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.  Inleiding

In het algemeen overeenkomstenrecht geldt als uitgangspunt dat partijen, 

die voor gebondenheid hebben gekozen, rechten en verplichtingen jegens 

elkaar hebben die in rechte afdwingbaar zijn. Er zijn echter verschillende 

situaties mogelijk tijdens de looptijd van een overeenkomst, waardoor de 

gebondenheid ter discussie komt te staan. Zo kan blijken dat de inhoud 

van de prestaties of van de overeenkomst in het algemeen niet eenduidig 

is vastgelegd. Ook is mogelijk dat partijen te maken krijgen met gewijzigde 

omstandigheden, waardoor één van de partijen de overeenkomst wenst aan 

te passen. 

In dit hoofdstuk is de duurovereenkomst uitgangspunt. De reden daar-

voor is dat bij duurovereenkomsten eerder de behoefte bestaat bij partijen 

om tussentijds aanpassingen te realiseren in de wederzijdse rechten en ver-

plichtingen, terwijl dat niet speelt bij overeenkomsten van voorbijgaande 

aard. In regelgeving wordt meestal geen onderscheid gemaakt tussen over-

eenkomsten van voorbijgaande aard en duurovereenkomsten.  

Na de behandeling van duurovereenkomsten is er aandacht voor de 

uitleg van overeenkomsten. In art. :  lid   is de aanvullende werking 

van de redelijkheid en billijkheid is geregeld. Dat is de rechtsnorm om na-

der te bepalen welke rechtsgevolgen een bestaande overeenkomst heeft. Die 

norm is in het Haviltex-arrest  gebruikt, tezamen met de norm van art. :  

, waarin het gerechtvaardigd vertrouwen is geregeld, om nader uitleg te 

geven aan de inhoud van overeenkomsten. Dit is van belang als een schrif-

telijke overeenkomst tot onduidelijkheid leidt ten aanzien van de vraag wat 

tussen partijen geldt. Met behulp van de Haviltex-norm is nader te bepalen 

welke wederzijdse rechten en plichten partijen jegens elkaar hebben. 

Een overeenkomst kan op verschillende manieren worden gewijzigd. Het 

wijzigen van de overeenkomst is in beginsel slechts mogelijk, als beide par-

tijen over een wijziging wilsovereenstemming bereiken (tweezijdige wijzi-

ging). Het komt ook voor dat slechts één van de partijen een wijziging van 

de overeenkomst nastreeft. Zijn wederpartij ziet dan de noodzaak van een 

wijziging niet, maar kan welwillend zijn mee te werken aan een wijziging, 

bijvoorbeeld omdat ook voor hem bepaalde voordelen zijn te behalen.

 Art. :  en :   zijn bijvoorbeeld op beide soorten onverkort van toepassing.

   maart , NJ ,  (Ermes/Haviltex).



Als de wederpartij niets ziet in een voorgestelde wijziging, dan geldt als 

uitgangpunt dat partijen gebonden blijven aan de oorspronkelijke overeen-

komst. Toch kan onder bijzondere omstandigheden een wijziging van de 

overeenkomst worden geforceerd, bijvoorbeeld als een partij kan aantonen 

dat sprake is van onvoorziene omstandigheden zoals bedoeld in art. :  

. Dat artikel biedt een redelijkheidstoets op grond waarvan soms een 

wijziging van de overeenkomst is te realiseren. Een andere mogelijkheid is 

dat een partij een (of meerdere) contractsbepaling (en) opzij zet met een 

beroep op de derogerende werking van de redelijkheid en billijkheid van 

art. :  lid  . 

De ultieme wijziging is de beëindiging van een overeenkomst. Tijdens 

de looptijd van een overeenkomst is de mogelijkheid om een overeenkomst 

te beëindigen al van invloed op partijen. Als beëindigingsmogelijkheden 

eenvoudig voorhanden zijn, dan sterkt dat de partij die een wijziging wil 

realiseren. Het feit dat het beëindigen van een overeenkomst in strijd is met 

wettelijke of contractuele regels kan ertoe leiden dat een verplichting tot 

schadevergoeding ontstaat en sterkt de partij die de oorspronkelijke over-

eenkomst in stand wil houden.

De gegevens uit dit hoofdstuk zijn in het onderzoek naar de rechtsregels 

voor het wijzigen van de arbeidsovereenkomst van belang, omdat ook de 

mogelijkheden om de arbeidsovereenkomst te wijzigen ten dele zijn ge-

baseerd op de regels die in dit hoofdstuk aan bod komen. De gegevens 

die hier staan omschreven gelden als ijkpunt van waaruit het afwijkende 

karakter van de rechtsregels voor het wijzigen van de arbeidsovereenkomst 

is te bepalen.

.  Duurovereenkomsten

Inleiding

Uit art. :   blijkt dat mogelijk is duurovereenkomsten aan te gaan, 

want daar staat dat rechtshandelingen onder tijdsbepaling of onder voor-

waarde kunnen worden verricht. Als art. :   niet in het  was opge-

nomen, dan zou niettemin mogelijk zijn een duurovereenkomst aan te gaan 

op grond van de contractsvrijheid die aan partijen toekomt. 

In de wet staat geen omschrijving van het begrip duurovereenkomst. Wel 

bestaat binnen de systematiek van de wet een onderscheid tussen benoem-

de en onbenoemde duurovereenkomsten. Benoemde duurovereenkomsten 

hebben een eigen wettelijke regeling naast Boek  en  . Onbenoemde 

duurovereenkomsten worden ingevuld op grond van de regels van het alge-

mene verbintenissenrecht van Boek  en  . Voorbeelden van benoemde 

duurovereenkomsten zijn de huurovereenkomst, de arbeidsovereenkomst, 



de verzekeringsovereenkomst, bepaalde vervoersovereenkomsten, bruik-

leen en de collectieve arbeidsovereenkomst. Voorbeelden van onbenoemde 

duurovereenkomsten zijn de distributieovereenkomst, de energieleverings-

overeenkomst en de franchiseovereenkomst.

Een duurovereenkomst komt tot stand op grond van de rechtsregels 

uit art. :  t/m :   en :  e.v. . Voor de totstandkoming van 

bepaalde benoemde duurovereenkomsten gelden specifieke bepalingen. De 

bepalingen in bijzondere wetten over de totstandkoming van bijzondere 

duurovereenkomsten gaan meestal over vormvoorschriften. Voorbeelden 

zijn te vinden in art. A: i , :  , art.  , art.  Wet , 

art.  Pachtwet. In deze voorbeelden worden bepaalde vormvoorschriften 

gesteld voor het aangaan van de duurovereenkomst in kwestie. Veelal moet 

dit schriftelijk worden gedaan en soms zelfs bij akte. Dergelijke vormvoor-

schriften versterken de positie van partijen die voor een langere tijd aan 

elkaar verbonden zijn jegens elkaar en jegens derden. Bij een langlopende 

verbintenis moet vaak meer zorgvuldigheid in acht worden genomen door 

partijen. Dit begint bij de aanvang van de overeenkomst, met de vormvoor-

schriften. Als een akte moet worden opgemaakt en moet worden ingeschre-

ven in openbare registers, dan ontstaat er ook bescherming jegens derden.

Een omschrijving van de duurovereenkomst

De duurovereenkomst is een overeenkomst die voortdurende verbintenis-

sen in het leven roept.  Hartkamp schrijft: ‘voortdurende verbintenissen 

zijn die, welke verplichten tot opeenvolgende of voortdurende prestaties en 

daardoor bestemd zijn gedurende een langere tijdruimte te blijven werken.’  

De duurovereenkomst is een meerzijdige rechtshandeling die verplicht tot 

opeenvolgende of voortdurende prestaties en is bestemd om gedurende een 

langere tijdruimte te blijven werken.

Hofmann maakt een onderscheid tussen overeenkomsten die zijn te be-

schouwen als een voortdurende verbintenis, die dus tot een voortdurende 

prestatie verplichten en overeenkomsten die een rechtsplicht scheppen ‘om 

gedurende zekere tijd periodiek, of zo dikwijls als de schuldeiser daartoe de 

 C. Asser, Handleiding tot de beoefening van het Nederlands burgerlijk recht, verbintenissenrecht, deel , 

Algemene leer der overeenkomsten, e druk, bewerkt door A.S.Hartkamp, Deventer: W.E.J. Tjeenk 

Willink , p. 

 C. Asser, Handleiding tot de beoefening van het Nederlands burgerlijk recht, verbintenissenrecht, deel , 

de verbintenis in het algemeen, e druk, bewerkt door A.S.Hartkamp, Deventer: W.E.J. Tjeenk 

Willink , p. . Zie ook M.B.M. Loos, De energieleveringsovereenkomst, Algemene voorwaarden voor 

de levering van energie aan consumenten, Deventer: Kluwer , p. . Loos hanteert de definitie 

uit Asser/Hartkamp. Hij geeft daarbij aan dat enige andere definities naar zijn mening 

onjuist zijn.



wens te kennen geeft een zekere prestatie te verrichten, ook wanneer deze 

niet voortdurend is.’  Beide soorten overeenkomst zijn te zien als duurover-

eenkomst. Volgens Hofmann is voortdurendheid geen essentieel onderdeel 

van de duurovereenkomst. Er is daarin geen onderscheid tussen de ma-

nier waarop Hartkamp en Hofmann de duurovereenkomst zien. Hartkamp 

noemt de tweede mogelijkheid van Hofmann de overeenkomst waarin op-

eenvolgende prestaties worden verricht in een langere tijdruimte.

Hammerstein en Vranken zijn van mening dat een scherpe definitie van 

de duurovereenkomst niet is te geven. Zij zien als belangrijkste kenmerk 

van een duurovereenkomst ‘dat er een rechtsverhouding bestaat waarbij 

partijen zich hebben verbonden gedurende een bepaalde of onbepaalde tijd 

over en weer een of meer bepaalde prestaties te verrichten. De prestaties 

dienen voortdurend, telkens terugkerend of opeenvolgend te zijn.’

Uit het hetgeen hierboven is beschreven komen de volgende hanteerbare 

elementen van een duurovereenkomst:

- meerzijdige rechtshandeling

- waarbij partijen afspreken tot

 opeenvolgende prestaties, of

 telkens terugkerende prestaties, of

 voortdurende prestaties

- gedurende langere tijdruimte

 voor bepaalde tijd

 voor onbepaalde tijd

Gebaseerd op deze elementen is de volgende (werk-) definitie te 

formuleren: 

‘de duurovereenkomst is de meerzijdige rechtshandeling, waarbij partijen op-

eenvolgende, telkens terugkerende of voortdurende prestaties gedurende lan-

gere bepaalde of onbepaalde tijdruimte afspreken’

De elementen van de definitie komen hieronder apart aan de orde.

 L.C. Hofmann, Het Nederlands verbintenissenrecht, de algemene leer van de verbintenissen, eerste 

gedeelte door S.N.van Opstall, e druk, Groningen: Tjeenk Willink , p. .

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

Nieuw  A , Deventer: Kluwer , p. .



De meerzijdige rechtshandeling is de handeling die tot stand komt tussen 

twee of meer personen, waar het recht de door de handelende personen 

beoogde rechtsgevolgen aan verbindt. Omdat een duurovereenkomst voor 

langere tijd wordt aangegaan, kan het problematisch zijn om de beoogde 

rechtsgevolgen van te voren vast te stellen.

Een meerzijdige rechtshandeling is gebaseerd op de wilsovereenstem-

ming tussen partijen. 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).’ Hij lijkt van mening te zijn dat wilsovereenstemming 

permanent aanwezig moet zijn om een overeenkomst te laten voortbestaan. 

Hij zet dit begrip duurovereenkomst naast de omschrijving die Hofmann 

hanteert.  

Het niet meer voortduren van de wilsovereenstemming is mijns inziens 

niet voldoende om aan te nemen dat de duurovereenkomst niet meer be-

staat. De wilsovereenstemming bij het aangaan van de duurovereenkomst 

is essentieel, daarna zijn partijen gebonden, ook als een partij daartoe 

niet meer de wil heeft, totdat een partij of beide partijen de in het recht 

bestaande wijzigings- of beëindigingsmogelijkheden heeft of hebben gehan-

teerd om hun rechtsband te wijzigen of te breken. Een andere opvatting, 

waarbij het ontbreken van wilsovereenstemming ertoe zou leiden dat er 

geen overeenkomst meer bestaat, heeft onaanvaardbare consequenties voor 

de rechtszekerheid. De afdwingbaarheid van de overeenkomst is dan niet 

goed meer mogelijk, waardoor het belangrijkste doel van de overeenkomst, 

namelijk het reguleren van ruil, niet is te realiseren.

Met een duurovereenkomst zijn drie soorten prestatievormen af te spreken. 

Ten eerste kunnen partijen opeenvolgende prestaties afspreken, ten tweede 

telkens terugkerende prestaties en ten derde voortdurende prestaties.

Een voorbeeld van een overeenkomst waarin opeenvolgende prestaties 

worden bedongen is het krantenabonnement. In ruil voor een bepaalde 

prijs wordt elke dag de krant bezorgd, gedurende de tijd dat het abonne-

ment loopt. Het bezorgen is een terugkerende prestatie, maar de krant is 

iedere dag anders, waardoor de prestatie ook veranderlijk is. Daarom is dat 

geen terugkerende, maar een opeenvolgende prestatie.

De huurovereenkomst is een duurovereenkomst waarbij telkens terugke-

rende prestaties, maar ook voortdurende prestaties worden afgesproken. De 

betaling van de huur door de huurder is een telkens terugkerende prestatie. 

Het verschaffen van het rustige huurgenot door de verhuurder is echter een 

voortdurende prestatie.

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



Partijen kunnen in één overeenkomst opeenvolgende prestaties, terug-

kerende prestaties en voortdurende prestaties afspreken. Deze vormen van 

presteren sluiten elkaar niet uit. In het voorbeeld over de huurovereenkomst 

is dit al uitgewerkt. Ook bij het krantenabonnement worden verschillende 

vormen van prestatie overeengekomen. Als daarbij de abonnementsprijs 

per half jaar wordt afgeschreven, is dit een voorbeeld van een halfjaarlijkse 

terugkerende prestatie. 

