeel en 

eveneens instrument van het huisvestingsbeleid van de overheid.  Dit komt 

bijvoorbeeld tot uitdrukking in de Huurprijzenwet woonruimte, die door 

de Wijkersloot-Vinke wordt aangemerkt als ‘één van de instrumenten van 

het sociaal-economisch beleid van de overheid in het algemeen en van het 

subsidiebeleid ten aanzien van de volkshuisvesting in het bijzonder.’  

Het ingrijpen door de wetgever is niet alleen beperkt tot het invoeren 

van regelingen voor bijzondere overeenkomsten. Ook in het algemeen ver-

bintenissenrecht zijn regels van dwingend recht te vinden die de bescher-

ming van één van de contractspartijen tot doel hebben. Konijn signaleert 

de tendens in het verbintenissenrecht dat zwakke partijen in toenemende 

mate worden beschermd.  Het is onduidelijk of zij van mening is dat 

deze tendens ook geldt voor het algemeen deel van het vermogensrecht. 

Hartkamp lijkt daar in elk geval wel vanuit te gaan.  Naar mijn mening 

bestaat deze tendens niet voor het algemeen deel van het vermogensrecht 

en is het uitzonderlijk dat bepalingen uit het algemeen deel tot doel hebben 

zwakke partijen te beschermen. De door Konijn genoemde rechtsgebieden 

waarin zwakkeren worden beschermd, zijn op de regeling van de algemene 

voorwaarden na allemaal terug te vinden in een bijzondere regeling van het 

. Juist voor zwakke partijen is de wetgever eerder geneigd een bijzondere 

regeling te treffen. De systematiek van het , met als uitgangspunt het 

gebruik van algemene en bijzondere delen is hiervoor ook geschikt.

De bescherming van zwakkeren gebeurt vaak door middel van onge-

lijkheidscompensatie, hetgeen in de praktijk tot uitdrukking komt door het 

opnemen van regels van dwingend recht, bijvoorbeeld in het arbeidsrecht, 

het huurrecht en het consumentenrecht. 

Het beginsel van de verbindende kracht van de overeenkomst

Het beginsel van de verbindende kracht ziet erop dat partijen die een over-

eenkomst hebben gesloten moeten nakomen hetgeen waartoe ze zich heb-

art.  lid  Grondwet geeft bijvoorbeeld aan dat bevordering van voldoende 

woongelegenheid voorwerp van zorg is van de overheid. Valkhoff beschrijft overheidsingrijpen 

bij huur en verhuur van woonruimte rond de tweede wereldoorlog, Zie J. Valkhoff, Een eeuw 

rechtsontwikkeling, Amsterdam: N.V. De Arbeiderspers , p.  t/m .

C.J. van Zeben, e.a., Compendium bijzondere overeenkomsten, Deventer: Kluwer , p. .

Y. Konijn, Cumulatie of exclusiviteit, Den Haag: Boom Juridische Uitgevers , p. . Zij 

noemt als voorbeelden het arbeidsrecht, huurrecht, consumentenrecht en de regeling van 

algemene voorwaarden (deze is te vinden in het algemene deel van het ).

A.S. Hartkamp, Aard en opzet van het nieuwe vermogensrecht, Deventer: Kluwer , p.  

e.v.



ben verbonden.  Eerder werd uiteengezet dat de afdwingbaarheid van een 

overeenkomst voor partijen een doel op zich is en eigenlijk is te beschou-

wen als een bestaansvoorwaarde voor een samenleving gegrond op ruil.

De grondslag voor de verbindende kracht is moeilijk aan te wijzen vol-

gens Hartkamp, terwijl ‘het beginsel, dat een overeenkomst een rechtsplicht 

schept’, wel vanzelfsprekend wordt geacht.  Mijns inziens is de grondslag 

terug te voeren op het beginsel van contractsvrijheid. Dat beginsel biedt 

rechtssubjecten de mogelijkheid zich te binden, voor zover hun eigen con-

tractsvrijheid dat toestaat. Als de contractsvrijheid niet bestaat of is beperkt, 

dan is de gebondenheid aan een overeenkomst aantastbaar. Een bepaalde 

rechtshandeling is dan bijvoorbeeld achteraf te vernietigen. Zo is een con-

currentiebeding aangegaan door een minderjarige vernietigbaar op grond 

van art. :  lid  .

Het is niet mogelijk een overeenkomst eenzijdig te wijzigen, want dat 

strookt niet met het uitgangspunt dat de overeenkomst verbindende kracht 

heeft. Als wel de mogelijkheid zou bestaan een overeenkomst eenzijdig te 

wijzigen dan zou dat afbreuk doen aan de waarde die een overeenkomst in 

het rechtsverkeer heeft. Partijen kunnen er dan immers niet meer op reke-

nen dat zij de eerder afgesproken prestaties ook daadwerkelijk verkrijgen, 

omdat de andere partij steeds een wijziging zou kunnen realiseren. Als zou 

worden erkend dat partijen een overeenkomst eenzijdig kunnen wijzigen, 

dan zou de overeenkomst dus per definitie zijn doel missen, omdat de ruil 

niet meer is te reguleren.

Het rechtszekerheidsbeginsel

Het recht dient in overeenstemming te zijn met het beginsel van rechtsze-

kerheid. Vranken heeft een preadvies gewijd aan de rechtszekerheid en het 

vertrouwen in het Nederlandse overeenkomstenrecht. Daarin staan aan-

knopingspunten om te bepalen wat er onder rechtszekerheid (en vertrou-

wen) moet worden verstaan:

‘(...) dat vertrouwen en rechtszekerheid bewerkstelligen dat er orde heerst, dat 

de maat van de regels wordt gevolgd en dat men daarop mag afgaan. Alle 

elementen die in de literatuur en rechtspraak bij vertrouwen en rechtszeker-

heid worden genoemd, liggen hierin besloten: duidelijkheid, voorspelbaarheid, 

berekenbaarheid, afdwingbaarheid, verbod van willekeur, eerbiedigen van  

Asser-Hartkamp -  ( ), nr. .

Asser-Hartkamp -  ( ), nr. .



verkregen rechten, honoreren van gewekte verwachtingen en systeemconsistentie, 

mét overgangsregels, bij verandering of aanvulling van recht en rechtspraak.’

De essentie van rechtszekerheid lijkt te zijn dat er ‘orde heerst’ en dat de 

‘maat van de regels wordt gevolgd’. In de wet is dat op verschillende plaat-

sen terug te vinden, zowel binnen het overeenkomstenrecht als daarbuiten. 

Art.  Wet Algemene Bepalingen bepaalt bijvoorbeeld dat de wet alleen 

voor het toekomende verbindt, art.   bepaalt dat feiten alleen strafbaar 

zijn als dat van tevoren is bepaald in een wettelijke strafbepaling en voor 

wetgeving is vereist dat het wordt bekendgemaakt. Materieelrechtelijk is de 

rechtszekerheid ook terug te vinden in diverse wetten. Zo bestaan in het 

burgerlijk recht bepaalde verjaringstermijnen en zijn er bijvoorbeeld termij-

nen waarbinnen rechtssubjecten in hoger beroep moeten gaan. 

Vranken brengt naar voren dat de rechtszekerheid niet veel voorkomt 

in handboeken en ook in de rechtspraak weinig wordt gebruikt (in het 

overeenkomstenrecht vond hij in de periode van  tot  geen enkele 

uitspraak over de rechtszekerheid). Hij verbindt daaraan echter niet de 

conclusie dat het beginsel van weinig belang is.  Verhulp benadrukt het be-

lang van de rechtszekerheid in rechtsgebieden waar het vaak om zwakkere 

partijen gaat. Het is een belangrijk aspect van ongelijkheidscompensatie.

Het beginsel van rechtszekerheid is mijns inziens een dragend beginsel 

in de rechtsorde. Het is de grondslag voor een aantal essentiële bepalingen, 

zoals de bepalingen over verjaring. Ondanks dat weinig informatie over 

het beginsel van rechtszekerheid is te vinden en dit beginsel weinig het 

onderwerp is in procedures, is het belang ervan groot. Wel is het beginsel 

vermoedelijk gemakkelijker in te roepen jegens de overheid dan jegens een 

individuele contractspartij. De wetgever behoort het beginsel bij nieuwe 

regels in acht te nemen en bijvoorbeeld te toetsen of een nieuwe regel geen 

strijd oplevert met bestaande regels.  Soms wordt de rechtszekerheid die in 

bestaande regels is vervat echter opzij gezet, zoals bijvoorbeeld is gebeurd 

met de verjaringstermijn in asbestzaken.  Een ander belang prevaleert dan 

boven de rechtszekerheid van partijen. In asbestzaken prevaleert bijvoor-

beeld dat slachtoffers de mogelijkheid moeten hebben hun schade op de 

veroorzaker te verhalen. De bestaande verjaringstermijn stond daaraan in 

J.B.M. Vranken, ‘Vertrouwen en rechtszekerheid in het Nederlandse overeenkomstenrecht’, 

TPR , nr. , p. .

J.B.M. Vranken, ‘Vertrouwen en rechtszekerheid in het Nederlandse overeenkomstenrecht’, 

TPR , nr. , p. .

E. Verhulp, ‘Uitleg van -bepalingen’, ArA / , p.  en .

Bij het wetsvoorstel over het concurrentiebeding kwam de rechtszekerheid bijvoorbeeld 

aan de orde, zie onder andere Kamerstukken  / ,  , nr. C.

  april , JAR /  (erfg. van Hese/De Schelde).



de weg, gezien de lange incubatietijd voor het ontstaan van de schadelijke 

gevolgen van blootstelling aan asbest.

Rechtszekerheid heeft te maken met voorspelbaarheid en heeft daardoor 

een functie als er een geschil is tussen twee partijen. Door raadpleging van 

de wet en andere rechtsbronnen is mogelijk de uitkomst van een geschil 

in te schatten. Daardoor kan de onderhandelingspositie van partijen nader 

worden bepaald, ook indien het geschil niet in rechte wordt voorgelegd. 

Goede en duidelijke rechtsregels bieden rechtszekerheid en vereenvoudigen 

de keuzes die rechtssubjecten kunnen maken. 

Op grond van het rechtszekerheidsbeginsel kan mijns inziens ook wor-

den gesteld dat tegenstrijdigheid binnen het burgerlijk recht onwenselijk is. 

Bepalingen die tegenstrijdig zijn hebben tot gevolg dat geschillen waarbij 

een beroep wordt gedaan op dergelijke bepalingen, niet goed kunnen wor-

den opgelost. Het is in het kader van de rechtszekerheid na te streven dat 

het recht voor iedere feitelijke constellatie tot één juridische oplossing komt, 

maar in de praktijk is dat minder het geval. De mogelijkheid om in beroep 

te gaan en eventueel beroep in cassatie aan te tekenen draagt wel bij aan 

de rechtszekerheid, omdat uiteindelijk ieder rechtsgeschil daarmee definitief 

tot een oplossing komt. Een nadeel is dat het vaak lang duurt voordat een 

procedure in alle instanties is gevoerd en dat komt de rechtszekerheid voor 

partijen niet ten goede.

