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STELLINGEN

1. Zowel hct Nederlandse als het Engelse en Amerikaanse contractenrecht gaan
uit van een, aan deze stelsels gemeenschappelijk, zogenaamd "klassiek" contracts-
begrip.

2. Kritische analyse van het klassieke contractsbegrip, met name via bestude-
ring van naoorlogse jurisprudentie, leidt tot de conclusie dat dit begrip niet
mcer overecnstcmt met de huidige rechtswerkelijkheid.

3. Rechtsbctrekking en gehoudenheid zijn de centrale leerstukken in het privaat-
rccht.

4. Dc Hoge Raad benadert hem ler beoordeling voorgelegde casus in zijn
naoorlogse jurisprudentie minder dogmatisch-categoriserend dan in zijn oudere
rcchtspraak. Daarmce is cchler nog niet gezegd dat deze jurisprudcntie minder
rcchtsvormcnd is; het tegcndeel is het geval.

5. Rcchtsvcrgclijking is alleen zinvol, indien men geen bevestiging van eigcn
gcdachtcn zoekt.

C,. De Amerikaansc Ievenshouding is voor een Europcaan bij cerste kennisma-
king onthulsend, maar juist daardoor voor hem zo vruchtbaar.

7. Dc Engelse zegswijze: "the bigger the book, the greater thc disaster" is
onjuist.

8. Wanneer Heer Bommel zegt: "Als U begrijpt, wat ik bedoel", bcgrijpt hij
meestal zel( nict wat hij bedoelt.
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"Of[ expectation fails, and mos[ oft [here
Where most it promises; and of[ it hits
Where hope is coldest and despair most fits."

(t~llia~n Shakespeare, All's well that ends well, Act II, Scene L)

"(...) since we all live in the same social and economic environment, and since

the judicial function can, I believe, be epitomised as an educated reflex to

facts, we fmd that, in civil law countries as in common law countries, not
only are we beset by the same practical problems, but broadly speaking we

reach the same prac[ical solutions. Our legal concepts may be different, and

may cause us sometimes [o diverge, but we have much [o learn from each
other in our common efforts to achieve practical justice founded upon legal
principle."

(Lord Goff of Chieveley, in Smith v. Littlewoods [1987J2 WLR 480, SI1~2.)
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Hoofdstuk 1
HET `KLASSIEKE' CONTRACTSBEGRIP

1. Inleiding

In de afgelopen jaren is door verschillende, zowel Nederlandse als buitenlandse,

auteurs de stelling verdedigd dat aan ons con[ractenrecht een zogenaamd

"klassiek" contracts"model" [en grondslag zou liggen. Dit model zou met name

zijn ontwikkeld in het midden van de vorige eeuw en op het con[inent van

Europa zijn neerslag hebben gevonden in de verschillende wettelijke regelin-

gen van het con[rac[enrecht. In de tegenwoordige [ijd zou dit model niet of

niet volledig meer opgaan door de sterk gewijzigde sociaal-economische situa-

tie.

Bij geen van de auteurs die de stelling naar voren brengen dat aan ons
contractenrecht een "klassiek" contrac[s"model" ten grondslag zou liggen
vindt men een nauwgezet[e uitwerking van deze gedachte. Onduidelijk
blijft wa[ dit klassieke contractsmodel precies inhoudt en wa[ de verhou-
ding is tussen het contracts"model" en het contracts"begrip". Bedoelt men

- --
niet, in wezen, aan te geven da[ ons contractsbegrip sinds het midden
van de vorige eeuw aanzienlijk is gewijzigd? Onduidelijk blijft ook wa[
het gevolg is van de omstandigheid dat het "model" in de huidige tijd
niet of niet geheel meer opgaat. Houdt dit de "dood van het contract" in
of zijn de gevolgen minder vers[rekkend? Laat ik allereerst proberen aan
[e geven wat naar mijn opvatting verstaan zou kunnen worden onder het
klassieke contractsmodel resp. contractsbegrip en wat de kenmerken van
het klassieke contractenrecht zijn. Daarbij zal ik ook ingaan op litera-
[uur over dit onderwerp.
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2. Het klassieke contradsbegtip

Waar in de literatuur wordt gesproken over het klassieke contractsmodel bedcelt

men met "klassiek" dat het een model is dat vooral is ontwikkeld in de ont-

staansperiode van de Europese negentiende eeuwse codificaties. Het woord

"model" fungeert daarbij als de gemeenschappelijke noemer van de kenmerken

van dit negentiende eeuwse contractenrecht. Dit laatste rcept de vraag op of

hier "model" niet wordt verwisseld met "begrip". Onder contractsmodel versta

ik een wijze waarop men zich juridische relaties kan voorstellen. Uitgaande

van deze voorstellingswijze rijst de vraag wat de kenmerken van een contract

zijn. Deze laatste vraag betreft niet zo zeer het contractsmodel, als wel het

contractsbegríp.

Het eerste - en bepaald niet het eenvoudigste - probleem waarmee we te
maken krijgen bij de beantwoording van de vraag wat nu precies met
"klassiek contractsmodel" tot uitdrukking wordt gebracht, is wat de auteurs
bedcelen met het woord " model". Men treft het woord zowel aan bij o.a.
Gras, De sociale werkelijkheid van het standaardkontrakt (1984), p. 47
e.v. als bij de Engelse auteur Atiyah, The Rise and Fall of Freedom of
Contract (1979), p. 681 e.v. Mijns inziens gebruiken zij het woord "con-
tractsmodel" als gemeenschappelijke noemer van wat gezien wordt als de
kenmerken van he[ contractenrecht, zoals dit midden vorige eeuw, begin
deze eeuw tot volle ontwikkeling is gekomen. Het woord "klassiek" is alleen
maar een nadere aanduiding van de zojuist genoemde periode.
Wat het gebruik van de term "model" betreft meen ik dat het juister is
om, wanneer men deze term hanteert als gemeenschappelijke ncemer van
de kenmerken van het klassieke contractenrecht, deze te vervangen door
de term "begrip". Een beschrijving van kenmerken immers heeft betrekking
op datgene wa[ wij onder contract verstaan. We beschrijven daarmee de
inhoud van de term contract en niet het contract als een wijze waarop
we ons juridische relaties kunnen voorstellen. Hoewel ik mij, ter vermij-
ding van (nog meer) onduidelijkheid bij he[ woordgebruik van de zojuis[
genoemde schrijvers had kunnen aansluiten, heb ik gemeend dit niet te
moeten doen in een poging het te onderzoeken probleemgebied scherper
in beeld te krijgen.
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De kenmerken van het klassieke contractenrecht kan men niet alleen terugvin-

den in ons BW van 1838 en in ons NBW, maar ook in buitenlandse rechtsstel-

sels, zoals het op rechtersrecht ('case law') gebaseerde Engelse en Amerikaanse

recht. Het is mceilijk deze kenmerken te grceperen. In ieder geval zal bij de

beschrijving ervan blijken dat onder andere de thema's vrijheid en gelijkheid

voortdurend terugkeren.

Als eerste kenmerk spring[ naar voren dat de gebondenheid ui[ overeen-
komst 'vrijwillig ,ontstaat uit een meerzijdige rechtshandeling (vgl. art.
1356 sub 1 BW en de art. 6.5.1.1 jo. 3.2.2~3 NBW). Aldus kan de verbinie-
nis uit overeenkomst worden onderscheiden van de verbintenis uit onrecht-
matige daad, die immers een (onvrijwillige) verbintenis uit de we[ is. Met
dit kenmerk van vrijwilligheid hangt ook de regeling van de wilsgebreken
ten nauws[e samen. Een werkelijk vrijwillige gebondenheid vereist de
afwezigheid van dwang, dwaling of bedrog en, maar dit is al een latere
ontwikkeling, misbruik van omstandigheden (art. 1357 e.v. BW, en, wat
betreft misbruik van omstandigheden, HR 11 januari 1957, NJ 1959, 37,
inz. Bovag II; art. 3.2.10. en art. 6.5.2.11 NBW). Daarnaast dient degene
die de overeenkomst aangaat handelingsbekwaam te zijn (art. 1356 sub 2
BW en ar[. 3.2.1 NBW).
Contracterende partijen, waarbij vooral gedacht wordt aan individuen en
in mindere mate aan rechtspersonen, worden s elkaars gelijken in het
sociaal-economische verkeer en daardoor ook in het juridische verkeer
beschouwd. Daarmee hangt ten nauwste samen dat zij in beginsel vrij
zijn in he[ al of niet aangaan van onderhandelingen, het sluiten van een
overeenkomst en de bepaling van de inhoud van het overeengekomene.
Dat deze vrijheid niet volledig is blijkt uit de eis dat, wil er van contrac-
tuele binding sprake kunnen zijn, het overeengekomene een "bepaalde"
inhoud dient [e hebben en er een geoorloofde oorzaak aanwezig moet zijn
(aldus art. 1356 sub 3 en 4 BW resp. ar[. 6.5.2.10 en 3.2.7 NBW). De
overeenkomst mag dan ook bijvoorbeeld nie[ in strijd zijn met een dwin-
gende wetsbepaling die het sluiten van een bepaalde overeenkoms[ verbiedt
(zie HR 11 mei 1951, NJ 1952, 127 inz. Flora~Van der Kamp). Overigens
bestond er ten tijde van de codificatie van ons contractenrecht bijzonder
weinig dwingend recht.
In het klassieke contractenrecht wordt voorts geen aandacht besteed aan
de pre- resp. postcontractuele fase. Uit afgebroken onderhandelingen kan
geen gebondenheid ontstaan, behoudens indien sprake is van bij voorbeeld
een onrech[matige daad. Integendeel, via een nauw sluitende regeling van
aanbod en aanvaarding als vereisten voor de totstandkoming van een over-
eenkomst wordt een te traceren moment in de tijd bepaald waarop con[rac-
tuele binding ontstaat. Is het contract eenmaal nagekomen, ontbonden of

3



vernietigd dan houdt daarmee zijn werking tussen partijen volledig op en
staan deze weer in alle vrijheid tegenover elkaarr -- -
Een ander kenmerk betref[ de functie van~de goede trouv~-~n het NBW
redelijkheid en billijkheid geheten. De goede trouw heeft tweeërlei functie,
te weten aanwlling van het uitdrukkelijk overeengekomene in geval daarin
een leemte mocht blijken te bestaan en toets [en aanzien van de wijze
waarop de overeenkomst ten uitvoer wordt gebracht (arL 1375 en 1374
lid 3 BW, art. 6.1.1.21id 1 en 6.5.3.1 lid 1 NBW).
Ten slot[e kunnen als kenmerken van het klassieke contractsbegrip nog
worden genoemd dat het tweepartijencontract centraal staat en dat een
overeenkomst alleen de partijen, en derhalve geen derden, kan verplich-
ten. De meerpar[ijenovereenkoms[ is, met andere woorden, nog niet of
nauwelijks to[ ontwikkeling gekomen (vgl. in di[ verband voor he[ NBW
ar[. 6.5.1.1 lid 2). Wat de binding van derden betreft zie[ men he[ al
genoemde kenmerk van vrijwilligheid weer [erugkeren. Een derde kan
immers alleen dan door een overeenkomst worden gebonden, indien hij
daarmee instemL Dit sluit bepaald niet uit dat derden door een overeen-
komst niet in feite kunnen worden benadeeld. Het uitgangspunt is dat zij
deze mogelijkheid van feitelijke benadeling dienen te aanvaarden, behoudens
een eventueel bercep op de actio Pauliana (art. 1377 BW, art. 3.2.11 e.v.
NBW). Derden kunnen soms wel een voordeel aan de overeenkomst ontle-
nen via een derdenbeding (vgl. art. 1376 jo. 1353 BW en 6.5.3.5 NBW).
Dat een overeenkomst in beginsel alleen de contractsluitende partijen bindt
én geen derden, vormf overigèns het uitgangspunt voor het onderscheid
tussen zaken- en verbintenissenrecht. Een overeenkomst (bij voorbeeld
een koopcontract) kan verplichten to[ een verandering in de eigendoms-
verhoudingen. Deze contractuele plicht rust alleen op de eigenaar die
moet leveren. Zodra de levering echter eenmaal voltooid is heeft de koper,
ook tegenover derden, wel degelijk rechten en plichten, maar dan niet
als contractspartij maar als (opvolgend) eigenaar. Voorts kan een overeen-
komst die de vorige eigenaar met betrekking tot een onroerend goed
heeft gesloten de opvolgende eigenaar niet tot iets verplichten, behoudens
voor zover daarbij een zakelijk recht is gevestigd. (Ik laat hier de proble-
matiek van kettingbedingen rusten.) Zie in dit verband HR 3 maart 1905,
W 8191 inz. Blaaubcer~Berlips.
Geen van de verschillende zojuist beschreven kenmerken van het klassieke
contrac[sbegrip wordt hier als zodanig voor de eerste keer naar voren
gebracht. Het belang van deze beschrijving van het klassieke contractsbe-
grip schuilt dan ook niet zozeer in het vermelden van de kenmerken, maar
in het met elkaar in verband brengen daarvan. Wat betreft de literatuur,
waarin de verschillende kenmerken zijn terug te vinden, wil ik op deze
plaats vols[aan met voor Nederland te verwijzen naaz Van Dunné (Normatie-
ve uitleg van rechtshandelingen 1971, p. 181 e.v.; Verbintenissenrech[ in
ontwikkeling, Op de grenzen van geldend en wordend recht, 1985, vooral
p 28 e.v. en p. 75 e.v.), Gras (De sociale werkelijkheid van het standaard-
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kontrakt, 1984, onder meer p. 47 e.v.) en Vranken (Mededelings-, informa-
tie-en onderzoeksplichten in het verbintenissenrecht, 1989, p. 201 e.v.).
Laatstgenoemde auteur vermijdt overigens het gebruik van de termen
"klassiek contractsmodel" en "klassiek contractsbegrip".
Voor wat betreft het Engelse en Amerikaanse recht volsta ik met te ver-
wijzen naar Drobnig, General Principles of European Contract Law, in:
International Sale of Goods, Dubrovnik Lectures (onder redactie van Volken
en Sarcevic), 1986, p. 305 e.v., Atiyah (The Rise and Fall of Freedom of
Contract, p. 681 e.v. en diens The Modern Role of Contract Law, in: Essays
on Contract, p. 1 e.v.) en de Canadese auteur Swan (Whither Contracts:
a Retrospective and Prospective Overview, in: Law in Transi[ion: Contracts;
Special Lectures of the Law Society of Upper Canada 1984, p. 125 e.v.).
Met name uit de studie van Drobnig blijkt dat het Westeuropese continen-
tale contractenrecht op hoofdpunten niet wezenlijk verschilt van het
Engelse en Amerikaanse rechtssysteem.

Uit de zojuist geïnventariseerde kenmerken van het klassieke contractenrecht

blijkt dat men, naast de thema's vrijheid en gelijkheid ook nog een ander thema

zou kunnen onderscheiden: de strikte afbakening in de tijd van de contractuele

gebondenheid.

De regels betreffende aanbod en aanvaarding zijn er op gericht een exact
tijdstip aan te geven waarop de overeenkomst [o[ stand komt. In het NBW
komt dit duidelijk naar voren in art. 6.5.2.1 lid 1: "Een overeenkomst komt
tot stand door een aanbod en de aanvaarding daarvan", welke bepaling
nader is uitgewerkt in de artt. 6.5.2.1a e.v. De overeenkomst eindigt - in
het normale geval - door "betaling". De rechtspositie van onderhandelende
partijen resp. de rechtspositie van partijen tussen wie een contrac[ heeft
bestaan krijgt aldus geen enkele aandacht.
Men ziet dit thema ook terugkeren bij nadere beschouwing van de goede
trouw. In het klassieke contractenrecht heeft zij, zoals reeds opgemerkt,
tweëerlei functie: aanvulling van het uitdrukkelijk overeengekomene en
toetsingsmaa[staf ten aanzien van de wtvoering van de overeenkomst. De
gedachte dat de gcede trouw bi~ voorbeeld ook de ontstaànsfáse vàn éen
contract zou kunnen beheersen past hier niet. Het zelfde kan gezegd
worden van de zogenaamde "derogerende" werking van de goede [rouw,
bij voorbeeld in geval van veranderde omstandigheden. Omstandigheden
die na de contractssluiting zijn opgekomen kunnen in het klassieke con-
tractenrecht geen aanleiding geven tot een wijziging van de eenmaal
overeengekomen inhoud.
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3. Geldt het klassieke oontradenrecht nog steeds?

In zowel de Nederlandse als buitenlandse li[eratuur is de vraag gerezen of het

huidige contractenrech[ nog steeds dezelfde "klassieke" kenmerken vertoont.

Steeds vaker wordt de conclusie getrokken dat dit niet het geval is. In het

algemeen wordt deze conclusie gebaseerd op de studie van een bepaald onderdeel

van het contractenrecht, zonder daazbij ontwikkelingen in andere onderdelen

van het contractenrecht te betrekken en zonder deze ontwikkelingen in rech[s-

vergelijkend perspectief te plaatsen.

Een voorbeeld van een dergeGjke deelstudie naaz Nederlands recht is het
onderzcek van Gras met betrekking tot de sociale werkelijkheid van het
standaardcontract. In dit onderzcek trekt Gras de conclusie, dat door het
veelvuldig hanteren van standaazdcontracten niet meer wordt voldaan aan
de vooronderstellingen van het, op individuele contracten gerichte, klassieke
contractsbegrip. Ik zal deze gevolg[rekking als zodanig zeker niet bestrij-
den, in tegendeel. Maaz standaardcontracten vormen slechts één aspect
van de ontwikkelingen in het huidige contractenrecht.
Een ander voorbeeld van een gebied waarop de ontwikkelingen tot herover-
weging van het contractsbegrip aanleiding geven vormt de rechtspositie
van partijen na het afbreken van de onderhandelingen. Op dit gebied is
een levendige discussie ontstaan na 's-Hogen Raads arrest inz. P1as~Val-
burg (HR 18 juni 1982, NJ 1983, 723), aan welke discussie door met name
Schoordijk, in zijn Onderhandelen te goeder trouw (1984), een bijdrage
is geleverd.
Als weer andere voorbeelden kunnen hier ook nog worden gencemd de
tcelaatbaarheid van een beroep op onvoorziene omstandigheden (zie als
recent voorbeeld HR 21 oktober 1988, RvdW 1988,171, inz. Mondia~Calanda,
waar het ging om tussentijdse opzegging van een voor bepaalde tijd
gesloten overeenkomst) en het vraagstuk van derdenwerking van contracten
(vgl. voor dit laatste HR 20 juni 1986, NJ 1987, 35, inz. Deka-Hanno~-
Citronas, alsmede recentelijk HR 9 juni 1989, RvdW 1989,163, inz. Verzeke-
ringsinstituut Vojvodina~ECT).
Het is mijns inziens voor een juiste waardering van de ontwikkelingen
van groot belang om deze ook rechtsvergelijkend te bestuderen. Laat ik
daarom ook een enkel voorbeeld geven ontleend aan het Engelse en het
Amerikaanse recht. Allereerst het Engelse recht. Daarin is, evenals trouwens
in het Nederlandse recht, de tendens te bespeuren exoneratieclausules
aan een inhoudscontrole te onderwerpen. In de zestiger jaren werd daartce
in de rechtspraak de zogenaamde 'doctrine of fundamental breach' ontwik-
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keld: ging een wanprestatie to[ de 'roo[s of [he contract', dan werd in
sommige gevallen aangenomen dat de exoneratieclausule niet gold ( zie vooral
Suisse Atlantique Société d'Armement Maritime S.A. v. N.V. Rotterdamsche
Kolen Centrale (1967] AC 361, HL). Nadat de Unfair Contract Terms Act
1977, waarin een 'reasonableness test' voor exoneratieclausules is neerge-
legd, van kracht was geworden, heeft deze 'doctrine of fundamental breach'
overigens veel aan betekenis verloren. Inhoudscontrole van contractsbepalin-
genstaat op gespannen vcet met de uitgangspunten van het klassieke
contractsbegrip, dat immers als een van de centrale thema's "(contracts)-
vrijheid" heeft.
Zoals ik hierboven, in het kader van de inventarisatie van kenmerken
van het klassieke contractsbegrip, al opmerkte, worden in he[ klassieke
contractenrecht verbintenissen uit contract en verbintenissen uit onrecht-
matigedaad scherp van elkaar onderscheiden. Historisch is dit onderscheid
in het Engelse en Amerikaanse recht nooit zo groot geweest als op het
continent van Europa. (Ik kom daar in hoofdstuk 3 op terug.) Niettemin
werd de grens tussen contractuele en delictuele gebondenheid in rechtspraak
en literatuur steeds scherper getrokken. De laatste jaren is op dit gebied
ook een daaraan tegengestelde beweging te bespeuren. Ik kan hier wijzen
op Junior Books Ltd. v. Veitchi Co. L[d. [1982] 3 Al1ER 201, HL. In deze
uitspraak besliste het House of Lords dat een aanbesteder een door hem
aangewezen onderaannemer uit 'tort' (vergelijkbaar met onrechtmatige
daad) kan aanspreken voor door de aanbesteder geleden zuivere vermogens-
schade (bedrijfsschade, zonder dat tevens sprake is van persoons- en~of
zaaksschade), met als argument dat in casu de verhouding tussen hen beiden
bijna-contractueel was.
Soortgelijke ontwikkelingen als in Engeland kan men ook in de Verenigde
Staten waarnemen. Ook in het Amerikaanse contractenrecht valt een tcene-
mende controle van de inhoud van het overeengekomene te constateren
en is de grens contract~onrechtmatige daad ('tort') een probleemgebied
geworden dat veel belangstelling geniet. Ten aanzien van de tcenemende
inhoudscontrole kan ik wijzen op ~ 2-302 U(niform) C(ommercial) C(ode)
en ~ 208 Rest. 2d Contracts. Uit deze paragrafen blijkt dat in het Ameri-
kaanse recht de mogelijkheid bestaat dat de rechter een contract of con-
tractsclausule buiten tcepassing laat, indien deze tcepassing tot een
'unconscionable' resultaat zou leiden.
Wat betreft de vervagende grens tussen contract en 'tort' vormt het
leerstuk van de zogeheten 'bad faith tort' een sprekend voorbeeld. Het
betreft hier een 'tort' bestaande in schending van het in een contract
géimpliceerde 'covenant of good faith and fair dealing'. Contractuele
wanprestatie derhalve die wordt gekwalificeerd als onrechtmatige daad.
Dit laatste is van belang voor de duur van de verjaringstermijn ten aanzien
van de daarop gebaseerde vordering en voor het kunnen tcewijzen van
zogenaamde 'punitive damages' (schadevergceding die boven de daadwer-
kelijk geleden schade uitgaat).
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De vraag of het huidige contractsbegrip nog steeds samenvalt met het klas-

sieke contractsbegrip zal in dit prcefschrift centraal staan. He[ lijkt mij voor

de beantwoording van deze vraag onontbeerlijk mij niet te beperken tot een

bepaald leerstuk, maar, in tegendeel, meerdere leerstukken in onderlinge samen-

hang te bestuderen. Daarbij kan voorts niet volstaan worden met een analyse

van alleen het Nederlandse contractenrecht. De ontwikkelingen in Nederland

staan niet op zich. Voor het rechtsvergelijkend deel van dit onderzcek heb ik

gekozen voor het recht van Engeland en van de Verenigde Staten. De reden

daarvoor is de omstandigheid dat deze landen een zogenaamd 'case (aw system'

kennen, dat als zodanig sterk afwijkt van ons rechtssysteem, waazin de wet

meer centraal staat, maar desondanks inhoudelijk op wezenlijke punten met

het onze blijkt overeen te stemmen.