Sommige duurovereenkomsten, bijvoorbeeld huurovereenkomsten voor 

woonruimte, zijn gesloten voor onbepaalde tijd, terwijl dat niet tot noe-

menswaardige dynamiek leidt. Aan de oorspronkelijke bedoeling van par-

tijen, namelijk de bepaalbare prestaties die bestaan uit de betaling van 

de huurprijs en het beschikbaar stellen van de woonruimte, is moeilijk te 

tornen zonder dat de overeenkomst zijn belang verliest. Dit zijn immers de 

kernprestaties waarvoor de overeenkomst is aangegaan. 

De bepaalbaarheid van prestaties is afhankelijk van de soort duurover-

eenkomst en is van belang voor de vraag of een duurovereenkomst tus-

sentijds nadere invulling behoeft. Als de prestaties bij voorbaat volledig 

duidelijk zijn, dan weten partijen waar ze aan beginnen en waaraan ze 

zich binden. Nader invullen is dan minder snel mogelijk. Als er veel on-

duidelijkheid bestaat over de prestaties, dan wordt de onduidelijkheid tij-

dens de looptijd ingevuld. De overeenkomst wordt dan later inhoudelijk 

ingevuld. Dit kan als een wijziging worden gezien, maar naar mijn mening 

is dan geen sprake van een wijziging, maar van de inhoudelijke invul-

ling van de oorspronkelijke, al bestaande overeenkomst. De oorspronkelijke 

overeenkomst is dan een soort intentieverklaring dat partijen jegens elkaar 

gebonden zijn, terwijl de inhoud van de overeenkomst deels later wordt uit-

gewerkt. Een samenwerkingsovereenkomst is daarvan een voorbeeld. Ook 

de overeenkomst van opdracht dient als voorbeeld. Een advocaat die een 

opdracht krijgt van een cliënt, weet niet geheel van te voren welke pres-

taties hij moet gaan verrichten. Dit hangt mede af van het gedrag van de 

wederpartij. De arbeidsovereenkomst is eveneens een voorbeeld van een 

overeenkomst waarbij partijen soms minder duidelijk van te voren bepalen 

welke prestaties in de toekomst worden verricht.

Er is een onderscheid tussen een resultaatsverbintenis en een prestatiever-

bintenis. Bij een resultaatverbintenis bestaat volledige duidelijkheid over de 

overeengekomen en dus af te dwingen prestaties. Bij een inspanningsver-

bintenis is dat minder het geval en daarom is een beroep op toerekenbare 

tekortkoming bij een inspanningsverbintenis moeilijker. Het persoonlijke 

karakter van een rechtssubject kan bij een inspanningsverbintenis meer 

een rol spelen dan bij een resultaatsverbintenis. Het is van een andere 

orde iemand aan te spreken op het feit dat hij zich niet voldoende heeft 

ingespannen dan iemand aan te spreken op het niet realiseren van een bij 



voorbaat overeengekomen prestatie. Het aanspreken op een tekortkoming 

in een inspanningsverbintenis kan uitmonden in het (persoonlijk) verwijten 

van een contractspartij, terwijl die contractspartij in alle oprechtheid van 

mening kan zijn dat hem niets valt te verwijten.

Een duurovereenkomst kan voor bepaalde of voor onbepaalde tijd wor-

den aangegaan. Een tijdelijke arbeidsovereenkomst is een voorbeeld van 

een duurovereenkomst voor bepaalde tijd. Partijen bepalen bij het sluiten 

van de overeenkomst dat de overeenkomst na het verstrijken van de over-

eengekomen tijd eindigt. De arbeidsovereenkomst dient ook als voorbeeld 

van een duurovereenkomst voor onbepaalde tijd. Partijen spreken dan niet 

van tevoren af wanneer de dienstbetrekking eindigt, maar maken – indien 

noodzakelijk – voor het beëindigen van de arbeidsovereenkomst gebruik 

van het in beginsel gesloten stelsel van het ontslagrecht. 

Ten aanzien van de tijdruimte waarvoor een overeenkomst wordt aan-

gegaan hebben partijen in beginsel contractsvrijheid. Deze contractsvrij-

heid is voor een aantal benoemde duurovereenkomst wettelijk beperkt. 

Een te rigide contractsband, waarbij een partij gedurende lange tijd zonder 

beëindigingsmogelijkheid gebonden is, houdt niet altijd stand. De arbeids-

overeenkomst voor bepaalde tijd is bijvoorbeeld op grond van art. :  

 door de werknemer opzegbaar nadat deze langer dat vijf jaar heeft 

geduurd. Dit geldt ook als geen tussentijds opzegbeding in de zin van art. 

:  lid   is opgenomen in de arbeidsovereenkomst. 

Een opdrachtovereenkomst is altijd opzegbaar op grond van art. :  

lid  . Dit artikel is overigens wel deels van regelend recht. De agen-

tuurovereenkomst is op te zeggen op grond van art. :  . Hier kan 

wel het  toepasselijk zijn. Wat opvalt, is dat de genoemde voorbeelden 

bijna steeds de situatie regelen, waarin een contractspartij zich persoonlijk 

verbindt om iets voor een ander te verrichten. Alleen de opdrachtover-

eenkomst is af te sluiten tussen twee rechtspersonen. Bij een overeenkomst 

waarbij iemand zich in persoon verbindt is de tijd gedurende welke de 

verbintenis wordt aangegaan een element dat in beginsel aantastbaar is, 

hetgeen samenhangt met de gedachte dat niet wenselijk is dat iemand tegen 

zijn wil in persoon gebonden blijft. Een andere opvatting hierover kan tot 

spanning leiden met het verbod op slavernij of de regel dat niemand ge-

dwongen mag worden tot dwangarbeid of verplichte arbeid, zie art.  lid  

en  . Het contractenrecht biedt dus geen ruimte aan rechtssubjecten 

zich dermate te verbinden dat de overeenkomst of de onopzegbaarheid 

daarvan tot een spanning leidt met art.  lid  en  . Dit laat onverlet 

dat een wederpartij soms wel schadevergoeding kan vorderen als iemand 

die zich persoonlijk heeft gebonden, de overeenkomst eerder beëindigt dan 

van tevoren was afgesproken. 



Extra zorgvuldigheid bij duurovereenkomsten?

Partijen gaan bij een duurovereenkomst voor een langere tijd een verbinte-

nis met elkaar aan. De bedoeling van partijen bij een duurovereenkomst is 

erop gericht om voor een langere tijd aan elkaar gebonden te zijn. Dit heeft 

gevolgen voor de zorgvuldigheid die partijen jegens elkaar in acht moeten 

nemen. Van Dunné stelt: 

‘dat aan het naleven van de zorgvuldigheidsnormen tegenover de wederpartij 

strengere eisen gesteld worden in een duurverhouding; men kent de situatie 

aan de zijde van de andere partij beter dan in een voorbijgaand contract, en 

dat kan verplichtingen scheppen, bijvoorbeeld om diens schade te beperken, 

informatie te geven, etc.’  

Hartkamp schrijft over overeenkomsten die voortdurende verbintenissen in 

het leven roepen: 

‘Tussen partijen ontstaat een rechtsverhouding die als een toestand kan worden 

gekarakteriseerd. Men denke aan huur, arbeidsovereenkomst, maatschap, geld-

lening tegen rente, verzekering, overeenkomsten met concurrentieverbod en 

vele andere méér.’  

Ten onrechte zou kunnen worden gedacht dat de door Hartkamp ge-

noemde toestand statisch of onveranderlijk is. Tijdens de looptijd van een 

duurovereenkomst kan ruimte zijn voor ontwikkelingen. De toestand van 

Hartkamp geeft mijns insziens slechts de gebondenheid aan, dus de rechts-

band die tussen partijen bestaat. Tijdens deze toestand bestaat een bepaal-

de onzekerheid en een onbepaalbaarheid. Van Dunné schrijft: 

‘Veel regels uit het contractenrecht zijn voor die laatste figuren (contracten 

voor korte termijn, of de overeenkomst die metterdaad gesloten en uitgevoerd 

wordt, ) geschreven, en gaan wringen bij de toepassing van duurcontracten. 

Deze vertonen kenmerken van een maatschapsovereenkomst, men gaat elkaar 

met elkaar voor lange tijd in zee, en dus voor goede en kwade dagen. De 

consequentie hiervan is, dat het veel meer een zaak van geven en nemen is,  

 J.M. van Dunné, Contractenrecht, deel , e, herziende druk, Deventer: Kluwer , p. 

.

 C. Asser, Handleiding tot de beoefening van het Nederlands burgerlijk recht, verbintenissenrecht, deel , 

Algemene leer der overeenkomsten, e druk, bewerkt door A.S.Hartkamp, Deventer: W.E.J. Tjeenk 

Willink , p.  en .



het gezamenlijke avontuur moet op een voor beide partijen bevredigende wijze 

aflopen.’

Het citaat toont een ander belangrijk aspect, namelijk dat er een bepaalde 

onderhandelingsmarge bestaat als partijen voor langere tijd met elkaar een 

overeenkomst aan gaan, zie de bewoordingen ‘dat het veel meer een zaak 

van geven en nemen is’. Winkel brengt naar voren dat bij ‘duurzame con-

tractuele rechtsbetrekkingen’ een ‘grotere spanning van de contractsband’ 

is te vinden en koppelt daaraan dat partijen bij duurovereenkomsten een 

grotere behoefte hebben aan schorsing, verlenging of wijziging.

Tijdens de looptijd van een duurovereenkomst kan ruimte zijn voor 

ontwikkelingen. Anders gezegd, de duurovereenkomst kan een bepaalde 

dynamiek hebben. Hiervoor is ruimte via de redelijkheid en billijkheid en 

door het feit dat rekening wordt gehouden met de omstandigheden van 

het geval. Voor dynamiek bestaat ruimte zonder dat de duurovereenkomst 

tussentijds hoeft te eindigen, terwijl partijen niet altijd van te voren hebben 

voorzien dat hun rechtsbetrekking op een bepaalde wijze tot ontwikkeling 

zou komen. Voorzienbare elementen zijn immers juist van te voren in 

afspraken vast te leggen, al gebeurt dat niet altijd. Partijen bij duurover-

eenkomsten voor onbepaalde tijd hebben bijvoorbeeld vaak niets geregeld 

over de opzegging. 

De manier waarop kan worden omgegaan met onvoorziene elementen, 

die voortvloeien uit het feit dat tussen partijen een rechtsband bestaat, is 

in het recht ook nader geregeld. De inhoud van de oorspronkelijke over-

eenkomst vormt het uitgangspunt als zich onvoorziene omstandigheden 

voordoen. Partijen blijven echter wel in overleg met elkaar. Partijen kunnen 

proberen samen tot een oplossing te komen, omdat het eindigen van een 

duurovereenkomst een aanzienlijke stap kan zijn, die partijen niet zonder 

meer willen nemen. Wederzijds vertrouwen geldt als basis voor een goede 

dynamiek tussen partijen bij een duurovereenkomst. De interpretatie van 

het wederzijds vertrouwen is mogelijk met behulp van de wettelijke normen 

die gelden voor de uitleg van overeenkomsten. Ook de normen voor het 

wijzigen zijn van belang, omdat het wijzigen van een duurovereenkomst 

een mogelijkheid is om tegemoet te komen aan de behoefte aan dynamiek 

bij een duurovereenkomst. Hieronder komen eerst de rechtsregels voor de 

uitleg van de overeenkomst aan bod en vervolgens de rechtsregels voor het 

 J.M. van Dunné, Contractenrecht, deel , e, herziende druk, Deventer: Kluwer , p. 

.

 H. Winkel, Bestaat er behoefte aan een wettelijke regeling voor de beëindiging van duurzame 

contractuele rechtsbetrekkingen, in de opzegging waarvan niet is voorzien?, Preadvies , Zwolle: NV 

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



aantasten of wijzigen van een overeenkomst. Daarbij is van belang dat de 

beëindiging (dit is de ultieme wijziging) pas is na te streven als de duur-

relatie ernstig is verstoord, omdat bij een beëindiging de kans bestaat dat 

beide partijen schade leiden.

.  De uitleg van overeenkomsten

Inleiding

Partijen moeten niet alleen overeenstemming bereiken dat ze met elkaar 

een overeenkomst aan willen gaan , ze moeten tevens gezamenlijk nader 

bepalen wat de inhoud is van de overeenkomst. Partijen moeten overeen-

stemming bereiken over de vraag met welk doel ze de overeenkomst aan-

gaan, welke prestaties ze van elkaar verwachten, hoe de overeenkomst kan 

eindigen, enzovoort. Als over dergelijke onderwerpen onenigheid ontstaat, 

dan is met behulp van verschillende bronnen te bepalen wat rechtens geldt 

tussen partijen. De overeenkomst is daarbij de belangrijkste bron, want dat 

is altijd het eerste aanknopingspunt, ook voor de vraag welke rechtsregels 

van toepassing zijn. Vaak regelen partijen niet alles in de overeenkomst. De 

wet is dan tevens een belangrijke bron, omdat daar aanvullend recht staat, 

waarmee de partijverhouding nader is in te vullen. 

De overeenkomst tussen partijen als uitgangspunt

In art. :   staat dat de verbintenissen waartoe partijen zich verbin-

den, bepaalbaar moeten zijn. Dit is het geval als de vaststelling van de ver-

bintenissen mogelijk is naar van tevoren vastgestelde criteria.  Partijen bij 

een overeenkomst voldoen hier doorgaans wel aan. Zij leggen in de over-

eenkomst vast waartoe ze zich jegens elkaar verbinden en de overeenkomst 

geldt vervolgens als uitgangspunt als partijen nader willen bepalen wat ze 

van elkaar kunnen verwachten. Een overeenkomst die niets aan duidelijk-

heid te wensen overlaat is dus de belangrijkste en misschien wel de enige 

bron om de rechtsverhouding in te vullen.

 Zie uitgebreid: J.M. van Dunné, Verbintenissenrecht Deel  Contractenrecht, e, herziene druk, 

Deventer: Kluwer , p.  t/m . Op p.  en  wordt een overzicht gegeven van 

regels over de uitleg van overeenkomsten.

 Vgl.   april , JAR /  (ABN Amro/Malhi). Het is beslissend of partijen zich 

jegens elkaar verbonden hebben voor de vraag of een arbeidsovereenkomst tot stand is 

gekomen. Een geruisloze vervanging van een verhouding van inlener-ingeleende naar 

werkgever-werknemer achtte de Hoge Raad in strijd met de rechtszekerheid.

 Valk  (T&C BW), art. :  , aant. . Asser-Hartkamp ( ), nr.  en .