Het vertrouwensbeginsel

Het vertrouwensbeginsel, ofwel het beginsel van redelijk vertrouwen, is vol-

gens Vranken ‘diep, breed, zichtbaar en soms al heel lang verankerd in het 

Nederlandse overeenkomstenrecht’.  In de wet is het beginsel uitgewerkt 

op verschillende plaatsen, bijvoorbeeld in art. :  en art. :  .

In het preadvies omschrijft Vranken de volgende kenmerken:

‘de prominente rol van het beginsel van redelijk vertrouwen in het overeen-

komstenrecht van de laatste decennia berust op een combinatie van inhoud 

(normaliteit en samenwerking) en methode (lijst van relevante gezichtspunten), 

welke methode de uitdrukking is van een welbewuste, overigens ook op andere 

terreinen van het vermogensrecht aanvaarde, taakverdeling tussen wetgever en 

rechter.’

J.B.M. Vranken, ‘Vertrouwen en rechtszekerheid in het Nederlandse overeenkomstenrecht’, 

TPR , nr. , p. .

J.B.M. Vranken, ‘Vertrouwen en rechtszekerheid in het Nederlandse overeenkomstenrecht’, 

TPR , nr. , p. .



Onder normaliteit verstaat Vranken dat ‘men in beginsel mag afgaan op 

wat zich aandient, mits hetgeen zich aandient normaal is en men geen 

reden heeft te vermoeden dat het eigenlijk anders (bedoeld) is.’ Bij de sa-

menwerking bedoelt hij dat ‘dat de overeenkomst een wederkerige rechts-

betrekking is en dat daaruit volgt dat partijen tot op zekere hoogte rekening 

moeten houden met elkaars gerechtvaardige belangen’.

In het overeenkomstenrecht is een belangrijke rol weggelegd voor het 

vertrouwensbeginsel. Met behulp van open normen kan er bijvoorbeeld een 

beroep op worden gedaan. Inmiddels zijn er diverse leerstukken ontwikkeld 

die zijn terug te voeren op het vertrouwensbeginsel en niet meer zijn weg te 

denken uit het hedendaagse overeenkomstenrecht, zoals de net genoemde 

regel dat partijen met elkaars belangen rekening moeten houden en de re-

gel dat rechtssubjecten mogen afgaan op bij hen opgewekt gerechtvaardigd 

vertrouwen zoals bepaald in art. :  . Dit artikel is een codificatie van 

het arrest Eelman/Hin uit .

Het gelijkheidsbeginsel

In art.   staat dat gelijke gevallen gelijk moeten worden behandeld. Dat 

is mijns inziens de kern van het gelijkheidsbeginsel. In diverse verdragen en 

in een aantal specifieke wetten is het gelijkheidsbeginsel opgenomen.

Het gelijkheidsbeginsel heeft een centrale plaats in de ontwikkeling van 

het (ook civiele) recht. In diverse concrete normen is het gelijkheidsbeginsel 

ingebed en daardoor kunnen individuele partijen zich erop beroepen. Ook 

is gelijkheid onderdeel van internationaal en nationaal beleid.

In het overeenkomstenrecht bestaat geen algemene verplichting tot ge-

lijke behandeling. De contractsvrijheid en onderhandelingsvrijheid bieden 

ruimte om in gelijke gevallen, dus als bepaalde contractuele wederpartijen 

(nagenoeg) gelijk zijn, toch tot verschillende overeenkomsten met verschil-

lende (ongelijke) prestaties te komen. In bepaalde rechtsgebieden geldt dat 

minder. In het arbeidsrecht moet een werkgever bijvoorbeeld wel rekening 

houden met de normen van gelijke behandeling al geldt daar evenmin in 

absolute zin dat vergelijke gevallen gelijk moeten worden behandeld.

J.B.M. Vranken, ‘Vertrouwen en rechtszekerheid in het Nederlandse overeenkomstenrecht’, 

TPR , nr. , p. . De ‘regel’ voor samenwerking is voor het eerst in   november 

, NJ ,  (Baris/Riezenkamp) tot uitdrukking gebracht.

  december , NJ ,  (Eelman/Hin).

Zie bijvoorbeeld art.  , de Algemene Wet Gelijke Behandeling, art. :  e.v. , 

etc.

  januari , JAR /  (KLM/Parallel Entry). Zie ook R. Holtmaat, ‘Stop de 

inflatie van het discriminatiebegrip!’, NJB  juni , afl. . Zij stelt voor een onderscheid 

te maken tussen discriminatie en ongelijke behandeling.



Een ander aspect dat te maken heeft met het gelijkheidsbeginsel is de 

ongelijkheidscompensatie.  Als een bepaalde soort contractant (de werkne-

mer in het arbeidsrecht) een structureel zwakkere onderhandelingspositie 

heeft, dan wordt deze onderhandelingspositie soms gecompenseerd in de 

wetgeving met behulp van dwingendrechtelijke normen. In het arbeidsrecht 

is dit voor het eerst uitgebreid toegepast. Later zijn ook voor andere zwak-

kere contractspartijen, zoals voor de huurder of de consument, normen 

gerealiseerd om hun zwakke onderhandelingspositie te compenseren.

Het evenredigheidsbeginsel

Het evenredigheidsbeginsel is volgens Hammerstein en Vranken een cen-

traal beginsel in het civiele recht en in ons recht in het algemeen. Het ‘omvat 

elementen van gelijkmatigheid, evenwicht, maat houden en redelijkheid.’  

Het beginsel heeft een relativerende invloed.

Hartlief brengt naar voren dat bij de totstandkoming van het nieuwe  

de relativeringsgedachte een belangrijke rol heeft gespeeld: 

‘Wat houdt de relativeringsgedachte of meer in het algemeen de invloed van 

het evenredigheidsbeginsel in voor ons onderwerp? Het is van groot belang dat 

de wetgever steeds meer oog heeft voor tussenoplossingen, oplossingen die recht 

doen aan de belangen van beide partijen.’

De opmerking van Hartlief lijkt niet geheel in overeenstemming met de 

parlementaire geschiedenis: 

‘Binnen de grenzen getrokken door de wettelijke bepalingen van dwingend 

recht, de goede zeden en de openbare orde, zijn partijen vrij om de inhoud 

en daarmee de rechtsgevolgen van hun overeenkomst naar goeddunken te 

bepalen.’  

Uit dit citaat blijkt niet dat aan de evenredigheid een rol toekomt als par-

tijen een overeenkomst met elkaar aangaan. De contractsvrijheid is echter 

Zie ook het Liber Amicorum voor M.G. Rood: Ongelijkheidscompensatie als roode draad in het 

recht, Deventer: Kluwer .

A. Hammerstein en J.B.M. Vranken, Beëindigen en wijzigen van overeenkomsten, Monografieën 

Nieuw  A , Deventer: Kluwer , p. .

T. Hartlief, ‘Subsidiariteit en proportionaliteit in het contractenrecht?’, AA / , p. . 

Hartlief verwijst in verband met de relativeringsgedachte naar Hartkamp, Aard en opzet van het 

nieuwe vermogensrecht, Deventer: Kluwer , nr. .

C.J. van Zeben, e.a., Parlementaire geschiedenis van het nieuwe burgerlijk wetboek. Algemeen 

gedeelte van het verbintenissenrecht, Boek , Deventer: Kluwer , p. . 



naar mijn mening niet zo groot als het citaat uit de parlementaire geschie-

denis doet vermoeden. Bij de beperkingen die in de parlementaire geschie-

denis op de contractsvrijheid worden gemaakt dienen ook de redelijkheid 

en billijkheid expliciet te worden vermeld. Daarin is weer het beginsel van 

evenredigheid vervat.

Nauw verwant met het evenredigheidbeginsel is het beginsel van iustum 

pretium. Hartlief heeft onderzocht of ons contractenrecht door het beginsel 

van de rechtvaardige prijs wordt beheerst, maar gaat daar niet van uit. Hij 

wijst er onder andere op dat de wanverhouding tussen prestaties op zich 

niet ongewenst is, maar dat de ongelijkwaardigheid van partijen dat wel is. 

‘Slechts de niet in vrijheid totstandgekomen overeenkomst is aantastbaar.’  

Het beginsel van de rechtvaardige prijs is te zien als een ongewenste beper-

king van de contractsvrijheid. De nadruk ligt dus op de totstandkoming van 

de overeenkomst en de daarbij behorende onderhandelingsfase. Partijen 

moeten op grond van gelijkwaardigheid met elkaar kunnen onderhande-

len.  Als dat niet mogelijk is, dan kan ongelijkheidscompensatie noodza-

kelijk zijn.

Snijders stelt dat het beginsel van de rechtvaardige prijs in ‘een markt-

economie als de onze’ een marginale rol speelt. Wel brengt hij naar voren 

dat dit een rol speelt bij bijvoorbeeld het minimumloon en bij de wetgeving 

over huur- en pachtprijzen. De gerechtigheid ‘heeft haar wortels in de 

vrijheid tot ontplooiing van de eigen persoon, ook op vermogensrechtelijk 

terrein.’

De Hoge Raad heeft overigens aangegeven dat de economische machts-

positie van een partij meespeelt:

‘Het hof heeft in dat verband (dat de verzekeraar ten opzichte van apothekers 

een economische machtspositie inneemt) met juistheid vooropgesteld dat Agis 

geen misbruik mag maken van haar economische machtspositie en dat zulks 

meebrengt dat zij een bijzondere zorgvuldigheid in acht heeft te nemen bij de  

T. Hartlief, ‘Het beginsel van de rechtvaardige prijs’, Groninger opmerkingen en mededelingen, 

, p. .

T. Hartlief, ‘Het beginsel van de rechtvaardige prijs’, Groninger opmerkingen en mededelingen, 

, met verwijzing naar Nieuwenhuis. Zie over de iustum pretium leer ook P. Abas, De rol 

van het iustum pretium in het huidige , in: Beginselen van contractenrecht, Opstellen aangeboden 

aan Nieskens-Isphording, Zwolle: W.E.J. Tjeenk Willink .

W. Snijders, Concursus creditorum en de verdelende rechtvaardigheid in het privaatrecht, 

in: M.W. Hesselink, e.a., Privaatrecht tussen autonomie en solidariteit, Den Haag: Boom Juridische 

uitgevers , p. .



bepaling van de prijs die zij bereid is te betalen voor de te leveren hulpmiddelen 

en waaromtrent zij niet wenst te onderhandelen.’

Mijns inziens blijkt hieruit dat partijen met elkaars belangen rekening moe-

ten houden en dat de partij die economisch veel sterker is een bepaalde 

zorgvuldigheid in acht moet nemen tijdens de onderhandelingen.