4. Opzet van het onderLOek

In hoofdstuk 2 zal ik ingaan op ontwikkelingen in het Nederlandse contrac-

tenrecht. In deel I van hoofdstuk 3 komt het Engelse recht aan de orde en

in deel II van dat hoofdstuk het Amerikaanse recht. De in deze hoofdstukken

te verrichten studie van het Nederlandse, Engelse en Amerikaanse contrac-

tenrecht kan worden gekenschetst als een zoektocht met een tweevoudig dcel.

Zij is in de eerste plaats een zcektocht naar de breuklijnen in het contracten-

recht: op welke punten stemt het klassieke contractenrecht niet meer overeen

met het huidige contractenrecht? In deze studie wordt echter ook, meer

algemeen, gezocht naaz de oorzaak van deze breuklijnen. Is wellicht onze

houding ten opzichte van het contractenrecht veranderd of aan het veranderen?

Benaderen wij, anders geformuleerd, thans het contract op een andere manier

dan vrceger?

In hoofdstuk 4, ten slotte, zal de balans worden opgemaakt. Hoe ernstig zijn

de geconstateerde breuklijnen en vormen zij eventueel aanleiding tot een nadere
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doordenking van het klassieke contractsbegrip? Zo mogelijk zal in hoofds[uk

4, gebaseerd op de resultaten van het onderzoek in de hoofdstukken 2 en 3,

een poging worden gedaan aan te geven in welke richting de ontwikkelingen gaan.
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Hoofdstuk 2
BREUKLIJNEN IN HET NEDERLANDSE
CONTRACTENRECHT

l. Inle;ding

Om duidelijk te kunnen maken da[ er niet alleen vanuit de theorie een rcep

klinkt om herbezinning op wezen en inhoud van het contractsbegrip, maar dat

de ontwikkelingen in rechtspraak en (ontwerp)wetgeving deze roep eer verster-

ken dan afzwakken, worden in di[ en het volgende hoofdstuk enkele van deze

ontwikkelingen aan een nader onderzoek onderworpen. Allereerst komen de

ontwikkelingen in Nederland aan de orde en vervolgens (in hoofdstuk 3) de

ontwikkelingen in Engeland en de Verenigde Staten.

Aangezien het klassieke contractsbegrip sterk gedragen wordt door de
vrijheidsgedachte, lijkt het me zinvol om, ter inleiding op mijn bespreking
van de ontwikkelingen in rechtspraak en (ontwerp)wetgeving op he[ gebied
van het contractenrecht, allereerst de contractsvrijheid aan de orde te
stellen. Daarin komt immers deze vrijheidsgedachte het sterkst tot uiting.

2 Contractsvrijheid

In de literatuur wordt veelal een drietal beginselen gencemd als de pijlers van

het klassieke contractsbegrip van zowel ons BW van 1838, als ons NBW: de

con[rac[svrijheid, het consensualisme en de verbindende kracht der overeen-

komsten. Deze drie beginselen hangen weliswaar nauw met elkaar samen, maar

zijn toch van elkaar te onderscheiden.
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lContractsvrijheid wordt mijns inziens door Wessels (Boekbespreking van
Schoordijks Onderhandelen te gceder trouw, WPNR 5728, 1985, p. 125),
heel treffend als volgt omschreven: "de vrilheid het ei e~nbelang naar

~en beleving te dienen..." Men mag zelf bepalen al of niet een over-
eenkomst te sluiten, wanneer men wil, met wie men wil en met ongeacht
welke inhoud.

~-Consensualismet houdt in dat lou[ere wilsovereenstemming tussen partijen
voldoende grondslag is voor het ontstaan en bestaan van een overeen-
komst. Herhaaldelijk vindt men, in verband me[ de canoniekrechtelijke
grondslag van dit beginsel, in de Gteratuur op dit punt een verwijzing
naar de Decre[alen van Paus Gregorius IX, welke onder meer luidden:
"Pacta quantumcumque nuda servanda sun[" (in de vertaling van Feenstra
en Ahsmann, Contract, Aspecten van de begrippen contract en contracts-
vrijheid in historisch perspec[ief, 1988, p. 40: "Afspraken, hoezeer zij
ook naak[ zijn, mceten worden nagekomen"). Uiteraard is het bestaan
van consensus als zodanig niet voldoende voor het onts[aan van een
overeenkomst. Daar[ce dient ook aan andere vereisten te worden voldaan,
zoals het vereiste dat er sprake dient te zijn van een geoorloofde oor-
zaak. Maar deze doen aan het uitgangspunt niet af, dat het uiteindelijk
de wilsovereenstemming is die tot gebondenheid leidt.
De tots[andgekomen overeenkomst bindt partijen tot hetgeen overeenge-
komen is, aldus het beginsel van de'yeróindende kracht der overeenkomstr;
dat het logische sluitstuk van deze "Crias contractus". vormt (Vgl. omtren[
deze beginselen onder meer Hofmann-Abas,1977, p. 11 e.v.; Asser-
Hartkamp II, nr. 33 e.v., alsmede de rectorale rede van Beekhuis, Con-
tracten contrac[svrijheid, 1953; zie voorts over het beginsel van de con-
tractsvrijheid in het kader van - onrechtmatige - contractsweigering:
Nagelkerke, Contractweigering in het Franse en Nederlandse recht, Een
onderzoek naar de onrech[matigheid der weigering, 1973, p. 75 e.v.).
Nagelkerke gaat t.a.p. vooral in op de vraag of de contracteervrijheid
een subjectief recht is of een competentiebevcegdheid. Het laatste is
naar zijn mening het geval. "Immers: de contracteervrijheid mist de
betrokkenheid op een rechtsobjec[" (t.a.p. p. 77). Dit aspect van de con-
tractsvrijheid zal ik hier verder laten rusten.
In het NBW zijn de drie gencemde beginselen eveneens de pijlers van het
contractsbegrip. Zo bepaalt art. 6.5.3.1 lid 1 dat een overeenkomst in de
eerste plaats de door partijen overeengekomen rechtsgevolgen heeft,
waarmee een wettelijk aanknopingspunt voor de contractsvrijheid is gegeven
(Parl. Gesch. Bcek 6, p. 919; Hartkamp, Compendium nr. 368; Asser-
Hartkamp II, nr. 34). Het consensualisme vindt men terug in art. 3.2.4.
lid 1: uitgangspunt is dat verklaringen, met inbegrip van mededelingen,
in iedere vorm kunnen geschieden; een verklaring kan ook in een of
meer gedragingen besloten liggen (Parl. Gesch. Bcek 3, p. 181 e.v.;
Hartkamp, Compendium nr. 362; Asser-Hartkamp II, nr. 34). Art. 1374 lid
1 BW, inhoudende dat de overeenkomst partijen [ot wet strekt, keer[ in
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het NBW niet terug. Aan een dergelijke bepaling bestaat, aldus de T.M.,
geen behoefte (Parl. Gesch. Bcek 6, p. 919). Naar ik aanneem, omdat de
regel vanzelfsprekend is en "Selbstverstííndliches - und darunter hat man
zum Teil auch die leitenden Prinzipien verstanden - wird nicht gesagt"
(Coing, bij: Staudinger, Einleitung nr. 68, aangehaald door Hartkamp,
Aard en opzet van het nieuwe vermogensrecht, 1982, p. 27). Overigens
ligt zij besloten in het al genoemde art. 6.5.3.1 lid 1.
Nieuwenhuis onderscheidt in zijn disser[atie (Drie beginselen van contrac-
tenrecht, 1979) eveneens een trias contractus, maar zij is wel een trias
contractus die enigszins afwijkt van het bovengeschetste pijlersysteem. De
trias van Nieuwenhuis bestaat uit het autonomie-beginsel, het vertrou-
wensbeginsel en het causa-beginsel.
Het autonomie-beginsel is (Nieuwenhuis t.a.p., p. 63) "de erkenning van
het fundamentele recht op zelfbeschikking." Men is vrij in de uitoefening
van bevoegdheden en het aanknopen van rech[sbetrekkingen. Het uitoefe-
nen van deze vrijheid rcept bij anderen vertrouwen op, waarvoor men
aansprakelijk is (vertrouwensbeginsel; Nieuwenhuis t.a.p. p. 64 en 66).
Deze autonomie, getemperd door het aansprakelijk zijn voor bij anderen
gewekt ver[rouwen, vindt haar grens naar twee zijden in het causa-begin-

L~sel. De vrije zelfbeschikking wordt enerzijds ingeperkt doordat naast de
toestemming van partijen, ook van het bes[aan van een " quid pco quo",
"de lotsverbondenheid van de over en weer bedongen prestaties" sprake

-`dien[ te zijn. Anderzijds vindt inperking plaats, doorda[ he[ ontbreken
van de tóestemming van partijen als zodanig onvoldoende grond is om
tot nie[-gebondenheid te concluderen, aangezien [ussen gebrek in autono-
mie en totstandkoming van de overeenkomst "causaal (sine qua non)
verband" dient te bestaan (Nieuwenhuis t.a.p., p. 69 e.v.; p. 78).
Mijn eigen houding ten opzichte van zowel de klassieke " trias contractus"
als de "trias contractus" van Nieuwenhuis zal in hoofdstuk 4 aan de orde
komen. Wat echter het tweezijdig werkend causa-beginsel, zoals dit door
Nieuwenhuis is geformuleerd, betreft, wil ik nu al opmerken dat het mij
lijkt dat Nieuwenhuís onvoldoende tussen de beide door hem gencemde
functies onderscheidt. Het quid pro quo heeft immers een wezenlijk andere
functie dan het sine qua non verband [ussen gebrek en totstandkoming
van de overeenkomst. De beide functies hebben het woord "causa" gemeen,
maar dat is op zich onvoldcende rechtvaardiging om van een, beide functies
omva[tend, causa-beginsel te kunnen spreken.

De contractsvrijheid is sinds de invoering van het BW in 1838 onder steeds

grotere druk komen te staan. De uitgangspunten van de 19e eeuwse klassiek-

liberale economische theorie bleken steeds minder overeen te s[emmen met de

allengs, later zelfs versneld veranderende maatschappelijke opvattingen omtrent
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rech[vaardige sociaal-economische (en dus: juridische) verhoudingen. Meer en

meer ontstond het besef dat de uitgangspun[en van het BW een gelijkheid van

partijen vooronderstellen, welke vooronders[elling niet langer overeenstemt

met de werkelijkheid. De formele gelijkheid bleek steeds veelvuldiger geen

materiële gelijkheid te zijn, met als gevolg dat de vrijheid van onderhandelen

en contrac[eren, veelal minder gewaarborgd was dan werd verondersteld. Dit

leidde in het begin van deze eeuw tot de regeling van de arbeidsovereenkomst

(1907), de CAO en de mogelijkheid to[ algemeen verbindend en onverbindend

verklaring van bepalingen ui[ CAO's (resp. 1927 en 1937) en de regeling van

de koop en vcrkoop op afbe[aling, alsmede van de huurkoop (1936), om slechts

enkele voorbeelden te noemen. De regeling van onder meer de CAO, alsmede

het toenemend aantal gevallen waarin de wet collectieve acties toestaat en

regelt, is voorts een uiting van de toenemende collectivering in het recht.

Ook dcze collectiveringstendens is van invloed op de gelijkheid van partijen.

Voor de wijze waarop in de jaren 'S0 van deze eeuw het beginsel van de
contrac[svrijheid nog werd benaderd zie men de preadviezen van
Kamphuisen en Duynstee ten behoeve van het Thijmgenoo[schap, Annalen
van het Thijmgenootschap, 1957, p. 1 e.v. Ui[ deze preadviezen blijkt da[
in die tijd nog sterk de gedachte leefde da[ in het contractenrech[, ondanks
de toename van regels van dwingend rech[, de vrijheid van contractan[en
om zelf in grote mate de inhoud van hun verhouding te bepalen nog steeds
voorop stond. Hoezeer de kijk thans is veranderd blijk[ bij voorbeeld ui[
de dissertatie van Gras 'De sociale werkeli,jj~eisi van het-sL~tr d~ard-kQntrakt'
(1979), waarin hij de gedachten neergelegd in zijn artikel 'He[ standaard-
cón[ract ën de verhouding rech[~maatschappij' in RMTh 1983, p. 1 e.v.
nader uitwerkt. Ook kan hier Kruithofs' rede voor dc Vlaamse Juris[en-
vereniging, Leven en dood van het contract, R.W. 1986, k. 2731 e.v. worden
genoemd. In deze rede gaat Kruithof kort, maar zeer overzichtelijk, in ,'I
op een aántal on[wikkelingen in het hedendaagse contractenrecht, welke J
hij benadert vanui[ drie aspecten: bloeiperiode van de theorie van de t
wilsautonomie, vermaatschappelijking van het contract en de deregulerings-
beweging. ~

ras signálëert dat de onderhandelingsvrijheid van de wederpartij van een
gebruiker van algemene voorwaarden aanzienlijk minder is dan waarvan
men uitging in het klassieke contractenrecht, dat op dit punt de weer-
spiegeling vormt van de klassiek-liberale economische theorie. Dienten-
gevolge is ook de contractsvrijheid van deze wederpartij aanzienlijk
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ingeperkt. Dit brengt hem ertoe de vraag [e stellen of het klassieke
contractenrecht nog wel tcegesneden is op de huidige sociaal-economische
situatie. Voor een nadere uitwerking van deze gedachten verwijs ik naar
par. 6 van dit hoofdstuk, waarin ik nader op algemene voorwaarden en
standaardcontracten inga.
Het contractenrecht vertoont voorts een zogenaamde " collectiveringsten-
dens: zo treden in het rechtsverkeer steeds vaker rechtspersonen op in
plaats van particulieren en vindt meer en meer via rechtspersonen bunde-
ling van particuGere belangen plaats. Ik denk wat dit laatste betreft aan
bijvoorbeeld vakverenigingen en consumentenorganisaties. Deze collec-
tiveringstendens vormt enerzijds een bedreiging voor de contractsvrijheid,
omdat het economisch evenwicht tussen een rechtspersoon en een par-
ticulier dikwijls zal ontbreken. Anderzijds kan er de contractsvrijheid
door worden hersteld, zoals in het geval van een vakvereniging die na-
mens haar leden een CAO afsluit en een consumentenorganisatie die een
collectieve actie instelt.
Ten aanzien van de, overigens in aantal tcenemende, mogelijkheden om
een collectieve actie te vceren wijs ik op o.a. art. 1416c BW in verband
met vorderingen voortvlceiend uit misleidende reclame, alsmede art. 6.5.2A.6
waarin het ius agendi van onder meer consumentenorganisaties wordt
geregeld om bedingen in algemene voorwaarden onredelijk bezwarend te
dcen verklaren. De Hoge Raad weigert overigens nadrukkelijk op art.
6.5.2A.6 te anticiperen: de aard van de ma[erie en het stadium van het
wetgevend proces staan anticiperende interpretatie in de weg (HR 25
april 1986, NJ 1987, 742, inz. Consumentenbond~Smilde). Zie verder voor
de mogelijkheid van collectieve actie in het aanbestedingsrecht art. 41
U.A.R. 1986, dat een dergelijke actie onder zekere voorwaarden toekent
aan een vereniging van aannemers. Op dit moment is voorts een wets-
ontwerp in voorbereiding dat de mogelijkheid van een collectieve actie
door belanghebbenden algemeen wil regelen. Daartce zal aan het NBW
een nieuw artikel (art. 3.11.8a) worden tcegevcegd.

Sprekender echter dan theoretische beschouwingen lijkt de rechtspraak: ius in

causa positum. In de volgende paragrafen zal dan ook vooral de jwisprudentie

centraal staan in een poging duidelijk [e maken hce fundamenteel de verande-

ringen in oas contractenrecht zijn.
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3. De verhouding tussen contrad en onrecbtmatige daad

In het klassicke verbintenissenrecht bestaat er een principieel verschil tussen

de gebondenheid uit contract en de gebondenheid uit onrechtmatige daad. Welis-

waar zijn beide bron van verbintenissen, maar alleen in het eerste geval neemt

men deze verbintenissen (bijna steeds) vrijwillig op zich. Deze bronnen sluiten

elkaar echter niet bij voorbaat uit: een bepaald feitencomplex kan aanleiding

geven tot zowel verbintenissen uit contract als verbintenissen uit onrechtmatige

daad.

Zie voor een algemeen overzicht van opvattingen met betrekking tot
samenloopvragen Asser-Rutten III, p. 43~4; Asser-Rutten-Har[kamp III, nr.
8 e.v.; Schoordijk, He[ algemeen gedeelte van het verbintenissenrecht naar
het nieuw Burgerlijk Wetbcek, 1979, p. 44 e.v.; Brunner, Beginselen van
samenloop, 1984, vooral p. 43 e.v.
Hoewel een van de uitgangspunten van het klassieke verbintenissenrecht
is dat er een duidelijke scheiding tussen contractuele en delictuele nor-
men bestaat, is door met name H. Drion geconstateerd dat deze scheiding
soms gekunsteld is. Zo constateert hij in zijn Preadvies voor de Vereni-
ging voor de vergelijkende studie van het recht van België en Nederland,
Jaarboek 1967~1968, ook opgenomen in Geschriften van H. Drion, 1982, p.
231 e.v., dat we er nie[ onder uit kunnen, "dat de ongeschreven normen
van de gcede trouw buiten een werkelijke contractuele verhouding niet
[e onderscheiden zijn van de ongeschreven zorgvuldigheidsnormen, waar-
aan art. 1401 sedert het arrest van 1919 geacht wordt te referen." (Ge-
schriften, p. 2A6) Mij bij deze gedachte van Drion aansluitend wil ik,
aan de hand van een bespreking van enkele recente uitspraken van de
Hoge Raad op het gebied van de samenloop [ussen contractuele en delic-
tuele aansprakelijkheid, nagaan of het onderscheid niet nog verder ver-
vaagd is dan Drion al heeft geconstateerd.
Ten aanzien van de feitencomplexen die aanleiding kunnen geven tot
zowel verbintenissen uit contract als verbintenissen uit onrechtmatige
daad, kunnen vier situaties worden onderscheiden. In de eers[e plaats de
mogelijke samenloop van een vordering uit contractuele wanprestatie met
een vordering uit onrechtmatige daad (vgl. HR 9 december 1955, NJ 1956,
157, inz. Boogaard~Vesta). In de tweede plaats de, nauw daaraan verwante,
mogelijkheid van een vordering uit onrechtmatige daad van de ene con-
tractspartner tegen de andere, zonder dat is vastgesteld dat er sprake is
van wanprestatie (vgl. recentelijk HR 27 februari 1987, NJ 1987, 584 inz.
Van der Peijl~Erasmus College). Als derde mogelijkheid kan worden ge-
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noemd dat contractuele wanpres[atie~gens een derde onrechtmatig kan
zi'n v. HR 3 mei 1946, NJ 1946, 323, inz. Staat~Degens en onlangs HR
12 oktober 1979, NJ 1980, 117, inz. Radio Modern~Edah; laatstgenoemde
uitspraak zal ik hierna bespreken). Er kan zich, ten slotte, ook nog het
geval voordcen dat een derde een onrechtmatige daad pleegt jegens een
contractant, doordat de derde de wanpres[atie van diens medécontract
heeft ui[gelokt of ervan profijt heeft (vgl. HR 11 november 1937, NJ
1937, 1096, inz. Kolynos, respèctievélijk HR 17 november 1967, NJ 1968,
42, inz. Pos~Van den Bosch en HR 27 januari 1989, RvdW 1989, 53 inz.
Verboom c.s.~Staat).
De drie eerstgencemde situaties verschillen in een belangrijk opzicht van
de vierde situatie, omdat in deze drie situaties de vraag aan de orde komt
of wanprestatie (resp. - het tweede hierboven genoemde geval - aan
wanprestatie grenzend handelen) jegens de medecon[ractant [evens on-
rechtmatig kan zijn jegens hetzij deze zelfde medecontractant hetzij een
derde. Dit is in de vierde situatie niet zo. Daarin staat centraal de vraag
of de uitlokking resp. het profiteren door een derde van de wanprestatie
van een ander een onrechtmatige daad gepleegd door (en derhalve niet
gepleegd jegens) deze derde kan zijn. Aangezien in de eerste drie situa-
ties de samenloop-problematiek tussen contract en onrechtmatige daad
het scherpst [ot uiting komt, wil ik daarop in het navolgende dieper
ingaan.

Is in een geval van contractuele wanprestatie samenloop van een vordering

welke daar rechtstreeks op is gebaseerd mogelijk met een vordering uit on-

rechtmatige daad op dezelfde grond? De Hoge Raad heeft deze vraag bevesti-

gend beantwoord. Het is echter bepaald niet zo dat iedere contractuele wan-

prestatie als zodanig nu ook tevens gekwalificeerd kan worden als een on-

rechtmatige daad. De daad dient onrechtmatig te zijn onalhankelijk van de

schending van contractuele verplichtingen. Dit laatste wil overigens al evenmin

zeggcn dat het bestaan van een contract bij dit oordeel buiten beschouwing

moet worden gelaten.