Partijen zijn niet vrij om alles overeen te komen. De contractsvrijheid 

van partijen is wettelijk beperkt. Een overeenkomst mag geen bepalingen 

bevatten die in strijd zijn met dwingend recht. Partijen kunnen dergelijke 

bepalingen wel opnemen, maar deze zijn in rechte niet afdwingbaar. Het 

staat partijen dus op zich vrij om jegens elkaar te handelen conform een 

overeenkomst die bepalingen bevat die strijdig zijn met dwingend recht. 

Als de overeenkomst echter in rechte wordt afgedwongen, dan houdt de 

rechter rekening met de bepalingen van dwingend recht. Die bepalingen 

zijn voor de uitleg van de overeenkomst van belang. De bepalingen uit de 

overeenkomst die strijdig zijn met de wet, zijn aantastbaar, bijvoorbeeld 

op grond van art. :  . De overeenkomst met bepalingen in strijd met 

dwingend recht heeft dus geringe waarde.

De wet

De wet is tevens een bron op grond waarvan is te bepalen wat tussen 

partijen geldt. Contractsbepalingen die in strijd zijn met bepalingen van 

dwingend recht, zijn aantastbaar. Verder is de partijverhouding nader in te 

vullen met regelend (aanvullend) recht. Als tussen partijen geen afspraken 

bestaan over een bepaald onderwerp, terwijl dat onderwerp bij de uitleg 

van hun rechtsverhouding op een gegeven moment wel aan de orde komt, 

dan is de oplossing soms te vinden met behulp van regelend recht.

Regelend recht is slechts toepasselijk als niets anders blijkt uit de bedoe-

ling van partijen. Dit kan tot een probleem leiden, als één van de partijen 

meent dat hun rechtsverhouding conform het regelend recht moet wor-

den uitgelegd, terwijl de andere partij van mening is dat zij iets anders 

(niet schriftelijk) waren overeengekomen. In een dergelijke situatie is vooral 

het Haviltex-criterium (zie hieronder) van belang. Ook hangt veel af van 

de vraag in hoeverre partijen in staat zijn hun standpunt te bewijzen.  

Specifieke wettelijke bepalingen van aanvullend recht komen hier verder 

niet aan de orde. 

Wel is hier aandacht voor de open normen die als grondslag dienen 

voor de uitleg van de onderlinge rechtsverhouding, als partijen verder niets 

hebben geregeld. Met de art. :  t/m :   is het gerechtvaardigd ver-

trouwen te bepalen, maar ook de inhoud, ofwel de uitleg van de bestaande 

overeenkomst.

 Vgl. Gerechtshof Amsterdam  december , PRG. / . Of de bedoeling van 

partijen prevaleert boven de letterlijke tekst van een onduidelijk beding, hangt af van de 

vraag of de partij die zich beroept op de bedoeling daaromtrent bewijs levert.

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



Art. :  lid   regelt de aanvullende werking van de redelijkheid en 

billijkheid. Een overeenkomst heeft ook de rechtsgevolgen die naar de aard 

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

en billijkheid voortvloeien. De aard van de overeenkomst is daarbij geen 

zelfstandige bron van verbintenis. Pas als geen aanvulling op grond van de 

wet of de gewoonte mogelijk is, wordt een beroep gedaan op de redelijk-

heid en billijkheid.  Art. :  lid   lijkt op grond van de parlementaire 

geschiedenis terughoudend te moeten worden toegepast, al blijkt dat nog 

niet uit rechtspraak.  Als partijen volledig duidelijkheid hebben gecreëerd 

in hun overeenkomst, dan bestaat weinig ruimte voor toepassing van art. 

:  lid  .  Meer in het algemeen blijkt dat toepassing van art. :  

lid   (en art. :  lid  ) ‘minder zichtbaar is in de gepubliceerde 

rechtspraak.’

Art. :  lid   is niet bruikbaar om een wijziging van de overeen-

komst te realiseren. Het gaat erom dat de overeenkomst ook rechtsgevol-

gen heeft tussen partijen, die niet direct uit de schriftelijke overeenkomst 

voortvloeien. Die rechtsgevolgen zijn niet duidelijk (eventueel schriftelijk) 

overeengekomen. 

De aanvullende werking van art. :  lid   hoeft niet herleidbaar 

te zijn tot bestaande contractuele bepalingen. Aanvullende rechtsgevolgen 

kunnen immers ook voortvloeien uit de wet, de gewoonte of de eisen van 

redelijkheid en billijkheid. Naar mijn mening is wel van belang dat de aan-

vullende werking kan worden teruggevoerd op de bedoeling van partijen 

of op het gerechtvaardigd vertrouwen dat deze bedoeling (ooit) bij partijen 

bestond. De aanvullende werking van de overeenkomst kan bijdragen om 

de overeenkomst inhoudelijk nader uit te leggen. De aanvullende werking 

en de uitleg vloeien in elkaar over.  

Als volkomen duidelijk is dat één partij een bepaald rechtsgevolg nooit 

voor ogen had, dan is het problematisch dat het rechtsgevolg alsnog wordt 

bereikt met behulp van de aanvullende werking van de redelijkheid en bil-

lijkheid. Partijen hebben daarover nooit wilsovereenstemming bereikt, zo-

dat de contractsautonomie van partijen in de weg staat aan aanvulling. Er 

 Asser-Hartkamp ( ), nr.  en .

 T.H.M. van Wechem en M. Wallart, ‘Aanvullende werking van de redelijkheid en 

billijkheid: waar liggen de grenzen?’, VRA / , p.  en .

 Tenzij valt te betwisten of een contractsbepaling geldig is, zoals bijvoorbeeld bij de 

ontbindende voorwaarde in het arbeidsrecht. Vgl.   februari , JAR /  (Monte/

Bank van de Nederlandse Antillen).

 T.H.M. van Wechem en M. Wallart, ‘Aanvullende werking van de redelijkheid en 

billijkheid: waar liggen de grenzen?’, VRA / , p. .

 Asser-Hartkamp ( ), nr. . Vgl.  Spier in zijn conclusie onder .  voor   

september , NJ , .



is immers nooit gebondenheid ontstaan.  Dit is slechts anders als één van 

de partijen het gerechtvaardigd vertrouwen heeft dat zijn wederpartij een 

bepaald rechtsgevolg voor ogen had (hiertoe de wil had) in de zin van art. 

:  . Het gerechtvaardigd vertrouwen moet dan zijn opgewekt door de 

verklaring of de gedraging van de wederpartij. Voor de vraag of gebonden-

heid bestaat is het hieronder behandelde Haviltex-arrest bepalend.

Een probleem bij de benadering waarbij wilsovereenstemming als uit-

gangspunt geldt, is, dat door het belang dat aan een aanwijsbaar moment 

van gebondenheid moet worden toegekend, strikt genomen nooit een leem-

te kan worden aangevuld met behulp van art. :  lid  . Ten aanzien 

van de leemte is immers nooit wilsovereenstemming bereikt.  Dit probleem 

zou mogelijk tot een oplossing kunnen komen door partijen een onderhan-

delingsplicht op te leggen. Als onderhandelingen niet leiden tot een aanvul-

ling van de overeenkomst, kan de overeenkomst worden verbroken, waarbij 

eventueel een schadevergoeding wordt toegekend.

Een ander argument tegen de opvatting dat het vereiste van wilsovereen-

stemming in de weg staat aan de aanvulling van een leemte waarvan zeker 

is dat partijen nooit hun wil hebben geuit, is dat wel gebondenheid tussen 

partijen bestaat aan een al bestaande overeenkomst en dat het probleem-

punt slechts ziet op de uitleg van deze overeenkomst. In die zin verschilt 

deze situatie met de situatie van bijvoorbeeld het arrest ABN Amro/Malhi, 

waar partijen onenigheid hadden over de vraag of ooit een overeenkomst 

tussen hen had bestaan. Hier tegenin kan worden aangevoerd dat de heer-

sende leer voor de totstandkoming van overeenkomsten (aanbod, aanvaar-

ding, gerechtvaardigd vertrouwen) onverkort geldt voor de totstandkoming 

van de inhoud van de overeenkomst. Ook voor de inhoud van de overeen-

komst geldt dat een aanwijsbaar moment moet bestaan, waarop partijen 

jegens elkaar gebonden zijn geraakt aan de inhoud van de overeenkomst.

Toch is de oplossing uiteindelijk te vinden door onderscheid te maken 

tussen het moment van totstandkoming van een overeenkomst en het mo-

ment dat partijen al gebonden zijn aan een overeenkomst. Art. :  lid  

 is namelijk slechts op rechtssubjecten van toepassing die al gebonden 

zijn aan een overeenkomst. Art. :  lid   biedt dan mogelijkheden 

om de rechtsverhouding tussen partijen aan te vullen, zij het dat daarbij 

terughoudendheid moet worden betracht. In die laatste eis is mijns inziens 

voldoende waarborg vervat voor het beginsel van autonomie van contracts-

partijen. Zij hebben immers al hun autonomie beperkt door zich te binden 

en zij hebben daarmee tevens erkend dat eventuele leemtes worden opge-

 Vgl.   april , JAR /  (ABN Amro/Malhi).

   maart , NJ ,  (Ermes/Haviltex).

 Dit probleem is sterk theoretisch van aard.



lost met behulp van de rechtsregels die hun onderlinge rechtsverhouding 

beheersen, waaronder art. :  lid  .

De bedoeling van partijen in de jurisprudentie: Haviltex

Zodra niet mogelijk blijkt contractsbepalingen (of één contractsbepaling) 

eenduidend uit te leggen, ontstaat de situatie dat voor partijen onduidelijk 

is waartoe zij zich jegens elkaar hebben verbonden en wat in rechte af-

dwingbaar is. Dan ontstaat rechtsonzekerheid over de uitleg van een over-

eenkomst. Als geen duidelijk toe te passen aanvullend recht bestaat, zijn 

partijen aangewezen op de rechtsnormen van de artt. :  t/m :   en 

art. :   lid  om de inhoud van de overeenkomst te bepalen. Deze 

normen zijn in jurisprudentie uitgewerkt.

Het criterium voor de uitleg van bepalingen in een overeenkomst is te 

vinden in het Rederij Koppe-arrest en in het later gewezen Haviltex-arrest.  Bij 

de uitleg van overeenkomsten is van belang wat partijen in de gegeven om-

standigheden over en weer redelijkerwijs aan de bepalingen in de overeen-

komst mochten toekennen en op hetgeen zij te dien aanzien redelijkerwijs 

van elkaar mochten verwachten. Dat dit ook voor de duurovereenkomst 

geldt, blijkt uit het Rederij Koppe-arrest.  Zowel gerechtvaardigd vertrouwen 

als de redelijkheid zijn van belang op grond van deze arresten.

Uit de bewoordingen ‘aan de bepalingen in de overeenkomst’ uit het 

Haviltex-arrest blijkt dat de oorspronkelijke overeenkomst de voornaamste 

bron is om de rechtsverhouding uit te leggen, zelfs als de rechtsverhouding 

al jaren duurt. Afwijken van de bepalingen in de overeenkomst kan tot 

een verzwaarde motiveringsplicht voor de rechter leiden.  De bepalingen 

van de overeenkomst zijn dus de voornaamste bron, maar uiteindelijk is 

doorslaggevend wat partijen bedoelden met de overeenkomst. Daarbij zijn 

als gezichtspunten te noemen de tekst en context, de totstandkomingsge-

schiedenis, het gebruik, de hoedanigheid en de deskundigheid van partijen, 

de wet, de zorgvuldigheid en de redelijkheid en billijkheid.  De feitelij-

ke uitvoering van de overeenkomst is een andere bron om de rechtsver-

houding tussen partijen nader te bepalen. Latere contractuele of feitelijke 

wijzigingen zijn eveneens bronnen voor de uitleg van de overeenkomst. 

De oorspronkelijke overeenkomst is daarbij het ijkpunt om vervolgens de  

   mei , NJ ,  (Rederij Koppe),   maart , NJ ,  (Ermes/Haviltex). 

In NJB afl. ,  maart , p.  tot en met  wordt veel aandacht besteed aan het 

Haviltex-criterium. Daar wordt gesproken van een ‘Haviltex-revival’. 

 Daar was namelijk sprake van een duurovereenkomst.

 Vgl.   oktober , NJ ,  (Ekkersrijt/De Rooy).

 T.H. van den Broek, ‘Een kwestie van uitleg’, WPNR / , p. .



aanpassingen van de oorspronkelijke overeenkomst tijdens de looptijd ervan 

in kaart te brengen.

Uit het arrest Jans/FCN  blijkt dat de in acht te nemen zorgvuldigheid 

afhankelijk is van de omstandigheden van het geval. In deze zaak ging het 

om twee duurovereenkomsten, namelijk een financieringsovereenkomst en 

een huurkoopovereenkomst. De drie partijen die daarbij waren betrokken 

moesten bij de uitleg van de tussen hen ontstane rechtsverhouding in het 

bijzonder letten op hetgeen ieder van de drie partijen van de andere par-

tijen heeft verwacht en heeft mogen verwachten. In casu leidde de uitleg 

van de rechtsverhouding ertoe, dat ook indien overeenkomsten als afzon-

derlijke overeenkomsten moeten worden beschouwd, deze overeenkomsten 

zozeer met elkaar verbonden waren, dat vernietiging of ontbinding van 

de ene overeenkomst ertoe leidde dat ook de andere overeenkomst niet in 

stand kon blijven. De positie van de statutair directeur, die een arbeidsover-

eenkomst heeft met de vennootschap, maar ook is benoemd als statutair 

directeur door middel van een aandeelhoudersbesluit, is hiermee te verge-

lijken. Het ontslag van een statutair bestuurder of de ontslagneming door 

een statutair bestuurder heeft in beginsel tot gevolg dat ook de arbeidsover-

eenkomst met de vennootschap eindigt.

Eerder is aangegeven dat de zorgvuldigheidsnormen bij duurovereen-

komsten hoger kan liggen. Ofwel, het feit dat sprake is van een duurover-

eenkomst, een langer bestaande rechtsband, kan ertoe leiden dat partijen 

met meer zorgvuldigheid met elkaar om moeten gaan.

Een vloeiende overgang tussen de Haviltex-norm en de cao-norm

De Haviltex-norm geldt om overeenkomsten tussen partijen uit te leggen. 