De verhouding tussen de rechtsbeginselen

Rechtsbeginselen zijn nuttig als het problematisch is een bepaalde rechts-

verhouding (inhoudelijk) nader te kwalificeren. De rechtsbeginselen zijn 

immers als zelfstandige rechtsbron van toepassing naast de rechtsregels. De 

rechtsbeginselen moeten daarbij in onderlinge samenhang worden beke-

ken, omdat tussen de rechtsbeginselen geen voorrangsregels bestaan. Aan 

de hand van de feitelijke omstandigheden kan worden bepaald welk(e) 

beginsel(en) voor het betreffende geval een oplossing bieden.

Uit de aard van de beginselen blijkt wel enigszins hoe de verhouding 

is tussen de beginselen. Na het aangaan van een overeenkomst komt aan 

het beginsel van de verbindende kracht van de overeenkomst meestal 

meer waarde toe dan aan het beginsel van consensualisme. Op het be-

ginsel van verbindende kracht van de overeenkomst wordt soms een nu-

ance gemaakt door het beginsel van redelijk vertrouwen. Gerechtvaardigd 

vertrouwen is echter geen legimitatie om te handelen in strijd met het 

gelijkheidsbeginsel.

Paul Scholten acht de rechtswetenschap mogelijk dankzij het gelijkheids-

beginsel:  

‘Dank zij het gelijkheidsbeginsel in het recht is het rechtswetenschap mogelijk. 

Ik denk nu niet aan rechtsgeschiedenis, of wijsbegeerte of sociologie, doch aan 

de eigenlijke rechtswetenschap, die de regels tot een systeem maakt en uit de 

regels tot de beslissing concludeert. Zij zou zonder het gelijkheidsbeginsel geen 

woord kunnen spreken. Er bleef niets dan chaos van uitspraken en concrete, 

niet te hanteeren verhoudingen.’

Het gelijkheidsbeginsel is noodzakelijk om systematiek te krijgen. Een dui-

delijke systematiek in de regels biedt een zekere voorspelbaarheid over de 

uitkomst van juridische problemen en dat bevordert de rechtszekerheid. 

De plicht tot rechtsgelijkheid biedt vertrouwen en betrekkelijke (rechts-) 

zekerheid dat bij een bepaalde feitelijke constellatie wordt geoordeeld zoals 

  april , NJ ,  (Agis).

P. Scholten, Rechtsbeginselen, Noord-Hollandsche Uitgevers-maatschappij , p. . 



eerder werd geoordeeld. Haak stelt dat in het kader van het handelsverkeer 

de rechtszekerheid wordt bevorderd door het vertrouwensbeginsel. Zonder 

de bescherming van het gerechtvaardigd vertrouwen is er geen handel.

Een partij die in een onevenredige ongelijkwaardige positie verkeert kan 

de onderhandelingsmogelijkheden te veel verstoren, waardoor een spanning 

ontstaat met het evenredigheidbeginsel. De ongelijkheidscompensatie kan 

dan uitkomst bieden. Het gelijkheidsbeginsel en gelijkebehandelingsrecht 

bieden dus een materieelrechtelijke oplossing om te voldoen aan de eisen 

van evenredigheid. Er dient een bepaalde ruilrechtvaardigheid te bestaan, 

maar die gaat niet zo ver als wordt beoogd met het hier niet algemeen 

geldende beginsel van iustum pretium. De beperkt geldende ruilrechtvaar-

digheid is een grondslag voor materieelrechtelijke beschermingsnormen.

Hartlief heeft de verwachting uitgesproken dat de beginselen van sub-

sidiariteit en proportionaliteit (evenredigheid) in het contractenrecht een 

belangrijke rol zullen krijgen.  Dit komt volgens hem voornamelijk door de 

uitbreiding van het sanctiearsenaal. Volgens Hartlief staat de invloed van 

het evenredigheidsbeginsel ‘min of meer haaks op de klassieke uitgangspun-

ten van partij-autonomie en contractsvrijheid.’  Naar mijn mening staat 

het er niet haaks op, maar is toepasselijkheid van het evenredigheidsbegin-

sel te beschouwen als een beperking van de contractsvrijheid. Partijen moe-

ten binnen de contractsvrijheid rekening houden met de redelijkheid en 

billijkheid en daarom kan het onderdeel uitmaken van onderhandelingen 

tussen contractspartijen.

De beginselen van contractsvrijheid en van consensualisme worden op 

grond van de redelijkheid en billijkheid beperkt door andere beginselen. 

Art. :   bepaalt dat een overeenkomst niet alleen de door partijen 

overeengekomen rechtsgevolgen heeft, maar ook die welke naar de aard 

van de overeenkomst, uit de wet, de gewoonte of de eisen van redelijkheid 

en billijkheid voortvloeien. Dit staat geheel los van de wil van partijen, 

ofwel los van het beginsel van consensualisme: 

‘Zowel de uit de wet als de uit gewoonte of billijkheid voortvloeiende rechtsge-

volgen gelden, onverschillig partijen zich bewust waren van die gevolgen bij het 

sluiten van de overeenkomst en zonder dat een onderzoek noodzakelijk is naar  

K.F. Haak, ‘Twee beginselen van handelsverkeer: vertrouwensbescherming en 

rechtszekerheid’, NTBR / , p. .

In hoofdstuk , paragraaf  wordt nader ingegaan op subsidiariteit en proportionaliteit.

Hartlief, T., ‘Subsidiariteit en proportionaliteit in het contractenrecht?’, AA / , p. 

,  en . 



de vraag of partijen, indien zij zich wél van die gevolgen bewust waren geweest, 

deze geheel of gedeeltelijk zouden hebben uitgesloten.’

De conclusie over de verhouding tussen de beginselen is dat geen specifieke 

prioriteitsverdeling tussen de rechtsbeginselen bestaat. De rechtsbeginselen 

kunnen in hun onderlinge samenhang bijdragen aan een oplossing voor 

juridische problemen. Dat is vooral van belang als er geen duidelijke of 

eenduidige rechtsregels zijn om op terug te vallen.

Open normen en rechtsbeginselen

Rechtsbeginselen werken in het recht door met behulp van open normen. 

Barendrecht stelt echter dat door vage normen het rechtsgelijkheidsbeginsel 

en het rechtszekerheidsbeginsel in gevaar komen: 

‘Op grond van een vage norm kan immers iedere beslissing worden gerecht-

vaardigd en het valt dan ook te verwachten dat beslissingen in vergelijkbare 

gevallen onderling sterk uiteenlopen’ 

Door vage normen ontbreken beoordelingscriteria om te bepalen of geval-

len vergelijkbaar zijn.  Bij sommige rechtsgebieden geeft Barendrecht kri-

tiek op het gebruik van vage normen en de daarmee gepaarde rechterlijke 

vrijheid. Dit werkt volgens hem rechtsongelijkheid in de hand op tal van 

gebieden van burgerlijk recht. Als voorbeelden noemt hij het onderwerp 

van afgebroken onderhandelingen, de vaststelling van vergoedingen bij de 

beëindiging van arbeidsovereenkomsten, en de toelaatbaarheid van een be-

roep op exoneratiebedingen.  Naar mijn mening zijn de vragen naar toe-

laatbaarheid van exoneratiebedingen en de toelaatbaarheid van afbreken 

van onderhandelingen rechtsvragen, waar rechtsgelijkheid is geboden. De 

vaststelling van vergoedingen bij de beëindiging van arbeidsovereenkom-

sten is eerder feitelijk. Rechtsgelijkheid speelt dan minder een rol, omdat 

de onderhandelingsvaardigheden van partijen in een betreffend geval mede 

bepalend zijn en kunnen leiden tot ongelijke uitkomsten voor vergelijkbare 

gevallen.

C.J. van Zeben, e.a., Parlementaire geschiedenis van het nieuwe burgerlijk wetboek. Algemeen gedeelte 

van het verbintenissenrecht, Boek , Deventer: Kluwer , p. .

J.M. Barendrecht, Recht als model van rechtvaardigheid, Beschouwingen over vage en scherpe normen, 

over binding aan het recht en over rechtsvorming, Deventer: Kluwer , p.  en  met verwijzing 

naar Villey, Philosophie du droit , , p. .

J.M. Barendrecht, Recht als model van rechtvaardigheid, Beschouwingen over vage en scherpe normen, 

over binding aan het recht en over rechtsvorming, Deventer: Kluwer , p. .



Van Schilfgaarde deelt de kritiek niet die Barendrecht heeft op het 

gebruik van vage normen. Hij overweegt dat de eigenlijke stelling van 

Barendrecht is ‘dat de burger aan een vage norm geen duidelijk richtsnoer 

(…) voor concreet handelen kan ontlenen.’  Van Schilfgaarde meent dat 

vage normen wel het gedrag van burgers – concreet handelen – kunnen 

beinvloeden: ‘Het bijzondere van deze normen is nu juist dat zij de verant-

woordelijkheid voor behoorlijk gedrag – voor de keuze binnen de op zich-

zelf vage grenzen – bij de burger legt. Met alle risico’s van dien, zoals het 

hoort, want verantwoordelijkheid en risico gaan noodzakelijk samen.’

.  De precontractuele fase en het aangaan 
 van de overeenkomst

De precontractuele fase

Aspirant-contractspartijen hebben in de onderhandelingsfase in beginsel 

volledige contractsvrijheid. In het arrest Baris/Riezenkamp overweegt de 

Hoge Raad dat partijen door in onderhandeling te treden over het sluiten 

van een overeenkomst, tot elkaar komen te staan in een bijzondere, door de 

goede trouw beheerste, rechtsverhouding. Dat betekent tevens dat ze reke-

ning moeten houden met (hun gedrag mede moeten laten bepalen door) de 

gerechtvaardigde belangen van de wederpartij.  In de vertaalslag naar het 

huidige  betekent dit dat de rechtsverhouding tussen partijen beheerst 

wordt door de redelijkheid en billijkheid.

In het arrest Booy/Wisman bevestigt de Hoge Raad de regel uit Baris/

Riezenkamp.  In de noot bij dit arrest gaat Scholten in op een aantal vra-

gen die Van der Grinten heeft opgeworpen naar aanleiding van het arrest 

Baris/Riezenkamp. Allereerst betwijfelde Van der Grinten of de verhouding 

waarin partijen voor het sluiten van een overeenkomst tot elkaar staan wel 

een rechtsverhouding is en geen feitelijke verhouding. Ten tweede stelde 

Van der Grinten dat het te ver zou gaan dat in het algemeen de belangen 

van de wederpartij eigen gedrag mede moet bepalen. De verhouding waar-

in partijen voor het sluiten van elkaar staan is een inmiddels door het recht 

erkende en geregelde verhouding gebaseerd op het arrest Plas/Valburg.  

Het is dus zowel een rechtsverhouding als een feitelijke verhouding. Ook 

het tweede standpunt van Van der Grinten vindt in het algemeen geen 

P. van Schilfgaarde, ‘Vage normen’, WPNR / , p. .

P. van Schilfgaarde, ‘Vage normen’, WPNR / , p. .

  november , NJ ,  (Baris/Riezenkamp).

  januari , NJ ,  (Booy/Wisman). Met noot van G.J.Scholten.

  juni , NJ ,  (Plas/Valburg).



navolging. De regel uit Baris/Riezenkamp is algemeen aanvaard en niet meer 

gewijzigd door de Hoge Raad.