Deze maatstaf voor de vaststelling of wanprestatie tevens een onrechtma-
tige daad oplevert is door de Hoge Raad voor het eerst neergelegd in
Boogaard~Vesta (HR 9 december 1955, NJ 1956, 157, be[reffende het
zogenaamde "uitspannen" van verzekeringsposten door een vroegere in-
specteur van de verzekeringsmaatschappij Vesta). De Hoge Raad stelt
voorop dat het Hof de onrechtmatigheid niet heeft ge[oetst aan een
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contractuele verplichting, maar aan een bui[encon[ractuele verplichting.
Daarbij heeft het Hof echter niet volledig geabstraheerd van de contrac-
tuele relatie, maar deze meegewogen als deel van de relevante omstan-
digheden. De Hoge Raad vervolgt dan:

"dat hieruit (te weten: he[ door het Hof ineewegen van de con[rac-
tuele verhouding, J.v.E.) volgt, dat de in het eerste middel vervatte
klacht, dat het Hof door bij de vorming van zijn oordeel de gestelde
ontoelaatbare mededelingen buiten beschouwing te laten en door
daarbij rekening te houden met de vrcegere dienstbetrekking tussen
Boogaard en Vesta zou hebben voorbijgezien dat een handeling niet
in den zin van art. 1401 B. W. onrechtmatig kan zijn, indien zij
niet onafhankelijk van een tussen pp. bestaande contractuele ver-
houding - hetgeen, anders dan het middel aanneemt wil zeggen
onafhankelijk van een schending van contractuele verplichtingen-
onrechtmatig is, faalt."

Daarmee s[ond vast dat de (in het onderhavige geval inmiddels beëindigde)
contractuele verhouding bij de beantwoording van de vraag of in casu
sprake kon zijn van een onrechtmatige daad, een factor was die mocht
worden meegewogen.

Ook indien er geen sprake is van contractuele wanprestatie kan er binnen

con[ract toch nog ruim[e zijn voor een vordering gebaseerd op onrechtmatige

daad. Dit is met name van belang in die gevallen, waarin feitelijk niet is komen

vast te staan dat er is gewanpresteerd.

Uit Boogaard~Vesta kan, zoals gezegd, worden afgeleid dat een contract
niet in de weg hoeft te staan aan een vordering uit onrechtmatige daad.
He[ contract snijdt, met andere woorden, een vorderi~ uit onrechtmatige
daad niet af. Niet in geval van wanprestatie en niet in andere gevallen.
Tevens stond met Boogaard~Vesta vast dat de con[ractuele relatie een
factor was die daarf)ij mocht worden meegewogen. Niet vast stond echter
of de contrac[uele relatie een factor was die moest worden meegewogen.
Dit laatste is door de Hoge Raad ontkend in Van der Peijl~Erasmus Col-
lege (HR 27 februari 1987, NJ 1987, 584).
De beslissing van de Hoge Raad in deze zaak heeft, evenals in Boo aardL-
Vesta, geen betrekking op de samenloop van wanprestatie en onrechtma-
[rge aa als zodanig. De Rechtbank had immers in hoogste instantie
feitelijk beslist dat cr geen sprake was van wanprestatie, zodat de ver-
dere procedure alleen nog maar betrekking had op onrechtmatige daad en

17



- de verhouding - tussen contract en onrechtmatige daad nog slechts in
algemene termen aan de orde kon komen.
De feiten waren de volgende.-Van der ~Peijl was per 1 augustus 1976
bencemd in tijdelijke dienst (voor één jaar) als leraar aardrijkskunde aan
het Erasmus College in Haarlem. Nadat zijn benceming daarna twee maal
met een jaar was verlengd, werd hem door het Bestuur van het Erasmus
College op 23 april 1979 schriftelijk, zonder opgave van redenen, medege-
deeld dat zijn aanstelling per 1 augustus 1979 niet zou worden verlengd.
In de tussenliggende periode had Van der Peijl aan het Bestuur verzoch[
hem een vaste aanstelling te geven, hetgeen het Bestuur had geweigerd.
Voorts was hij op 29 januari 1979 op medisch advies gestopt met les-
geven, omdat hij hartklachten had. Onder voorwaarde da[ Van der Peijl
een verminderde werklast zou krijgen kon hij echter volgens zijn in[er-
nist op 8 maart 1979 zijn werk hervatten. De rec[or van het Erasmus
College was bereid op dit verzcek in te gaan, maar was niet bereid Van
der Peijl meer dan 8 uur per week les te laten geven. Daarop vrceg Van
der Peijl een medisch onderzcek aan, dat verricht werd door de directeur
van de GG en GD te Haarlem, die hem in staat achtte 16 uur per week
les te geven. Na de mededeling van het Bestuur van het Erasmus College
dat de aanstelling niet verder zou worden verlengd heeft Van der Peijl
zich op 8 mei 1979 op advies van zijn psychiater ziek gemeld. Hij heeh
daarna niet meer gewcrkt en ontving een WAO-uitkering.
Van der Peijl sprak daarop zowel het Erasmus College, als de rector in
persoon aan tot schadevergoeding, met argumenten zowel ontleend aan
wanprestatie, als aan onrechtmatige daad. Omdat hij zijn procedure begon
voor de rechtbank besliste deze in hoogste instantie over zijn vordering
voorzover gebaseerd op wanprestatie, nu deze immers haar grond vond in
de tussen Van der Peijl en het Erasmus College bestaande arbeidsovereen-
komst (vgl. art. 1S7 Rv.). De Rechtbank wees de vordering af. Hof en
Hoge Raad konden daardoor slechts ingaan op de vordering voorzover
gebaseerd op onrechtmatige daad. Voorts stond daardoor ten processe
vast dat er geen sprake was van wanprestatie.
Van der Peijl voerde als feitelijke grondslag van zijn vordering uit on-
rechtmatige daad o.a. aan dat valse verwachtingen waren gewekt omtrent
zijn aanstellin in vas[e diens[, -ziin werkhèrvatting én dat de resulta[en
van het~eneeskundig onderzcek van maart 1979 waren gedwarsboomd.
Verder was zijn klacht dat ten onrechte geweigerd werd hem mede te
delen waarop de niet-verlenging van zijn aanstelling berustte. Ten aanzien
van de eerstgencemde feitelijke grondslag overwoog de Hoge Raad dat
het Hof geen blijk van een onjuiste rechtsopvatting geeft door in zijn
overwegingen te

"doen uitkomen dat, zelfs als het EC jegens Van der Peijl wanpres-
tatie zou hebben gepleegd, de betreffende gedragingen niet ook
meebrengen dat door het EC of door Van Zoest (de rector, J.v.E.)
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onrechtmatig is gehandeld in de zin van art. 1401 BW. Het Hof miskent
aldus ook niet "dat een contractuele relatie tussen pp., onderscheiden-
lijk een gezagsverhouding als tussen Van Zcest en Van der Peijl
bestond van betekenis kan (cursivering van mij, J.v.E.) zijn voor
het oordeel omtrent de onrechtmatigheid. Voor het overige is 's
Hofs oordeel op dit punt zo zeer met de feiten verweven, dat het
in cassa[ie niet op zijn juistheid kan worden getce[st."

Ten aanzien van het niet mededelen van de ontslaggrond had het Hof wel
geconcludeerd tot schadevergceding. Wegens het on[breken van causaal
verband kon ech[er geen vermogensschade worden toegewezen, maar alleen
schade voor leed ondervonden doordat hij in zijn persoon was aangetast.
Omtrent dit laatste besliste de Hoge Raad evenwel anders. Het in casu
ondervonden leed was geen nadeel dat voor vergceding in aanmerking
kwam, omdat het niet als een aantasting van de persoon kon worden
beschouwd.
Een andere recente beslissing, die nauw bij het zojuist besproken arrest
aansluit, is HR 4 maart 1988, NJ 1989, 361, inz. Lage Landen~De Borbón
Parma. In dit geval ging het om een overeenkoms[ tussen de Lage Landen
(uitgeefster van het weekblad "Privé") en de familie De Borbón Parma,
waarin was overeengekomen dat de Lage Landen Prinses Irene en haar
kinderen met rust zou la[en, waar tegenover stond dat de familie De
Borbón Parma medewerking zou verlenen aan publicatie van enige foto's.
Een en ander behoudens "bijzondere nieuwe evenementen". Zulk een nieuw
evenement deed zich voor tcen het oudste kind van Prinses Irene in
Ommen naar een internaat ging. Tcen "Privé" daaraan een artikel wijdde
vond de nieuwsgaring daarvoor op een zodanige wijze plaats, dat de familie
De Borbón Parma meende da[ "Privé" hierdoor onrech[matig jegens hen
óad gehandeld. In cassatie kwam o.a. de stelling van "Privé" aan de orde,
da[ in casu geen sprake kon zijn van een onrechtmatige daad, omda[
men volledig binnen de overeenkomst was gebleven. Hier was immers
sprake van een "nieuw bijzonder evenement"? De Hoge Raad verwerpt
deze stelling,-met als argument dat, ook al is hier sprake van een "nieuw
bijzonder evenemen[", het handclen niettemin [och, op grond van bij-
komende oms[andigheden, onrechtmatig kan zijn.
Ín deze ui[spraak werd, zo vat ik de redenering samen, eerst door ui[leg
bepaald of in het onderhavige geval sprake was van een "nieuw bijzonder
evenement". Uitgaande van een bevestigende bean[woording van deze
vraag rees het probleem of de overeenkoms[ vervolgens aldus geïnterpre-
teerd diende te worden, dat de Lage Landen daarmee geheel vrij was in
haar doen en laten. Men kan hier twee verschillende wegen inslaan, die
overigens beide naar hetzelfde resultaat vceren. De ene weg benadert het
probleem vanuit het contract, de andere weg vanuit onrechtmatige daad.
Slaat men de con[rac[uele weg in, dan kan als volgt worden geredeneerd.
Hier is inderdaad sprake van een nieuw evenement, maar dat wil bepaald
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niet zeggen dat de overeenkomst is uitgewerkt. Ook deze situatie wordt
beheers[ door redelijkheid en billijkheid, welké met zich brengt dat de
Lage Landen zich bij haar nieuwsgaring niet te opdringerig mag gedragen.
Slaat men de bui[enconiractuele weg in, en dit is de weg die de Hoge
Raad volgde, dan concludeert men dat het contract weliswaar is uitge-
werkt, maar dat dit bepaald niet wil zeggen dat daarmee ook buitencon-
tractuele acties niet meer mogeGjk zijn. Deze laatste conclusie vereist
overigens wel nadere contractsuitleg. Denkbaar is immers dat de over-
eenkomst inhoudt, dat bij een nieuw evenement wel volledige vrijheid
van nieuwsgaring bestaat, al zal di[ waarschijnlijk bijna nooi[ het geval
zijn.
Wat betreft de samenloopproblema[iek kom ik op grond van di[ arres[ tot
de volgende slotsom. De conclusie da[ de Lage Landen onrechtmatig
handelde, had, op grond van dezelfde argumenten, ook kunnen zijn dat
de Lage Landen in strijd met redelijkheid en billijkheid handelde. Voorts
vormde bij de vraag of in casu onrechtma[ig werd gehandeld de contrac-
[uele relatie, evenals in het arres[ Van der Peijl~Erasmus College, een
belangrijke meewegende fac[or.

Schending van een con[ractuele verplichting kan onder omstandigheden, naast

wanprestatie jegens de medecontractant, ook onrechtmatig zijn tegenover een

derde. Ook hier vormt het bestaan van de contractuele relatie een factor die

van invloed is op het al of niet bestaan van onrechtmatigheid.

Een mooi voorbeeld daarvan vormt Radio Modern~Edah, HR 12 oktober
1979, NJ 1980, 117. De casus is met name door het aantal erbij betrokken
partijen gecompliceerd. Radio Modern had van het ABP winkelruimte
gehuurd in het Rijswijkse winkelcentrum "In de Boogaard". Modern ex-
ploiteerde een detailhandel in electrische en electronische apparaten en
aanverwante artikelen. In hetzelfde winkelcentrum had Edah eveneens
van ABP winkelruimtegehuurd voor een supermarkt. Enkele jaren na het
sluiten van laatstbedoelde huurovereenkomst begon Edah in een, daartoe
van de supermarkt afgezonderd, deel van de gehuurde winkelruimte, een
zogenaamde "kijkshop". In deze kijkshop werden voor een deel artikelen
uit een gelijksoortig assortiment als dat van Radio Modern verkocht. Dit
laatste was in strijd met de bestemmingsbepaling uit het huurcon[ract
van Edah met ABP, welke bepaling berustte op artikel 12 uit de koop-
overeenkomst tussen de Nederlandsche Grondbriefbank als verkoper van
het winkelcentrum en ABP als koper daarvan. Doel van deze regeling
was te waarborgen dat winkels uit een bepaalde branche zouden worden
gevrijwaard van concurrentie door branchegenoten in hetzelfde winkel-
centrum. De rechten die de Nederlandsche Grondbriefbank aan de koop-
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overeenkomst met ABP kon ontlenen waren overigens inmiddels gecedeerd
aan de "Stichting Koopcen[rum in de Boogaard".
Radio Modern sprak zowel ABP als Edah aan op grond van onrechtmatige
daad~ en mo eliikheid om te aQeren op Qrond van wa~restatie bestond
niet, omdat ABP zich in het coniract met Radio Modern niet had ver-
plicht de branchebeschermingsbepaling te handhaven, het con[ract tussen
de Nederlandsche Grondbriefbank en het ABP geen derdenbeding bevatte
en Edah zich alleen tegenover ABP verplicht had om in het gehuurde
pand een supermarkt te exploiteren. De President van de Rechtbank Den
Haag wees de vordering tegen zowel he[ ABP als Edah in kort geding
toe, in welk vonnis ABP berustte. In hoger beroep vernie[igde he[ Hof
Den Haag echter het vonnis, voor zover gewezen tegen Edah. De Hoge
Raad casseert evenwel, met onder meer de volgende argumentatie:

"Het Hof is er blijkens zijn tweede en vierde r.o. van uitgegaan dat
Edah heeft gehandeld in strijd met de bepalingen in haar huurover-
eenkomst met ABP, die daarin waren opgenomen met het oog op de
handhaving van de branchebescherming, waartce ABP zich krachtens
het voormelde art. 12 jegens de "Stichting Koopcentrum in de
Boogaard" had verbonden. Deze bedingen waren naar de stellingen
van Modern overeengekomen met het oog op de bescherming van de
belangen van de huurders van bedrijfsruim[e in het winkelcen[rum.
Ook indien men ervan uitgaat, zoals het Hof in zijn derde r.o. doet,
dat de huurders geen contractueel recht ter zake van het afdwingen
van de branche-bescherming jegens hun gemeenschappelijke verhuur-
der hadden, lil;[ het voor de hand dat de huurders onder meer bij. -
het aangaan van hun huurovereenkomst aan de aanwezigheid van
bepalingen als voormeld aandacht zouden besteden en op de naleving
door de andere huurders van overeenkomstige bepalingen in hun
huwovereenkomsten zouden vertrouwen. Beschaming van dit vertrou-
wen zal in beginsel een vorm van onbehoorlijke concurrentie opleve-
ren en daarmee een onrechtmatige daad jegens de mede-huurders."

Contract en onrechtmatige daad vormen - deze stelling is op zich niets nieuws

- bepaald geen volledig gescheiden circuits. Immers bij de beantwoording van

de vraag of, in de boven besproken situaties, sprake was van een onrechtmati-

ge daad, vormde de contractuele rela[ie een factor die als zodanig diende te

worden meegewogen. Het kan ook mceilijk anders. In de onderlinge verhouding

tussen de partijen vormt de omstandigheid dat zij hun rechtspositie ten dele

door middel van een contract hebben vastgelegd een belangrijk feitelijk gege-

ven. Maar men kan nog verder gaan. Met name het arrest Radio Modern~Edaó
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maakt duidelijk dat een contract tussen A en B de buitencontractuele rechts-

positie van A ten opzichte van C dusdanig kan beïnvlceden dat tussen A en C

een op het contract A-B betrokken relatie ontstaat, waarvan de inhoud sterk

bepaald word[ door dat contract A- B. Aldus beschouwd convergeren hier

enerzijds de samenloopproblematiek contract~onrechtmatige daad en anderzijds

de (hierna in par. 9 te bespreken) derdenwerking van contracten.

In Van der Peijl~Erasmus College hechtte de Hoge Raad waarde aan de
"contractuele relatie" tussen partijen als factor bij de beoordeling van de
onrech[matigheid van gedragingen van het Erasmus College tegenover Van
der Peijl. Welke waarde aan deze factor in een concreet geval mcet worden
tcegekend heeft de Hoge Raad uitdrukkeójk in hét midden gelaten. Toch
valt daar wel ieis over te zeggen. Het gewic í~t ván de contractuele relatie
is in de onderlinge verhouding van de contractspartijen - uit de aard der
zaak, zou ik zeggen - gro[er dan tussen een contractspartij en een bij
het contract betrokken derde. Het hangt van de feitelijke situatie - áf
wëII~ géw'nc m e aatstë g`evaÍ aan het contract mcet worden toegekend.
In Radio Modern~Edah vindt men deze gedachte nader uitgewerkt: enerzijá's
bestaat tussen Radio Modern en Edah geen contract (althans niet in
klassieke zin), terwijl anderzijds Edah wel een contract heeft met ABP,
ten aanzien waarvan Edah wanpresteert. De conclusie dat in deze situatie
Edah tegenover Radio Modern een onrechtmatige daad pleegt wordt mijns
inziens daardoor bepaald dat partijen nauw bij elkaar betrokken zijn
(winkeliers in hetzelfde winkelcentrum, huurcontracten met dezelfde
verhuurder, in ieder contract zit een branchebeschermingsbepaling om de
winkeliers ten opzichte van elkaar te beschermen), waardoor het contract
van Edah met ABP een factor van groot gewicht wordt in de verhouding
tussen Edah en Radio Modern. Resultaat van deze conclusie is, aldus
annotator G.J. Scholten, dat partijen tot elkaar staan in een verhouding
die men bijna als een contract zou kunnen duiden, zeker in het licht van
de boven geciteerde overweging van de Hoge Raad. Scholten vat zijn
standpun[ als volgt samen (t.a.p. p. 378):

"Een overeenkomst tussen vele personen als deze kan tot stand
komen doordat de eigenaar iedere aspirant-huurder een contract
voorlegt waarin s[aat dat de huurder door ondertekening bepaalde
verplich[ingen jegens zijn medehuurders op zich neemt. Dan is er
wilsovereenstemming tusen allen, allen hebben verplichtingen en dus
ook rech[en tegenover elkaar,-Ee~- meer-partijenovereenkomst, kan
ook anders ontstaan dan door aanbod en aanvaarding.
Maar als dit zo is, kan het ook uit interpre[atie van een niet zo
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expliciet stuk volgen. Nu de HR zo op bescherming van vertrouwen
a[tendeer[ is daarvoor alle reden." ~

In wezen komt het voorgaande derhalve hierop neer dat het in Radio Modern~-

Edah aannemen van een door Edah jegens Radio Modern gepleegde onrechtma-

tige daad, in de situatie waar het arrest op betrekking heeft, feitelijk tot

dezelfde gevolgen leidt als ware er in dit opzicht een schending van een

contractuele plicht van Edah tegenover Radio Modern. Dit maakt enerzijds J

duidelijk dat contrac[ en onrechtmatige daad soms bijna ineen kunnen vlceien

en anderzijds dat de totstandkoming van contracten niet altijd volgens het

aanbod~aanvaarding model plaats vindt.

Als verdere illustratie van het voorgaande kunnen hier twee arresten uit
de vijftiger jaren worden vermeld: HR 20 december 1957, NJ 1958, 68
(Bello~Huyskamp) en HR 11 apri11958, NJ 1958, 467 (Nukoop~Saalfeld). In
beide arresten ging het om een passagier die kosteloos was meegereden
met een autobes[uurder én die daaraan schade had overgehouden als gevolg
van een met het vcertuig veroorzaakt ongeval. De centrale vraag die nu
rees, was of (en zo ja, op welke grondslag) deze, op basis van een monde-
linge afspraak kosteloos meerijdende passagier, de autobestuurder aan
kon spreken tot vergceding van die schade? In het eerste arrest werd op
basis van deze afspraak geprocedeerd uit onrechtmatige daad, in het [weede
vormde wanprestatie de basis van de procedure. In zijn conclusie voor
Nukoop~Saalfeld dringt de A.-G. Loeff erop aan om wegen te zceken "om
aansprakelijkheid ingeval van een actie uit onrechtmatige daad enerzijds
en een contractsactie anderzijds - afgezien van de bewijslast - zoveel
mogelijk tot elkaar te brengen." Dit is ook gebeurd. In beide ui[spraken
is rekening gehouden met de omstandigheid dat het hier om kosteloos
meerijden ging. Bij een vordering op grond van onrechtmatige daad kunnen
de "bijzondere omstandigheden van het gegeven geval - waaronder ook
het kosteloos meerijden - meebrengen dat de voor hem schadelijke gevolgen
van zekere fou[en door den gra[is passagier niet aan den bestuurder kunnen
worden verweten of niet op hem mogen worden verhaald", aldus de Hoge
Raad in Bello~Huyskamp. In Nukoop~Saalfeld wordt in dit verband over-
wogen:

"dat wel kan worden aangenomen dat bij vervcersovereenkomsten om
niet evenals dit bij bewaargeving ten aan zien van den bewaarnemer
en bij lastgeving ten aanzien van den lasthebber (.....) is bepaald, de
aansprakelijkheid van den vervoerder voor verzuim in het algemeen
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minder streng zal moeten worden tcegepast dan bij vervoersovereen-
komsten tegen beloning (......)".

Uiteindelijk gaat het derhalve - waarbij ik het verschil in stelplicht en
bewijslast ( met Loeff) voor he[ momen[ laat rusten - om de rechtsbetrek-
king in concre[o, waarin het element " kosteloos meerijden" een afwe-

-~~sfactor vormt bij de bepaling van de in casu tussen partijen bestaan-
de gehoudenheid tot schadevergoeding.
Dat deze beslissingen, bezien in het licht van de latere ontwikkelingen op
andere rechtsgebieden, thans niet meer als "uitzonderlijke gevallen" (Rutten,
in zijn noo[ onder Nukoop~Saalfeld) kunnen worden gekwali6ceerd, moge
ik doen blijken uit de bespreking in dit hoofdstuk van deze andere rechts-
gebieden.