Het is niet ongebruikelijk dat partijen een overeenkomst sluiten, waarin 

(tevens) de rechtspositie van derden nader is bepaald. De cao is daarvan 

een voorbeeld. Als een niet-partij bij een dergelijke overeenkomst, die er 

wel door is gebonden, vervolgens op onduidelijkheden stuit, dan is niet 

mogelijk de overeenkomst uit te leggen aan de hand van de Haviltex-norm 

   januari , NJ ,  (Jans/FCN).

 Vgl.   april , JAR /  (Unidek Volumebouw BV) en   april , JAR 

/  (Ciris/Bartelink). Zie hierover onder meer: M.D. Ruizeveld, ‘Het ontslag van de 

statutair directeur volgens de ’  april’-arresten’, Sociaal Recht / / , p.  t/m ; L.G. 

Verburg, ‘De bestuurder beschermd: effecten van dualiteit op de positie van de statutair 

directeur’, Arbeidsrecht / / , p.  t/m . 



voor de niet-partij.  De bedoeling van partijen is dan immers niet te bepa-

len. Aan de (schriftelijke) overeenkomst komt in een dergelijk geval meer 

belang toe. De uitleg van cao-bepalingen geschiedt op grond van objectieve 

maatstaven. In het arrest DSM/Fox  is verduidelijkt dat tussen de Haviltex-

norm en de cao-norm een vloeiende overgang is. De bewoordingen van 

de desbetreffende bepaling, gelezen in het licht van de gehele tekst van 

de overeenkomst, zijn in beginsel doorslaggevend. Er moet onder meer 

worden gekeken naar ‘elders in de cao gebruikte formuleringen en op de 

aannemingen van de rechtsgevolgen waartoe de onderscheiden, op zichzelf 

mogelijke tekstinterpretaties zouden leiden.’ Ook aan de schriftelijke toe-

lichting, mits kenbaar, komt betekenis toe.

De uitleg naar objectieve maatstaven geldt weliswaar niet in zijn alge-

meenheid voor overeenkomsten. Deze uitleg wordt echter wel buiten het 

cao-recht toegepast, vooral in het geval waarin derden gebonden raken aan 

een overeenkomst. Hartlief noemt een aantal voorbeelden waarbij de uitleg 

naar objectieve maatstaven wordt gehanteerd, zoals het sociaal plan en een 

trustakte bij een obligatielening.  Du Perron stelt dat bij een overeenkomst 

die jegens derden wordt ingeroepen wel de Haviltex-norm moet worden 

gehanteerd.

De Contra-proferentem-regel

Van Dunné meent dat onduidelijk is of de contra-proferentem-regel, die 

inhoudt dat onduidelijke bepalingen ten nadele van de opsteller ervan moe-

ten worden uitgelegd, in het huidige recht toepassing heeft.  Uit het arrest 

 Soms wordt een overeenkomst waarbij derden zijn betrokken wel via de Haviltex-norm 

uitgelegd. Zie   oktober , NJ ,  (Buter/Besix), met nt. Du Perron, die een 

genuanceerde methode noemt: “Haviltex with a twist”. Zie hierover ook: T. Hartlief, ‘De 

uitleg van contracten. Haviltex revisited’, TPR, / .

   februari , JAR /  (DSM/Fox). Zie over dit arrest onder meer: R.A.C.M. 

Langemeijer, ‘Duidelijkheid over uitlegvraagstuk pensioenreglementen’, Sociaal Recht / / , 

p.  t/m ; G.C. Boot, ‘Voor een appel en een ei: DSM/Fox’, Arbeidsrecht / / , p. 

 t/m ; S.F. Sagel, ‘DSM/Fox en de uitleg van arbeidsrechtelijke contracten – het laatste 

woord?’, ArA / , p.  t/m ; H.N. Schelhaas, ‘De uitleg van overeenkomsten ná DSM/

Fox’, MVV / , p.  t/m . 

 T.Hartlief, ‘De uitleg van contracten. Haviltex revisited’, TPR, / , p. . Hij 

benadrukt het belang van de kenbaarheid van voor derden toegankelijke bronnen.

 T.Hartlief, ‘De uitleg van contracten. Haviltex revisited’, TPR, / , p. .

 Zie de noot bij   september , NJ ,  (ING/Muller).

 J.M. van Dunné, Verbintenissenrecht Deel  Contractenrecht, e, herziene druk, Deventer: Kluwer 

, p. ,  en . Op p.  stelt van Dunné dat onduidelijke contractsbepalingen in 

het nadeel van een adherent bij een adhesiecontract in het voordeel van de adherent worden 

uitgelegd.



Ram/Matser  blijkt dat deze regel in ieder geval geldt in de relatie tussen 

een professionele verkoper en een niet professionele koper. De regel is in-

middels voor het consumentenrecht gecodificeerd in art. :  lid  . 

Ook in het arbeidsrecht is gebruik gemaakt van de contra-proferentem-

regel bij de uitleg van een optieregeling, dus bij de uitleg van een arbeids-

voorwaarde.  De gecodificeerde regel uit art. :  lid   geldt echter 

niet voor het arbeidsrecht, omdat in art. :   bepaalt dat de afdeling 

van art. :  lid   niet van toepassing is op arbeidsovereenkomsten 

en cao’s. 

Vooralsnog geldt de contra-proferentem-regel niet in het algemeen voor 

alle overeenkomsten. Onder omstandigheden is de contra-proferentem-

regel te gebruiken voor de interpretatie van inhoud van bepalingen. Van 

Dunné wijst bijvoorbeeld op de grammaticale uitleg van cao bepalingen uit 

het arrest Gerritse/HAS  en noemt dit een variatie op de contra-proferentem-

regel. Van Slooten brengt echter naar voren dat de contra-proferentem-

regel niet kan worden toegepast bij cao’s.  

De toepassing van de contra-proferentem-regel is naar mijn mening in 

verband te brengen met de regel dat partijen in redelijkheid met elkaars 

belangen rekening moeten houden. Onduidelijke bedingen mogen door 

de partij die ze heeft opgesteld niet ten nadele van de wederpartij worden 

uitgelegd, omdat bij het opstellen van dergelijke bedingen niet voldoende 

met de belangen van de wederpartij rekening is gehouden. Althans, dat is 

op voorhand niet duidelijk. 

Voor dit onderzoek is de contra-proferentem-regel amper van belang. 

Het belang zou kunnen bestaan als een werknemer wordt geconfronteerd 

met afspraken tussen derden die vervolgens doorwerken binnen zijn rechts-

verhouding met de werkgever. De uitsluiting van art. :  lid   leidt er 

echter toe dat de contra-proferentem-regel dan niet toepasselijk is. Slechts 

in een enkel geval, zoals in de situatie waarin een optieregeling nadere uit-

leg vergt, kan deze regel dus van nut zijn in het arbeidsrecht. Vandaar dat 

deze regel hier toch kort wordt aangestipt, want als dergelijke regelingen 

worden gewijzigd, kunnen daarbij ook uitlegkwesties van belang zijn. 

   juli , NJ ,  (Ram/Matser).

 J.M. van Slooten, ‘Uitleg optieregeling. Onduidelijkheden voor rekening werkgever’, 

Sociaal Recht / , p.  en .

   september , NJ ,  (Gerritse/HAS). J.M. van Dunné, Verbintenissenrecht 

Deel  Contractenrecht, e, herziene druk, Deventer: Kluwer , p. .

 J.M. van Slooten, ‘Uitleg optieregeling. Onduidelijkheden voor rekening werkgever’, 

Sociaal Recht / , p. . Van Slooten verwijst naar   mei , NJ , .



Afwijken van de oorspronkelijke bedoeling

In beginsel is afwijken van de oorspronkelijke bedoeling van partijen gedu-

rende de looptijd van een duurovereenkomst niet mogelijk. De verbindende 

kracht van de overeenkomst prevaleert. Toch is er een schemergebied als 

minder duidelijk is wat de oorspronkelijke bedoeling is. Dit hangt bijvoor-

beeld in sterke mate af van in hoeverre partijen de prestaties bepaalbaar 

zijn overeengekomen. Mijns inziens bieden de uitlegregels van art. :  

t/m :   en art. :  lid   niet snel de mogelijkheid tot een uitleg 

van een bestaande overeenkomst die niet strookt de oorspronkelijke over-

eenkomst en met een aanwijsbaar moment van een wilsuiting, al dan niet 

geconstrueerd met behulp van art. :  . Als dat anders zou zijn, dan is 

de overeenkomst te realiseren of te wijzigen met behulp van de uitlegregels, 

terwijl voor de totstandkoming van een overeenkomst en voor het wijzi-

gen van een overeenkomst juist aparte rechtsregels bestaan. Een andere 

opvatting strookt niet met het beginsel van de verbindende kracht van de 

overeenkomst en met de uitleg over hoe deze verbindende kracht door wil 

en verklaring tot stand kan komen.

.  De aantastbaarheid van een overeenkomst

Inleiding

Tijdens de gebondenheid aan een overeenkomst kan de situatie zich voor-

doen dat één van de partijen of alle partijen aan die gebondenheid wil(len) 

tornen. Hiertoe staan verschillende mogelijkheden open, waarbij de gebon-

denheid als uitgangspunt geldt en aantasten daarvan slechts bij uitzonde-

ring mogelijk is, tenzij partijen daarover bijvoorbeeld wilsovereenstemming 

bereiken. Zodra een partij ervoor kiest de overeenkomst niet na te komen, 

kan de andere partij nakoming vorderen en schadevergoeding op grond 

van art. :  .

Het wijzigen van de overeenkomst is een mogelijkheid om aan de ge-

bondenheid te tornen. Wijzigen is in ieder geval mogelijk als beide partijen 

de overeenkomst niet willen nakomen, maar ze niet de intentie hebben 

de overeenkomst in het geheel te beëindigen. Dan ontstaat ruimte om te 

onderhandelen over een tweezijdige wijziging van de overeenkomst. Ook 

in de wet staan enige mogelijkheden om een overeenkomst te wijzigen, 

bijvoorbeeld in art. :  lid  , art. :  , art. :   en art. :  

. De achterliggende gedachte voor het aanvaarden van een wijzigings-

mogelijkheid is wellicht dat een wijziging een meer evenredige oplossing 

is dan een beëindiging, indien een overeenkomst op de afgesproken wijze 

niet meer is na te komen. Partijen kunnen een overeenkomst in beginsel 

niet eenzijdig wijzigen. Wel is met een beroep bij de rechter op grond van 



onvoorziene omstandigheden (art. :  ) een wijziging te realiseren, 

zonder dat daartoe wilsovereenstemming is bereikt. 

Als het wijzigen van een overeenkomst niet mogelijk blijkt, dat is de 

gebondenheid aan de overeenkomst aantastbaar door de overeenkomst te 

beëindigen. Het beëindigen van een overeenkomst is de ultieme en meest 

vérstrekkende wijziging.

Tweezijdig wijziging van een overeenkomst

Een overeenkomst berust op wilsovereenstemming tussen partijen. Een 

latere wijziging van de overeenkomst dient in beginsel ook op wilsover-

eenstemming te berusten. Hoe de wilsovereenstemming tot stand komt is 

minder van belang, het gaat erom dat een wijziging hierop (bewijsbaar) is 

te herleiden. Het beginsel van contractsvrijheid treedt op de voorgrond als 

een overeenkomst door partijen wordt gewijzigd. Partijen gaan opnieuw 

onderhandelen en gebruiken hun contractsvrijheid tweeledig, namelijk om 

overeenstemming te bereiken dat ze aan de oorspronkelijke overeenkomst 

niet meer zijn gebonden en om overeenstemming te bereiken waaraan ze 

in de toekomst zijn gebonden.

De tweezijdige wijziging is gebaseerd op dezelfde rechtsregels als die 

voor de totstandkoming van de overeenkomst. Door aanbod en aanvaar-

ding komt wilsovereenstemming tot stand. De wilsovereenstemming ziet 

erop dat de overeenkomst wordt gewijzigd. In feite ontstaat door de nieuwe 

wilsovereenstemming een nieuwe overeenkomst ten aanzien van de wijzi-

gingen waarover partijen het eens zijn geworden. De wilsgebreken zijn ook 

hier in te roepen. De afspraken uit de oorspronkelijke overeenkomst waar-

over partijen bij het wijzigen niets regelen, blijven in stand.

Bij tweezijdig wijzigen komt dus opnieuw een overeenkomst tot stand, 

maar daarbij is een kanttekening op zijn plaats. Partijen zijn namelijk 

wel ‘bezwaard’ met voorkennis die voorvloeit uit het feit dat ze al in een 

rechtsverhouding tot elkaar staan op het moment dat ze met elkaar in 

onderhandeling treden over een wijziging. Daarmee moet rekening wor-

den gehouden als ze tot elkaar treden in onderhandeling. Ze moeten met 

elkaars belangen rekening houden op grond van de redelijkheid en billijk-

heid die bestaat voor partijen bij een overeenkomst, dus op grond van art. 

:  . Dit geldt overigens ook voor rechtssubjecten die nog geen ver-

bintenis met elkaar zijn aangegaan, maar wel in onderhandeling zijn getre-

den. Zij staan tot elkaar in een bijzondere door de goede trouw beheerste  

rechtsverhouding op grond van het arrest Baris/Riezenkamp.  De hoofd-

   november , NJ ,  (Baris/Riezenkamp).



regel is echter dat onderhandelingen in beginsel vrij kunnen worden 

afgebroken.  

Voor partijen die vanuit een bestaande overeenkomst met elkaar in 

onderhandeling treden geldt een ander uitgangspunt bij de onderhandelin-

gen, omdat tussen hen de oorspronkelijke overeenkomst blijft gelden als de 

onderhandelingen worden afgebroken zonder dat wilsovereenstemming is 

bereikt over een nieuwe overeenkomst. Wel is mogelijk dat zij de onderhan-

deling inzetten waarbij het beëindigen van de overeenkomst als drukmiddel 

door een partij naar voren wordt gebracht, als tijdens de onderhandelin-

gen blijkt dat nieuwe overeenstemming niet kan worden gerealiseerd. Het 

uitgangspunt bij de onderhandelingen is dus anders, maar de rechtsregels 

die in de rechtspraak zijn geformuleerd zijn onverkort van toepassing als 

partijen onderhandelen over de wijziging van een al tussen hen geldende 

overeenkomst.

Een andere uitvoering geven aan de overeenkomst

De feitelijke invulling van de overeenkomst door partijen kan ertoe leiden 

dat de overeenkomst is uit te leggen op een manier die afwijkt van wat 

partijen oorspronkelijk (al dan niet schriftelijk) zijn overeengekomen. Uit de 

feitelijke invulling kan blijken dat partijen de oorspronkelijke overeenstem-

ming met wederzijdse instemming (wilsovereenstemming) hebben aangepast. 