In het arrest Plas/Valburg uit  is nader aangegeven wanneer een partij 

die de onderhandelingen afbreekt schade moet vergoeden aan de weder-

partij.  Op grond van dit arrest is de onderhandelingsfase in een drietal 

fasen onder te verdelen.  In de eerste plaats de fase waarin partijen nog 

zonder enige verplichtingen jegens elkaar van een overeenkomst kunnen af-

zien. Ten tweede de fase waarin de afbrekende partij verplicht is de kosten 

als gevolg van het afbreken van de onderhandelingen aan de andere partij 

te vergoeden (het negatief belang). Ten derde de fase waarin zowel het ge-

leden verlies (het negatief belang) als de gederfde winst (het positief belang) 

als gevolg van het niet sluiten van de overeenkomst (na het afbreken van 

de onderhandelingen) vergoed dienen te worden.

In de arresten VSH/Shell, Vogelaar/Skil en De Ruiterij/MBO zijn de regels 

voor de onderhandelingsfase uit het arrest Plas/Valburg uitgewerkt. In het 

arrest VSH/Shell overweegt de Hoge Raad dat slechts sprake kan zijn van 

schade ter zake van het feit dat tussen partijen een bepaalde overeenkomst 

niet tot stand is gekomen, als aannemelijk is dat bij voortzetting van de on-

derhandelingen een overeenkomst tot stand zou komen. Dit hoeft niet vast te 

staan. Ten tweede overweegt de Hoge Raad dat de overeenkomst inhoude-

lijk niet precies bepaald hoeft te zijn. Voor de toewijzing van een vordering 

tot schadevergoeding is vereist dat een overeenkomst van de soort waarover 

partijen onderhandelden tot stand zou zijn gekomen. Verder moet het op 

grond van het gerechtvaardigd vertrouwen onaanvaardbaar zijn de onder-

handelingen af te breken.  In het arrest Vogelaar/Skil overweegt de Hoge 

Raad dat ook als partijen anders dan door ‘onderhandelingen’ betrokken 

zijn bij het voorbereiden van een tussen hen te sluiten overeenkomst, in 

het algemeen dezelfde maatstaf geldt als in het geval van afgebroken (con-

tracts-)onderhandelingen moet worden gehanteerd om te bepalen of het 

afbreken tegenover de wederpartij onaanvaardbaar is. Het maakt dus niet 

veel uit of sprake is van onderhandelingen of een andere wijze van voor-

bereiding. In dit arrest was bijvoorbeeld niet zozeer sprake van onderhan-

delingen, maar was eerder sprake van gezamenlijke plannen.  Ook blijkt 

uit dit arrest dat voor de vraag of sprake is van gerechtvaardigd vertrou-

  juni , NJ ,  (Plas/Valburg). 

Zie hierover bijvoorbeeld Asser-Hartkamp -  ( ), nr. .

  oktober , NJ ,  (VSH/Shell). Zie over het onaanvaardbaarheidsvereiste: 

C. Bollen, ‘Afbreken van onderhandelingen: de drie mythes van Plas/Valburg. Van drie 

fasen naar twee stadia in het onderhandelingsproces’, wpnr, , p. . Hij wijst erop dat 

dit wel over het hoofd wordt gezien.

Zie Van Schilfgaarde in de noot onder  bij dit arrest.



wen dat een overeenkomst tot stand zou komen, voldoende is dat daarop 

mocht worden vertrouwd door de wederpartij van degene die uiteindelijk 

van een overeenkomst afziet.  In het arrest De Ruiterij/MBO overweegt de 

Hoge Raad dat gerechtvaardigd vertrouwen van één van de partijen in de 

totstandkoming van een overeenkomst er niet altijd toe leidt dat het afbre-

ken onaanvaardbaar is. Ook dient rekening te worden gehouden met de 

mate waarin en de wijze waarop de afbrekende partij tot het ontstaan van 

dit vertrouwen heeft bijgedragen, met de belangen van de wederpartij, en 

met eventuele onvoorziene omstandigheden.  Gerechtvaardigd vertrouwen 

is niet noodzakelijk, maar ook geen ‘voldoende voorwaarde’ om afbreken 

van de onderhandelingen onaanvaardbaar te achten, aldus Snijders in zijn 

annotatie voor dit arrest.

In het CBB/JPO-arrest stond ook de onderhandelingsfase centraal.  In 

deze zaak waren partijen in een ver gevorderd stadium van onderhandelen 

over de verkoop van grond welke noodzakelijk was voor de ontwikkeling 

van kantoor/bedrijfsruimte. Uiteindelijk liepen de onderhandelingen vast 

en is tot de Hoge Raad geprocedeerd over de vraag of nu een verplich-

ting tot schadevergoeding is ontstaan. De Hoge Raad overweegt dat als 

uitgangspunt geldt dat is toegestaan de onderhandelingen af te breken 

zonder dat een schadevergoedingsplicht ontstaat, 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. De Hoge Raad voegt daaraan toe dat deze 

maatstaf streng en terughoudend is.  

Als dit arrest in het licht van de eerdere jurisprudentie wordt beke-

ken, dan is het belangrijkste verschil dat de drie fasen die in het arrest 

Plas/Valburg waren terug te vinden door de Hoge Raad niet meer wor-

den genoemd. In de literatuur wordt dit arrest daarom als vernieuwend 

beschouwd. Drion wijst erop dat als het afbreken van onderhandelingen 

onaanvaardbaar is, alle schade die de wederpartij lijdt door het afbreken 

van de onderhandelingen dient te worden vergoed, dus ook het positieve 

contractsbelang (gederfde winst). Ook brengt hij naar voren dat de vrijheid 

van partijen om de onderhandelingen af te breken is begrensd als bij één 

van de partijen het gerechtvaardigd vertrouwen bestaat dat de overeen-

  mei , NJ ,  (Vogelaar/Skil). 

  juni , NJ ,  (De Ruiterij/MBO). In de noot onder het arrest wordt 

door Snijders ingegaan op het verschil tussen gerechtvaardigd vertrouwen tijdens de 

onderhandelingsfase en vertrouwen in de zin van art. :  bw.

  augustus , NJ ,  (CBB/JPO).

R.o. .  en . .



komst tot stand komt en niet ‘enige vorm van’ een overeenkomst.  Hartlief 

en Tjittes menen dat het arrest CBB/JPO het nieuwe standaardarrest is. 

Zij brengen naar voren dat de beperkende werking van de redelijkheid 

en billijkheid de enige ‘toetssteen’ is, maar dat de rechtsgevolgen daarvan 

‘gedifferentieerd’ kunnen zijn (‘vergoeding van kosten, gederfde winst of 

dooronderhandelen’).  Knijp trekt in twijfel of het arrest CBB/JPO het 

nieuwe standaardarrest is, omdat volgens hem de Hoge Raad alleen over 

het positief contractsbelang had te oordelen.  Bij de maatstaf van het arrest 

CBB/JPO voor de beoordeling of een schadevergoedingsplicht is ontstaan 

komen de drie fasen van Plas/Valburg niet naar voren. Het arrest CBB/JPO 

is mijns inziens in die zin wel vernieuwend.  Overigens is eerder in de lite-

ratuur ook bepleit dat er slechts twee fasen zijn te onderscheiden, namelijk 

de fase waarin het afbreken van onderhandelingen is toegestaan en de fase 

waarin het afbreken van onderhandelingen onaanvaardbaar is wegens het 

(opgewekte) gerechtvaardigde vertrouwen.

Ten slotte is het wat oudere arrest Van der Beek/Van Dartel van belang voor 

de onderhandelingsfase. Daar overweegt de Hoge Raad dat als partijen 

ten opzichte van elkaar een onderzoeks- en mededelingsplicht hebben, de 

mededelingsplicht van de ene partij prevaleert boven de onderzoeksplicht 

van de andere partij. De Hoge Raad geeft hiervoor als grondslag de goede 

trouw (redelijkheid en billijkheid).  Ook de juistheid van de mededeling 

is van belang.  In de onderhandelingsfase is duidelijkheid gewenst over 

de verhouding tussen de onderzoeks- en mededelingsplicht, omdat dat de 

onderhandelingen kan bespoedigen. Als er relevante informatie is, dan kan  

C.E. Drion, ‘Ons onderhandelingsrecht onder handen’, NJB / , p. .

T. Hartlief en R.J. Tjittes, ‘Kroniek van het vermogensrecht’, NJB / , p. .

G.J. Knijp, ‘Plas/Valburg geldt nog altijd’, NJB / / , p.  en . Knijp 

verwijst ter onderbouwing naar r.o. .  en r.o. . .

A.F. Bungener, ‘De precontractuele fase in het individuele arbeidsrecht’, Sociaal Recht 

/ , p.  t/m .

C. Bollen, ‘Afbreken van onderhandelingen: de drie mythes van Plas/Valburg. Van drie 

fasen naar twee stadia in het onderhandelingsproces’, WPNR, , p. .

  november , NJ ,  (Van der Beek/van Dartel). Zie over de verhouding 

onderzoeksplicht-mededelingsplicht en een mogelijk beroep op dwaling: J.W.M. Pothof 

en W.A. Zondag, ‘Beëindiging van de arbeidsovereenkomst met wederzijds goedvinden’, 

Arbeid Integraal / , p.  t/m . Zie voor arbeidsrechtelijke voorbeelden over de 

mededelingsplicht bijvoorbeeld Ktr. Zwolle  augustus , JAR /  (Ontraq/x.) en 

Ktr. Amsterdam  april , JAR /  (Bakker & Boswijk Notarissen/x.).

  september , JAR /  (Marks/Albert Schweitzer Ziekenhuis). Zie hierover: 

J.W.M. Pothof en W.A. Zondag, ‘Beëindiging van de arbeidsovereenkomst met wederzijds 

goedvinden’, Arbeid Integraal / , p.  t/m . Vgl. F.B.J. Grapperhaus e.a., 

Afvloeiingsregelingen in het arbeidsrecht, derde druk, Deventer: Kluwer , p. .



de partij die erover beschikt dit beter (snel) aangeven, omdat het verzwijgen 

achteraf immers toch voor zijn risico komt.

Mijns inziens is mogelijk bij het begin van de precontractuele fase een voor-

behoud op te nemen, waarin staat dat partijen de mogelijkheid hebben af te 

zien van de overeenkomst en waarbij tevens wordt bedongen dat dan nooit 

verplichting ontstaat tot het betalen van schadevergoeding. Een dergelijk 

voorbehoud kan bijvoorbeeld met een termijn worden gecombineerd waar-

binnen partijen moeten beslissen of ze met elkaar een overeenkomst willen 

aangaan. Over het voorbehoud bestaat dan wilsovereenstemming, die erop 

is gericht de jurisprudentie van de Hoge Raad over de precontractuele fase 

in onderling overleg en met wederzijds goedvinden opzij te zetten.