Wil men komen tot helderheid met betrekking tot samenloopvragen tussen

con[ract en onrechtma[ige daad, die aansluit bij de ontwikkelingen in het

hedendaagse con[ractenrecht, dan is een kritische heroverweging van he[

klassieke contrac[sbegrip onontkoombaar.

Een enkele afzonderlijke opmerking wil ik ten slotte wijden aan de ge-
dachten van Snijders en Nieuwenhuis op dit pun[. Snijders (Samenloop
van wetsbepalingen in het nieuwe B.W., in: Speculum Langemeijer, 1973,
p. 453 e.v.) heeft verdedigd dat bij samenloop van een contractuele en
een bui[encontrac[uele vordering sprake is van een 'gemengd vorderings-
recht' ofwel van een 'gemengde verbintenis'. Hij licht deze begrippen als
volgt toe (t.a.p. p. 460~1):

"de bepalingen die gelden voor ieder van de rechtsgronden waarop de
verbintenis berust, zijn naast elkaar van toepassing, tenzij die
bepalingen niet wel verenigbaar zijn of de strekking van die bepa-
lingen zich daartegen verzet.
Aan de opvatting dat ër slëchts één verbintenis is, zijn verschillende
voordelen verbonden. Zij slui[ goed aan bij wat er procesrechtelijk
gebeurt, wanneer he[ tot een procedure komt. Art. 48 Rv. brengt
mee dat de eiser dan kan volstaan met enerzijds voldoende feiten
aan te voeren voor de toepasselijkheid van de rechtsgronden die in
aanmerking komen, en anderzijds in zijn petitum op te nemen om
welk resultaa[ he[ hem te doen is: hier in de regel betaling van
een bepaalde geldsom."

Waarna Snijders wijst op art. 3.11.1 NBW, in welk artikel he[ in concreto
gevorderde sterk wordt benadrukt.
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Nieuwenhuis in zijn Leidse inaugurale rede (Anders en eender, beschou-
wingen over samenloop van wanprestatie en onrech[ma[ige daad, 1982)
s[el[ nie[, zoals Snijders de aard van de vordering of de verbintenis
centraal, maar de rechtsverhouding, met welk woord hij de verbintenis,
zowel in haar actieve als haar passieve zijde wil omspannen. "De evcn-
wichtzoekende [endens van rechtsregels is niet gebaat bij eliminatie door
de eiser, maar vergt coórdinatie door de rechter", aldus Nieuwenhuis'
oplossing van de samenloopproblema[iek (ibid. p. 16). De rechter is tot
deze co8rdinatie zijns inziens verplicht op grond van art. 48 Rv.
Ik voel me meer thuis bij de opvatting van Nieuwenhuis dan bij die van
Snijders. Mijns inziens komt bij Nieuwenhuis de convergentie tussen
contract en onrechtmatige daad, zoals hierboven besproken, beter tot
haar recht, omdat hij de rechtsverhouding tussen de betrokkenen centraal
stelt. AI moet ik daar direct aan toevoegen da[ de "coórdinatié' als door
Nieuwenhuis bepleit zeker niet is uitgesloten, wannéér mën c~é opvatting
van Snijders volg[.

4. Aanbod en aanvaarding

Een overeenkomst komt to[ s[and, aldus art. 6.5.2.1 lid 1 NBW, door een aan-

bod en de aanvaarding daarvan. Deze beginselverklaring, die gelezen dient te

worden tegen de achtergrond van titel 3.2 inzake rechtshandelingen en in het

licht van art. 6.5.2A.2 waarin het gaat om de gebondenheid aan algemene

voorwaarden, geeft een belangrijk wettelijk procedure-voorschrift voor de

[otstandkoming van overeenkomsten. Dat de ui[erlijke ecnvoud van art. 6.5.2.1

lid 1 schijn is die bedriegt, blijk[ al direct zodra men zich ook maar enigszins

verdiep[ in het rechtskarakter van aanbod en aanvaarding.

De Parlementaire Geschiedenis Boek 6, p. 875~6 en p. 878 spreekt over
aanbod en aanvaarding als over " onzelfstandige onderdelen van een als
eenheid opgevatte meerzijdigc rechtshandeling". Niettemin (vgl. art.
6.5.2.1a) is het aanbod tot het moment dat het is aanvaard, geldig, nietig
of vernietigbaar overeenkoms[ig de regels voor meerzijdige rcch[shan-
delingen. Daarmee word[ voorkomen dat bijvoorbecld een beroep op een
wilsgebrek door~ de aanbieder pas mogelijk is nadat he[ aanbod is aan-
vaard.
Het NBW volgt hiermee een mcer pragmatische benadering dan het huidige
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BW in art. 1356. In 1838 meende men de bestaansvoorwaarden van de
overeenkomst te kunnen samenvatten in één artikel.
Art. 1356 BW bepaalt: "Tot de bestaanbaarheid der overeenkomst worden
vier voorwaarden vereischt:
1. De toestemming van degenen die zich verbinden;
2. De bekwaamheid om eene verbindtenis aan te gaan;
3. Een bepaald onderwerp;
4. Eene geoorloofde oorzaak".
In óet NBW zijn deze 4 voorwaarden over verschillende artikelen ver-
spreid, met name in de Bceken 3 en 6, maar ook in bij voorbeeld Boek 7
(bijzondere overeenkomsten). Deze verschillen in wettelijke regeling van
de [otstandkoming van overeenkomsten, zijn echter geen uiting van een
veranderende kijk op de grondslag van ons contractenrecht. Om die reden,
alsmede vanwege de actualiteitswaarde van het, immers op punt van
invcering staande, NBW, zal ik in deze paragraaf vooral op het "nieuwe"
contractenrechtingaan.

Door een groot aan[al auteurs is er op gewezen dat zowel het huidige Neder-

landse contractenrecht, als het tcekomstige, neergelegd in het NBW, uitgaan

van een model van aanbod en aanvaarding. Vervolgens trekken deze au[eurs

unisono de conclusie dat de rech[swerkelijkheid vaak anders is dan het model

aangeeft, maar di[ geeft hun geen aanleiding het model als zodanig [er discus-

sie te stellen en daaruit conclusies te [rekken voor het con[ractsbegrip.

De auteurs die erop hebben gewezen dat de totstandkoming van een
contrac[ modelmatig kan worden beschreven door als vereiste daarvoor te
stellen dat daartoe een aanbod, gevolgd o.a. door de aanvaarding daarvan
nodig is onder gelijktijdige erkenning dat het model de praktijk niet
altijd op theoretisch sluitende wijze verklaart, zijn onder meer: Rutten
(Asser-Rutten, p. 94~5; zie ook Asser-Rutten, Suppl. p. 34), Hartkamp
(Asser-Hartkamp II, nr. 135 e.v.), Blei-Weissmann (Contractenrecht II,
nrs. 440 e.v. en 625 e.v.), Brunner (Boekbeschouwing van Asser-Rutten II,
vierde druk in RMTh. 1976, p. 418 e.v.), Wessels (Gentlemen's Agreements,
1984, p. 47), Van Dunné (Verbintenissenrecht in ontwikkeling, 1985, p. 28
e.v.), W. Schut (Letters of Intent, 1986, p.l, a.w. verdere verwijzing).
Geen van deze auteurs verbindt aan de omstandigheid dat het model niet
altijd aanslui[ bij de praktijk de conclusie dat zulks wellicht tot herover-
weging van het módel zou mceten leiden. Dit Iaa[ste is recentelijk wel
gedaan door Santen in zijn Amsterdamse inaugurale rede 'Aanbod en
aanvaarding bij het kopen van een woning' (1987). Hij beschrijft de
totstandkoming van een koopovereenkomst met betrekking to[ onroerend
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goed vanuit een 'organisch' (dit in tegenstelling tot een 'mechanisch')
model (t.a.p. p. 5 en 38), in welk 'organisch' model meer aandach[ kan
worden geschonken aan het concrete geval (de 'relationele context', vgl.
onder meer p. 16).

Ook de uniformerende koopverdragen, te weten de eenvormige koopwet LUF,

alsmede het Weense Koopverdrag (CISG), gaan van het klassieke aanbod~aan-

vaardingsmodel uit. In de titeratuur is dit schematische karakter van de rege-

ling van aanbod en aanvaarding als vanzelfsprekend aanvaard.

Ar[. 4, Gd 1 LUF bepaalt:

"1. Een mededeling die een persoon richt tot een of ineer bepaalde
personen met het doel een koopovereenkomst te sluiten, vormt slechts
dan een aanbod, wanneer zij voldoende bepaald is om mogelijk te
maken dat door aanvaarding ervan de overeenkomst tot stand komt,
en eruit blijkt van de wil van de aanbieder om zich te binden."

Art. 14, lid 1 CISG sluit nauw aan bij deze bepaling:

"1. A proposal for concludíng a contract addressed to one or more
specific persons constitutes an offer if it is sufficiently definite and
indicates [he intention of the offeror to be bound in case of accep-
tance. A proposal is sufficiently definite if it indicates the goods
and e~cpressly or implicitly fixes or makes provision for determining
the quantity and the price:'

Zie over deze artikelen in het algemeen Asser-Schut, p. 76; Honnold,
Uniform Law for International Sales (1982), p. 160 e.v. en E~rsi, Problems
of Unifying Law on the Formation of Con[racts for [he International
Sale of Goods, 27 AJCL (1979), p. 311 e.v.

De betrekkelijkheid van het aanbod~aanvaardingsmodel wordt inmiddels onder-

kend door de NBW-ontwerpers, blijkens de tcelichting bij de gepoogde codifica-

tie van de rechtsgevolgen van (afgebroken) onderhandelingen in ar[. 6.5.2.8a.

Art. 6.5.2.Sa luidde:
"Onderhandelende partijen zijn verplicht hun gedrag mede door elkaars
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gerechtvaardigde belangen te laten bepalen. Ieder van hen is vrij de
onderhandelingen af [e breken, [enzij dit op grond van het gerecht-
vaardigde vertrouwen van de wederpartij in het tot stand komen
van een overeenkomst of in verband met de andere omstandigheden
van het geval onaanvaardbaar zou zijn."

Dit artikel is de wetteGjke neerslag van twee arresten namelijk Baris~-
Riezenkamp (HR 15 november 1957, NJ 1958, 67) en PIas~Valburg (HR 18
juni 1982, NJ 1983, 723) welke arresten samen met een andere "cause
célèbre" Lindenbaum~Cohen (HR 31 januari 1919, NJ 1919, 161) behoren
tot de op civiekechtelijk gebied meest baanbrekende arresten van deze
eeuw. Op de rechtsgevolgen van (afgebroken) onderhandelingen in het
algemeen en op P1as~Valburg in het bijzonder zal ik hierna in par. 5
nader ingaan. Het gaa[ mij vooralsnog op deze plaats om de toelichting
bij art. 6.5.2.8a, die, ook voor het leerstuk aanbod~aanvaarding, bijzonder
intrigeert.
Het artikel is voorgesteld in de Tweede N.v.W. behorend bij het vijfde
gedeelte van de Invoeringswet Boeken 3, 5 en 6 NBW (K. 17541). De
Minister (p. 63 van de M.vA. bij deze we[) geeft daarin tce dat de art.
6.5.2.1-8 "naar hun aard een enigszins schematisch karakter dragen", welke
bepalingen voorts door art. 6.5.2.8a in een algemeen kader worden geplaatst.
In de Nota naar aanleiding van het E.V. merkt de Minister nog op (p.
16) dat genoemde artikelen "min of ineer incidentele regels" bevatten
"over gevallen die zich bij de totstandkoming van overeenkomsten kunnen
voordoen, geredigeerd met gebruik van het schema van aanbod en aanvaar-
ding."
Dit voor mijzelf overwegende kan ik maar één conclusie trekken: art.
6.5.2.8a had art. 6.5.2.0 dienen te zijn! Kennelijk is deze bepaling een
blanketnorm, die aangeeft (a) dat partijen die met elkaar onderhandelen
over de totstandkoming van een contract tot elkaar in een rechtsbetrek-
king staan, waarin zij verplicht zijn hun gedrag mede door elkaars ge-
rechtvaardigde belangen te laten bepalen en (b) dat afd. 6.5.2 een model
geeft, dat minder absoluut is dan op het eerste oog lijkt.
Het bovenstaande wil bepaald niet zeggen dat het uit de "elementen"
aanbod en aanvaarding (Blei-Weissmann, Contractenrecht II, nr. 440)
samengestelde totstandkomingsmodel van overeenkomsten als zodanig
volstrekt niet meer voldcet. Het geeft nog steeds in een niet onaanzien-
lijk aantal gevallen een gced houvast bij de beoordeling van het totstand-
komingsproces. Handhaving van het model is dan ook zeker zinvol, zolang
men maar wel de betrekkelijke waarde van het model inziet. Dit laatste
is duidelijk naar voren gekomen in de tcelichting bij art. 6.5.2.8a. Deze
toelichting vormt dan ook, al zal art. 6.5.2.8a geen wet worden, voor het
model een niet mis te verstaan interpretatie-kader.
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Laat ik, na al deze abs[ractie, het voorgaande proberen te verduidelijken met

een voorbeeld, ontleend aan Hof Arnhem 4 januari 1972, NJ 1973, 207 (Het

Gesticht van Weldadigheid Het Gasthuis~De Evangelische Lutherse Gemeente

Doesburg).

Het Gasthuis en de Lutherse Gemeente vcerden vanaf begin 1964 bespre-
kingen over een overdracht tegen f 1,-, door het Gasthuis aan de Lutherse
Gemeente, van de Gas[huiskerk alsmede van een daarbijhorende proveniers-
woning, teneinde deze te dcen res[aureren. Daarbij stelde Het Gasthuis
de eis dat de Gasthuistoren mede in de transactie zou worden begrepen.
Vertegenwoordigers van beide partijen overlegden met elkaar in een restau-
ratie commissie. Tcen de onderhandelingen, naar men mag aannemen, in
een afrondend stadium kwamen, stuurde de Lutherse Gemeente aan Het
Gasthuis een brief d.d. 22 januari 1965, welke er, kort gezegd, op neerkwam
dat er van de zijde van de Lutherse Gemeente geen procedurele of andere
bezwaren tegen de voorgenomen transactie (meer) bestonden. Het Gasthuis
antwoordde, bij brieven van 2 juli en 30 augusius 1965, da[ het "in~rin-
cipe" bereid was, behoudens de vereiste vergunningen, harerzijds aan de
overdracht mee te werken en een bijdrage van maximaal f20.000,- te
verlenen in de restauratiekosten. Enige tijd daarna verlangt Het Gasthuis,
in aanvulling op de eerdere voorwaarden voor de overdracht, een voorkeurs-
recht bij verkoop van de Gasthuiskerk door de Lutherse Gemeente.
De vraag die hier rees was, of Het Gasthuis nog nadere voorwaarden voor
d~4v~r~r~cht. kon stellen, nu partijen het al "in principe" eens waren
geworden.
He[ Hof Arnhem meen[ dat di[ in casu mogelijk is. De woorden "in prin-
cipe" houden in dat Het Gasthuis nadere voorwaarden mag stellen, maar
binnen de Arenzen der redelijkheid. Daartce kan een voorkeursrecht als
het onderhavige gerekend worden. Nu partijen o.a. verschillen over de
uitwerking van dit voorkeursrecht is een leemte gebleken in het onder-
handelingsresultaa[. Aldus, zo meent óet Hof, wordt rekening gehouden
met het complex van onderhandelingen, waarop de brieven en het daaraan
voorafgegaan overleg, dcelen. Het Hof spreekt dan als zijn oordeel uit
dat, aangezien partijen hun rechtsverhouding nader mceten regelen (de
leemte is [e groo[ om door de rechter zelf te worden aangevuld op grond
van de gebleken bedcelingen van partijen en de art. 1374 en 1375 BW),
een comparitie [ot het geven van inlichtingen en he[ beprceven van een
schikking, onder deze omstandigheden de beste oplossing is, mochten
~arti~en het onderling niet eens worden.
Ben~erf inen deze casus vanui[ het aanbod~aanvaardingsmodel, dan is het
eerste probleem dat zich aandient de vraag wie aan wie een aanbod doet?
Bekijkt men de feitelijke gang van zaken, zoals deze althans uit de
weergave in de NJ blijkt, dan lijkt het voor de hand te liggen te con-
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cluderen dat men het, al overleggend over deze transactie in de restau-
ratiecommissie, onderling-eens-w~eworden, waarna het eindresultaat
werd voorgelegd aan de organen van de betrokken partijen, die formeel
de overeenkomst mocsten slui[en. Zou men het "overleg" achteraf in -r.ijn
geheel analyseren, dan lijkt mij de kans bepaald niet denkbeeldig dat
daarom "aanbod" en "aanvaarding" naar tijd en plaats niet met voldoende
duidelijkheid zijn te traceren. Dat de brief van de Lutherse Gemeente

-áán dë brieven van Het Gasthuis in tijd vóórafgaat zegt dan ook niet
zoveel. Eén ding is overduidelijk: de rechtsbetrekking tussen deze partijen
is zeker niet meer vrijblijvend te noemen, om nié[ [e zeggen dat zij een
'in wilsovereénstemming gefundéerd "bijna-contract" (" contract" in klas-
sieke zin opgeva[) vormt. Het voorbehoud dat He[ Gasthuis maakt door
de woorden " in principé' accentueert dit "bijna-con[ract". De beslissing
van het Hof, als boven vermeld, acht ik dan óók volstrekt juist. Met
name waar het Hof spreekt van "hun rechtsverhouding" die nog nader
geregeld mcet worden; daarbij in het midden latend hoe deze rechtsver-
houding gekwalificeerd dien[ te worden in het licht van de klassieke
leer over de bronnen van verbintenissen: contract en wet, wat dit laats[e
betreft, in het bijzonder onrechtmatige daad. Centraal staat, en dient te
staan, de rela[ie ( rechtsbetrekking) tussen onderhandelendc partijcn en de
gedragsregels die daaruit voor hun (verdere) onderhandelingcn uit de
goede trouw voortvloeien. Gedragsregels, die aldus hun grondslag vinden
in redelijkheid en billijkheid, maar ook in de normen van maa[schappelijk
behoren. Het is in dit spanningsveld dat zich, wa[ ik hierboven als één
van onze civielrechtelijke causes cél'ebres van deze eeuw aanduidde, HR
18 juni 1982, NJ 1983, 723 (inz. Plas~Valburg), afspcelt, welke ik dan ook
in de volgende paragraaf aan de orde zal stcllen.

Naast het zojuist uitvoerig besproken voorbeeld zijn nog andere denkbaar. Zo

kunnen genoemd worden de wijze van totstandkoming van massacontrac[en,

waarop veelal algemene voorwaarden van toepassing zijn, en de totstandkoming

van een contrac[ dat volledig "uitonderhandeld" wordt, waar aanbod en aan-

vaarding nauwelijks of niet als een telkens afzonderlijke, elk van één par[ij

afkomstige, handeling zijn te onderscheiden.

Overeenkomsten waarop algemene voorwaarden van toepassing zijn - zoals
gezegd zullen dit vaak massacontracten zijn -, worden hierna afzonderlijk
in par. 6 besproken. Voor wat betreft uitonderhandelde contracten, ver-
wijs ik naar Van Dunné, Verbintenissenrech[ in on[wikkeling (1985), p.
28 e.v. Onder het zogenaamde "uit"onderhandelcn van contracten verstaat
men het vaak langdurig en soms tot in detail onderhandelen over de gehele
contractsinhoud. Men onderhandel[, met andere woorden, niet alleen over
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de essentialia (object, hceveelheid, prijs, leveriermijn), maar ook over de
bijkomende bedingen (risicoverdeling, verzekeringen, aanpassings- en wijzi-
gingsclausules). Het is,-zoals ik reeds opmerkte, in zulk een situatie vaak
buitengewoon moeilijk om aan te geven wclke verklaring nu "het" aanbod
is en welke verklaring "de" aanvaarding.

5. De rccht.spositie van ooderhandelende partijen

Ter inleiding op de bespreking van het hierboven al enkele keren ter sprake

gebrachte arrest inz. Plas~Valburg (HR 18 juni 1982, NJ 1983, 723), wil ik

allereerstaan dacht schenken aan een tweetal eerdere uitspraken, namelijk HR

15 november 1957, NJ 1958, 67 (Baris~Riezenkam~) en HR 19 december 1969,

NJ 1970, 154 (Lindeboom1Gem. Amsterdam). Beide laatstgenoemde beslissingen

vormen enerzijds een goede illustratie van de, door feitelijke verwevenheid

van leerstukken, bijzondere ingewikkeldheid van de onderhandelingsfase, terwijl

zij anderzijds tevens de dogmatische voorfase van Plas~Valburg vormen.

In Baris~Riezenkamp besliste de Hoge Raad o.a. da[ pariijen door met elkaar

in onderhandeling te treden over het sluiten van een overeenkomst tot elkaar

komen te staan in een bijzondere, door de goede trouw beheerste, rechtsver-

houding.