Dan is niet expliciet – vaak zelfs stilzwijgend – een wijziging gerealiseerd 

in de rechtsverhouding die eruit bestaat dat partijen een andere uitvoering 

aan de overeenkomst geven dan oorspronkelijk was afgesproken.  

Als partijen vanaf de totstandkoming van de overeenkomst een andere 

uitvoering geven aan de overeenkomst, dan is geen sprake van een wij-

ziging. Het is ook mogelijk dat tijdens de looptijd een andere uitvoering 

wordt gegeven aan de overeenkomst. Dan is wel sprake van een wijziging, 

die in beginsel op tweezijdigheid berust. De aanpassing moet wel herleid-

baar zijn tot overeenstemming tussen partijen. Partijen moeten zich bewust 

binden, ook als dit stilzwijgend is.

Als een overeenkomst gedurende langere periode op een andere manier 

wordt uitgevoerd door beide partijen dan oorspronkelijk was afgesproken, 

dan is eerder aan te nemen dat partijen het eens zijn over de wijziging, dan 

in de situatie waarin dit in een korte periode gebeurt waarbinnen één partij 

vervolgens tegen de uitvoering ageert. 

 Vgl.   augustus , NJ ,  (CBB/JPO).

 Vgl. art. :  . De verklaring van partijen kan in iedere vorm geschieden. Ook 

stilzwijgende verklaringen zijn mogelijk.

 Vgl.   april , JAR /  (ABN Amro/Malhi).



De stilzwijgende aanvaarding van een wijziging is niet aannemelijk als 

één van de partijen weinig zicht heeft op de te verrichten prestaties door 

de andere partij. Als iemand bijvoorbeeld een aannemer vraagt om de 

badkamer op een bepaalde wijze, namelijk conform een bouwtekening, te 

verbouwen, dan kan een aannemer die de badkamer niet overeenkomstig 

de bouwtekening realiseert zich er niet op beroepen dat de opdrachtgever 

tussentijds heeft ingestemd met een wijziging. Hier speelt de professionali-

teit van een aannemer mee en het ontbreken daarvan bij de opdrachtgever, 

die tijdens de verbouwing geen inzicht heeft of deze conform de bouwteke-

ning geschiedt. De afhankelijkheid van een opdrachtgever ten opzichte van 

een professionele opdrachtnemer kan ertoe leiden dat de opdrachtnemer 

extra zorgvuldigheid in acht moet nemen. Dit kan tot uitdrukking komen in 

een sterkere mededelingsplicht bij de opdrachtnemer en een minder sterke 

onderzoeksplicht bij de opdrachtgever. Het zou anders kunnen zijn als er 

een onderaannemer is die feitelijk het werk uitvoert in opdracht van de 

aannemer, die eveneens zelf feitelijk werkzaamheden uitvoert op dezelfde 

locatie, of zelfs samen met de onderaannemer. De aannemer dient namelijk 

eerder in te zien dat een uitvoering niet conform plan wordt gerealiseerd 

dan de niet professionele wederpartij. De Hoge Raad heeft bijvoorbeeld 

in verband met een beroep op dwaling aangegeven dat het hof in eerdere 

instantie betekenis mocht toekennen aan het feit dat partijen professionele 

ondernemers waren.  De professionaliteit van partijen speelt mijns inziens 

in het algemeen mee bij de uitleg van rechtsverhoudingen.

De onderzoeksplicht en de mededelingsplicht blijven van belang tijdens 

de looptijd van een overeenkomst. In het arrest Van der Beek/Van Dartel 

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).  De partij die de overeenkomst anders uitvoert – en hierdoor 

wellicht de overeenkomst wijzigt – heeft derhalve een zeer sterke mede-

delingsplicht, omdat zijn wederpartij erop moet kunnen vertrouwen dat 

de oorspronkelijke overeenkomst wordt nagekomen. Uit het beginsel van 

de verbindende kracht van de overeenkomst is mijns inziens af te leiden 

dat de onderzoeksplicht van partijen na het sluiten van een overeenkomst 

 Vgl.   september , NJ ,  (Kalkman/Baarsma’s Dranken BV).

   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.).



minder sterk geldt dan voor het sluiten van een overeenkomst. Als een 

partij het voornemen heeft om de overeenkomst anders uit te voeren dan 

oorspronkelijk was afgesproken, dan dient die partij dat aan de andere 

partij te melden. Dit geldt ook als bij de uitvoering van een overeenkomst 

onjuistheden opkomen.

Het tweezijdig overeengekomen eenzijdig wijzigingsbeding

De contractsautonomie van partijen laat toe dat partijen met elkaar over-

een komen dat één van hen de exclusieve bevoegdheid krijgt om later 

eenzijdig wijzigingen te realiseren. Eén van de partijen begrenst de eigen 

contractsvrijheid dan meer dan de andere partij. Een eenzijdig wijzigings-

beding leidt tot onzekerheid voor de partij die zijn contractsautonomie 

heeft prijsgegeven. Het verdient daarom de voorkeur dat partijen een 

bandbreedte afspreken aan hand waarvan partijen vaststellen waartoe het 

eenzijdig wijzigingsbeding zich uitstrekt. Bepaalde afspraken tussen partijen 

kunnen daarmee buiten het toepassingsbereik van het eenzijdig wijzigings-

beding worden geplaatst.

Een eenzijdig wijzigingsbeding kan met enig wantrouwen worden be-

keken. Een eenzijdig wijzigingsbeding is namelijk gegrond op wilsovereen-

stemming, maar het kan tot een onevenredige positie van partijen leiden 

bij een overeenkomst, zeker als een eenzijdig wijzigingsbeding zeer ruim is 

opgesteld. Het is de vraag of de partij die zijn bevoegdheden prijs geeft met 

een eenzijdig wijzigingsbeding niet in een zeer zwakke onderhandelingspo-

sitie verkeert en in feite geen keuze heeft om te onderhandelen over het al 

dan niet opnemen van een eenzijdig wijzigingsbeding. In beginsel lijkt een 

eenzijdig wijzigingsbeding voor de partij die zijn bevoegdheden beperkt na-

melijk uitsluitend nadelig te zijn. Toch zijn ook voorbeelden te bedenken, 

waarbij de uitoefening van de bevoegdheid ontleend aan een eenzijdig wij-

zigingsbeding tot voordelen strekt, zoals in de situatie waarin de werkgever 

op grond van een eenzijdig wijzigingsbeding bepaalde arbeidsvoorwaarden 

gunstig bijstelt. 

Een eenzijdig wijzigingsbeding is in ieder geval aantastbaar door partijen 

op grond van art. :  lid   als het beding in de gegeven omstan-

digheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar 

is. De aantasting is niet altijd eenvoudig te realiseren, want het eenzijdig 

wijzigingsbeding kan op zichzelf staand een zeer redelijke bepaling zijn, 

terwijl de uitoefening van de bevoegdheden die het eenzijdig wijzigingsbe-

   oktober , NJ ,  (NSC/Pongers). “Voor een overeenkomst van aanneming van 

werk geldt dat op de aannemer de verplichting rust de opdrachtgever tijdig te waarschuwen 

voor onjuistheden in de opdracht die hij kent of behoort te kennen.”



ding aan een partij verstrekt vervolgens wel tot onredelijke uitkomsten leidt. 

Een contractsbepaling die op grond van een eenzijdig wijzigingsbeding is 

aangepast kan vervolgens wel weer opzij worden gezet, als deze bepaling in 

de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid 

onaanvaardbaar is. Dit is uiterst omslachtig en het verdient de voorkeur om 

tijdens de uitoefening van de eenzijdige wijzigingsbevoegdheid rekening te 

houden met de vraag of een wijziging redelijk is.

In de wet is de mogelijkheid tot het opnemen van een eenzijdig wijzigings-

beding op verschillende plaatsen genoemd. Een voorbeeld is te vinden in 

het arbeidsrecht in art. :  . Een werkgever kan, mits er een schriftelijk 

beding is waarin deze bevoegdheid is gegeven, arbeidsvoorwaarden in de 

arbeidsovereenkomst eenzijdig wijzigen, als hij daarvoor een zwaarwichtig 

belang heeft (zie hierover hoofdstuk , paragraaf . ). Art. :   biedt 

de reisorganisator mogelijkheden om een eenzijdig wijzigingsbeding af te 

spreken. Het gaat steeds om het wijzigen wegens gewichtige, de reiziger 

onverwijld medegedeelde omstandigheden. Bij lid  van art. :   gaat 

het om het wijzigen van een wezenlijk punt van de reisovereenkomst, maar 

de reiziger kan die voorgestelde wijziging afwijzen. Lid  van art. :   

bepaalt dat de reisorganisator kan bedingen dat hij de reisovereenkomst 

kan wijzigen, waarbij de reiziger de voorgestelde wijziging slechts kan afwij-

zen als het tot nadeel van meer dan geringe betekenis strekt. Als de reiziger 

weigert mee te werken, dan kan de reisorganisator de reisovereenkomst 

opzeggen met terugbetaling van een eventueel al betaalde reissom. Ook 

vermogensschade die de reiziger heeft geleden moet in beginsel worden 

vergoed op grond van art. :  lid  . Wat opvalt bij het wijzigings-

beding voor de reisovereenkomst is dat de evenredigheid is verdisconteerd 

in de belangenafweging die partijen moeten maken. Alleen lid  biedt een 

echt eenzijdig wijzigingsbeding. Bij gebruik daarvan mag er niet meer dan 

een gering nadeel zijn voor de reiziger, anders kan de reiziger de wijziging 

afwijzen. De wijzigingsmogelijkheid bij reisovereenkomsten heeft een prag-

matisch karakter en past bij de betreffende branche, waarin veranderingen 

aan de orde van de dag zijn.  Voorts valt op dat de zwakkere partij, de 

reiziger, bescherming toekomt, door de contractuele gebondenheid te be-

nadrukken. De bescherming blijkt ook doordat het wijzigingsbeding zo is 

geregeld dat afwijking van de wettelijke regeling niet is toegestaan. Een 

reisorganisator kan dus geen ruimer opgesteld wijzigingsbeding hanteren.  

 Overboekingen in hotels of voor bepaalde vluchten, etc.

 Dit blijkt uit art. :   dat bepaalt dat niet ten nadele van de reiziger mag worden 

afgeweken van titel A. 



De gebondenheid aan latere wijzigingen van algemene voorwaarden is 

ook te beschouwen als een eenzijdige wijzigingsmogelijkheid. Op grond 

van art. :   raakt een wederpartij (consument) ook aan algemene 

voorwaarden gebonden als de gebruiker (de opsteller van de algemene 

voorwaarden) begreep of moest begrijpen dat de wederpartij de inhoud 

ervan niet kende. Als algemene voorwaarden worden gewijzigd, dan dient 

de gebruiker ervan de wederpartij de mogelijkheid te bieden om kennis te 

nemen van de algemene voorwaarden, bijvoorbeeld door toezending. Als 

daaraan is voldaan, dan is de wederpartij gebonden zonder dat er nieuwe 

instemming is geweest met de wijzigingen.  De regeling over algemene 

voorwaarden biedt bescherming voor zwakkere partijen. Ook hier geldt 

een praktisch argument om binding aan toekomstige wijzigingen toe te 

laten. Algemene voorwaarden worden zeer veelvuldig gebruikt en overleg 

met alle klanten over algemene voorwaarden of over een wijziging ervan is 

ondoenlijk.  Een belangrijk verschil met eerder genoemde wijzigingsbedin-

gen is dat de algemene voorwaarden niet de kern van de overeengekomen 

prestaties (mogen) omvatten. Ook latere wijzigingen van algemene voor-

waarden tasten de kernprestaties niet aan.

Wijzigen op grond van art. :  BW

Art. :   biedt de mogelijkheid om een wijziging voor te stellen, waar-

door wordt voorkomen dat de overeenkomst op grond van art. :   en 

art. :   wordt vernietigd. De bewoordingen in art. :  , namelijk 

dat een wijziging kan worden voorgesteld, leiden ertoe dat deze wijzi-

gingsmogelijkheid tweezijdig is. De bevoegdheid van de wederpartij om de 

overeenkomst te vernietigen op grond van art. :   en art. :   

vervalt weliswaar, het betekent niet dat de wederpartij gebonden is aan de 

voorgestelde wijziging. Er ontstaat ruimte om te onderhandelen. De partij 

die de wijziging voorstelt moet de wijziging zorgvuldig formuleren, omdat 

art. :   alleen van toepassing is als de wijziging het nadeel dat de tot 

vernietiging bevoegde partij bij de instandhouding van de overeenkomst 

lijdt, op afdoende wijze opheft (zie lid , laatste zin). Het is denkbaar dat de 

tot vernietiging bevoegde partij naast het op te heffen nadeel probeert voor-

deel te halen uit de situatie en daartoe bestaat ook onderhandelingsruimte.  

 Die instemming was er eerder, bijvoorbeeld toen de koop plaats vond.

 Algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op klanten die eerder een product 

kochten. Het is praktisch niet haalbaar om aan elk rechtssubject die klant was in een bepaalde 

winkel steeds de nieuwe algemene voorwaarden op te sturen. De plicht om deze ter inzage 

te hebben is afdoende.



Echter, art. :   biedt daarbij geen ondersteuning, omdat daar slechts 

het opheffen van nadeel als uitgangspunt geldt.

Eenzijdig wijzigen is niet mogelijk

In het algemene overeenkomstenrecht bestaat in beginsel niet de moge-

lijkheid eenzijdig een overeenkomst te wijzigen. Instemming van partijen 

is essentieel om gebonden te raken aan afspraken uit een overeenkomst 

en om deze later te wijzigen. Eenzijdig wijzigen verhoudt zich slecht met 

het in het overeenkomstenrecht geldende beginsel van consensualisme. 

Wilsovereenstemming is vereist voor gebondenheid en vormt de grondslag 

voor latere gebondenheid. De Hoge Raad heeft nooit erkend dat partijen 

bij een overeenkomst een recht toekomt een overeenkomst eenzijdig te 

wijzigen. 