Het aangaan van de overeenkomst

Als partijen tijdens de precontractuele fase tot overeenstemming komen, 

dan kunnen ze vervolgens de overeenkomst aangaan. Op het aangaan 

van een overeenkomst is een aantal bepalingen uit Boek  en   van 

toepassing. 

Art. :   bepaalt dat verbintenissen slechts kunnen ontstaan indien dit 

uit de wet voortvloeit.  De overeenkomst is een in de wet geregelde verbin-

tenis. Uit art. :   blijkt dat de overeenkomst een rechtshandeling is. 

Het is een meerzijdige rechtshandeling, waarbij één of meer partijen jegens 

één of meer andere een verbintenis aangaan. Een meerzijdige rechtshan-

deling is volgens Pitlo een synoniem voor de overeenkomst. Hij omschrijft 

de meerzijdige rechtshandeling als de rechtshandeling, die tot stand komt 

tussen twee of meer personen. De rechtshandeling definieert hij als ‘de 

handeling, waaraan het recht de door de handelende persoon beoogde 

rechtsgevolgen verbindt.’ Het is onderdeel van de rechtsfeiten, – feiten die 

rechtsgevolgen hebben –. Rechtshandelingen geven rechtssubjecten de be-

voegdheid hun rechtspositie te bepalen.

Titel  van Boek   gaat over rechtshandelingen. Daar staan ook 

minimumvereisten voor het rechtsgeldig afsluiten van een overeenkomst. 

Art. :   stelt een eerste vereiste, namelijk dat de rechtshandeling 

door een handelingsbekwame moet zijn verricht. Voor rechtspersonen kan 

worden verwezen naar art. :  . Mocht de rechtshandeling door een  

Het is echter niet nodig dat elke verbintenis rechtstreeks op enig wetsartikel steunt, zie 

Valk  (T&C BW), art. :  , aant. .

A. Pitlo, Het systeem van het Nederlandse privaatrecht, e druk, Arnhem: Gouda Quint bv , 

p.  en .



handelingsonbekwame zijn verricht, dan is deze rechtsgeldig, totdat de 

vernietiging heeft plaatsgevonden.

Art. :   geeft als eis voor de geldigheid van een rechtshandeling 

dat sprake is van een op een rechtsgevolg gerichte wil die zich door een 

verklaring heeft geopenbaard. Dit artikel moet samen worden gezien met 

art. :  . Partijen mogen bij verklaringen of gedragingen afgaan op 

hetgeen onder de gegeven omstandigheden redelijk is. Art. :   bepaalt 

dat verklaringen, met inbegrip van mededelingen in iedere vorm kunnen 

geschieden, tenzij het anders is bepaald. Verklaringen kunnen ook in één 

of meer gedragingen besloten liggen. Mijns inziens is met art. :   de 

situatie te verklaren dat rechtssubjecten stilzwijgend gebonden raken. Ook 

uit een bepaald handelen kan een verklaring worden afgeleid.

Art. :   bepaalt dat een overeenkomst door aanbod en aanvaar-

ding tot stand komt. Aanbod en aanvaarding zijn eenzijdige rechtshande-

lingen. Een aanbod is te zien als ‘de wilsverklaring waarin een voorstel tot 

het sluiten van een overeenkomst is vervat.’ De inhoud van een aanbod 

wordt nader bepaald door de leer van de dubbele grondslag (op grond van 

art. :  en :  ). Een aanbod als genoemd in art. :   mag niet te 

onbepaald zijn. Er dient voldoende duidelijk te zijn wat de verplichtingen 

zijn waartoe partijen zich verbinden.  Als een aanbod is gedaan kan het 

zijn kracht verliezen, ten eerste door verwerping (art. :  lid  ), ten 

tweede door enkel tijdverloop (art. :  lid  ) en ten derde door her-

roeping (art. :  ). Als een aanbod is aanvaard, dan bestaat wilsover-

eenstemming en is een overeenkomst tot stand gekomen.

Wil of verklaring?

Ruilen heeft tot gevolg dat partijen iets opgeven om iets anders te berei-

ken of te verwerven.  Overeenkomsten leiden tot verplichtingen en tot 

beperking van autonomie. Aanbod en aanvaarding zijn wilsuitingen van 

de partijen. Komen aanbod en aanvaarding overeen, dan is sprake van 

wilsovereenstemming. Er zijn drie benaderingen om te bepalen of wils-

overeenstemming is bereikt en op grond daarvan is de leer van de dubbele 

grondslag ontstaan.

In de drie benaderingen zijn de begrippen wil, verklaring en vertrouwen 

te zien als kernelementen. Bij de wilsleer in absolute zin wordt ervan uitge-

gaan dat een op enigerlei wijze geuite wil de overeenkomst tot stand doet 

komen. Dat niet uitsluitend deze theorie geldt blijkt bijvoorbeeld uit een 

opmerking van De Wolf, die aangeeft dat al in  onder meer gebruik 

J.H. Nieuwenhuis, Hoofdstukken vermogensrecht, e druk, Deventer: Kluwer , p. . 

Dit is niet geval bij rechtshandelingen om niet, zie art. :  .



en goede trouw naast de partijwil mede de inhoud van een overeenkomst 

bepaalden.  Tegenover de wilsleer is de verklaringsleer gezet, waarbij uit-

sluitend de verklaring, zoals zij is afgelegd, de overeenkomst doet ontstaan. 

Tot slot geeft de vertrouwensleer aan, dat alleen die verklaring een over-

eenkomst doet ontstaan, welke bij de wederpartij in verband met de eisen 

van het maatschappelijk verkeer, het vertrouwen mocht wekken dat zij 

werkelijk is gewild.

De heersende leer wordt gevormd door een combinatie van deze the-

orieën: de leer van de dubbele grondslag. Een overeenkomst is gebaseerd 

op de wil van partijen en het tussen hen opgewekt vertrouwen. Wil en 

vertrouwen staan in een ‘subsidiaire verhouding’ tot elkaar. De door verkla-

ring geopenbaarde wil van partijen gericht op rechtsgevolgen is ‘primair’, 

maar als dat geen of niet genoeg duidelijkheid over de totstandkoming en 

de inhoud van een overeenkomst biedt, dan is subsidiair een beroep op 

tussen partijen opgewekt vertrouwen mogelijk.  De leer van de dubbele 

grondslag beheerst aanbod, aanvaarding en de daaruit ontstane overeen-

stemming. Het gehele proces van totstandkoming van een overeenkomst is 

erop gebaseerd.

.  Wilsgebreken

Inleiding

Door aanbod en aanvaarding komt een overeenkomst tot stand. Als de 

overeenkomst is gesloten moeten partijen zich aan de gemaakte afspra-

ken houden. Dit blijkt uit het beginsel van de verbindende kracht van de 

overeenkomst en uit de rechtsmiddelen die aan partijen open staan als een 

partij zich niet aan de afspraken houdt. Als achteraf blijkt dat de overeen-

komst tot stand kwam onder invloed van een wilsgebrek, dan bestaat de 

mogelijkheid aan de afdwingbaarheid afbreuk te doen. De overeenkomst is 

dan vernietigbaar op grond van een wilsgebrek. Dit is in art. :   en in 

art. :   nader geregeld. 

A.L. de Wolf, De spanning van de contractsband in het bestaande en komende recht, in: 

Honderd jaar rechtsleven NJV - , Zwolle: Tjeenk Willink, p. .

Asser-Hartkamp -  ( ), p. . Zie ook A. Pitlo, Het systeem van het Nederlandse privaatrecht, 
e druk, Arnhem: Gouda Quint bv , p.  en . In J.M. van Dunné, Contractenrecht, 

deel , e, herziende druk, Deventer: Kluwer , p.  t/m  is de discussie in de literatuur 

uiteengezet over de verschillende theorieën. 

J.H. Nieuwenhuis, Hoofdstukken vermogensrecht, e druk, Deventer: Kluwer , p.  en 

.



Art. :  BW

In art. :   staat een drietal wilsgebreken. Een rechtshandeling, dus 

ook een overeenkomst, is vernietigbaar, als deze door bedreiging, bedrog of 

door misbruik van omstandigheden tot stand is gekomen.

Van bedreiging is op grond van lid  van art. :   sprake als een 

iemand een ander tot het verrichten van een rechtshandeling beweegt door 

onrechtmatig deze of een derde met enig nadeel in persoon of goed te 

bedreigen. Daarbij is van belang dat een redelijk oordelend mens door 

de bedreiging zou worden beïnvloed. Chantage is een voorbeeld van 

bedreiging.

Art. :  lid   regelt bedrog. Hiervan is sprake indien iemand een 

ander tot het verrichten van een bepaalde rechtshandeling beweegt door 

enig opzettelijk daartoe gedane onjuiste mededeling, door het opzettelijk 

daartoe verzwijgen van enig feit dat de verzwijger verplicht was mede te 

delen, of door een andere kunstgreep.

In art. :  lid   staat wat onder misbruik van omstandigheden wordt 

verstaan. Hiervan is sprake als iemand die weet of moet begrijpen dat een 

ander door bijzondere omstandigheden, zoals noodtoestand, afhankelijk-

heid, lichtzinnigheid, abnormale geestestoestand of onervarenheid, bewo-

gen wordt tot het verrichten van een rechtshandeling, het tot stand komen 

van die rechtshandeling bevordert, ofschoon hetgeen hij weet of moet be-

grijpen hem daarvan zou hebben behoren te weerhouden. 

Art. :   bepaalt dat een vernietigbare rechtshandeling door middel 

van een buitengerechtelijke verklaring of door een rechterlijke uitspraak 

wordt vernietigd. Uit art. :   blijkt dat de vernietiging terugwerkt tot 

het tijdstip waarop de rechtshandeling is verricht. De rechtshandeling is 

nietig geweest vanaf het moment dat deze werd verricht.  Dit betekent dat 

partijen de verrichte prestaties ongedaan moeten maken. Als dit niet goed 

mogelijk is, dan biedt art. :   lid  de mogelijkheid om de rechter te la-

ten bepalen de vernietiging geheel of gedeeltelijk haar werking te ontzeggen. 

De rechter kan daarbij de partij die onbillijk wordt bevoordeeld verplichten 

de partij die benadeeld wordt een uitkering in geld te verschaffen.

Art. :   is specifiek van toepassing als sprake is van misbruik van 

omstandigheden. Dat artikel biedt de mogelijkheid de rechtshandeling in 

stand te houden door een tijdig een wijzigingsvoorstel te doen ten aanzien 

van de gevolgen van de rechtshandeling, dat het nadeel op afdoende wijze 

opheft. Dit kan buitengerechtelijk geschieden, maar de rechter kan ook op  

Hijma  (T&C BW), art. :  , aant. .

Hijma  (T&C BW), art. :  , aant. .



verlangen van één van de partijen in plaats van de vernietiging van een 

rechtshandeling, de gevolgen van de rechtshandeling wijzigen.