De fciten die, kort samengevat, aanleiding hebben gegeven tot he[ arrest
Baris~Riezenkamp zijn deze. Baris (verkoper) had met Riezenkamp (koper)
een koopcontract gesloten met betrekking [ot onderdelen, materialen en
gereedschappen voor de fabricage van rijwielhulpmotoren, met o.a. bij-
behorende tekeningen alsmede ca. 97 rijwielhulpmotoren als gereed pro-
duct.
Gedurende de onderhandelingen, waarbij Riezenkamp zich liet bijstaan
door twee adviseurs, deelde Baris mee dat de fabricage van rijwielhulp-
motoren f135,- per stuk zou kosten, to[ welke conclusie hij samen met
een zekere Vers[eeg was gekomen, toen hij in samenwerking me[ deze
laatste een transactie omtrent deze motoren had gesloten met dcrden. Bij
de bepaling van de kostprijs was Baris, naar zijn zeggen, niet over "één
nacht ijs gegaan". Nadat Baris en Riezenkamp hun koopcontract hadden
gesloten, bleek dat de kostprijs f230, - per stuk zou bedragen.
Omdat Riezenkamp de koopprijs weigerde te voldcen en bovendien weiger-
de de gekochte goederen af te nemen, vorderde Baris ontbinding van de
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overeenkomst op grond van wanprestatie. Daartegen verweerde Riezenkamp
zich o.a. me[ een beroep op dwaling, welk bercep slaagde.
De Hoge Raad beslist naar aanleiding van dit beroep op dwaling onder
meer als volgt:

"dat noch in de wet, noch in enig algemeen rechtsbeginsel steun kan
worden gevonden voor de stelling, dat voor het slagen van een beroep
op dwaling nodig is, da[ komt vast te staan, dat de dwaling, onder
invlced waarvan een overeenkomst is aangegaan, verschoonbaar was;
dat niettemin onder bepaalde omstandigheden op de dwaling, als
onverschoonbaar, niet met vrucht bercep kan worden gedaan;
dat immers partijen, door in onderhandeling te treden over het sluiten
van een overeenkomst, tot elkaar komen te staan in een bijzondere,
door de goede trouw beheerste, rechtsverhouding, medebrengende,
dat zij hun gedrag mede mceten laten bepalen door de gerechtvaar-
digde belangen van de wederpartij;
dat dit onder meer medebrengt, dat voor dengene die overweegt een
overeenkomst aan te gaan, tegenover de wederpartij een gehouden-
heid bestaa[ om binnen redelijke grenzen maatregelen te nemen om
te voorkomen dat hij onder den invloed van onjuiste veronderstel-
lingen zijn toestemming geeft, de omvang van welke gehoudenheid
mede hierdoor wordt bepaald, dat men in den regel mag afgaan op
de juistheid van door de wederpartij gedane mededelingen;
dat, indien iemand door het niet in acht nemen van de hierboven
bedoelde zorg bij het aangaan van een overeenkomst in dwaling
heeft verkeerd, de regels van de goede trouw kunnen meebrengen
dat hij zich niet met vrucht op dwaling kan beroepen;
dat uit's Hofs arres[ blijkt, dat Baris, met beroep op de in het middel
vermelde feiten, tegen het beroep van Riezenkamp op dwaling heefr
aangevoerd, dat deze dwaling onverschoonbaar was;
dat uit het hierboven overwogene volgt, dat het Hof, zonder met de
deze materie beheersende rechtsregels in strijd te komen, dit ver-
weer heeft kunnen verwerpen op grond dat Riezenkamp "is afgegaan
op den door Baris genoemden kostprijs, waartoe deze niet maar
losweg, maar na berekening tezamen met Versteeg gekomen zou
zijn", en de vraag of het Hof terecht aldus heeft beslist, mede afhangt
van omstandigheden van feitelijken aard en derhalve in cassatie
niet kan worden onderzocht."

Zich baserend op de tussen onderhandelende partijen bestaande bijzonde-
re, door de goede trouw beheerste, rechtsverhouding spreekt de Hoge
Raad derhalve uit dat uit deze rechtsbetrekking gedragsnormen voort-
vloeien, inhoudend dat onderhandelende partijen hun gedrag mede moeten
laten bepalen door de gerechtvaardigde belangen van de wederpartij. De
betreffende gedragsnorm word[ door de Hoge Raad "gehoudenheid" of
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"zorg" gencemd, in casu de gehoudenheid dat men binnen redelijke gren-
zen máátregelen mcet nemen om te voorkomen dat men onder de invloed
van onjuiste veronderstellingen zijn toestemming geeft. Schending van
deze gehoudenheid kan een bercep op dwaling verhinderen.
Dat de Hoge Raad de tussen onderhandelende partijen bestaande rechtsbe-
trekking beheerst acht door de goede trouw, is een stap die mijns inziens
minder groot is dan hij lijkt. Vastgesteld was immers dat er een contract
geslotcn was waarvan de uitvceringsfase, zoals bij iedere overeenkomst
(1374, lid 3), wordt beheerst door de gcede trouw. Op basis van ditgegeven
is de beslissing dat de goede trouw ook de to[s[andkomingsfase van een
overeenkoms[ beheers[ - eveneens gegeven dat inmiddels ook nie[-contrac-
[uéle rechtsbetrekkingen door de goede trouw beheers[ werden geacht
(vgl. onder meer HR 20 december 1946, NJ 1947, 59, inz. Erven Kessels)-
een begrijpelijke, ik zou bijna zeggen: logische, stap in de ontwikkeling

van ons contractsdenken.

Er wordt in dit arres[ niet gesproken over verbintenissen of rechtsplichten,

maar over "gchoudenheden" die uit een "rechtsverhouding" voortvloeien. Dit

doet bij mij de vraag rijzen wat nu precies onder "gehoudenheid" en onder

"rechtsverhouding" dient te worden verstaan: is gehoudenheid iets anders dan

verbintenis of rechtsplicht en is rechtsverhouding iets anders dan contract of

onrechtmatige daad?

He[ begrip "gehoudenheid" is kennelijk, anders kan ik het arres[ niet
begrijpen, een begrip naast het bekende begrippenpaar verbintenis en
rechtsplichL Di[ doet de vraag rijzen welke de positie is van dit begrip
gehoudenheid tegenover deze andere begrippen. Men kan dan drie kanten
op.
Gesteld kan worden dat he[ een begrip is dat de andere begrippen aan-
vul[, voor gevallen die door deze andere begrippen niet worden bestreken.
Zo is denkbaar dat het begrip gehoudenheid gezien wordt als equivalent
van wat in het Duitse recht "Obliegenheit" wordt genoemd. Wessels (Boek-
bespreking Asser-Rut[en-Hartkamp II, Algemene Leer der overeenkomsten
volgens het nieuwe burgerlijk wetboek Kw. Ber. NBW 1986, p. 84 e.v., p.
88) omschrijf[ dit begrip als volgt:

"Een Obliegenheit is een 'plicht' tegenover jezelf, gestoeld op he[
gegeven dat de vervulling ervan lig[ in welbegrepen eigen belang.
Zij schept de grondslag voor geboden of toegestaan gedrag in een
concrete rechtsverhouding. Wellicht is de duiding oneigenlijk wils-
recht passend, de bevoegdheid om zich door een eenzijdige verkla-

J
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ring of een eigen gedraging verzekerd te houden van in de wet in
het leven gercepen bevcegdheden. Door uitoefening ervan kan men
dan '..... Rechtsnachteil vermeiden', vergelijk K. Larenz, Allgemeiner
Teil des Deutschen Burgerlichen Rechts (1983) blz. 194".

Ik zal hierna in hoofdstuk 4 meer ui[gebreid op de verhouding tussen
gehoudenheid en 'Oblie eng heit, ~ ingaan. Op .deze plaats gaat he[ er mij
slechts om een voorbeeld van de genoemde aánvullende werking te geven.
Verdedigd kan echter ook worden dat het begrip gehoudenheid in die zin
een neu[raal begrip is, da[ he[ de kwalificatie verbintenis of rechsplicht
overbodig maakt en het enkel en alleen gaat om de vaststelling van de
rech[sgevolgen die aan de onderhavige casus moeten worden verbonden.
Het is dan de gemeenschappelijke ncemer van beide laatstgenoemde be-
grippen, me[ andere woorden: een onderl~end rech[sbegrip.
Ten slotte is ook nog mogelijk dat het begrip gehoudenheid- be~~e is: het
is een begrip dat zowel de rechtsplicht als de verbintenis omvat e~ daar-
naast bindingen omvat die noch tot de rechtsplichten, noch tot de verbin-
tenissen kunnen worden gerekend.
Een soortgelijke vraagstelling laat zich formuleren ten aanzien van het
door de Hoge Raad in zijn arrest gebruiktc begri~, "rechtsverhouding',
Uitgaande van de situatie dat de onderhandelingen in casu niet tot een
contract hadden geleid en de zich hier voordoende feiten geen aanleiding
gaven om een onrech[matige daad aan [e nemen, zou men kunnen zeggen
dat uit de onderhandelingen een feitelijke rechtsverhouding voortvloeide.
Deze feitelijke rechtsverhouding is dan een rechtsverhouding sui generis,
naast contrac[ en onrechtmatige daad. Denkbaar is ook dat men door het
gebruik van de term rech[sverhouding heef[ willen on[komen aan de
kwalifica[ie "contract ofwel onrechtmatige daad" en men in het midden
heeft willen laten of het hier wellicht nie[ een "gemengde" verhouding
betrof. Ten slo[te is ook nog mogelijk dat het begrip rechtsverhouding
beide func[ies verwlt.
Ik denk da[ de door de Hoge Raad gebruikte formulering de functie verwlt
die ik hierboven telkens als derde mogelijkheid formuleerde. De begrippen
"gehoudenheid" en "rechtsverhouding" (men zou ook kunnen spreken van
"rechtsbetrekking") vormen in dat geval basisbegrippen van het burgerlijk
recht. De vraag naar de gehoudenheid gaat dan aan de onderscheiding
verbintenis en rechtsplicht vóóraf, zoals het begrip rech[sbetrekking aan
he[ onderscheíd contract resp. onrechtmatige daad, zaakwaarneming, onver-
schuldigde betaling en ongerechtvaardigde verrijking vóórafgaaL De kwali-
ficatie verbintenis of rechtsplicht resp. contract of onrechtmatige daad is
in deze visie een vervolgvraag, die voor de vaststelling van de inhoud
van de uit een casus voortvloeiende reehtsgevolgen niet meer die alles
overheersende betekenis heeft die deze kwaliGcatie, vanuit het klassieke
contractenrecht bezien, zou behoren tce te komen.
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Het arrest inzake Baris~Riezenkamp dcet twee vragen rijzen: (11 kan de gehou-

denheid die uit de goede [rouw als gedragsnorm voortvlceit ook van invloed

zijn op andere leerstukken dan dwaling, voor zover deze betrekking hebben op

de totstandkomingsfase van een overeenkomst en (2) wordt de goede trouw

door de Hoge Raad ook toepasselijk geacht op de onderhandelingsfase, indien

er geen contract uit resulteert?

De beantwoording van deze vragen door de Hoge Raad kan worden gevonden

in achtereenvolgens HR 19december 1969, NJ 1970,154 (Lindeboom~Gem. Amster-

dam) en HR 18 juni 1982, NJ 1983, 723 (PIas~Valburg).

De casus in het arrest Lindeboom~Amsterdam was de volgende. Lindeboom
bood de gemeente Amsterdam de Pieter van Foreestkliniek te koop aan,
mits de koop en overdracht zou plaatsvinden tussen 15 november en 15
december 1964.
Op 18 augustus 1964 verzocht Lindeboom de gemeente hem van zijn
verkoopbelofte te ontslaan, maar de gemeente weigerde dit, integendeel
de gemeen[e aanvaardde, na de vereiste procedurele weg te hebben ge-
volgd, het aanbod op 1 december 1964. Op de vraag of Lindeboom zijn
aanbod kon herroepen, antwoordt de Hoge Raad dat Lindeboom zijn aanbod
onherroepelijk heeft gemaakt. Daarbij baseert ons hoogste rechtscollege
zich op het oordeel van het Hof "dat uit Lindeboom's aanbod zelf voort-
vlceit dat het aanbod niet kon worden herrcepen dan op of na de dag op
welke de aanvaarding van het aanbod niet meer zou kunnen leiden tot
een overdracht op 15 december 1964, althans op 15 november 1964".
Deze overweging van het Hof sluit aan bij de tekst van art. 6.5.2.2 lid 1,
laatste zinsnede:

"Een aanbod kan worden herrcepen, tenzij het een termijn voor de
aanvaarding inhoudt of de onhencepelijkheid ervan op andere wijze
uit het aanbod volgt."

Het artikel vermeldt niet uitdrukkelijk - al vlceit het wel uit het sys[eem
van het NBW voort - dat onherrcepelijkheid ook uit de goede trouw
(redelijkheid en billijkheid) kan voortvloeien. Het eenvormige kooprecht
ncemt deze mogelijkheid wel met zoveel woorden. Vgl. art. 5, leden 2 en
3 LUF en art. 16 lid 2, sub b CISG, resp. luídend:

(Art. 5 LUF)
"2. Het aanbod kan, nadat het de geadresseerde heeft bereikt, nog
worden herrcepen, tenzij de herrceping niet te gceder trouw of in
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strijd met gcede handelsgebruiken geschied[, dan wel het aanbod een
termijn voor aanvaarding inhoudt of aangeef[ dat het bindend of
onherroepelijk is.
3. Dat het aanbod bindend of onherrcepelijk is, kan volgen ui[ een
uitdrukkeGjke verklaring, of uit de omstandigheden, de voorafgaande
onderhandelingen, de tussen partijen gebruikelijk geworden handel-
wijzen of uit de gewoonte."

cn

(Art. 16 CISG)
"2. However, an offer cannot be revoked:
(a) .....
(b) if it was reasonable for the offeree to rely on the offer as being
irrevocable and the offeree has acted in reliance on the offer."

Overigens zal de mogelijkheid om hier een bercep te doen op redelijkheid
en billijkheid ook naar 1VBW mogen worden aangenomen op grond van de
algemene artikelen 6.1.1.2 en 6.5.3.1, mede in he[ licht van de toelichting
bij het voorgestelde art. 6.5.2.8a en de beraadslagingen naar aanleiding
daarvan in de Uitgebreide Commissie Vergaderingen van 1 en 24 juni
1987.
Juist de mogelijkheid dat redelijkheid en billijkheid kunnen meebrengen
dat een aanbod onherroepeGjk is dcet zich in de casus van het onder-
havige arrest voor, die zich immers in de sfeer van de onderhandelings-
fase afspeelt: voordat de gemeente aanvaardt trekt Lindeboom terug. Dat
de Hoge Raad aan dit aspect geen aandacht schenkt, verbaast ook de
annotator, G.J. Scholten.
Plaatst men de casus in de sleutel van redelijkheid en billijkheid, dan kan
men als volgt redeneren. In vertrouwen op het aanbod van Lindeboom,
dat, naar Lindeboom begreep of had moeten begrijpen, voor de gemeente
alleen zinvol was, indien het gedurende de gehele voorgestelde tijd zou
binden, heeft de gemeente de procedure gestart om het aanbod te kunnen
aanvaarden. Er was immers een voorstel nodig van B. en W. aan de Ge-
meenteraad om de kliniek te kopen, gevolgd door een besluit van deze
s[rekking door de Gemeenteraad en de gcedkeuring daarvan door Gedepu-
teerde Staten.
De gemeente heef[ derhalve in vertrouwen op de onherrcepelijkheid van
het aanbod kosten gemaakt. Hiermee belanden we voluit in de - ik zou
haast zeggen: onheilspellende - problematiek van het nadeelvereiste bij
de bescherming van opgewekt, gerechtvaardigd, vertrouwen. Kan men nu
stellen dat, doordat de gemeente "nadeel" heeft, indien zij in haar ver-
trouwen niet wordt beschermd, Lindeboom niet meer naar maatstaven van
redelijkheid en billijkheid het aanbod mag herrcepen? Of zijn de gevolgen
minder rigoureus? In ieder geval vlceit voor de gemeente, naar de ge-
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noemde maatstaven van redelijkheid en billijkheid, uit de onderhandelings-
fase de gehoudenheid voort om te onderzoeken of haar vertrouwen inder-
daad gerechtvaardigd is: de gemeente dient subjectief te goeder trouw te
zijn wil er sprake kunnen zijn van gerechtvaardigd vertrouwen (vgl. in
dit verband ar[. 3.1.1:12). Zou Lindeboom bij voorbeeld op 18 augustus
1964 aan de gemeente hebben medegedeeld dat een andere kliniek een
samenwerkingsverband had aangeboden, waardoor de thans verliesgevende
situatie kon worden omgezet in een situatie met goede vooruitzichten,
dan vraag ik mij af of de gemeente nog wel subjectief [e goeder trouw
is, dat wil zeggen niet langcr in gerechtvaardigd vertrouwen handelt,
indien zij desondanks toch voor[gaat met he[ maken van kosten. De
gemeen[e heef[ dan immers weet van het nadeel dat voor Lindeboom zal
ontstaan, indien zij Lindeboom aan zijn aanbod gebonden blijft achten,
me[ name door dit te aanvaarden. Een dergelijke wijziging van omstan-
digheden in de onderhandelingsfase (vgl. art. 6.5.3.11) wijzigt de gehou-
denheden van partijen en stelt hun gewijzigde gedragsnormen.
Uit de door onderhandelingen onts[ane bijzondere, door redelijkheid en
billijkheid beheerste, rechtsverhouding vloeien - het zij herhaald - voor
partijen gehoudenheden voort. Voor Lindeboom kan dit de gehoudenheid
zijn om de uit de herroeping van het aanbod voor de gemeente voort-
vloeiende kosten (mc[ andere woorden: het voor de gcmeente door haar
vertrouwen onts[ane nadeel) [e vergoeden. Schendt hij deze gehoudenhcid
dan is de consequentie daarvan da[ Lindeboom nie[ langer het aanbod te
g-oeder trouw (da[ wil zeggen: naar maatstaven van redelijkheid en bil-
lijkheid) mag en kan herroepen.
Zou het vertrouwen nog s[erker zijn (partijen mochten er bij voorbeeld
over e~: weer op vertrouwen dat enigerlei contrac[ ui[ hun onderhandelin-
gen zou voortvloeien, zodat er niet langer sprake is van een eenzijdig
ver[rouwen), dan kan de gehoudenheid van Lindeboom nog verder gaan.
Hij dient alsdan niet alleen gemaakte kosten en ander nadeel, maar ook
he[ door de gemeen[e verwach[e voordeel [e vergoeden, bij gebreke waarvan
het aanbod - opnieuw -onherroepelijk is.

De beslissing van de Hoge Raad acht ik dan ook te categorisch, maar ik
geef grif toe dat de weg voor de door mij voorgestane oplossing welis-
waar door Baris~Riezenkamp in 1957 feitelijk voor het verkeer is geopend,
maar eers[ in 1982 door PIas~Valburg officieel in gebruik werd genomen.

De voorlopige conclusie die uit he[ arrest Lindeboom~Gem. Amsterdam getrok-

ken kan worden is, dat de rechtsbetrekking die tussen onderhandelende par-

[ijen aanwezig is, niet alleen in he[ kader van het leerstuk dwaling tot gehou-

denheden leidt, maar ook in het kader van een aanbod. Bij de bepaling van de
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inhoud van de gehoudenheden kan steun gevonden worden in een aantal af-

wegingsfactoren, die als richtingwijzers dienen.

Welke afwegingsfactoren zijn hier richting wijzend? Bij de bepaling van
de inhoud van de gehoudenheden gaat het in belangrijke mate om de
vraag of er vertrouwen is ontstaan met betrekking tot resp. de onher-
roepelijkheid van het aanbod en het [otstandkomen van enigerlei over-
eenkomst. Dit vertrouwen dient voorts gerechtvaardigd te zijn. Daarbij
kan van belang zijn of (a) het genoemde vertrouwen eenzijdig of ineer-
zijdig is; (b) degene die in een geval van eenzijdig vertrouwen op basis
daarvan heeft gehandeld of iets heeft nagelaten, subjectief te goeder
trouw is; (c) er op basis van dit één- of ineerzijdig vertrouwen, kosten
zijn gemaakt c.q. nadeel zal ontstaan of voordeel zal worden ontgaan,
indien he[ vertrouwen niet wordt beschermd (waarbij ik denk aan alleen
het negatief belang bij eenzijdig vertrouwen en ook het positief belang
bij meerzijdig vertrouwen); (d) bescherming van het éénzijdig ver[rouwen
leidt tot een bevoordeling zonder redelijke grond aan de zijde van degene
die heeft vertrouwd Vgl. ten aanzien van dit laatste punt HR 22 februari
1974, NJ 1975, 381, inz. Roosendaal~Kinderbescherming en Van Schilfgaar-
de in zijn noot in AA 34 (1985), p. 629 e.v. bij HR 24 mei 1985, NJ 1986,
699 (Nolan~Van Aals[) met name p. 632. Zie verder over het nadeelver-
eis[e recentelijk nog HR 15 april 1988, NJ 1988, 951 (Ben Amran~-
Silvers[eyn) en verder Asser-Rutten-Hartkamp III, nr. 110 e.v., als toe-
gang tot de overvloedige jurisprudentie en literatuur met betrekking tot
dit onderwerp.

Ook de tweede, hierboven naar aanleiding van Baris~Riezenkamp geformuleerde

vraag ( te we[en: beheers[ de goede trouw ook onderhandelingen waaruit geen

contract resulteert?), is door de Hoge Raad bevestigend beantwoord en wel in

het arrest PIas~Valburg (HR 18 juni 1982, NJ 1983, 723).

Ofschoon de casus van het arrest (althans naar ik aanneem) inmiddels meer

dan bekend is, wil ik deze toch vrij uitgebreid weergeven, juist omdat de feiten

voor de beslissing van eminent belang zijn.

De gemeen[eraad van Valburg besloo[ in zijn vergadering van 11 juni 1974
om een zwembad te laten bouwen, welk beslui[ door G.S. van Gelderland
werd goedgekeurd bij besluit van 6 november 1974. In strijd met de
regelingen die de aanbestedingsfase van dit type bouwwerken, waarvan
de opdrachtgever de (lagere) overheid is, beheersen, volgde geen formele
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aanbestedingsprocedure. De gemeente wachtte de plannen af. Zij had
alleen een programma van eisen.
Nadat Plas, op verzcek van de gemeentesecretazis op 6 augustus 1974 met
hem een bespreking had gehad, diende Plas op 17 september 1974 een
offerte in. Daazop besliste een raadscommissie deze offerte naast drie
andere te onderzoeken, waazna Plas, op verzcek van de gemeente, op
eigen kosten adviezen van deskundigen inwon. De zogeheten kleine zwem-
badcommissie, bestaande uit een wethouder, een raadslid, de gemeente-
secre[azis en de d'uecteur Gemeentewerken heeft, als vervolg op dit
verzoek, aan Plas en een andere aanbieder verzocht hun plannen aan te
passen aan het programma van eisen en vervolgens prijsopgave te dcen.
Plas diende op 6 december 1974 een aangepaste offerte in. De plannen
van Plas en de andere aanbieder werden bij brief van 6 januari 1975
door De Verenigde Sportfondsenbaden N.V. positief beoordeeld.
Hierna komen de onderhandeGngen in een stroomversnelling. In een ver-
gadering van 9 januari 1975 van B. en W. deelde de burgemeester namens
dit college mee dat Plas de laagste inschrijver was, dat haaz plan voor
de gemeente aanvaardbaar was, dat de Raad er nog over diende te beslis-
sen en dat er nog enkele aanpassingen van details nodig wazen. In de
vergadering van de Gemeenteraad van 21 januari 1975 komt, zonder dat
dit geagendeerd is, de bouw van het zwembad aan de orde. Een raadslid
deelt mee dat Arns (die tot dat moment in het geheel niet bij de voor-
bereidingen voor de bouw van het zwembad was betrokken, al[hans voor
zover dit uit de weergave van de feiten in de NJ blijkt) een goedkoper
plan voor de bouw van het zwembad had dan Plas (Plas was f156.000,-
duurder). Het plan Arns werd doór` de raad-ia-zijn--vergadering van 4
maart 1975 aangenomen. Inde lacrimae.
Ik laat rusten wat Rechtbank en Hof beslisten op de vordering van Plas
tot vergoeding van geleden verlies en gederfde winst, omdat deze beslis-
singen voor de strekking van mijn betoog niet van wezenlijk belang zijn.
Dit is volstrekt anders met betrekking tot hetgeen de Hoge Raad over-
weegt:

"3.4 (...) In de vierde r.o. gaat het Hof uit van de rechtsregel dat de
schadevergoedingsplicht als gevolg van een gedraging in strijd met
de goede trouw in een praecontractuele verhouding "niet verder gaat
dan gemaakte kosten en schade, welke de wederpartij niet geleden
zou hebben, ware de praecontractuele verhouding niet on[s[aan", en
dat zij dus g,een vergoeding van gederfde winst kan omvatten. Een
dergelijke regel vindt in zijn algemeenhéi~ géen steun in het recht.
Niet uitgesloten is dat onderhandelingen over een overeenkomst in
een zodanig stadium zijn gekomen dat het albreken zelf van die
onderhandelingen onder de gegeven oms[andigheden m s[rijd mët
de gcede trouw mcet worden geacht, omdat pp. over en weer moch-
ten vertrouwen dat enigerlei contract in ieder geval uit de onder-

i
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handelingen zou resulteren. In zo een situatie kàn er ook plaats
zijn voor een verpGchting tot vergoeding van gederfde wins[."