Uit een voorbeeld blijkt het belang van wilsovereenstemming. Aan het 

gerechtshof werd de vraag voorgelegd of een verzekeraar bevoegd was een-

zijdig aan een apotheekhouder op te leggen dat alleen nog goedkope medi-

cijnen worden vergoed.  De apotheekhouder kreeg tot dan toe alle medicij-

nen vergoed. De verzekeraar wilde echter een nieuw beleid invoeren. Van 

medicijnen met dezelfde samenstelling wilde de verzekeraar alleen nog de 

goedkoopste vergoeden. De verzekeraar besloot het nieuwe beleid eenzijdig 

op te leggen aan de apotheekhouders. Het gerechtshof oordeelde daarop 

dat de verzekeraar daartoe niet bevoegd was. De overeenkomst tussen 

beiden was privaatrechtelijk van aard, dus de verzekeraar was ook gebon-

den aan privaatrechtelijke normen. Op basis van de overeenkomst had de 

verzekeraar altijd alle medicijnen vergoed. De apotheekhouders bepaalden 

daarbij welke medicijnen ze voorschreven als een medicijn op stofnaam was 

voorgeschreven. Het gerechtshof overwoog daarom dat instemming was 

vereist: ‘Deze gang van zaken heeft jaar in jaar uit voortgeduurd en moet 

daarom worden aangemerkt als een door partijen geaccepteerde invulling 

van de wederzijdse rechten en verplichtingen uit de medewerkersovereen-

komst, waardoor die jarenlang gevolgde praktijk een vast onderdeel van de 

medewerkersovereenkomsten is geworden. Dit brengt mee dat in die gang 

van zaken slechts een wijziging kan worden gebracht indien partijen daar-

over een andere afspraak maken. Met andere woorden: het staat Amicon 

(verzekeraar) niet vrij om eenzijdig daarin verandering te brengen.’

 Gerechtshof Arnhem  oktober , NJF , .



Aantasting van de overeenkomst op grond van art. :  lid  BW

Ondanks de sterke werking van het beginsel van consensualisme, waarbij 

wordt vastgehouden aan de wilsovereenstemming om te bepalen wat tussen 

partijen geldt, bestaat de mogelijkheid om bepalingen uit een overeenkomst 

aan te tasten op grond van art. :  lid  . Dat artikel doet afbreuk aan 

het beginsel van consensualisme. In art. :  lid   is de derogerende 

werking van de redelijkheid en billijkheid geregeld. Een geslaagd beroep 

hierop leidt tot een wijziging van de overeenkomst, doordat één of meer 

bepalingen buiten toepassing kunnen worden verklaard. 

Alleen ‘opzij zetten’ is mogelijk. Art. :  lid   biedt geen mogelijk-

heid contractsbepalingen inhoudelijk te wijzigen. Als een contractsbepaling 

buiten toepassing is verklaard, is de overeenkomst als geheel wel inhoudelijk 

gewijzigd, omdat een bepaling niet meer geldt. Een overeenkomst met een 

nietig beding blijft voor het overige in stand, voor zover dit gelet op de 

inhoud en strekking ervan niet in onverbrekelijk verband met het nietige 

beding staat.  Soms is noodzakelijk te bepalen of zinvol is de overeenkomst 

voor het overige deel in stand te laten.

Een partij is niet verplicht bij de rechter een beroep te doen op art. :  

lid  . Een partij die een contractsbepaling derogeert zonder tussenkomst 

van de rechter kan een vordering tot nakoming verwachten, die uiteindelijk 

bij de rechter wordt afgedwongen. De rechter kan dan toetsen of derogeren 

op grond van art. :  lid   terecht was. Als een partij het beroep van 

de wederpartij op de derogerende werking niet bestrijdt met een vordering 

tot nakoming en uitvoering geeft aan de overeenkomst waarvan een con-

tractsbepaling opzij is gezet, dan kan onder omstandigheden sprake zijn 

van stilzwijgende aanvaarding. Overigens kan een partij ook expliciet het 

derogeren van de wederpartij aanvaarden. 

De rechter toetst terughoudend bij een beroep op art. :  lid  .  

Het beginsel van consensualisme, de contractsautonomie en het beginsel 

van de verbindende kracht van de overeenkomst zijn in het geding als een 

contractsbepaling opzij wordt gezet. Het te snel toekennen van een beroep 

op art. :  lid   komt ook de rechtszekerheid die samenhangt met het 

beginsel van de verbindende kracht van de overeenkomst niet ten goede. 

De terughoudendheid is derhalve zeer van belang.

De terughoudendheid komt naar voren in de formulering van art. :  

lid  : een tussen partijen als gevolg van de overeenkomst geldende regel 

is niet van toepassing, voor zover dit in de gegeven omstandigheden naar 

   november , NJ ,  (Buena Vista).

 Dit blijkt uit de woorden “naar redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar”. Zie Valk 

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



maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn. Dit is 

volgens de Hoge Raad in het arrest FNV/Frans Maas een andere maarstaf 

dan ‘in strijd met de redelijkheid en billijkheid.’  Abas heeft de Hoge 

Raad bekritiseerd naar aanleiding van dit arrest en een eerder gewezen 

arrest met dezelfde strekking. Hij betoogt dat geen verschil bestaat tussen 

de maatstaven en beroept zich daarbij op de parlementaire geschiedenis 

van Boek  .  Zijn standpunt is bekritiseerd in de literatuur, omdat de 

gelijkstelling in de parlementaire geschiedenis niet is terug te vinden.

De rechter moet motiveren waarom een overeenkomst niet onverkort 

dient te worden nagekomen en alle relevante omstandigheden meewegen.  

De Hoge Raad overweegt in het arrest Saladin/HBU  wat meespeelt bij de 

afweging of een contractuele bepaling opzij moet worden gezet, namelijk 

‘de zwaarte van de schuld, mede i.v.m. de aard en de ernst van de bij enige 

gedragingen betrokken belangen, de aard en de verdere inhoud van de 

overeenkomst waarin het beding voorkomt, de maatschappelijke positie en 

de onderlinge verhouding van pp., de wijze waarop het beding is tot stand 

gekomen, de mate waarin de wederpartij zich de strekking van het beding 

bewust is geweest’.

In het arrest Pseudo vogelpest  overweegt de Hoge Raad in gelijke strek-

king: ‘dat het antwoord op de vraag of zulks het geval is, afhankelijk is van 

de waardering van tal van omstandigheden zoals: de zwaarte van de schuld 

aan de zijde van de verkoper, de aard en de ernst van de voorzienbare 

schade, de wijze waarop het beding is tot stand gekomen, de strekking 

van het beding (met name in hoever bij een beding tot beperking van de 

aansprakelijkheid de overeengekomen beperking in enige verhouding staat 

tot de omvang van voorzienbare schade), het gedrag van de koper met be-

trekking tot de gebreken of de daardoor veroorzaakte schade’. In casu had 

de koper niet onderzocht of een bepaalde voorgeschreven gezondheidsver-

klaring was verkregen. Ook had de koper deze niet zelf aangevraagd. Dat 

alleen betekende niet dat de verkoper zich te goeder trouw mocht beroepen 

op het exoneratiebeding.

   februari , JAR /  (FNV/Frans Maas).

 P. Abas, ‘Geknoei met de beperkende werking van de redelijkheid en billijkheid’, NTBR 

/ , p.  t/m  en P. Abas, ‘Ook in  knoeit de Hoge Raad nog steeds met 

beperkende werking van redelijkheid en billijkheid’, NTBR / , p.  t/m .

 Asser-Hartkamp -  ( ), nr. a.

   mei , NJ ,  (Interpolis/Peeten BV).

   mei , NJ ,  (Saladin/HBU).

   februari , NJ ,  (Pseudo Vogelpest). In de noot van G.J. Scholten staan 

de relevante omstandigheden opgesomd over de vraag of te goeder trouw een beroep kan 

worden gedaan op de exoneratie. Zie ook   april , NJ ,  (Smilde).



Proportionele redelijkheid en billijkheid

Drion en Van Wechem brengen naar voren dat mogelijk is ‘dat een over-

eenkomst voor de ene helft aanvaardbaar is en voor de andere helft onaan-

vaardbaar’, hetgeen zij proportionele redelijkheid en billijkheid noemen.  

Zij baseren zich daarbij op een arrest van de Hoge Raad.  Het lijkt der-

halve mogelijk dat een contractuele afspraak voor de helft onaanvaardbaar 

is, terwijl deze voor de andere helft in stand kan blijven. Vooral uit de be-

woordingen ‘voor zover’ uit art. :  lid   is de proportionele redelijk-

heid en billijkheid naar mening van Drion en van Wechem af te leiden.

Zij worden in hun mening gesteund door  Spier, die aangeeft dat ‘het 

alles of niet-denken (…) in onbruik is geraakt. De proportionele benade-

ring heeft een niet meer te stuiten opmars ingezet. (…) Art. :  lid   

brengt dat tot uitdrukking door te spreken van “voor zover”.’

Mijns inziens is inderdaad mogelijk dat art. :  lid   ten aan-

zien van een bepaalde contractsbepaling proportioneel wordt toegepast.  

Hierbij treedt de rechter echter wel sterk in de autonomie van contractspar-

tijen, omdat een proportionele toepassing van art. :  lid   ertoe leidt 

dat een contractsbepaling wel in stand blijft maar tot proportioneel niveau 

wordt gewijzigd. Een verdergaand gevolg wordt daarmee voorkomen, na-

melijk het opzij zetten van een contractsbepaling als geheel.

De proportionele toepassing van art. :  lid   is in verband te 

brengen met de iustum-pretium-leer. Eerder werd aangegeven dat die leer 

nauw verwant is met het evenredigheidsbeginsel en dat Hartlief heeft on-

derzocht of ons contractenrecht door het beginsel van de rechtvaardige 

prijs wordt beheerst, maar dat hij meent dat dit niet het geval is.  Een 

proportionele toepassing van art. :  lid   is mijns inziens te ver-

 C.E. Drion en T.H.M. van Wechem, ‘Proportionele redelijkheid en billijkheid’, NJB 

/ , p. .

   februari , NJ , , m. nt. M.M. Mendel.

 C.E. Drion en T.H.M. van Wechem, ‘Kroniek van het vermogensrecht’, NJB / , 

p. . Zij komen hierbij naar aanleiding van   april , JAR /  (Drankencentrale 

Waterland/Blakborn).

  Spier in zijn conclusie voor   februari , NJ , , onder . . . Zie 

tevens C.E. Drion en T.H.M. van Wechem, ‘Proportionele redelijkheid en billijkheid’, NJB 

/ , p.  en .

 A.F. Bungener, ‘Proportionele redelijkheid en billijkheid in het arbeidsrecht’, Arbeidsrecht 

/ / , p.  t/m .

 Zie hoofdstuk , paragraaf . . Vgl. 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 .



dedigen als uitwerking van de iustum-pretium-leer. De contractsvrijheid 

staat immers niet centraal, maar wordt beperkt door de mogelijkheid te 

erkennen dat op grond van art. :  lid   afspraken tot aanvaardbare 

proporties worden teruggebracht. Aanvaardbaar zal doorgaans een meer 

‘rechtvaardige’ proportie omvatten.

Onvoorziene omstandigheden in de zin van art. :  BW (imprévision)

Art. :  regelt het leerstuk van onvoorziene omstandigheden. In de li-

teratuur wordt wel aangenomen dat art. :   een lex specialis is van 

art. :  lid  .  Konijn meent echter dat niet geheel duidelijk is of 

art. :   een lex specialis is van art. :  lid  . Zij wijst op een 

arrest van de Hoge Raad uit , waarin de Hoge Raad overweegt dat 

de mogelijkheid een beroep te doen op art. :   niet uitsluit dat een 

beroep kan worden gedaan op de leden  en  van art. :  .  Zondag 

en Reurich zijn van mening dat art. :   geen lex specialis is van art. 

:  .  Uit het arrest FNV/Frans Maas blijkt evenmin dat art. :   

als een specialis moet worden opgevat.  Naar mijn mening kan dan ook uit 

de rechtspraak van de Hoge Raad en de literatuur worden afgeleid dat art. 

:   geen lex specialis is van art. :  .

Art. :   biedt voor beide partijen de mogelijkheid de rechter te 

verzoeken een overeenkomst te wijzigen of deze geheel of gedeeltelijk te 

ontbinden op grond van onvoorziene omstandigheden die van dien aard 

zijn dat de wederpartij naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid 

ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst niet mag verwach-

ten. Een wetswijziging kan bijvoorbeeld een onvoorziene omstandigheid 

opleveren.  

Een beroep op art. :   is mogelijk als ongewijzigde instandhou-

ding van de overeenkomst naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid 

 Valk  (T&C BW), art. :  , aant. . Zie over de vraag of sprake is van een lex 

specialis: L. Reurich, Coherentie van redelijkheidsnormen. Over de verhouding tussen :  

lid  en :  , in: T. Hartlief, e.a., Coherente instrumenten in het contractenrecht, Leiden: E.M. 

Meijers Instituut , p.  e.v. Reurich analyseert of sprake is van een lex specialis of een 

lex suppleta en komt tot de slotsom dat de verhouding tussen de artikelen niet in deze termen 

aan de orde moet worden gesteld.

   juni , NJ ,  (Vereniging voor de Effectenhandel/CSM).

 W.A. Zondag, ‘Wijziging van arbeidsvoorwaarden’, Sociaal Recht / , p. ; L. 

Reurich, Het wijzigen van overeenkomsten en de werking van redelijkheid en billijkheid, 

Deventer: Kluwer , p.  e.v.

   februari , JAR /  (FNV/Frans Maas). Tevens gepubliceerd in NJ , 

, met nt. Bloembergen. Bloembergen meent dat in het arrest besloten ligt dat in het 

betreffende geval zowel een beroep op art. :  bw als op :  bw open staat.

   juni , NJ , , met nt. PAS.



onaanvaardbaar is (terughoudendheid).  In het arrest Campina/Van Jole  

overweegt de Hoge Raad expliciet dat de rechter ten aanzien van de aan-

vaarding van een beroep op onvoorziene omstandigheden terughoudend-

heid dient te betrachten. 

Een beroep op de wijzigingsmogelijkheid van art. :   is niet mo-

gelijk als de omstandigheden krachtens de aard van de overeenkomst of de 

in het verkeer geldende opvattingen voor rekening komen van degene die 

zich erop beroept. Dit is in lid  van art. :   bepaald. Verder is een 

beroep op art. :   slechts bij de rechter mogelijk, terwijl dat geen 

vereiste is bij een beroep op art. :  .