Art. :  BW

In art. :   is een vierde wilsgebrek geregeld, namelijk dwaling. In 

beginsel is art. :   alleen in te roepen bij dwaling tijdens de totstand-

koming van een overeenkomst. In art. :   staat echter een schakelbe-

paling die art. :   ook van toepassing verklaart op andere meerzijdige 

vermogensrechtelijke rechtshandelingen. 

Een overeenkomst die tot stand is gekomen onder invloed van dwaling en 

bij een juiste voorstelling van zaken niet zou zijn gesloten is vernietigbaar, 

indien de dwaling is te wijten aan een inlichting van de wederpartij, tenzij 

deze mocht aannemen dat de overeenkomst ook zonder deze inlichting zou 

zijn gesloten. Voorts is een overeenkomst vernietigbaar als de wederpartij in 

verband met hetgeen zij omtrent de dwaling wist of behoorde te weten, de 

dwalende had behoren in te lichten. Ten slotte kan sprake zijn van weder-

zijdse dwaling. Als de wederpartij bij het sluiten van de overeenkomst van 

dezelfde onjuiste voorstelling van zaken is uitgegaan, is de overeenkomst 

eveneens vernietigbaar, tenzij de wederpartij ook bij een juiste voorstelling 

van zaken niet had behoeven te begrijpen dat de dwalende daardoor van 

het sluiten van de overeenkomst zou worden afgehouden.

Het tweede lid van art. :   bepaalt dat de vernietiging niet is te 

gronden op een dwaling die een uitsluitend toekomstige omstandigheid be-

treft of die in verband met de aard van de overeenkomst, de in het verkeer 

geldende opvattingen of de omstandigheden van het geval voor rekening 

van de dwalende behoort te blijven.

De vernietiging bij dwaling kan op grond van art. :   door middel 

van een buitengerechtelijke verklaring of op grond van een rechtelijke uit-

spraak worden bereikt. Het is wel mogelijk dat de bevoegdheid tot vernie-

tiging vervalt op grond van art. :  , omdat de wederpartij tijdig een 

wijzigingsvoorstel doet ten aanzien van de gevolgen van de overeenkomst, 

die het nadeel dat de tot de vernietiging bevoegde bij instandhouding van 

de overeenkomst lijdt, op voldoende wijze opheft.

Bijzondere vormen van totstandkoming 
 van verbintenissen

Inleiding

Verbintenissen kunnen ontstaan op grond van de wet of op grond van een 

overeenkomst. De systematiek op grond waarvan verbintenissen ontstaan 

is gesloten in de zin dat deze of op grond van de wet of op grond van een 



overeenkomst ontstaan. De open normen die in een aantal bepalingen in 

het  zijn opgenomen bieden echter de nodige ruimte. Bij de precon-

tractuele fase bleek dat het afbreken van de onderhandelingen er soms toe 

kan leiden dat een wederpartij schadevergoeding kan vorderen. Dat is een 

voorbeeld van een verbintenis uit de wet, die is gegrond op de redelijkheid 

en billijkheid. Er is geen overeenkomst tot stand gekomen, maar er ontstaat 

wel een rechtsbetrekking tussen partijen.

In de volgende paragrafen is aandacht voor een aantal theorieën over 

bijzondere vormen van totstandkoming van verbintenissen. Dergelijke ver-

bintenissen leiden tot een verschuiving van rechten en plichten of tot het 

ontstaan ervan. Rechtssubjecten krijgen bewust of onbewust met elkaar te 

maken, mede doordat zij jegens elkaar of doordat de een jegens de ander 

een in rechte af te dwingen verbintenis heeft. De verschillende geopperde 

‘modellen’ om tot gebondenheid te komen kunnen wellicht in het arbeids-

recht een rol spelen. Deze modellen kunnen overigens ook een rol spelen 

bij de vraag of tussen collega’s verbintenissen kunnen ontstaan.

Het rechtsbetrekkingenmodel

Van Erp meent dat de term rechtsbetrekking ‘alle mogelijke vormen van bin-

ding’ omvat.  Even verder stelt hij: ‘De term rechtsbetrekking drukt uit dat 

het om een zich in de tijd ontwikkelende verhouding gaat, een dynamische 

relatie derhalve, uit welke relatie verplichtingen kunnen voortvloeien.’

Van Erp werkt met de term ‘gehoudenheid’. Voor hem is dat ‘een basisbe-

grip van het vermogensrecht. Het vormt de gemeenschappelijke ondergrond 

van rechtsplicht, verbintenis en, zo men meent dat ook het Nederlandse 

recht deze kent, Obliegenheiten (een plicht tegenover jezelf).’

Voor de vraag wanneer sprake is van gehoudenheden heeft Van Erp 

afwegingsfactoren geformuleerd, gebaseerd op ontwikkelingen uit de 

Nederlandse, Engelse en Amerikaanse rechtspraak:

a. ontstane eenzijdige of meerzijdige verwachtingen;

b. eenzijdig of meerzijdig vertrouwen;

c. het voordeel dat iemand als gevolg van de ontstane verwachtingen resp. 

het ontstane vertrouwen heeft genoten;

Zie over de derde in het sociaal recht:  J.M. van Slooten, De derde in het sociaal recht, oratie, 

Vossiuspers UvA .

J.H.M van Erp, Contract als rechtsbetrekking, Zwolle: W.E.J. Tjeenk Willink , p. . 

Van Erp geeft aan dat die term dus het contract omvat, maar ook de onrechtmatige daad, 

afgebroken onderhandelingen en toezeggingen.

J.H.M van Erp, Contract als rechtsbetrekking, W.E.J. Zwolle: Tjeenk Willink , p. . 

Van Erp verwijst naar Wessels.



d. het nadeel dat iemand heeft geleden of het voordeel dat men heeft laten 

varen als gevolg van de ontstane verwachtingen resp. het vertrouwen;

e. overeenstemming tussen de betrokkenen;

f. normen van maatschappelijke zorgvuldigheid resp. redelijkheid en 

billijkheid;

g. beleidsoverwegingen.

De afwegingsfactoren kunnen worden samengevat: verwachtingen, vertrou-

wen, voordeel, nadeel, overeenstemming, maatschappelijke zorgvuldigheid/

redelijkheid en billijkheid, beleidsoverwegingen.

Aan het einde van zijn proefschrift brengt Van Erp naar voren wat vol-

gens hem de praktische waarde is van het rechtsbetrekkingenmodel: ‘Niet 

langer is het noodzakelijk dat aan de hand van de overbekende vereisten 

voor aansprakelijkheid moet worden vastgesteld of er sprake is van een (wat 

het  noemt) “fout”, maar dat dit veel “feitengevoeliger” kan gebeuren 

aan de hand van de hiervoor besproken afwegingsfactoren.’

Van Erp eindigt zijn proefschrift met de volgende passage:

‘Kern van de in dit proefschrift ontwikkelde gedachtenvorming is de relativiteit 

van de juridische modellen en begrippen, evenals de daaraan ten grondslag 

liggende opvattingen. Deze relativiteit houdt in dat zowel de huidige als de 

toekomstige ( ) regels van het contractenrecht slechts een deel van de rechts-

werkelijkheid – kunnen – weergeven. Zij zijn een voorbeeld van mogelijke 

vormen van juridische binding tussen mensen in hun onderlinge betrekkingen. 

Als zodanig hebben deze voorbeelden een zeer belangrijke functie, namelijk het 

scheppen van houvast en daarmee zekerheid. Maar zekerheid is in het recht 

niet het laatste woord.’

Smits brengt naar voren dat het rechtsbetrekkingenmodel niet tot oplos-

singen leidt, maar dat slechts ‘het probleem is verplaatst’: 

‘Met de kwalificatie “rechtsbetrekking” is echter nog niets gezegd: de factoren-

catalogus dient om de gehoudenheden vervolgens te bepalen. En die factoren 

zijn eigenlijk dezelfde als die, die reeds in het geldende recht kunnen worden 

aangetroffen. De benadering van Van Erp leidt er dan slechts toe dat het on-

derscheid tussen verbintenis en rechtsplicht en tussen de verschillende gronden 

voor aansprakelijkheid wordt veronachtzaamd. (…) De vraag blijft hetzij wat 

dat eindresultaat ‘rechtsverhouding’ dan in concreto betekent, hetzij, wanneer 

J.H.M van Erp, Contract als rechtsbetrekking, Zwolle: W.E.J. Tjeenk Willink , p. .

J.H.M van Erp, Contract als rechtsbetrekking, Zwolle: W.E.J. Tjeenk Willink , p. .



men van de aanvang uitgaat van een rechtsverhouding, hoe daarbinnen de 

concrete gehoudenheden moeten worden vastgesteld.’

De gehoudenheden die van Erp heeft geformuleerd zijn mijns inziens niet 

meer dan een categorisering voor de omstandigheden van het geval. In 

die zin werken ze eerder complicerend dan vereenvoudigend, omdat niet 

duidelijk is of dit de enige wegingsfactoren zijn. Het is weliswaar geen uit-

puttende opsomming, maar door categorisering ontstaat het risico dat deze 

wegingsfactoren wel meer aandacht krijgen. Dat doet afbreuk aan het feit 

dat in het civiele recht alle omstandigheden van het geval van belang zijn.  

Juist het formuleren van afwegingsfactoren zou ertoe kunnen leiden dat 

slechts een deel van de rechtswerkelijkheid wordt weergegeven. De feiten 

zijn niet dichter te benaderen, dan door bij iedere juridische overweging 

‘alle omstandigheden van het geval’ mee te wegen.

Dat rechtsregels slechts een deel van de rechtswerkelijkheid kunnen 

weergeven staat wel vast. Juist bij duurovereenkomsten bestaat een goede 

kans dat de complexiteit van de rechtsrelatie tussen de contractanten toe-

neemt. Een schriftelijke overeenkomst is niet de enige aanwijzing op grond 

waarvan is te bepalen waaraan partijen jegens elkaar zijn gehouden.  Dat 

zou partijen te zeer beperken.

Van Erp stelt dat dynamiek inherent is aan het rechtsbetrekkingen-

model. Dynamiek is essentieel voor veel duurovereenkomsten. Dynamiek 

wordt naar mijn mening belangrijker als de rechtsbetrekking in toene-

mende mate de dagelijkse interactie tussen deelnemers in het rechtsverkeer 

moet regelen. De arbeidsovereenkomst is daarvan een goed voorbeeld. De 

werkgever en de werknemer moeten immers dagelijks met elkaar omgaan, 

zitten soms letterlijk op elkaars lip en moeten elkaar daarom wel kunnen 

verdragen. Wederzijdse flexibiliteit – een dynamische relatie – is essentieel 

voor de goede orde en een goede uitvoering van de schriftelijk aangegane 

arbeidsovereenkomst. De mogelijkheid wijzigingen aan te brengen aan de 

oorspronkelijke overeenkomst is onderdeel van deze dynamische relatie.

Bij sommige rechtsbetrekkingen is dynamiek veel minder van belang. 

Een huurovereenkomst is eerder een ‘statische’ rechtsbetrekking, als partij-

en tenminste hun (eventueel schriftelijk) aangegane overeenkomst nakomen. 