Overigens bleek, na verwijzing naar het Hof Amsterdam, in het vervolg
van de procedure, dat Plas voor het aan te nemen project geen winst had
gecalculeerd. Niettemin heeft het Hof Plas [oegelaten [e bewijzen, nict
alleen welke de nodeloos gemaak[e kosten zijn, maar ook of, en zo ja
tot welke omvang, Plas hier winst heeft gederfd (Hof Amsterdam 18 juni
1987, ongepubGceerd; zie over de vervolgarresten van het Hof Amsierdam
ook Vranken, Mededelings-, informatie- en onderzoeksplichten in het
verbintenissenrech[, 1989, p. 91~2).
Welke plaats neemt dit arrest nu in ten opzichte van de hierboven be-
sproken arresten inzake Baris~Riezenkamp en Lindeboom~Gem. Amstcr-
dam? Dat de onderhandelingsfase wordt beheerst door redelijkheid en
billijkheid was bekend. Eveneens was bekend da[ uit redelijkheid en
billijkheid gedragsnormen kunnen voortvloeien. Deze worden in de juris-
prudentie wel aangeduid als "gehoudenheid "of "zorg" - welke laatste
term, behalve in Baris~Riezenkamp, ook wordt gebruikt in Hajjout~Ijmah,
HR 15 april 1983, NJ 1983, 458 (één van de "nadeel-vereiste: ja of neen?"
arresten), om de onderzoeksplicht van de werkgever ten opzichte van
een ontslag nemende buitenlandse werknemer te omschrijven. De Hoge
Raad formuleert in Plas~Valburg een tweetal moge-lijke gehoudenheden:

(1) de gehoudenheid dat onderhandelingen niet mogen worden afge-
broken, omdat par[ijen over en weer mochtcn vertrouwen dat
enigerlei contract in ieder geval uit de onderhandelingen zou
resulteren; schending van deze gehoudenheid kan ertoe leiden
dat er ook plaats is voor vergoeding van gederfde winst;

(2) de gehoudenheid om afhankelijk van de gegeven omstandighe-
den, in de fase dat nog geen wederzijds ver[rouwen is ontstaan
dat enigerlei contract in ieder geval uit de onderhandelingen
zou resulteren, de onderhandelingen niet af te breken, zonder
de kosten van de wederpartij geheel of gedeeltelijk voor zijn
rekening te nemen.

De vraag naar de rechtsgrondslag van de gehoudenheden als door de Hoge Raad

in P1as~Valburg geformuleerd (onrech[matige daad of redelijkheid en billijkheid)

én die naar kwalificatie van de gehoudenheden zelf (rechtsplicht of verbin[enis)

heeft in de literatuur welhaas[ tot een grondslagenstrijd geleid. In mijn opvat-

ting is een pragmatische, gevalsgerichte benadering hier de juiste. Het gaat

immers uiteindelijk om de vas[stelling van de gehoudenheden die uit een con-

crete rechtsbetrekking voortvloeien.
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Vgl. bijvoorbeeld Brunner in zijn noot onder het arrest, die aanneem[ dat
hier sprake is van onrechtmatige daad, en Schoordijk, Onderhandelen te
goeder trouw (1984), p. 61 e.v., die verdedigt dat onrechtmatige daad
zeker niet de enige door de Hoge Raad mogelijk geachte rechtsgrondslag
is voor de uit afgebroken onderhandelingen soms voortvloeiende verplich-
ting tot schadevergoeding. Op de mening van Schoordijk ga ik hieronder
nader in.
Onlangs heeft de Hoge Raad zijn standpunt inzake de rechtsgevolgen van
afgebroken onderhandelingen nog eens bevestigd, waarbij opnieuw de
rechtsgrondslag van een eventuele vordering tot schadevergoeding in het
midden werd gelaten (zie onder meer HR 23 oktober 1987, NJ 1988, 1017,
inz. Vaessen-Schoemaker~Shell en HR 20 mei 1988, RvdW 1988, 99 inz.
West enberg~Stoelm an) .

Bij Tweede Nota van Wijzigingen bij het vijfde gedeelte van de Invoeringswet

Boeken 3, 5 en 6 Nieuw BW (K 17 541) is voorgesteld aan afd. 6.5.2, art. 6.5.2.8a

toe te voegen, waarin de rechtspositie van onderhandelende partijen zou worden

gecodificeerd. Uiteindelijk is dit niet gebeurd, omdat de Tweede Kamer he[

onderwerp nog niet voldcende rijp achtte om in een wettelijke bepaling te

worden geregeld. De Toelichting bij het artikel blijft echter niet alleen een

boeiende bron van inspiratie bij de uitleg van afd. 6.5.2 (waarvoor ik verwijs

naar wat ik daarover in par. 4 van dit hoofdstuk heb gezegd) maar ook bij de

interpretatie van art. 6.1.1.1, waarin de bronnen van verbintenis worden geregeld.

Artikel 6.5.2.8a was algemeen en pragmatisch geformuleerd. De ontwerpers van

het NBW wilden zo enerzijds duidelijk maken dat het nieuwe recht geen breuk

vormde ten opzichte van het huidige recht, terwijl men anderzijds de jurispru-

dentie niet wilde codificeren op een wijze, die verdere ontwikkelingen op dit

gebied uitsloot.

Art. 6.5.2.8a vormt, met name door zijn pragmatische aanpak, een gcede weer-

gave van de ontwikkelingen in de huidige jurispruden[ie.

Gegeven het grote belang van met name de Tcelichting bij art. 6.5.2.8a
lijkt het me zinvol het artikel nogmaals weer te geven. Art. 6.5.2.8a luidt:

"Onderhandelende partijen zijn verplicht hun gedrag mede door elkaars
gerechtvaardigde belangen te laten bepalen. Ieder van hen is vrij de
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onderhandelingen af te brekeq tenzij di[ op grond van het gerecht-
vaazdigde vertrouwen van de wederpartij in het tot stand komen
van een overeenkomst of in verband met andere omstandigheden
van het geval onaanvaardbaar wu zijn."

De eerste zinsnede van dit ar[ikel vertoont duidelijke verwantschap met
hetgeen de Hoge Raad overweegt in Bazis~Riezenkamp, met dien verstande
dat daar alleen wordt gesproken over "de gerechtvaardigde belangen van
de wederpartij" (curs. van mij, J.v.E.), terwijl 6.5.2.8a spreekt over "el-
kaars gerechtvaazdigde belangen", waartce ook eigen gerechtvaazdigde
belangen kunnen worden gerekend. De tweede zinsnede vormt de neerslag
van P1as~Valburg. De gedragsnormen die uit de eerste zinsnede voort-
vloeien worden in de tweede zinsnede nader geconcretiseerd. Ook hier
valt een verschil met de huidige jurisprudentie waar te nemen. Spreekt
de Hoge Raad in PIas~Valburg over he[ "over en weer mochten vemouwen
dat enigerlei contract in ieder geval uit de onderhandelingen zou resul-
teren", azt. 6.5.2.8a spreekt over "het gerechtvaardigd vemouwen van de
wederpartij in het tot stand komen van een overeenkomst". In plaats van
het meerzijdig ("over en weer") vertrouwen, wordt derhalve het eenzijdig
vertrouwen gesteld. De Toelichting lijkt te suggereren dat het hier om
meer gaat dan louter een andere formulering (Toelichting M.vA. p. 64).
De stelling (Tcelichting t.a.p.) dat het "niet zozeer zal aankomen op het
vertrouwen van beide partijen over en weer, maar veeleer op het vertrou-
wen van de wederpartij van degene die de onderhandelingen afbrak"
overtuigt mij in ieder geval niet volledig. Dat er in een concreet geval
sprake is van een "over en weer" vertrouwen vormt, naaz mijn stellige
overtuiging, een factor van groot gewicht. Zo zal in een situatie dat ook
de partij die de onderhandelingen afbrak vertrouwde dat er enigerlei
contract uit de onderhandelingen zou resulteren een gehoudenheid to[
het niet-afbreken van de onderhandelingen (positief geformuleerd: een
gehoudenheid tot dooronderhandelen) veel sneller kunnen worden aan-
genomen. Omdat art. 6.5.2.8a echter ook verwijst naar de omstandigheden
van het geval, zal dit niet tot een wijziging van rechtspraak aanleiding
hceven te geven.
Baris~Riezenkamp baseert de gedragsnormen die paztijen ten opzichte van
elkaaz in acht dienen te nemen op de redelijkheid en billijkheid. Art.

'j 6.5.2.8a laat de grondslag bewust in het middeq waarbij de M.vA. de
volgende tcelichting geeft (p. 63):

"Daazbij verdient aandacht dat die rechtspraak (gedceld wordt op de
huidige rechtspraak me[ betrekking tot afgebroken onderhandelingen,
J.v.E.), wals reeds aanges[ipt, gedeeltelijk uitgaat van de tcepas-
selijkheid van de regels betreffende onrechtmatige daad (artikel
6.3.1.1), maar gedeeltelijk ook van een door de gcede trouw (in het
nieuwe recht: de eisen van redelijkheid en billijkheid) beheerste
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rechtsverhouding tussen onderhandelende partijen. De formulering
van de thans voorgestelde bepaling maakt in beginsel de vraag
overbodig op welk van beide terreinen men zich hier bevindt, een
vraag die in de literatuur vooral aan de orde is gesteld in verband
met de bron waaruit een eventuele aansprakelijkheid ter zake van
afgebroken onderhandelingen zou voortvloeien. Het ligt overigens
voor de hand om in het overgangsgebied, gevormd door de onderhan-
delingsfase, verbintenissen aan [e nemen die naar gelang van de
omstandigheden hun grondslag vinden in onrechtmatige daad of in
nie[-inach[neming van de eisen van redelijkheid en billijkheid waar-
naar partijen zich uit hoofde van de als gevolg van de onderhan-
delingen tussen hen ontstane rechtsverhouding jegens elkaar dienen
te gedragen. Artikel 6.1.1.1 sluit ook verbintenissen van de laatste
soort niet uit, nu deze bepaling blijkens de Parlementaire Geschiede-
nis van Boek 6 op dezelfde wijze dient te worden uitgelegd als de
huidige rech[spraak (HR 30 januari 1959, N.J. 1959, 548) me[ ar[ikel
1269 B.W. doet. Een dergelijke verbin[enis past immers alleszins in
hct stelsel van het nieuwe wetboek, zoals ook het [hans voorges[elde
artike16.5.2.8a dit doet."

Deze passage sluit aan bij de klassieke grondslagen van het NBW. Hiermee
word[ - implicie[ - de opva[ting van Schoordijk omtrent het open systeem
van verbintenissen niet, althans niet volledig, gevolgd: billijkheidsverbin-
tenissen, zoals Schoordijk deze voorstaat, zijn, zo begrijp ik de M.v.A.,
weliswaar niet onmogelijk, maar wel vaak overbodig. (Vgl. voor de opvat-
tingen van Schoordijk diens De Verbintenis uit de We[, Gastcollege Suri-
naamse Rechtsschool, 1968; Typologiseren en Moduleren in de Rech[s-
vinding, bijdrage aan de Pietersbundel, 1970; Het Algemeen Gedeelte van
het Verbintenissenrecht, 1979, p. 18; Bestuursrecht en privaatrecht, Fa-
cultcitsrede, 1984; Onderhandelen te Goeder Trouw, Studiekring Prof. mr.
J. Offerhaus reeks, Handelsrecht, no. 18., 1984.

Dc discussie omtrent de bronnen van verbintenissen en de juistheid van het

onderscheid verbintenis~rechtsplicht, welke naar aanleiding van het arrest Plas~-

Valburg en het voorgestelde art. 6.5.2.8a weer in alle hevighcid is opgelaaid,

heeft trekken van een spiegelgevecht. Mijns inziens dient de oplossing van de

problemen die to[ deze discussie aanleiding geven (zoals de rech[spositie van

onderhandelende partijen) te worden gezocht in de formulering van aan het

onderscheid con[ract~onrechtmatige daad resp. verbintenis~rechtsplicht vooraf-

gaande (men zou ook kunnen zeggen: ten grondslag liggende) basisbegrippen.

43



De begrippen "rechtsbetrekking" en "gehoudenheid" zouden hier goede diensten

kunnen bewijzen.

In het NBW geeft art. 6.1.1.1 de bronnen van verbintenis aan en laat
daarbij ruimte voor het aannemen van verbintenissen in niet geregelde
gevallen, indien het systeem van de wet en de daarin wel geregelde gevallen
zich daartegen niet verzetten (vgl. HR 30 januari 1959, NJ 1959, 548 inz.
Quint~Te Poel, met betrekking tot het aan arL 6.1.1.1 parallelle art. 1269
BW). Een recente toepassing van dit beginsel op het gebied van de derden-
werking van contrac[sbedingen vormen HR 20 juni 1986, NJ 1987, 35, inz.
Deka-Hanno~Citronas en HR 9 juni 1989, RvdW 1989, 163, inz. Verzeke-
ringsinstituu[ Vojvodina~ECT. In deze arresten besliste de Hoge Raad dat
de vraag of een derde soms een contractueel beding in redelijkheid tegen
zich moet laten gelden alhangt van de aard van het geval en het stelsel
van de wet. Vgl. in dit verband voorts Asser-Hartkamp I, nr. 47 e.v. We
kennen dientengevolge een flexibel systeem van verbintenissen, waarbij
ik de toevoeging "gesloten", "half-gesloten" of "half-open" bij voorkeur
zou willen weglaten. Daarnaast - het huidige en het nieuwe recht verschil-
len daarin evenmin -kent het burgerlijk recht een open systeem van
rechtsplichten, waarvan de schending leidt tot een onrechtmatige daad,
uitmondend in een verbintenis tot schadevergoeding.
Ondanks deze flexibiliteit doet zich ten aanzien van art. 6.1.1.1, juist ook
bezien vanuit het klassieke verbintenissenrecht, in zoverre een fundamen-
teel probleem gevoelen, dat men zich terecht kan afvragen of het zin
heeft te onderscheiden tussen verbintenissen en rechtsplichten, indien
derzelver schending dezelfde rechtsgevolgen heeft. Ik wijs op art. 3.11.1
wat betreft de vordering tot nakoming, waar heel in het algemeen over
een "verplichting" wordt gesproken en afd. 6.1.9 waarin heel in he[ alge-
meen de verplich[ing tot schadevergoeding die uit de niet-nakoming van
een verbintenis voortvloeit wordt geregeld, ongeacht de bron van die
verbintenis: contract of onrechtmatige daad (Zie hierover ook G.J.
Scholten, Grondslag en bronnen van verbintenis, nr. 27 e.v., 1983, die
juist sterk de nadruk legt op de verschillen in rechtsgevolg van verbin-
tenissen en rechtsplich[en).
Laat ik er hier - kort - dit antwoord op geven. De bepalingen met be-
trekking [ot nakoming en schadevergoeding mogen dan wel algemeen
geformuleerd zijn, dit wil niet zeggen dat ze bij verbintenissen en rechts-
plichten altijd tot dezelfde toepassing aan de hand van de in de betref-
fende artikelen genoemde criteria zullen leiden. De aard van de rechts-
betrekking, of deze con[ractueel of delictueel is, kan hier een belangrijke
rol spelen (Vgl. in verband met arL 6.1.9.4: S[reefkerk, Boekbespreking
van De Vries, Recht op nakoming en schadevergoeding, excepties en
ontbinding volgens NBW en BW, Kw. Ber. NBW 1985, p. 130 e.v., p. 132.)
Deze discussie (en daarom spreek ik hierboven van "[rekken van een
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spiegelgevecht") ziet echter voorbij aan de on[wikkeling dat wij, wellicht '
half bewust, beginnen te beseffen dat de bestaande categorieën van het
burgerlijk recht, ook na aanpassing, onvoldcende aansluiten bij de vele ~
vormen van gehoudenheid, zoals deze in de praktijk van het dagelijks ~
leven on[staan.
Dit is de reden waarom ik in het voorgaande heb bepleit om ruime, aan
bestaande begrippen als aanbod en aanvaarding, contract en onrech[matige
daad resp. verbintenis en rechtsplicht, "onderliggende" categorieën te
gebruiken. Daarmee beoog ik bepaald niet de afschaffing van bestaande
begrippen als contract en onrechtmatige daad. Ik wíl deze slechts relati-
veren, door te benadrukken dat er ook verhoudingen zijn die noch [ot
een verbintenis, noch tot een rechtsplicht leiden, maar tot een gemengd
contractuele~onrechtmatige daads-gehoudenheid of zelfs tot een gehouden-
heid sui generis. De M.v.A. ad azt. 6.5.2.8a is in mijn opvatting dan ook
onvolledig: de rechtsbetrekking tussen onderhandelende partijen vormt ~
niet alleen een bron van rechtsplichten en wellicht verbintenissen, maar
ook van o.a. Obliegenheiten, algemener uitgedrukt: van gehoudenheden.
Daardoor heeft het artikel een verdergaande strekking dan na eerste
kennisneming lijk[. Het is een bepaling die vooronderstelt dat aan art.
6.1.1.1 een begripsmatíge stap vóóraf gaat, namelijk het bestaan van een
open systeem van gehoudenheden, afgestemd op concre[e multiforme- ~
rechtsbetrekkingen.
Vgl. in dit verband o.a. Roosenbrand-Kuyken, De Memorie van Antwoord
op de Invceringswet Boeken 3, 5 en 6 Nieuw BW (wijziging van Boek 6 en
aanverwante wetgevingsvraagstukken, art. 6.5.2.8a, WPNR 5794, 1986; Van
Dunné, Verbin[enissenrecht in ontwikkeling, supplemen[ 1986, p. 32). Zie
verder (kritisch ten aanzien van deze ontwikkeling) De Kluiver, Onder-
handeling en wetgeving, WPNR 5816 (1987), die de pragmatische aanpak
kwalificeert als "een 'lood om oud ijzer' redenering", welke zijns inziens
niet toelaatbaar is, omdat dan "de deur van het slot komt die toegang
geeft tot een 'vage billijkheidsrechtspraak"'. Deze kritiek wekt de sugges-
tie dat, in een pragmatische benadering, voor de bestaande begrippen in
het geheel geen plaats meer is. Dit is echter zeker niet het geval, zoals
ik hierboven ook al aangaf. Bestaande begrippen blijven van belang, zij
het op een minder absolu[e manier dan nu, althans strikt theoretisch,
het geval is. Bovendien kan de vaagheid van een open norm als redelijk-
heid en billijkheid voor een niet onbelangrijk aéét worden opgeheven
door het formuleren van afwegingsfactoren, zoals de jurisprudentie met
be[rekking tot algemene voorwaarden toont (zie de volgende paragraaf).
Ook de in hoofdstuk 3 te bespreken Amerikaanse jurisprudentie laat hiervan
treffende voorbeeldcn zien.
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6. Algcmene voorwaarden en standaardcontracten

Dat het klassieke contractsbegrip niet meer in alle gevallen aansluit op de

rechtswerkeGjkheid kan duidelijk worden geillustreerd aan de problematiek van

algemene voorwaarden en standaardcontracten. Voor Nederland is op dit gebied

recentelijk onderzcek gedaan door Gras in zijn disser[atie: "De sociale werke-

lijkheid van het standaardkontrakt" (19'79).

De stelling van Gras, dat op grond van het door hem verrichte rechtssociolo-

gísche onderzcek naar het gebruik van standaardcontracten, het klassieke con-

tractsbegrip op gespannen voet staat met de rechtswerkelijkheid is overigens,

ook voor Nederland, nie[ nieuw. Vóór hem had immers ook Bakels in zijn

Groningse inaugurele rede: "Mach[ en Onmach[ in het Privaatrecht" (1965) op

deze discrepantie gewezen.

Bakels wijst in zijn rede op de belangrijke functie die het arbeidsrecht
hier toekomt, omdat daarin het recht voor de eerste keer duidelijk rea-
geerde op de gewijzigde maa[schappelijke omstandigheden. Daarnaast wijst
hij op de gevolgen die het standaardcontract in dit verband heeft. Spre-
kend over adhesiecontracten merkt hij op, dat dit zijn

"uniforme massacontracten, die door de ene partij bedrijfsmatig
worden afgesloten, [erwijl voor de wederpar[ij he[ tcetreden [ot
deze overeenkomsten nie[ op dezelfde wijze een bedrijfshandeling
is, doch veeleer een van de vele losse transacties welke het deel-
nemen aan het maatschappelijk verkeer voor iedere burger meebrengt;
ik denk hierbij bijvoorbeeld aan verzekeringsovereenkomsten, ver-
voerscondities en stallingsvoorwaarden. De clausules in dergelijke
adhesiecontracten verraden maar al te dikwijls de 'specialistenvoor-
sprong', de overmachtige positie die de opsteller ván het contract
fëgenwér zijn wederpartij inneemt -bijvoorbeeld door de ruime
ma[e waarin hij zich van zijn aansprakelijkheid vrijtekent -. Het
óeeld dat een adhesie contract óiedt, kan hierdoor belangrijk afwij-
ken van het prototype zoals dat in de wetboeken is neergelegd"
(No[en weggelaten; curs. van mij, J.v.E.)