Alleen onvoorziene omstandigheden in de toekomst vallen onder art. 

:  .  De rechter kan op verlangen van één van de partijen een 

overeenkomst wijzigen of geheel of gedeeltelijk ontbinden op grond van 

onvoorziene omstandigheden. Hieruit is een bepaalde eenzijdigheid af te 

lezen. Een partij kan zonder instemming van zijn wederpartij de rechter 

vragen een overeenkomst te wijzigen als aan de vereisten van art. :  

 is voldaan. De eisen van art. :   zijn echter dermate zwaar dat 

een beroep op art. :   niet snel zal slagen. Ook hier geldt dat de 

verbindende kracht van de overeenkomst voorop staat. De Hoge Raad 

overweegt: ‘redelijkheid en billijkheid verlangen immers in de eerste plaats 

trouw aan het gegeven woord en laten afwijking daarvan slechts bij hoge 

uitzondering toe.’  De rechter kan aan de verbindende kracht afbreuk 

doen, een contractspartij kan dat niet zonder tussenkomst van de rechter, 

tenzij de partij een contractsbepaling buiten rechte derogeert op grond van 

art. :  lid  .

Valk brengt naar voren dat art. :   onder meer wordt gebruikt 

als sprake is van een ‘ernstige verstoring in de waardeverhouding tussen 

de wederzijdse prestaties bij wederkerige overeenkomsten, zodanig dat het 

evenwicht tussen prestatie en tegenprestatie gehéél is verbroken.’  Hieruit 

blijkt dat een evidente onevenredigheid die voortvloeit uit een bestaande 

overeenkomst gecombineerd met latere onvoorziene omstandigheden tot 

aantasting van een overeenkomst kan leiden.

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

   november , JAR /  (Campina/Van Jole). Zie r.o. .  (daar staat tevens een 

verwijzing naar eerder arresten in dezelfde lijn).

 Zie ook L. Reurich, Het wijzigen van overeenkomsten en de werking van redelijkheid en billijkheid, 

Deventer: Kluwer , p. .

 Valk  (t&c bw), art. :  bw, aant. a met verwijzing naar   februari , NJ 

,  (Briljant Schreuders/ABP).

   februari , NJ ,  (Briljant Schreuders/ABP).

 Valk  (t&c bw), art. :  bw, aant. , met verwijzing naar   juni , NJ , 

 (Kriek/Smit).



Partijen bij duurovereenkomsten moeten voordat ze een beroep doen op 

art. :   en daarvoor naar de rechter gaan, in overweging nemen of ze 

de goede orde willen bewaren om in toekomst nog goed met elkaar verder 

te kunnen. Als een partij zich wel tot de rechter wendt met een verzoek op 

grond van art. :  , dan is een toekomstige (succesvolle) samenwerking 

minder snel denkbaar. Barendrecht en Van Peursem brengen dit ook naar 

voren ten aanzien van de distributieovereenkomst: ‘Een distributieovereen-

komst is het juridisch kader voor een duurzame samenwerking waarvoor 

vertrouwen in de wederpartij onontbeerlijk is.’  Een beroep op de rechter 

door een partij kan leiden tot verstoorde verhoudingen en tast doorgaans 

het vertrouwen aan dat de wederpartij heeft ten aanzien van een toekom-

stige samenwerking. Een alternatief voor partijen is om een bepaald geschil 

aan een arbiter voor te leggen of om een bemiddelaar in te schakelen.

Onderhandelen tijdens de looptijd van de overeenkomst

Uit de contractsvrijheid vloeit voort dat rechtssubjecten het recht hebben 

onderhandelingen te openen, maar dat ze tevens het recht hebben niet op 

onderhandelingsvoorstellen van andere rechtssubjecten in te gaan. Ook 

tijdens de gebondenheid aan een overeenkomst bestaat de mogelijkheid de 

onderhandelingen te openen met als doel de overeenkomst te wijzigen. De 

wederpartij is in beginsel niet verplicht hierop in te gaan. De verbindende 

kracht van de bestaande overeenkomst prevaleert.

Het is mogelijk om het recht om te onderhandelen met anderen con-

tractueel uit te sluiten. Dat kan gebeuren in verband met de overeenkomst 

tussen partijen zelf, maar dat is op zich niet strikt noodzakelijk, omdat uit 

het beginsel van de verbindende kracht van de overeenkomst voorvloeit 

dat de overeenkomst onverkort moet worden nagekomen. Partijen kunnen 

echter ook gedurende een bepaalde periode bedingen dat ze niet met an-

dere partijen onderhandelen of overeenkomsten sluiten (exclusiviteit). Een 

voorbeeld daarvan is de optie tot (ver)koop van een huis. Partijen verbinden 

aan exclusiviteit vaak een bepaalde termijn. Als binnen die termijn geen 

overeenstemming ontstaat, dan kan het recht om met anderen te onder-

handelen herleven.

De rechtsregels die bestaan om een bestaande overeenkomst eenzijdig 

aan te tasten bieden mogelijkheden om een onderhandelingspositie in te 

nemen. Deze rechtsregels kunnen zowel zien op het wijzigen als op het 

 J.M. Barendrecht en G.R.B. van Peursem, Distributieovereenkomsten, Deventer: Kluwer 

, p. .

 Arbitrage is vaak sneller, waardoor een conflict sneller is opgelost en de verhoudingen 

niet gedurende langere tijd verslechteren.



beëindigen van een bestaande overeenkomst. Een partij kan de onderhan-

delingen openen en daarbij aangeven dat de onverkorte instandhouding 

van de overeenkomst op termijn niet haalbaar is. Als onderhandelingen 

over een wijziging niet mogelijk zijn, zal derhalve het einde van de overeen-

komst worden nagestreefd. Het is dan aan de wederpartij om een afweging 

te maken of de contractsband met de partij die wenst te onderhandelen vol-

doende waard is om deze eventueel na onderhandelingen en een wijziging 

van de overeenkomst voort te zetten. De rechtsregels om de overeenkomst 

aan te tasten zijn dus zeer van belang voor partijen die een wijziging van 

de overeenkomst nastreven.

Als partijen met elkaar in onderhandeling treden tijdens de looptijd van de 

overeenkomst, dan zijn de arresten over de precontractuele fase in begin-

sel toepasselijk. De hoofdregel blijft 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 omstan-

digheden van het geval onaanvaardbaar zou zijn. Deze maatstaf is streng 

en terughoudend.  

Het afbreken van onderhandelingen heeft tot gevolg dat partijen aan 

de oorspronkelijke overeenkomst gebonden blijven. Als partijen de onder-

handelingen afbreken, terwijl hen dat niet meer vrij staat, dan kan schade-

vergoeding worden gevorderd, terwijl ook dan de bestaande overeenkomst 

in stand blijft. Ook is mogelijk om te vorderen dat de onderhandelingen 

worden voortgezet, mits dat zinvol lijkt.

.  Het beëindigen van overeenkomsten

Einde van rechtswege

Een overeenkomst eindigt van rechtswege als de termijn is verstreken waar-

voor de overeenkomst is aangegaan. Daarnaast is mogelijk dat in de over-

eenkomst een ontbindende voorwaarde wordt opgenomen. Ook dan eindigt 

deze van rechtswege bij het intreden van deze voorwaarde. Het voldoen 

van een overeengekomen prestatie kan ook het einde van de overeenkomst 

meebrengen. De autonomie van partijen en de hen toekomende contracts-

vrijheid is de grondslag voor deze vorm van beëindiging, waarbij partijen  

   augustus , NJ ,  (CBB/JPO).

 Zie eerder hoofdstuk , paragraaf . .



uitdrukkelijk bepalen hoe lang ze gebonden zijn. Voor bepaalde overeen-

komsten is de vrijheid beperkt om het einde van rechtswege te bepalen.  

Wederzijds goedvinden

Als een overeenkomst voor onbepaalde tijd geldt, kunnen contractspartijen 

de overeenkomst tijdens de looptijd beëindigen met wederzijds goedvin-

den. Partijen gaan dan een beëindigingsovereenkomst met elkaar aan. Ze 

moeten wilsovereenstemming bereiken over het beëindigen van de overeen-

komst en eventueel over de voorwaarden waaronder dat gebeurt, zoals een 

opzegtermijn. Bij het beëindigen met wederzijds goedvinden ontstaat door 

het vereiste van wilsovereenstemming onderhandelingsruimte. 

De grondslag voor deze wijzigingsmogelijkheid ligt in de contractsau-

tonomie van partijen in samenhang met het beginsel van de verbindende 

kracht van de overeenkomst. Op de totstandkoming van een beëindigings-

overeenkomst zijn de regels voor totstandkoming van overeenkomst en de 

regels over de uitleg van overeenkomsten van toepassing.

Omdat partijen wilsovereenstemming moeten bereiken over de beëin-

digingsovereenkomst, bestaat onderhandelingsruimte om tot afspraken te 

komen over het vergoeden van schade als gevolg van het einde van de 

overeenkomst.

Opzeggen

Of de mogelijkheid tot opzeggen van een duurovereenkomst bestaat, hangt 

af van de vraag of een overeenkomst voor bepaalde of voor onbepaalde 

tijd is aangegaan. Verder is van belang of partijen in de overeenkomst de 

mogelijkheid hebben opgenomen om deze tussentijds op te zeggen. 

Als partijen een duurovereenkomst voor bepaalde tijd zijn aangegaan 

zonder een mogelijkheid tot tussentijds opzeggen, dan is deze overeenkomst 

als geheel niet opzegbaar, dus ook niet op grond van de redelijkheid en 

billijkheid ( :  ). De Hoge Raad heeft namelijk overwogen dat over-

eenkomsten voor bepaalde tijd niet kunnen worden opgezegd, tenzij sprake 

is van onvoorziene omstandigheden.  De Hoon stelt dat vrij algemeen is 

aanvaard dat (onbenoemde) duurovereenkomsten voor bepaalde tijd alleen 

opzegbaar zijn op grond van art. :  .

Wel is mogelijk dat één of meer bepalingen op grond van art. :  lid 

  buiten toepassing raken, waardoor het instandhouden van het overige 

 Bijvoorbeeld voor bepaalde huurovereenkomsten voor woonruimte.

   oktober , NJ ,  (Mondia/Calanda).

 M.W. de Hoon, ‘Opzegging in overleg’, NJB / , p. .



deel van de overeenkomst niet meer zinvol is.  Weliswaar is het derogeren 

geen zelfstandige opzegmogelijkheid, het biedt wel de mogelijkheid om 

het bestaansrecht van de overeenkomst te betwisten. Als kernbepalingen 

opzij zijn gezet met een geslaagd beroep op art. :  lid  , dan kan 

het bestaan van het overige deel van de overeenkomst nutteloos worden. 

De derogerende werking van de redelijkheid en billijkheid ten aanzien van 

een aantal contractsbepalingen is dan een verkapt opzeggen. Wel is van 

belang dat partijen in dat geval ook het overige deel van de overeenkomst 

beëindigen om te voorkomen dat achteraf nakoming wordt gevorderd. Het 

derogeren van een aantal bepalingen kan dus een reden vormen om de 

overeenkomst als geheel te beëindigen. 

Verder bestaat altijd de mogelijkheid een beroep te doen op onvoor-

ziene omstandigheden, waardoor met behulp van art. :   de over-

eenkomst eventueel is te beëindigen. Een dergelijk beroep wordt niet snel 

toegewezen.

De opzegging van een duurovereenkomst is mogelijk als partijen hebben 

bedongen dat de overeenkomst tussentijds opzegbaar is. Het beroep op een 

tussentijds opzegbeding kan gepaard gaan met bepaalde voorwaarden in 

de overeenkomst, zoals het vergoeden van bepaalde schade van de andere 

partij.  

Overeenkomsten die voor onbepaalde tijd zijn aangegaan zijn in beginsel 

opzegbaar.  In het arrest Sander/Sanders  overweegt de Hoge Raad dat de 

billijkheid in het algemeen met zich mee zal brengen dat een bruikleen-

overeenkomst met een redelijke termijn kan worden opgezegd. De aard van 

de overeenkomst speelt daarbij ook een rol. De omstandigheden van het 

geval kunnen echter meebrengen dat een dergelijke overeenkomst slechts 

met ‘stringente reden’ is op te zeggen. De Hoge Raad wijst voorts op het 

feit dat in de wet niets is geregeld over de opzegging van duurovereenkom-

sten. In casu had een zoon veel werk besteed aan het verbouwen van een 

schuur op het erf van zijn vader met als doel er woonruimte van te ma-

ken. Wat blijkt uit dit arrest is dat duurovereenkomsten niet altijd zonder 

meer opzegbaar zijn. Soms is een ‘stringente reden’ vereist. Wat daaronder 

wordt verstaan is echter niet duidelijk.

De vraag of onbenoemde duurovereenkomsten voor onbepaalde tijd 

opzegbaar zijn is in het arrest Latour/De Bruijn nogmaals aan de orde ge-

 Vgl.   november , NJ ,  (Buena Vista).

 Zie ook M.W. de Hoon, ‘Opzegging in overleg’, NJB / , p.  en .
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Nieuw  A , tweede druk, Deventer: Kluwer , p. .

   april , NJ ,  (Sanders/Sanders). Zie ook   februari , NJ , 
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komen.  In casu ging het om een distributieovereenkomst waarvoor ten 

aanzien van het opzeggen geen wettelijke of contractuele regeling van toe-

passing was. Of de overeenkomst dan opzegbaar is hangt af van de rede-

lijkheid en billijkheid in verband met de omstandigheden van het geval. 

Dit geldt ook als uit de aard van een specifieke distributieovereenkomst zou 

volgen dat zij in beginsel zonder meer opzegbaar is. Ook dan kunnen de 

eisen van de redelijkheid en billijkheid in verband met de omstandigheden 

van het geval ertoe leiden dat een voldoende zwaarwegende grond voor 

opzegging is vereist. Het is dus niet altijd mogelijk zonder gegronde reden 

een duurovereenkomst op te zeggen. De Hoon gaat in op de omstandighe-

den van het geval en concludeert dat het uiteindelijk gaat om de concrete 

belangen van partijen die daar achter zitten.

Als in plaats van een opzegging ook een wijziging van de duurovereen-

komst op grond van art. :   kan worden gevorderd, blijft het mogelijk 

de duurovereenkomst op te zeggen op grond van de redelijkheid en billijk-

heid.  Dit is anders dan bij de duurovereenkomst voor bepaalde tijd, die in 

beginsel niet op grond van de redelijkheid en billijkheid opzegbaar is.