De verhuurder dient het verhuurde in goede staat te verschaffen. Tevens 

dient de verhuurder het rustig huurgenot te verschaffen aan de huurder. De 

J.M. Smits, Het vertrouwensbeginsel en de contractuele gebondenheid, Arnhem: Gouda Quint , 

p. .

Dit geldt mijns inziens voor gehoudenheden in het algemeen. In meer specifieke situaties 

kunnen wel wegingsfactoren worden genoemd. De Hoge Raad doet dat ook. Een feitelijke 

situatie moet dan eerst zijn erkend als eerder voorgekomen geval.

  november , JAR /  (Groen/Schoevers).



huurder moet de huurprijs op de juiste tijd voldoen. Als beide partijen hun 

verplichtingen nakomen, hoeven ze nagenoeg niets met elkaar te maken 

te hebben. Hun rechtsbetrekking is ook amper aan wijzigingen onderhevig 

tijdens de duur ervan. Deze duurrelatie, rechtsverhouding of rechtsbetrek-

king is derhalve statisch. Een oorspronkelijke huurovereenkomst zal dan de 

voornaamste bron zijn om de rechtsrelatie uit te leggen, zelfs als de rechts-

relatie twintig jaar heeft geduurd. De oorspronkelijke verplichtingen blijven 

nagenoeg de enige verplichtingen die partijen jegens elkaar hebben.

Het fait accompli

Nieskens-Isphording stelt dat het fait accompli dienst doet als een aanvullen-

de wijze van ontstaan en tenietgaan van verbintenissen.  ‘Niet Vertrouwen, 

maar een Handelen-op-grond-van-vertrouwen kan in het systeem van het 

recht – los van de traditionele bronnen van verbintenis – rechtvaardiging 

zijn voor vermogensverschuivingen.’

Nieskens gaat in op ‘opgelegde verbintenissen’, waarmee in ieder geval 

de verbintenissen uit de wet worden bedoeld. Nieskens onderzoekt of het-

geen partijen op zich nemen aan verbintenissen ‘meer en meer – binnen 

de overeenkomst, althans buiten de traditionele verbintenissen uit de wet 

om – wordt aangevuld met opgelegde verbintenissen.’  Dit zijn dus ver-

bintenissen die partijen op zich nemen binnen de overeenkomst, buiten de 

traditionele verbintenissen uit de wet om. Doorgaans werd aangenomen 

dat de grondslag voor dergelijke verbintenissen het opgewekte vertrouwen 

was. Nieskens stelt dat dit niet zo is en dat de grondslag is te vinden in 

voldongen feiten.

Naar mijn mening kunnen deze ‘opgelegde verbintenissen’ in verband 

worden gebracht met de redelijkheid en billijkheid. Overeenkomsten wor-

den vanaf de totstandkoming tot en met het einde en soms zelfs nog daarna 

beheerst door de redelijkheid en billijkheid. De omstandigheden van het ge-

val zijn doorslaggevend voor de interpretatie wat redelijk is. In die zin heeft 

B.W.M. Nieskens-Isphording, Het fait accompli in het vermogensrecht, Deventer: Kluwer , 

p. . Zie voor commentaar onder andere: J.M. Smits, Het vertrouwensbeginsel en de contractuele 

gebondenheid, Arnhem: Gouda Quint , p.  e.v.  Zie over het fait accompli ook: J.M. 

Barendrecht, Contractuele gebondenheid en het beginsel van belangenmaximalisatie, in: 

J.M. Barendrecht, M.A.B. Chao-Duivis, H.A.W. Vermeulen, e.a., Beginselen van contractenrecht, 

Opstellen aangeboden aan mr. B.W.M. Nieskens-Isphording, Deventer: Tjeenk Willink, , p.  
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Nieskens het bij het rechte eind. Voldongen feiten zijn immers onderdeel 

van de omstandigheden van het geval. Omdat alle omstandigheden van het 

geval meewegen, moet ook het fait accompli meewegen.

Nieskens meent dat sprake is van aanvullende wijze van ontstaan en 

tenietgaan van verbintenissen. Het fait accompli beschouwt zij dus niet als 

zelfstandige bron van verbintenis. Naar mijn mening is het fait accompli 

inderdaad geen zelfstandige bron van verbintenis, maar onderdeel van de 

omstandigheden van het geval die de overeenkomst nader inhoud geven. 

Als de wederpartij er gerechtvaardigd op mocht vertrouwen dat er be-

paalde rechten voortvloeien uit die omstandigheden, dan zou een in rechte 

afdwingbare verbintenis kunnen ontstaan.

Dat verbintenissen kunnen ontstaan gedurende het bestaan van een be-

paalde verbintenis is onbetwist. Dit geldt bijvoorbeeld voor duurovereen-

komsten, die, omdat ze voor een bepaalde tijd zijn aangegaan, vrijwel nooit 

van tevoren geheel vastleggen waartoe partijen zich verbinden. Dit wijzigt 

gedurende de looptijd van de duurovereenkomst. Soms gebeurt dat uit-

drukkelijk door instemming, maar het gebeurt ook dat partijen aanvaarden 

dat er stilzwijgend veranderingen optreden. Er bestaat een bepaalde dyna-

miek binnen sommige duurovereenkomsten. Zo is de arbeidsovereenkomst 

een dynamische duurverhouding, waarbinnen de mogelijkheid bestaat dat 

veranderingen optreden. De veranderingen zijn feiten, omstandigheden 

van het geval. Of partijen deze moeten aanvaarden, hangt af van wat als 

redelijk wordt gezien. In de arbeidsverhouding wordt dit nader ingevuld 

door art. :  , waar staat dat de werkgever en de werknemer zich als 

goed werkgever en werknemer behoren te gedragen. Het criterium uit art. 

:   gaat zover, dat zelfs bepaalde wijzigingsvoorstellen moeten worden 

aanvaard, afhankelijk van de omstandigheden van het geval.  Voldongen 

feiten kunnen ertoe leiden dat een partij een verzoek tot wijziging van de 

andere partij in redelijkheid moet accepteren. De redelijkheid en de om-

standigheden van het geval zijn dus bepalend.

De Hoge Raad overweegt overigens ook dat op basis van de (feitelijke) 

omstandigheden van het geval een overeenkomst tot stand kan komen, on-

geacht of sprake is van aanbod of aanvaarding en de daaruit voortvloeiende 

wilsovereenstemming.  Dit lijkt in strijd met de wettelijke vereisten voor 

de totstandkoming van een overeenkomst, maar dat is niet het geval. Art. 

:   is namelijk van aanvullend recht. Ook wordt in de parlementaire  
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geschiedenis van het  erkend dat aanbod en aanvaarding geen absolute 

vereisten zijn: 

 

‘In enkele bijzondere gevallen kan men wegens de gelijktijdigheid der weder-

zijds afgelegde verklaringen of om andere redenen niet zeggen dat de ene ver-

klaring een aanbod en de ander een aanvaarding is.’

Vage normen

Barendrecht heeft zich in zijn proefschrift bezig gehouden met de proble-

matiek van vage normen. Ondanks dat Barendrecht niet tot een nieuwe 

bron voor verbintenissen komt, acht ik het noodzakelijk zijn onderzoek te 

bespreken, omdat het nauw verwant is met de grondslag die andere schrij-

vers naar voren brengen als bron voor de verbintenis, namelijk de vage 

norm.

Barendrecht onderzoekt een aantal rechtsgebieden, waarbij de centrale 

stelling is dat veel meer dan nu ( ) moet worden gestreefd naar zo 

scherp mogelijke normen. Hij stelt over de onderzochte rechtsgebieden:

‘Het gemis aan rechtszekerheid en voorspelbaarheid sprong in het oog op alle 

besproken gebieden, wat niet behoeft te verwonderen nu het hier een erkend 

nadeel van vage normen betreft.’

De in de literatuur genoemde methoden, namelijk motiveringseisen, het 

rechtsgevoel, een stelsel van precedentenrechtspraak, gevalsvergelijking en 

het werken met omstandighedencatalogi, dragen niet (genoeg) bij om de 

nadelen van een stelsel met vage normen te ondervangen. Een stelsel met 

vage normen met deze methoden is geen goed alternatief voor een systeem 

met scherpe normen. Een stelsel met vage normen is niet te beschouwen 

als de ‘wenselijke opbouw van het rechtsstelsel’.

Vervolgens betoogt Barendrecht dat het beginsel van binding aan de 

wet en het recht belet dat er een scherp normenstelsel ontstaat, omdat 

de rechter de confrontatie met de wetgever vermijdt en daarom de door 

hem ontwikkelde regels zo vaag mogelijk houdt. Het beginsel heeft weinig 

praktische betekenis meer. Toch vraagt Barendrecht zich af of het loslaten 

E.M. Meijers, Ontwerp voor een nieuw burgerlijk wetboek, Toelichting derde gedeelte (boek 6), 

’S-Gravenhage: Staatsdrukkerij- en uitgeverijbedrijf , p. .
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van binding aan het systeem waarin het geldende recht als een door de 

wetgever opgelegd stelsel van de rechter bindende normen wenselijk is. Het 

is niet zeker of een systeem waarin het geldende recht te zien is als ‘een 

opslagplaats van kennis en ervaring met rechtvaardigheid’ een goed alter-

natief is. Het blijft grotendeels onvoorspelbaar en oncontroleerbaar waar en 

hoe de rechter het geldende recht falsifieert.

Barendrecht meent dat ‘een theorie waarin het geldende recht wordt 

beschouwd als de best beschikbare kennis op het gebied van rechtvaardig-

heid’ een alternatief is voor de opvatting dat de rechter aan de wet en het 

recht is gebonden. Hij bekijkt hoe deze theorie kan worden gecombineerd 

met de gedachte dat recht democratische legitimatie behoeft en uiting moet 

zijn van opvattingen die leven in de maatschappij en komt tot de slotsom 

dat geen tegenstelling bestaat tussen wettelijke regelgeving (gebaseerd op 

democratische legimitatie) en rechterlijke rechtsvorming. Er wordt steeds 

recht gevormd ‘aan de hand van de maatschappelijke opvattingen ervan 

uitgaande dat consensus kan worden verworven voor de beste beschik-

bare theorieën over rechtvaardigheid’. Dit levert problemen op, immers, in 

moeilijke gevallen zijn al regels nodig voordat er consensus is bereikt.

De verhouding tussen de wetgever en de rechter staat daarna centraal. 

De rechter zou een grote rol kunnen hebben, zowel voor het opvullen van 

leemtes in wettelijke regels als voor de situatie waarin de rechter regels stelt 

indien maatschappelijke consensus over een oplossing al bestaat zonder dat 

dit in de rechtsorde is doorgedrongen (in rechtsregels). Dit uitgangspunt 

leidt ertoe dat een rechter ook op grond van de stand van de maatschappe-

lijke discussie wettelijke oplossingen opzij zou kunnen zetten (contra legem). 