Aldus Bakels t.a.p. p. 5~6.
De resultaten van he[ onderzoek van Gras bevestigen de stellingname van
Bakels. Een juridische oplossing van de door gencemde discrepantie ont-
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stane moeilijkheden biedt het onderzcek van Gras ech[er niet. Dit komt,
omdat zijn benadering rechtssociologisch van aard is. Zijn verdere analyse
heeft be[rekking op de kwalifica[ie van het standaardcon[ract als onder-
deel van een "organisatiestructuur", dit in tegenstelling tot het klassieke
contract, dat onderdeel uitmaakt van een " marktstruc[uur" (Gras, [.a.p. p.
77). Hoe interessant deze gedachte ook zijn moge, een juridische herfor-
mulering van het con[ractsbegrip heeft daazmee nog niet plaatsgevonden.

Met name de ook door Bakels al gesignaleerde omstandigheid dat in standaard-

con[racten en - hier speelt immers in wezen precies dezelfde problematiek-

algemene voorwaarden regelmatig tamelijk belastende vrijtekeningsclausules

worden opgenomen, heeft he[ eerst de aandach[ ge[rokken. In de jurisprudentie

is een aantal tce[singscri[eria ontwikkeld om te bepalen of de inhoud van een

vrijtekening rechtens geoorloofd is of niet. Gencemd kunnen worden strijd met

de goede zeden en strijd met redelijkheid en billijkheid.

De ontwikkeling met betrekking tot de tcetsing naar hun inhoud van in
algemene voorwaarden opgenomen exoneratieclausules begint al voor de
Tweede Wereldoorlog met he[ Bovag I arrest (HR 3 juni 1938, NJ 1938,
920). Het tcetsingscriterium is strijd met de goede zeden, zoda[ de vraag
naar de nietigheid van de clausule centraal s[aat. In casu was de clausule
geldig, omda[ he[ niet in strijd is met de gcede zeden da[ een garagehou-
der zich vrijtekent voor als "boos opzet" te kwalificeren handelen of
nalaten van zijn ondergeschik[en, ongeacht of dit leidt tot wanprestatie
of tot een onrechimatige daad. Op basis van ditzelfde criterium viel de
beslissing anders uit in het r~ntgenoloog-arrest (HR 14 april 1950, NJ
1951, 17). Een vrijtekening voor de gevolgen van een medisch volstrekt
onverantwoorde behandeling is nietig, als in strijd met de goede zeden.
Omda[ het tce[singscriterium 'strijd met de goede zeden' is en het der-
halve gaat om de vraag of de clausule nietig is of geldig, is een midden-
weg, waarin meer rekening kan worden gehouden met de concrete omstan-
digheden van het geval, ui[gesloten. Denkbaar is echter, dat een in alge-
mene voorwaarden opgenomen exonera[ie in het ene geval nietig is, maar
in het andere geval geldig, al gaat het bijvoorbeeld beide keren om boos
opzet van ondergeschik[en. Zo zou een rol kunnen spelen welke posi[ie
een ondergeschikte binnen een bedrijf inneemt: is hij~zij al of niet lei-
dinggevend? Het tcetsingscriterium 'redelijkheid en billijkheid' biedt de
mogelijkheid om in dit soort casusposities per geval recht te dcen. De
Hoge Raad is deze weg dan ook uiteindelijk ingeslagen en wel in HR 19
mei 1967, NJ 1967, 261 (Saladin~HBU), zij het dat in dit azrest de goede
[rouw nog niet uitdrukkelijk als tcetsingsgrond wordt gencemd en uit de
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feiten niet met zekerheid blijkt of het hier om algemene voorwaarden
ging. In Saladin~HBU formuleert de Hoge Raad voorts een aanial afwe-
gingsfactoren, omdat "het antwoord op de vraag in welke gevallen aan
degeen die - gelijk te dezen de bank - bij contractueel beding zijn
aansprakelijkheid voor zekere gedragingen ook indien deze jegens zijn
wederpartij onrech[matig zijn heeft uitgesloten, een bercep op dit beding
niet vrijstaa[, afhankelijk kan zijn van de waardering van tal van om-
standigheden, (...)". Ik som deze omstandigheden niet op, omdat zij in
latere, hierna eveneens te bespreken, jurisprudentie terugkomen en de
opgesomde omstandigheden voorts per uitspraak kunnen verschillen. Zie
voor een bespreking van de Saladin~HBU omstandigheden het proefschrift
van Rijken, Exoneratieclausules, 1983, p. 133 e.v.
In HR 20 februari 1976, NJ 1976, 486 (Pseudovogelpest) stond wel vast dat
óet om een exoneratie opgenomen in algemene voorwaarden ging. De
mogelijke nuancering wai betreft de positie van de ondergeschikte, die
ik hiervoor al aanstipte, was in het Pseudovogelpest arrest door de Hoge
Raad reeds aangebracht. Voorts formuleerde ons hoogste rechtscollege
ook in deze uitspraak een lijst van afwegingsfactoren.
De behoefte in deze materie aan een zeer sterk gevalsgerichte benadering
blijkt in de twee laatstgencemde uitspraken vooral uit de daarin gefor-
muleerde catalogus van te waarderen omstandigheden ter bepaling van
het antwoord op de vraag naar het al of niet strijdig zijn van de vrij-
tekening met redelijkheid en billijkheid.

De wens die men in de rechtspraak kan zien ontstaan om te komen tot een

toetsingscriterium, dat ruimte biedt voor een sterk casuïstische inhoudstcet-

sing van in algemene voorwaarden opgenomen exoneraties aan de hand van

een aantal afwegingsfactoren, werd ingegeven door het besef dat het hier niet

gaat om een 'of nie[ig, of geldig' vraag, maar om een vraag naar de gelding

van een clausule in concreto. Tegelijkertijd ziet men daarnaast het besef

ontstaan dat niet alleen exoneratieclausules voorkomend in algemene voorwaar-

den rechtens in concreto te belastend kunnen zijn, maar ook andere daarin

voorkomende clausules. Wat dit laatste betreft kan HR 20 november 1981, NJ

1982, 517 ( Holleman~De Klerk) worden gencemd, waar overigens - opnieuw-

een exoneratieclausule mede de aanleiding van de procedure vormde. De bena-

dering in dit arrest ( vormt de betreffende clausule onderdeel van het overeen-

gekomene of niet?) staat echter op enigszins gespannen vcet met het hierboven

als eerste gencemde besef.
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In Holleman~De Klerk besliste de Hoge Raad da[ voor het bedingen van
algemene voorwaarden in het handelsverkeer tussen ondernemingen de
gewone regels met betrekking tot de totstandkoming van overeenkomsten
gelden. Dit

"sluit niet uit dat er zich onder die voorwaarden bepalingen bevinden
van een zodanige inhoud dat de tcestemming van de wederpartij niet

kan worden geacht op tcepasselijkverklaring ook daarvan gericht te
zijn gewecsL Of dit het geval is, is een kwestie van uitleg van de
overeenkomsL"

Inderdaad gaat het hier om een uitlegkwestie. Maar dan wel uitleg vanuit
de inhoud van hetgeen partijen overeen willen komen, uitmondend in het
antwoord op de centrale vraag: wat bind[ partijen ex contrac[u. He[
toetsingscriterium met betrekking tot de tcelaatbaarheid van de inhoud
van een clausule is in dit arrest het tcestemmingsvereiste, welk criterium
ech[er mede wordt bepaald door diezelfde inhoud. Binnen dit criterium
vindt voorts een nuancering plaats al naar gelang de sociaal-economische
positie van de contractspartijen. De geciteerde overweging wordt immers
beperki tot het handelsverkeer tussen ondernemingen. Deze nuancering is
ongetwijfeld ingegeven door de omstandigheid dat ook binnen het tce-
stemmingscriterium behoefte bestaat aan nadere invulling door het formu-
leren van afwegingsfactoren. Opnieuw vanuit het besef dat alleen een
gevalsgerichte benadering aan de werkelijkheid recht kan doen.

Van de drie in de rechtspraak ontwikkelde tcetsingscriteria (strijd met de

gcede zeden, strijd met de gcede trouw~redelijkheid en billijkheid, ontbreken

van toestemming, resp. leidend tot nietigheid, niet-tcepasselijkheid in concreto

en de conclusie dat men toch al niet gebonden was), lijkt tcetsing aan rede-

lijkheid en billijkheid een tcenemende voorkeur te genieten.

In het NBW (afd. 6.5.2A) is dit laatste tcetsingscriterium eveneens tot uit-

gangspunt genomen. Centraal staat in afd. 6.5.2A de vraag of een in algemene

voorwaarden voorkomend beding "onredelijk bezwarend" is, wat ook hier door

middel van het tegen elkaar afwegen van een aantal factoren moe[ worden

vastgesteld (art. 6.5.2A.2a). Mocht een beding onredeGjk bezwarend zijn, dan

kan dit worden vernie[igd. Dit gaat verder dan het gevolg: niet-tcepasselijkheid

in concreto, het 'normale' rechtsgevolg verbonden aan strijd me[ redelijkheid

en billijkheid.

49



Deze ontwikkelingen zijn geculmineerd in HR 25 april 1986, NJ 1986, 714
inz. Van der Meer~Smilde, waarin via de zogehe[en "Saladin~HBU-[oets"
werd geanticipeerd op afd. 6.5.2A NBW. He[ ging hier om de beoordeling
van het al of niet "onredelijk bezwarend" zijn van een aansluitverplichting
op een centrale an[enne-installa[ie, voorkomend in gronduitgifte-voorwaar-
den van de Gemeente.
De Saladin~HBU-toets is echter anders van aard dan de NBW-toets. In
Saladin~HBU werd rechtstreeks getoetst via een "checklist" aan redelijk-
heid en-bill~kheid, hetgeen ertce kan leiden dat op eén contráctsbepaling
in concreto geen beroep mag worden gedaan. De NBW-toets daarentegen
leidt tot vernietiging van het desbetreffende onereuze beding en is boven-
dien ten dele gestandaardiseerd. Wanneer het om een consumententrans-
actie gaat word[ namelijk van sommige bedingen zonder meer aangenomen
da[ zij onredelijk bezwarend, en daardoor vernie[igbaar, zijn, [erwijl ten
aanzien van andere bedingen vermced word[ dat ze onredelijk bezwarend
zijn (vgl. de artt. 6.5.2A.3~4). Gegeven dit verschil in aard en rech[sge-
volg van de te hanteren [oets, ontkwam de Hoge Raad nict aan een nadcre
afstemming van beide toetsingscriteria. Dit is gebeurd in HR 16 januari
1987, NJ 1987, 553, inz. Hooijen~Tilburgsche Hypotheekbank, waarin beslist
werd dat het huidige recht een gestandaardiseerde redelijkheid en bil-
lijkheidstoets niet kent. De omstandigheden in concreto zijn en blijven
beslissend.
Daarmee zijn overigens nog niet alle afstemmingsproblemen van de baan.
Er blijft immers het probleem hce de verhouding is tussen de toetsings-
criteria uit Saladin~HBU en het NBW enerzijds cn Holleman~De Klcrk
anderzijds. Immers, in Saladin~HBU vindt de inhoudstoetsing plaats vanuit
het gegeven da[ de betreffende clausule onderdeel van de contractsinhoud
is gaan uitmaken. De wijze van de to[standkoming speelt (als onderdeel
van een lijst van afwegingsfactoren) een belangrijke rol. In Holleman~De
Klerk daarentegen richt de toets als zodanig zich op dc totstandkomings-
fase. He[ NBW, ten slotte, zi[ weer op het spoor van de Saladin~HBU
benadering, met dien verstande dat hier een vereenvoudigde wijze van
to[standkomen geldt, wanncer het gaat om algemene voorwaarden (zic
art. 6.5.2A.2)(In zoverre verschilt overigens, zij he[ gradueel, de ui[gangs-
positie van de Saladin~HBU toets van de NBW [oets). Saladin~HBU en
Holleman~Dc Klerk sluiten elkaar echtcr in hun benadering niet wedcrzijds
ui[. Omdat beiJe benaderingen hetzelfde doel hebbcn: inhouds[oetsing van
contractsbepalingen, mede op grond van de wijze van totstandkoming
daarvan, bestaat hier een minder dringende noodzaak tot afs[emming.

Meer en meer blijkt uit de jurisprudentie (evenals afd. 6.5.2A NBW) dat voor

de vaststelling of een contractsbepaling naar haar iiiltoud toclaatbaar is o.a.

van belang is de wijze van totsrandkoming van de overeenkontst. Di[ is vooral

bij standaardcon[racten en algemene voorwaarden van belang, omdat daar de
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totstandkoming afwijkt van het geijkte klassieke patroon. Bij dit type contrac-

ten immers is er nauwelijks sprake van onderhandelingsvrijheid en vaak ook

kent de wederpartij van de gebruiker van algemene voorwaarden de inhoud

daarvan niet, of is zich er zelfs niet eens van bewust dat dergelijke voorwaar-

den van toepassing zijn. Een duidelijke recente illustratie van een de facto

volstrekt gebrek aan onderhandelingsvrijheid vormt het al genoemde arrest

Van der Meer~Gem. Smilde (HR 25 april 1986, NJ 1986, 714).

Van der Meer kocht van de gemeente Smilde een perceel bouwgrond. Op
deze koop waren de gronduitgiftevoorwaarden van de gemeente van toe-
passing;deze waren opgenomen als onderdeel van de koopovereenkomst en
konden derhalve als privaatrechtelijke algemene voorwaarden worden
gekwalificeerd (en derhalve niet als publiekrechtelijke materiële wetge-
ving). Ecn van de bepalingen van deze gronduitgiftevoorwaarden luidde:

"(C) 6. Koper is verplicht, indien en zodra daartoe naar het oordeel
van het college de mogelijkheid aanwezig is, de te bouwen of ge-
bouwde woning te doen aanslui[en op een centrale an[enne-inrichting
en de deswege verschuldigde aansluitkosten en periodiek verschul-
digde bedragen te voldoen."

Artikel C7 bevatte een hierop aanslui[ende boeteclausule.
Van der Meer was het met dit beding niet eens, maar moest het wel
accep[eren, omdat de gemeente anders weigerde de bouwgrond aan hem
te verkopen. Niettemin bleef Van der Meer zich tegen deze clausule verzet-
ten. Hij begon tegen de gemeente een civiele procedure, waarin hij een
verklaring voor recht vorderde dat dit beding (in de bewoordingen van
de Hoge Raad) "in de overeenkomst tussen hem en de gemeente en~of
Recai - de rechtspersoon die de centrale antenne-inrichting exploiteerde
waarop Van der Meer zijn woning moest doen aansluiten - nie[ig is, al[hans
dat de gemeente en Recai di[ beding niet te goeder trouw jegens hem
mogen inroepen".
Rechtbank en Hof ontzegden aan Van der Meer zijn vordering, de Hoge
Raad huldigde echter een andere opvatting, althans wat het beroep op de
goede trouw betreft. Ons hoogste rechtscollege overweegt onder meer:

"Het antwoord op de vraag of het beroep op een beding in een
overeenkoms[ in strijd is met de gcede [rouw hangt af van de
waardering van [al van omstandigheden, zoals de omstandigheid dat
het gaat om een beding in algemene voorwaarden, de aard en de
overige inhoud van de overeenkomst waarin het beding voorkomt,

I
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de wederzijds kenbare belangen van pp, en hun maatschappelijke
positie en onderlinge verhouding",

waarna de Hoge Raad enige regels verder overweegt:

"Het gaa[ hier om een door een bceteclausule versterkt beding in
algemene voorwaarden dat de wederpartij, een natuurlijk persoon
die niet handelt in de uitcefening van een bercep of bedrijf, de in
beginsel onopzegbare verplichting oplegt met een derde - in dit
geval Recai - een overeenkomst te sluiten, waarbij de derde zich
tegen periodieke betaling verbind[ tot het geregeld dcen van ver-
richtingen, te weten het aansluiten en aangesloten houden van een
woning op een centrale antenne-inrichting en het leveren van sig-
nalen.

De gebruiker van algemene voorwaarden - en zeker een ge-
meente die ook bij het gebruik van algemene voorwaarden in over-
eenkoms[en naar het privaatrecht in het bijzonder rekening heeft
te houden met de belangen van burgers - handelt in strijd met de
goede trouw wanneer hij zich op een dergelijk beding bercept, tenzij
hij omstandigheden stelt en, zo nodig, bewijst waaruit volgt dai het
beding niet onredelijk bezwarend is en het bercep daarop derhalve
niet in strijd is met de gcede trouw.
Dergelijke omstandigheden zijn hier echter niet gesteld. Met name
kan een beding als he[ onderhavige niet zijn rechtvaardiging vinden
in de omstandigheden:
a. dat de gemeente met he[ beding "een te respecteren (algemeen)

belang" (r.o. 12) - het voorkomen van antennewouden - na-
streeft;

b. dat de wederpartij - hier Van der Meer - de vrijheid heeft het
beding al dan niet te aanvaarden (r.o. 16); en

c. dat Van der Meer "geen valabele redenen voor de beëindiging
van zijn aansluitverplichting opgeef[" (r.o. 20).

Ten aanzien van de positie van de Recai overweegt de Hoge Raad voorts:

"Nu de gemeente in strijd met de gcede [rouw handelt door zich
[egenover Van der Meer op het beding te beroepen, moet onder de
zich hier voordoende omstandigheden hetzelfde worden aangenomen
ten aanzien van Recai, die - naar in r.o. 27 lig[ besloten - moet
worden aangemerkt als derde te wier behceve het beding mede was
overeengekomen."

In Hooijen~Tilburgsche Hypotheekbank heeft de Hoge Raad de strekking
van deze overwegingen nader kunnen verduidelijken, in welk kader de
hiervoor genoemde afstemming tussen het Saladin~HBU criterium en het,

52



ten dele via de zwarte en grijze lijst gestandaardiseerde, NBW criterium
plaats vond.
In Hooijen~Tilburgsche Hypotheekbank gaf de Hoge Raad allereerst op-
nieuw aan, dat het antwoord op de vraag of een contractueel beding
strijdig is met de gcede trouw afhang[ van de waardering van tal van
omstandigheden. De Hoge Raad noemt hier:

- het gaat om een beding in algemene voorwaarden;
- de aard en de overige inhoud van de overeenkomst waazin het

beding voorkomt;
- de wederzijds kenbare belangen van partijen;
- hun maatschappelijke positie en onderlinge verhouding;
- de wijze waarop het beding deel van de overeenkomst is gewor-

den.
Strijd met de goede trouw moet weliswaar worden gesteld en bewezen,
maar onder omstandigheden is het, aldus de Hoge Raad, denkbaar dat
vermoed kan worden - behoudens tegenbewijs - dat in strijd met de gcede
trouw is gehandeld. Wat betreft algemene voorwaarden overweegt de Hoge
Raad in dit verband:

"Tevens kan het zich, in het bijzonder bij een beding in algemene
voorwaarden, voordoen dat het gaat om omstandigheden die zozeer
het beding zelf raken dat dit beding geheel of ten dele als onrede-
lijk bezwarend beschouwd moet worden en een bercep op dat beding
om die reden in s[rijd met de goede trouw komt. Een en ander kom[
tot uiting in HR 25 april 1986, NJ 1986, 714."

Di[ laatste arrest is Van der Meer~Smilde, dat ik hierboven heb bespro-
ken.
De Hoge Raad noemt hier als afzonderlijke afwegingsfactoren onder meer:

(1) de omstandigheid dat het gaat om een beding in algemene voor-
waarden én

(2) de wijze waarop het beding deel van de overeenkomst is geworden.
Deze nevenschikking is op zich zeker niet onjuist. Denkbaar is immers dat
over de tcepasselijkheid van algemene voorwaarden even zwaaz wordt
onderhandeld als over de essentialia van het contract. In veel gevallen,
echter, zullen de algemene voorwaarden toch op een wijze in het contract
worden geïncorporeerd die op gespannen voet staa[ met het model van
aanbod en aanvaarding. Met name zal dit het geval zijn, wanneer de
gebruiker van algemene voorwaarden ten aanzien van de gehele over-
eenkomst een~ "take it, or leave it"-benadering volg[. Er is in dat geval
nauwelijks sprake van een echte aanvaarding, nog afgezien van het feit
dat de wederpartij vaak nie[ volledig op de hoogte zal zijn van de inhoud
van de standaardbepalingen. De wijze van totstandkoming van de gebon-
denheid aan algemene voorwaarden blijkt in veel gevallen een, ten op-
zichte van het aanbod~aanvaardings-model, versnelde wijze van totstand-
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koming te zijn. In het NBW is dit laatste, getuige art. 6.5.2A.2, zeker
het geval. Volgens di[ artikel is immers een wederpartij ook dan aan de
algemene voorwaarden gebonden als bij het sluiten van de overeenkomst
de gebruiker begreep of mcest begrijpen dat zij de inhoud daarvan niet
kende.
Duidelijk is in ieder geval dat de wijze van totstandkomen van gebonden-
heid aan algemene voorwaarden en de inhoudstoetsing daarvan nauw met
elkaar samenhangen.

Het voldaan zijn aan de eisen van het model van aanbod en aanvaarding,

gebaseerd op de wederzijdse wil en he[ wederzijdse vertrouwen, blijkt niet

meer onder alle omstandigheden een rechtvaardiging te kunnen vormen voor

een (klakkeloze) aanvaarding als overeengekomen van de inhoud van de aldus

gewisselde verklaringen. In Van der Meer~Smilde blijkt wat daarvan de reden

kan zijn: Van der Meer aanvaardde de gronduitgiftevoorwaarden, maar daar is

dan ook werkelijk alles mee gezegd. Waarom trekt men dan niet de conclusie

dat de clausule geen onderdeel van de overeenkomst uiimaakt? De jurisprude-

ntie van de Hoge Raad biedt daartoe mogelijkheden (zie het al genoemde arrest

inz. Holleman~De Klerk).