In het arrest Mattel/Borka  werd een distributieovereenkomst tegen een 

redelijke opzegtermijn beëindigd. De opgezegde partij had echter investe-

ringen gedaan die niet waren verdisconteerd in de opzegtermijn. De Hoge 

Raad overweegt dat afhankelijk van de omstandigheden van het geval op 

grond van de redelijkheid en billijkheid een schadevergoeding kan worden 

toegekend, ondanks de redelijke duur van de opzegtermijn.

De Hoon vergelijkt de overweging uit dit arrest met de mogelijkheid 

tot ontbinding van de arbeidsovereenkomst en de wettelijk geregelde klan-

tenvergoeding bij agentuurovereenkomsten.  Naast een vergelijking met 

een ontbinding van de arbeidsovereenkomst op grond van art. :   is 

mijns inziens een vergelijking met de kennelijke onredelijke opzegging van 

de arbeidsovereenkomst op grond van art. :   mogelijk. Het gaat er 

immers om dat de overeenkomst rechtsgeldig eindigt, maar dat niettemin 

een verplichting ontstaat een bepaalde vergoeding te betalen gezien de 

concrete omstandigheden van het geval ten tijde van het eindigen van de 

overeenkomst.

Overigens kan ter discussie worden gesteld wie moet opdraaien voor 

bepaalde investeringen. Ook over investeringen kan immers worden onder-

   december , NJ ,  (Latour/De Bruijn). M.W. de Hoon, ‘Opzegging in 

overleg’, NJB / , p. , geeft aan dat deze vraag een punt van discussie was voordat dit 

arrest werd gewezen.

 M.W. de Hoon, ‘Opzegging in overleg’, NJB / , p. .

   juni , NJ ,  (Vereniging voor de Effectenhandel/CSM).

   juni , NJ ,  (Mattel/Borka).

 M.W. de Hoon, ‘Opzegging in overleg’, NJB / , p. .



handeld en het risico voor de kosten van investeringen kan eveneens con-

tractueel worden bepaald. Als partijen dat nalaten, dan ligt het risico voor 

investeringskosten in beginsel bij de partij die de investeringen verricht.

Verdaas meent dat een buitenwettelijke en buitencontractuele opzeggings-

bevoegdheid uitsluitend kan voortvloeien uit de redelijkheid en billijkheid 

en dat in het huidige recht de opzeggingsbevoegdheid geen gegeven of een 

uitgangspunt is. Verdaas doelt vermoedelijk op het gegeven dat er geen spe-

cifieke wettelijke bepalingen bestaan om duurovereenkomsten op te zeggen. 

Overigens is de redelijkheid en billijkheid verankerd in de wet, waardoor 

is vol te houden dat sprake is van een wettelijke opzeggingsbevoegdheid, 

die is het gegrond op een open norm. Volgens Verdaas is in ieder geval de 

situatie mogelijk dat een duurovereenkomst niet opzegbaar is. Wel geeft hij 

aan dat de concrete oplossing vrijwel gelijk zal zijn, of de rechter nu wel 

of geen opzeggingsbevoegdheid aanneemt. In beide gevallen zal de rechter 

bijvoorbeeld rekening houden met een redelijke opzeggingstermijn en de 

toekenning van een redelijke schadevergoeding. Verdaas betoogt verder 

dat aan ‘ons contractueelrechtelijk gereedschap’ de ‘principiële opzegbaar-

heid van duurovereenkomsten’ moet worden toegevoegd. De grondslagen 

hiervoor zijn volgens hem de contractsvrijheid en het consensualisme.  

In twee preadviezen uit  is de vraag of een wettelijke opzegbevoegd-

heid voor duurovereenkomsten moet worden gerealiseerd, ontkennend 

beantwoord.

De Hoge Raad overweegt in het arrest Sanders/Sanders dat duurovereen-

komsten in het algemeen op grond van billijkheid kunnen worden opge-

zegd.  Mijns inziens is de hoofdregel dus dat een duurovereenkomst wel 

opzegbaar is, tenzij een opzegging strijdig is met de redelijkheid en bil-

lijkheid. Opzegbaarheid zonder enige nadere voorwaarden – lees: zonder 

redelijkheidstoets – doet afbreuk aan de waarde van het beginsel van de 

verbindende kracht van de overeenkomst. Daarom kan een opzegtermijn 

vereist zijn en kan een verplichting ontstaan een vergoeding aan de weder-

 A.J. Verdaas, ‘De opzegbaarheid van duurovereenkomsten: een pleidooi voor de 

contractsvrijheid ( ) en ( )’, WPNR /  en WPNR / , , p.  t/m  en p.  

tot en met .
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partij te betalen. Uit art. :   vloeit voort dat altijd een mogelijkheid 

bestaat tot een redelijke oplossing te komen. 

Verdaas lijkt de paradox van de contractsvrijheid niet te erkennen. 

Die contractsvrijheid wordt beperkt zodra er gebruik van wordt gemaakt. 

Rechtssubjecten die zichzelf hebben gebonden aan een overeenkomst, kun-

nen daaraan in beginsel niet eenzijdig een wijziging aanbrengen. De Hoge 

Raad overweegt bijvoorbeeld in het arrest Latour/De Bruijn dat op grond 

van de redelijkheid en billijkheid in verband met de omstandigheden van 

het geval soms een stringente reden voor opzegging is vereist. Een te ruime 

opzegmogelijkheid zonder dat beide partijen daarvoor hun instemming 

hebben gegeven, leidt tot onevenredigheid binnen de contractuele verhou-

dingen en is alleen al daarom niet in overeenstemming met de redelijkheid 

en billijkheid.

Drion en Van Wechem geven kritiek op Verdaas: ‘Een andere bron 

dan de redelijkheid en billijkheid voor de opzegbaarheid van duurovereen-

komsten die niet zelf voorzien in opzegbaarheid, lijkt ons in het wettelijk 

stelsel niet goed denkbaar.’  Dit raakt mijns inziens niet het kernpunt van 

Verdaas. Hij lijkt te betogen dat een (nieuwe) regel voor opzegging van 

duurovereenkomsten voor onbepaalde tijd moet worden opgenomen in 

het wettelijk stelsel. De aanvullende werking van een dergelijke regel zal 

bijdragen aan de rechtszekerheid. Naar mijn mening is er niets op tegen 

een dergelijke regel op te nemen, mits het aanvullend recht is. Echt nood-

zakelijk is het niet een dergelijke regel op te nemen, omdat de huidige 

jurisprudentie voldoende duidelijk is ten aanzien van de mogelijkheid om 

een duurovereenkomst voor onbepaalde tijd op te zeggen.

Ontbinden

De wet biedt onder omstandigheden de mogelijkheid onbenoemde overeen-

komsten voor bepaalde of voor onbepaalde tijd te beëindigen door ontbin-

ding op grond van art. :  . De meest essentiële voorwaarde voor een 

geslaagd beroep op ontbinding is dat de andere partij tekort is gekomen in 

de nakoming van één van haar verbintenissen (vgl. :  ). De tekortko-

ming in de nakoming mag niet te gering zijn, want de tekortkoming in de 

nakoming moet de ontbinding wel kunnen rechtvaardigen. Een alternatief 

vormt de gedeeltelijke ontbinding van de overeenkomst op grond van art. 

:  . De oorspronkelijke overeenkomst wordt dan gewijzigd, omdat 

een aantal bepalingen wordt ontbonden, terwijl de overeenkomst als geheel 

wel in stand blijft.

 C.E. Drion en T.H.M. van Wechem, ‘Kroniek van het vermogensrecht’, NJB / , p. 
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Het rechtsgevolg van ontbinding is dat partijen worden bevrijd van de 

door de ontbinding getroffen verbintenissen. Voor zover partijen al zijn na-

gekomen, blijft de rechtsgrond voor deze nakoming in stand, maar ontstaat 

voor partijen een verbintenis tot ongedaanmaking van de reeds door hen 

ontvangen prestaties op grond van art. :  . 

De Hoon vindt dat het gebrek aan opzeggingsmogelijkheden bij een 

duurovereenkomst ertoe leidt dat partijen vaker dan noodzakelijk en niet 

altijd gerechtvaardigd een beroep doen op wanprestatie om een duurover-

eenkomst te beëindigen.  Zij ziet het realiseren van een opzeggingsmoge-

lijkheid als een mogelijkheid om onterechte beroepen op ontbinding wegens 

wanprestatie in te dammen. Omdat opzeggingsmogelijkheden ontbreken 

wordt volgens haar vaak ten onrechte de opzegging van duurovereenkom-

sten in de tekortkomingsfeer getrokken, hetgeen onaangenaam is voor de 

partijen, in het bijzonder voor de partij die met opzegging wordt gecon-

fronteerd. Wel meent zij dat bij een te creëren opzeggingsmogelijkheid een 

bepaalde termijn moet worden gehanteerd, zodat de opgezegde partij zich 

kan aanpassen aan veranderingen. Deze opzegtermijn zou groter moeten 

worden naarmate de afhankelijkheid toeneemt. Een vergelijkbare methode 

wordt gehanteerd in het arbeidsrecht, waar de opzegtermijn toeneemt met 

de jaren dat iemand in dienst is.

Art. :   biedt naast de mogelijkheid een overeenkomst te wijzigen, 

de mogelijkheid de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden op 

grond van onvoorziene omstandigheden. De grondslag voor een geslaagd 

beroep op art. :   is de redelijkheid en billijkheid. Dit artikel is be-

sproken in paragraaf .  van dit hoofdstuk.

Varia

Voor het beëindigen van benoemde duurovereenkomsten, bijvoorbeeld de 

arbeidsovereenkomst en de huurovereenkomst, gelden specifieke wettelijke 

regelingen. Dit komt hier verder niet aan de orde. Wel is vermeldenswaar-

dig dat de redelijkheid een rol speelt bij de opzegging van alle duurover-

eenkomsten, dus ook bij de benoemde duurovereenkomsten.

Verder is van belang voor dit onderzoek of een onderhandelingsplicht 

kan bestaan na het einde van een overeenkomst. De Hoge Raad overweegt 

dat uit de (duur van de) voorafgaande contractuele relatie tussen partijen in 

beginsel geen onderhandelingsplicht voortvloeit. Het ging daar om ziekte-

kostenverzekeraar en een aantal apotheekhouders. Wel kan uit de redelijk- 

 M.W. de Hoon, ‘Opzegging in overleg’, NJB / , p.  en .



heid en billijkheid iets anders voortvloeien mede in verband met de overige 

omstandigheden van het geval.

Een algemene postcontractuele zorgplicht bestaat in beginsel niet tussen 

voormalige contractspartijen. Wel dienen voormalig contractspartijen zich 

jegens elkaar te gedragen conform de normen van maatschappelijke zorg-

vuldigheid, anders kan sprake zijn van een onrechtmatige daad. Echter, 

deze normen wijken niet af van de zorgvuldigheidsnormen die gelden tus-

sen rechtssubjecten die nooit met elkaar een overeenkomst zijn aangegaan. 

Het feit dat een overeenkomst tussen partijen heeft bestaan kan wel mee-

wegen bij de vraag of bepaald gedrag in strijd is met de maatschappelijke 

zorgvuldigheid, omdat het onderdeel is van de omstandigheden van het 

betreffende geval.

Het is wel mogelijk dat partijen in de overeenkomst bepalingen opne-

men die hun verhouding na het einde van de overeenkomst reguleren. Het 

concurrentiebeding is daarvan een voorbeeld. Als niets is afgesproken, dan 

is toch mogelijk dat concurreren in strijd is met de maatschappelijke zorg-

vuldigheid waardoor sprake is van onrechtmatige concurrentie.  

.  Conclusie

In dit hoofdstuk is inzicht verschaft in de rechtsregels die gelden voor partij-

en tijdens hun gebondenheid aan een duurovereenkomst. Als uitgangspunt 

geldt dat aan de overeenkomst tussen partijen verbindende kracht toekomt. 

De overeenkomst is in rechte afdwingbaar.

Als minder duidelijk is waartoe partijen zich inhoudelijk hebben ver-

bonden, bieden de regels voor de uitleg van een overeenkomst uitkomst. 

Van belang is dat bij problemen met de uitleg van de overeenkomst, geen 

wijziging wordt beoogd. Het gaat erom dat partijen het oneens zijn over de 

inhoud van de oorspronkelijke overeenkomst.

De verbindende kracht van een overeenkomst geldt niet absoluut. Het 

recht biedt diverse mogelijkheden om de overeenkomst aan te tasten, waar-

bij een onderscheid bestaat tussen tweezijdige en eenzijdige aantasting. Bij 

een tweezijdige aantasting bereiken partijen opnieuw wilsovereenstemming 

over de toekomstige gebondenheid jegens elkaar, waarbij tevens tot de mo-

gelijkheid behoort dat wilsovereenstemming wordt bereikt dat de overeen-

komst tussen hen eindigt. Ook is mogelijk dat ten aanzien van de inhoud 

van de overeenkomst opnieuw wilsovereenstemming wordt bereikt tussen 

partijen. De overeenkomst ondergaat dan een inhoudelijke wijziging. 
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De bestaande eenzijdige wijzigingsmogelijkheden zijn schaars. Het is 

mogelijk de overeenkomst aan te tasten als de wederpartij toerekenbaar 

tekort komt. Als de wederpartij de overeenkomst echter nakomt, dan preva-

leert de verbindende kracht van de overeenkomst, tenzij partijen aantonen 

dat sprake is van een onvoorziene omstandigheid. Bij duurovereenkomsten 

voor onbepaalde tijd staat voor partijen de mogelijkheid open de overeen-

komst eenzijdig op te zeggen op grond van de redelijkheid en billijkheid. 

Soms leidt dat wel tot een verplichting om de wederpartij een vergoeding 

te betalen.

De rechtsregels om een bestaande overeenkomst eenzijdig aan te tasten 

bieden mogelijkheden om een onderhandelingspositie in te nemen. Het 

einde van de overeenkomst is door een partij te bewerkstelligen als zijn 

wederpartij niet bereid is tot onderhandelen, maar in het algemeen bestaat 

geen verplichting tot onderhandelen. Dit betekent dat de rechtsregels om 

een overeenkomst eenzijdig aan te tasten slechts in beperkte mate de onder-

handelingspositie versterkt. De wederpartij moet namelijk wel enig belang 

hechten aan het voortzetten van de rechtsband.