Van belang daarbij is de vraag of de opvattingen van de wetgever en de 

rechter over een bepaalde regel verschillend blijven of niet. Barendrecht 

vermoedt dat de opvattingen op een gegeven moment ‘convergeren’, maar 

hij kan dat niet met zekerheid stellen. Er zou een situatie kunnen ontstaan 

van rechtsonzekerheid voor de burgers doordat ze verschillend blijven den-

ken over een bepaalde regel. Controversiële maatschappelijke problemen 

zullen echter altijd bestaan, dus de zekerheid lijkt een ‘illusie’. Via een 

‘behoedzaam trial and error proces’ zou langzamerhand toch consensus 

kunnen worden bereikt over dergelijke problemen. De wetgever en de  

J.M. Barendrecht, Recht als model van rechtvaardigheid, Beschouwingen over vage en scherpe normen, 
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rechter zouden elkaar kunnen ‘bijsturen’. Het rechtssysteem zou beter kun-

nen functioneren als meerdere instanties tegelijk aan het recht werken.  

Barendrecht komt vervolgens tot een aantal slotopmerkingen. Vage nor-

men zijn nodig als een middel om binding van de rechter aan de wet te 

omzeilen, maar zodra binding aan de wet ‘onschadelijk is gemaakt’, bieden 

scherpe normen alleen maar voordelen. Scherpe normen zijn niet zinvol 

voor uitzonderingsgevallen en ook moet de rechter door scherpe normen 

niet de omstandigheden van een geval uit het oog verliezen. De rechter 

heeft dus een functie bij de vorming van het recht. ‘Hij actualiseert het 

recht en verbetert het waar nodig en soms loopt hij zelfs al experimente-

rend op de wetgeving vooruit’. De rechtsvorming wordt maatschappelijk 

meer aanvaardbaar en kwalitatief beter met behulp van scherpe normen. 

Rechtsregels vormen modellen van rechtvaardigheid en in het recht kan 

worden geleerd dat er op het gebied van rechtvaardigheid valt te leren. 

Scherpe normen ‘behoren de meest recente weergave te zijn van de kennis 

over rechtvaardigheid die in het rechtssysteem is te vinden’.

Snijders levert kritiek op Barendrecht.  De tegenstellingen tussen scherpe 

en vage normen enerzijds en tussen wettenrecht en rechtersrecht ander-

zijds worden naar zijn mening niet goed uit elkaar gehouden. Verder zijn 

verwijzingen in codificaties naar vage normen ‘een klassiek verschijnsel 

(…), dat in sommige landen tot een ongehoorde hoeveelheid, soms uiterst 

gedetailleerde rechtersrecht heeft geleid.’ Snijders stelt vervolgens dat ei-

genlijk bezwaar wordt gemaakt tegen het aan de rechter overlaten van 

rechtsvorming, maar dat dat niet het betoog van het proefschrift is. Ook 

het betoog dat de rechter niet aan het recht en de wet gebonden zou moe-

ten zijn (teneinde flexibiliteit te realiseren) acht Snijders weinig overtuigend. 

Aan de belangrijkste vragen, namelijk ‘wat precies de aard van de binding 

is, hoe ver zij gaat en in hoeverre zij bij formele wet, lagere regelgeving 

en rechtersrecht uiteenloopt’, wordt niet toegekomen. De legitimatie van 

de rechterlijke beslissing is ‘veeleer rechtstatelijk van aard, gebaseerd op 

de behoefte aan een onafhankelijk forum voor conflicten, dat past in de 

J.M. Barendrecht, Recht als model van rechtvaardigheid, Beschouwingen over vage en scherpe normen, 
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gedachte van machtsspreiding door een stelsel van ‘checks and balances’. 

Juist deze machtsspreiding wordt mede bereikt door gebondenheid van de 

rechter aan het recht’. Verder is rechtsvorming door de rechter iets anders 

dan de rechtsvorming door de wetgever en is er juist weerstand van de 

praktijk tegen rechtersrecht op het moment dat het tot het formuleren van 

een nieuwe scherpe norm komt, omdat daarin ‘het element van willekeurig-

heid aftekent’.

Op het idee zoveel mogelijk terug te dringen dat recht aan de hand van 

omstandigheden van het geval wordt gerealiseerd heeft Snijders ook kri-

tiek. ‘Men miskent aldus dat ongeschreven recht gevormd pleegt te worden 

en ook moeilijk anders gevormd kan worden dan als het resultaat van een 

meestal moeizame ontwikkeling aan de hand van een grillig aanbod van 

rechtszaken, die zich niet lenen voor het uitschrijven van regels, maar die 

vragen om een waardering van de omstandigheden van het geval.’

Snijders brengt ten aanzien van het ‘trial and error proces’ dat 

Barendrecht voorstelt, naar voren dat hierbij uitgegaan wordt van een 

‘schijn van exactheid (…) De indruk wordt gewekt dat men kan zeggen dat 

de ene regel “onjuist” is en de andere ‘juist’ en dat men zulks kan ‘meten’ 

(…) Dat miskent de realiteit. Het gaat immers in de praktijk (…) in beginsel 

om een afweging van allerlei, vaak in aard sterk uiteenlopende belangen 

aan de hand van gezichtspunten die al even zeer sterk kunnen verschillen.’ 

Ook acht Snijders onjuist dat ‘het steeds gaat om conflicten tussen in aan-

merking komende regels. (…) De nadruk ligt hier op de rechtvaardigheid 

van de beslissing’.

Mijns inziens is het belangrijkste dat sprake is van een conflict over de 

interpretatie of de waardering van feiten. Tijdens dat conflict wordt immers 

mede bepaald welke rechtsregels bruikbaar zijn om een juridische casus tot 

een oplossing te brengen.

Wederkerigheid

Smits brengt naar voren dat met een beroep op ‘vertrouwen wordt afgezien 

van het verwijzen naar een gestandaardiseerd geval (lees: een regel).’  

Dit strookt niet met het dogmatische karakter van het burgerlijk recht. 

Rechtsregels en vertrouwen zijn complementair. Hij betoogt ten aanzien 

van de contractuele gebondenheid: 

J.M. Smits, Het vertrouwensbeginsel en de contractuele gebondenheid, Arnhem: Gouda Quint , 

p. .



‘af te stappen van de suprematie van de niet als ‘dragend’ te beschouwen wil, 

verklaring en vertrouwen en op zoek te gaan naar een meer inhoudelijke recht-

vaardiging van de gebondenheid.’

Uiteindelijk komt Smits tot een ‘nieuw contractsbegrip’: de wederzijdse 

samenhang der prestaties. Er dient een samenhang in de wederzijds te 

verrichten of reeds verrichte prestaties te worden gezocht. Iedere overeen-

komst wordt als synallagmatisch voorgesteld. ‘De constatering van enig 

causaal verband tussen door contractspartijen verrichte of te verrichten 

prestaties’ wordt bepalend, en de wil van partijen wordt minder van be-

lang.  De wederkerigheid (synallagma) is dus essentieel en of contractuele 

wederkerigheid bestaat hangt af van de vraag of er causaliteit is.

Het belang van bijzondere vormen van totstandkoming 

 van verbintenissen in dit onderzoek

Het belang van de theorievorming over de bijzondere vormen van tot-

standkoming van verbintenis voor dit onderzoek bestaat in het feit dat 

het veelal theorieën zijn die pogen te verklaren hoe gebondenheid tussen 

rechtssubjecten ontstaat. Ook bij de verhouding tussen partijen bij een 

overeenkomst en een derde is deze theorievorming bruikbaar.

De wet is duidelijk over de bronnen van verbintenis. Deze kunnen op 

grond van art. :   slechts ontstaan, als dit voortvloeit uit de wet. De 

overeenkomst is daarvan een duidelijk voorbeeld. 

De redelijkheid en billijkheid zijn eveneens als bron van verbintenis te 

beschouwen. Bij deze bron is minder duidelijk bij welk feitencomplex nu 

een verbintenis ontstaat. Het zou mogelijk kunnen zijn dat een overeen-

komst tussen partijen is te wijzigen op grond van de redelijkheid en billijk-

heid, maar de afbreuk die daardoor op het beginsel van consensualisme 

wordt gedaan, maakt het problematisch te bepalen wanneer de redelijkheid 

en billijkheid afbreuk kunnen doen aan eerder tussen partijen gemaakte 

en in beginsel afdwingbare afspraken. In dit onderzoek staat de arbeids-

overeenkomst centraal. Voorstellen om de verbindende kracht van de (ar-

beids-)overeenkomst aan te tasten en de overeenkomst te wijzigen, vinden 

vaak hun grondslag in de redelijkheid en billijkheid. De theorievorming bij 

de bijzondere vormen van totstandkoming van verbintenissen is eveneens 

J.M. Smits, Het vertrouwensbeginsel en de contractuele gebondenheid, Arnhem: Gouda Quint , 
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daarop gebaseerd en zou derhalve meer duidelijkheid kunnen verschaffen 

over het moment waarop de redelijkheid en billijkheid afbreuk kunnen 

doen aan de verbindende kracht van de (arbeids-)overeenkomst. 

In hoofdstuk  wordt nader ingegaan op de vraag of de theorievorming 

over de bijzondere vormen van totstandkoming van verbintenis naar mijn 

mening een meerwaarde heeft.

Conclusie

Dit hoofdstuk stond in het teken van de overeenkomst uit het algemene . 

Eerst lag meer de nadruk op enige achtergronden van de overeenkomst, 

namelijk het doel van de overeenkomst en de rechtsbeginselen die gelden in 

het overeenkomstenrecht. Vervolgens is het positieve recht beschreven ten 

aanzien van de precontractuele fase en de totstandkoming van de overeen-

komst en zijn de wilsgebreken behandeld. De hier behandelde onderwer-

pen zijn van belang, omdat de arbeidsovereenkomst grotendeels op de hier 

behandelde achtergronden is gebaseerd en omdat de rechtsregels voor de 

precontractuele fase, voor de totstandkoming van de overeenkomst en over 

de wilsgebreken ook toepassing vinden in het arbeidsovereenkomstenrecht. 

Zo vormen de rechtsregels voor de totstandkoming van de overeenkomst de 

grondslag voor sommige wijzigingsvormen van de arbeidsovereenkomst.

In dit hoofdstuk is ook aandacht besteed aan de theorievorming over bij-

zondere vormen van totstandkoming van verbintenissen. Deze theorievor-

ming zou mogelijk een verklaring kunnen bieden voor het feit dat bij een 

duurovereenkomst, zoals de arbeidsovereenkomst, minder belang wordt 

toegekend aan de oorspronkelijke afspraken en dus een verklaring voor het 

uitgangspunt dat de relatie tussen werkgever en werknemer, gemodelleerd 

door de arbeidsovereenkomst, naarmate de relatie langer duurt, soms min-

der juridisch wordt en meer coöperatief. Voorstellen om de verbindende 

kracht van de (arbeids-)overeenkomst aan te tasten en de overeenkomst te 

wijzigen, vinden vaak hun grondslag in de redelijkheid en billijkheid en de 

theorievorming bij de bijzondere vormen van totstandkoming van verbin-

tenissen is daarop eveneens gebaseerd.