Uitgangspunt voor he[ antwoord op de boven gestelde vraag is, mijns inziens,

dat de gebondenheid aan algemene voorwaarden in beginsel (puur pragmatisch)

als wenselijk wordt beschouwd, omdat deze voorwaarden in het maatschappelijk

verkeer een bijzonder belangrijke sociaal-economische functie vervullen (Vgl.

hieromtrent bij voorbeeld Rakoff, Contracis of adhesion: An Essay in Recon-

struction, Harv. L. Rev. 1983, p. 1174 e.v. en vgl. ook HR 21 november 1986,

NJ 1987, 946, inz. Leeuwensteijn~Swindak met betrekking tot [cepasselijkheid

van algemene voorwaarden in het onderling verkeer [ussen aannemers). Dit

gegeven zijnde, resteert slechts de inhoudstcetsing als correctief [en aanzien

van onereuze clausules. In he[ kader van deze inhoudstcetsing wordt met de

wijze waarop de overeenkomst is tot stand gekomen overigens, zoals opge-

merkt, terdege rekening gehouden.

De gebondenheid aan algemene voorwaarden is, aldus beschouwd, echter in

wezen geen gebondenheid meer gebaseerd op wilsovereenstemming (en dus
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indirect op het objectieve recht), maar een gebondenheid die rechtstreeks

gegrond is in he[ objectieve recht. Wilsovereenstemming is hier nauwelijks

meer een vereis[e. Het feit dat één partij algemene voorwaarden op de over-

eenkomst toepasselijk wil dcen zijn is, afgezien van mazginale instemming

door de wederpartij, voldoende. In zoverre zijn algemene voorwaarden, mate-

rieel bezien, gelijk komen te staan met het aanvullend recht dat mede de inhoud

van een overeenkomst uitmaak[.

De betekenis die in de huidige tijd tcekomt aan de wils-~vertrouwensleer
is, wat algemene voorwaarden betreft, marginaal. De overeenkomst tussen
de contractspartijen in de casus leidend tot het arrest Van der
Meer~Smilde, bij voorbeeld, wordt weliswaar door de algemene voorwaar-
den van de gemeente Smilde beheerst, maar niet op grond van het over
en weer onistane vertrouwen dat deze voorwaazden integraal zullen gelden.
Zij binden, omdat naar het objectieve recht de tussen partijen bes[aande
rech[sbetrekking de gehoudenheid met zich brengt tot wat in casu de
gronduitgiftevoorwaarden bepalen. Zulks, gegeven de wens van één der
partijen algemene voorwaazden van toepassing te doen zijn, gekoppeld
aan het sociaal-economisch belang dat aan het gebruik van standaardclau-
sules in het algemeen toekomt. Voorzover gemeenschapsnormen (normen~
van het objectieve recht derhalve) zich echter tegen de inhoud van de
aldus vooralsnog vastgestelde gehoudenheid verzetten, vervalt deze.
Deze gehoudenheid aan hetgeen in algemene voorwaarden is bepaald, voldcet
aan de klassieke omschrijving van het begrip verbintenis, te weten een
rechtsplicht waar een subjectief vermogensrecht tegenover staat (vgl.
Asser-Hartkamp I, nr. 6 e.v.), maar zij is niet louter een verbintenis uit
overeenkomst. Het is weliswaar de (marginale) partijwil die algemene
voorwaarden tot onderdeel van de overeenkomst maakt, maar de algemene
voorwaazden zelf zijn daarmee nog geen contractuele verbintenissen. Juist
omdat deze standaardbepalingen bedceld zijn voor gebruik in tal van
contracten, krijgen deze bepalingen een objectiefrechtelijk karakter. Terecht
mijns inziens merkt Bregstein in zijn rede 'De Beteekenis der wilsovereen-
stemming voor de uitlegging van overeenkomsten' (Rotterdam, 1935; ook
opgenomen in zijn V.W. I, 1960, p. 175 e.v., p. 195 e.v.) dan ook op dat
de gelding van standaardtermen op de wil van partijen berust, maar dat
de betekenis van deze termen losgedacht mcet worden van deze wil. T.a.p.
p. 195~6 zeg[ hij hierover:

"Deze bepalingen (inhoud van hypotheekakten, standaardclausules als
f.o.b., beurscondities, in de internationale handel gebruikelijke stan-
daazdformulieren, J.v.E.) bezitten hetzelfde karakter als die van
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aanvullend recht, met dit verschil, dat partijen er nadrukkelijk naaz
moeten verwijzen, willen zij tcepasselijk zijn. Het zijn gereedlig-
gende normen, die slechts ingeschakeld behoeven te worden.
Dit heeft voor de interpretatie zeer belangrijke gevolgen! De geza-
menlijke bedceling van partijen speelt hier geen rol! Deze bepalingen
zijn geheel te interpreteren als bepalingen van objec[ief recht."

Enige alinea's verder neemt Bregs[ein een vergelijkbaar standpunt in ten
aanzien van door één partij geformuleerde standaardbepalingen. Ook deze
bepalingen mceten los van de interne bedcelingen worden uitgelegd. De
juistheid van deze opvatting van Bregstein, door hem, als vermeld, reeds
in 1935 naaz voren gebracht, werd door de ontwikkelingen in rechtspraak
en wetgeving, zo heb ik getracht aan te tonen, alleen maar bevestigd.
De l~oge Raad heeft echter recentelijk een azrest gewezen dat genoemde
ontwikkelingen vooralsnog lijkt stop te zetten. Het betreft HR 12 mei
1989, NJ 1989, 613 (Reco~De Staat). Hierin spreekt de Hoge Raad uit dat
de UAV (Uniforme Administratieve Voorwaarden voor de uitvoering van
werken), die tcepasselijk zijn op veel aannemingscontracten waarbij de
Staat paztij is, geen "recht" zijn in de zin van art. 99 Wet RO. De Raad
overweegt in dit verband:

"3.1.1. Onderdeel 1 klaagt vooreerst over 's hofs uitleg van par. 46
lid 7 UAV.
De klacht stuit af op het bepaalde in art. 99 Wet RO. De UAV
behelzen immers slechts algemene voorwaarden welke de pp. op wier
overeenkomsten zij van toepassing zijn, niet binden krachtens de in
de Ned. Staatscourant gepubliceerde ministeriële beschikking, waarbij
zij zijn vastgesteld maar doordat zij, kort gezegd, zijn overeen-
gekomen."

Dat de UAV zijn overeengekomen is, redenerend vanuit het klassieke
contractenrecht, inderdaad een afdoende azgument om te concluderen dat
het hier niet om "recht" in de zin van art. 99 RO gaat. Maar "overeen-
komen" heeft thans een inhoud gekregen die, naar mijn mening, met de
klassieke inhoud van deze term bepaald op gespannen vcet staat. Het
gaat hier toch, zoals Bregstein al zei, om "gereedliggende normen, die
slechts ingeschakeld behceven te worden". Van onderhandelings- en con-
tractsvrijheid is hier nauwelijks sprake meer. Bovendien zou, juist bij
algemene voorwaarden als de UAV, die bijzonder vaak op aannemingsover-
eenkomsten van tcepassing zijn, waarbij de overheid paztij is, uniforme-
rende interpretatie door de Hoge Raad heel zinvol kunnen zijn.

De tendens dat de gelding van de inhoud van een overeenkomst mede afhangt

van een waardering van de wijze van totstandkoming daarvan kan men ook
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terugvinden in HR 14 december 1973, NJ 1974, 127 (De Boer en Den Hartog~-

Wittenberg). Niet helemaal duidelijk is of he[ hier ook ging om een standaard-

contract, al is dit wel waarschijnlijk.

Deze uitspraak vormt eens te meer een aanwijzing voor de richting waarin de

grens tussen (klassiek bezien) verbintenisen uit contract en verbintenissen uit

de wet verschuift. Het belang van de, ten opzichte van de door wilsovereens-

temming ontstane "autonome" verbintenissen, als "heteronoom" aan te duiden

verbintenissen uit de we[ (meer algemeen gesproken: gemeenschapsnormen) neemt

duidelijk toe.

Beide tendensen hangen ook samen. Inhoudstoetsing vooronderstelt het bestaan

van aan het contract heteronome (gemeenschaps)normen en wat is vanzelfspre-

kender dan, indien de toetsing negatief uitvalt, zoals op grond van de wijze

van tots[andkoming van de au[onome normen, de daardoor ontstane contractuele

leemte op te wllen door deze zelfde heteronome normen?

De casus in De Boer en Den Hartog~Wit[enberg was de volgende. Witten-
berg huurde door bemiddeling van De Boer en Den Hartog makelaars o.g.,
een bedrijfsruimte, te weten een café. In verband me[ de leeftijd van
hemzelf en van zijn echtgenote wilde Wittenberg het cafébedrijf over-
dragen aan Nagtegaal. Een dergelijke in ~e plaatsstelling is, onder zekere
voorwaarden, door de rechter mogelijk op grond van het dwingendrech-
telijke ar[. 1635 BW. In de procedure was vooral van belang lid 3 van
di[ artikel, luidend: "De rechter kan aan de machtiging voorwaarden
verbinden of daarbij een last opleggen", zulks in het lich[ van de navol-
gende clausule uit de huurover tussen Wittenberg en Den Boer resp. Den
Hartog: "Indien huurder me[ toestemming van verhuurder, c.q. me[ mach-
tiging van de rechter, zijn bedrijf aan een derde overdraagt, c.q. een
derde in zijn plaa[s als huurder wordt ges[eld, verplicht huurder zich
l001o van de overdrach[ssom aan verhuurder [e betalen." Is de rechter bij
de toepassing van lid 3, gebonden aan (anders gezegd: verplicht te ver-
oordelen conform) deze clausule?
Kantonrechter (overigens niet op de hoogte van de clausule, echter over-
wegend naar aanleiding van een verzoek van verhuurder om te beslissen
als, naar later bij de Rechtbank bleek, overeengekomen in het huurcon-
tract) en Rechtbank weigeren dit.
Beide menen dat de economische rechtvaardiging van de clausule met
name is komen te vervallen, doordat de geldende huurprijs overeenkomt
met de marktwaarde, waardoor niet meer gezegd kan worden dat de huurder
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bij overdrach[ van de huur een fictieve goodwill in de schoot krijgt
geworpen.
Voorts overwoog de Rechtbank - en deze overweging vormt de directe
aanleiding van de uitspraak van de Hoge Raad, aangezien de P.-G. met
name hiertegen cassatie in het belang der wet instelt -:

"Art. 1635 BW geeft de rechter de bevcegdheid aan een mach[iging
totin de plaatssielling van een huurder voorwaarden te verbinden of
daarbij een last op te leggen. Deze bevcegdheid is discretionair en
onafhankelijk van wat partijen ter zake zijn overeengekomen."

De Hoge Raad overweegt:

"Dat uit het geheel van deze bepalingen (te weten de leden 1-3 van
art. 1635 BW, J.v.E.) volgt dat niet alleen de bevcegdheid van de
huurder om de bedoelde machtiging te vragen bij overeenkomst niet
kan worden uitgesloten of aan beperkingen onderworpen, maar da[
zulks ook geldt voor de vrijheid van de rechter om binnen de hem
door de wet gestelde grenzen te beslissen op het verzoek alsmede
over de aan een eventuele machtiging te verbinden voorwaarden of
lasten; dat met deze vrijheid niet te verenigen is dat een bij de
huurovereenkoms[ bedongen voorwaarde of last -daaronder begrepen
een verplichting voor de huurder tot betaling van een geldsom in
geval van huuroverdracht - de rechter bij zijn beslissing omtrent
de aan de machtiging te verbinden voorwaarden of lasten zou kunnen
binden;
dat deze vrijheid de bevoegdheid voor de rechter meebrengt, het
door pp. dienaangaande overeengekomene ter zijde te stellen, wan-
neer het onder de gegeven omstandigheden onredelijk zou zijn daaraan
uitvoering te geven; dat voor de bepaling van zijn oordeel hierover
in het óijzonder van belang kunnen zijn de wijze waarop het beding
tot stand is gekomen, de reden waarom het in de overeenkomst
werd opge~:omen, de inhoud van het óeding en eventuele veranderingen
in de omstandigheden sedert de totstandkoming van de overeenkomst."
(curs. van mij, J.v.E.)

G.J. Schol[en meent, in zijn noo[ onder he[ arrest, dat de Hoge Raad het
hier aan de orde zijnde contractsbeding als een zogenaamd 'zwak' beding
heeft gekwalificeerd. Naast de scala van sterke tot zwakke wettelijke
regels bestaat een soortgelijke scala van contractuele regels, aldus
Scholten. Zijns inziens is het de goede trouw die het beding inperkt,
waardoor het 'zwak' is. Dit betekent z.ijns inziens dat

"de causa zwak is, de causa in de technisch-juridische zin van art.
1371 dat een overeenkomst zonder oorzaak krachteloos doet zijn of
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het daaz nu gaat om oorzaak van de overeenkomst of van de verbin-
[enis uit overeenkomst. Want in de causa-eis wordt verdisconteerd
dat de maatschappij positieve rechtswaarde aan de inhoud van de
overeenkomst of de verbintenis uit overeenkomst hecht. Er is geen
rechtsgeldige overeenkomst als dit oordeel is "ongeoorloofd", er is
een tussenvorm als het is "onvoldcende, hcewel niet niets" zo bij
spel en weddenschap, en, wederom, er is geen geldige overeenkomst
als dat oordeel is, géén rechtswaarde, zo bij zgn. afspraken uit het
"gezellige leven". Welnu hier is dat oordeel, blijkens art. 1635 zoals
zo fraai door de HR uitgelegd, wel enige rechtswaarde maar zwakke "

De gebondenheid aan de clausule tot het betalen van de 10 0lo is, dit ben
ik met GJ. Scholten eens, een "zwakke" gebondenheid. Ik zou dit echter
niet zozeer op een zwakke causa terug willen vceren, als, meer algemeen; '~
op de toenemende betekenis van gemeenschapsnormen voor de contractuele I
verhouding. Het gaat er immers om of de rechter, in het kader van azT.---~
1635 BW, meent dat het onder de gegeven omstandigheden onredelijk zou
zijn aan de be[reffende clausule uitvcering te geven. Dit is een ten opzichte
van het contract externe toets. Om de hantering daarvan te vergemakke-
lijken, heeft de Hoge Raad een viertal afwegingsfactoren geformuleerd.
Een van deze factoren is de wijze waarop het beding is totstandgekomen,
terwijl een andere factor de inhoud van het beding is. We zien hier in
wezen hetzelfde gebeuren als in andere gevallen, waarin algemene voor-
waazden op hun inhoud worden beoordeeld. Het is de wil van partijen,
waardoor het beding in de overeenkomst wordt geïncorporeerd, maaz
daarmee is nog niet gezegd dat het beding op dezelfde vcet behandeld
wordt als ieder ander contractueel beding. De aan het contract heteronome
norm van art. 1635 BW, en de hiermee d'uect samenhangende redelijkheids-
toets, bepalen uiteindelijk de gelding van de clausule. We zagen dit overi-
gens al eerder, en wel in het kader van het hierboven aan de orde gestelde
algemene probleem betreffende de grondslag van de binding aan, en de
inhoudelijke beoordeling van, standaardvoorwaarden. Het is de (marginale)
wil van partijen die tot binding aan de algemene voorwaarden leidt, maar
daarmee is nog niet gezegd dat deze voorwaarden binden als de verder
tussen partijen overeengekomen bedingen. De gelding wordt bepaald aan
de hand van een externe maatstaf: naaz huidig rech[ redelijkheid en
billijkheid en naaz nieuw recht afd. 6.5.2A. In beide gevallen, de 10 qo
clausule uit De Boer en Den Hartog~Wittenberg en de algemene voorwaaz-
den, wordt de te hanteren redelijkheidstcets voorts nader genormeerd
door afwegingsfactoren.

Laat ik mijn conclusies ten aanzien van deze paragraaf samenvatten. In de

eerste plaats blijkt er een toenemende behcefte te bestaan om in algemene

P
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voorwaarden voorkomende bedingen (met name exoneratieclausules) aan een

inhoudstoets te onderwerpen. Daarbij bestaat een voorkeur voor gevalsgerichte

toetsing aan redelijkheid en billijkheid aan de hand van afwegingsfactoren.

In de tweede plaats blijkt een van deze afwegingsfactoren de wijze van tot-

standkomen van de overeenkomst [e zijn. Ontstaansfase en inhoud blijken

wederkerig op elkaar betrokken te worden. De reden daarvan is da[ bij over-

eenkomsten waarop algemene voorwaarden van tcepassing zijn vaak wel for-

meel, maar niet materieel voldaan wordt aan het model van aanbod en aan-

vaarding, hetgeen mede als de oorzaak van de bezwarende inhoud van deze

voorwaarden wordt gezien.

Ten derde kan, wat betreft de binding aan algemene voorwaarden als zodanig,

worden geconcludeerd dat deze voorwaarden in wezen op dezelfde wijze onder-

deel van de overeenkomst worden als aanwllend recht. Echter met dien ver-

stande, da[ als correctief een verscherp[e inhoudscontrole plaats vindt omdat

het hier veelal gaat om eenzijdig vastgestelde bedingen.

De grondslag van de gebondenheid aan algemene voorwaarden en de
gebondenheid aan de in art. 6.5.1.2 NBW geïntroduceerde s[andaardrege-
ling, die als aanwllend recht op een overeenkomst toepasselijk is, ver-
schilt naar mijn mening dan ook niet principieel. Een standaardregeling
wordt opges[eld in wederzijds overleg tussen gebruikers en hun wederpar-
tijen en de vaststelling, wijziging en intrekking daarvan wordt nie[ van
kracht tot zij bij KB is goedgekeurd en in de Nederlandse Staatscourant
is afgekondigd. Een dergelijke regeling val[ buiten he[ toepassingsgebied
van afd. 6.5.2A. Haar inhoud wordt, met andere woorden, niet nader
getoetst, gegeven de wijze van totstandkoming van de standaarbepalingen.
Uitgaande van de zojuist verdedigde grondslag van de binding aan alge-
mene voorwaarden meen ik, dat - in ieder geval landelijk algemeen ge-
bruikte -algemene voorwaarden, zoals de algemene bankvoorwaarden, net
als de standaardregeling, als "recht" in de zin van art. 99 RO zouden
kunnen worden gekwalificeerd en als zodanig door de Hoge Raad aan een
inhoudelijke toets zouden kunnen worden onderworpen. Maar, ik merkte
het reeds op naar aanleidíng van HR 12 mei 1989, NJ 1989, 613 (Reco~De
Staat), de Hoge Raad wil deze weg (vooralsnog?) niet inslaan
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7. Crediteursverzuim

Nadat in de vorige paragrafen enkele contractenrechtelijke leerstukken aan de

orde zijn gesteld, die in he[ klassieke contractenrecht worden gerekend tot

vraagstukken met betrekking tot de ontstaansfase van een contract, zal ik in

deze en de beide volgende paragrafen ingaan op vraagstukken die men tradi[io-

neel meer tot de uitvoeringsfase van een contract rekent.

Deze tweedeling is mijns inziens kunstmatig. Hetgeen in de onts[aansfase
van een contract is gebeurd beïnvloed[ de gehcle rech[sbetrekking, nie[
alleen wat betreft de inhoud, maar evenzeer wat betreft de uitvoering van
het overeengekomene. De tendens, om een voorbeeld te noemen, dat
algemene voorwaarden nader inhoudelijk worden getoetst, vindt - het
kwam in de vorige paragraaf aan de orde - zijn grondslag in de wij-r.e
van totstandkomen daarvan.

In het klassieke contractenrecht heeft de crediteur een recht op de prestatie,

maar geen plicht om deze in ontvangst [e nemen. Me[ ui[zondering van het

geval dat dit laatste is overeengekomen, maar dan is de crediteur in zoverre

tevens debiteur. Dit hangt samen met de vrijheidsgedachte, die het klassieke

contractenrecht kenmerkt: een crediteur heeft een recht, geen plicht. Toch

zijn er aan crediteursverzuim zekere rechtsgevolgen verbonden, omda[ in een

dergelijke situatie belangen van de debiteur ernstig kunnen worden geschaad.

Het crediteursverzuim schijn[ overigens, te oordelen aan de hand van gepu-

bliceerde jurisprudentie van de Hoge Raad, in de prak[ijk tot weinig proble-

men aanleiding te geven.

Als 'standaard'-arresten van de Hoge Raad kunnen genoemd worden HR
18 juni 1926, NJ 1926, 1078 (Spoorwegkamp Andruicq) en HR 17 juni 1949,
NJ 1949, 544 (AKU~Stalen S[eiger). Naar aanlciding van arL 1638d BW,
dat een we[[elijke regeling van het crediteursverzuim in het kader van de
arbeidsovereenkomst bevat, in geval de werkgever door "eigen schuld" of
een "hem persoonlijk betreffende toevallige verhindering", van de arbeid
van zijn werknemer geen gebruik kan maken, heeft de Hoge Raad zich
enkele jaren geleden uitgesproken (HR 7 mei 1976, NJ 1977, 55 inz De
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Schelde III). Omdat dit laats[e arrest sterk is beïnvlced door deze so-
ciaalrechtelijke wetsbepaling, laat ik dit arrest hier verder rusten.

Alvorens echter de standaardarresten te bespreken een enkele algemene opmer-

king vooraf. De literatuur betreffende crediteursverzuim benadrukt in de eerste

plaats het principiële verschil tussen crediteursvercuim en debiteursverzuim.

Nie[temin pleegt de crediteur in verzuim soms tevens wanprestatie, maar dan

als debiteur van bij voorbeeld een afnameverbintenis.

Ter verklaring van (feitelijke en~of juridische) gehoudenheid van de crediteur

om mee te werken aan de nakoming van de verbintenis door de debiteur, resp.

van de gehoudenheid tot vergceding van kosten die de debiteur als gevolg van

het crediteursverzuim maakt, alsmede ter verklaring van de door crediteursver-

zuim gewijzigde risicoverdeling [ussen partijen, vertoont de literatuur een

bonte veelheid van opvattingen. Een dergelijke scala van opvattingen kan men

ook constateren wat betreft de afgrenzing van crediteursverzuim ten opzichte

van de hiermee verwante leerstukken creditewsovermacht en onmogelijkheid

van rechtsuitcefening, evenals de rechtsgevolgen die daaraan zouden mceten

worden verbonden.

Crediteursverzuim wordt in art. 6.1.7.1 NBW als volgt omschreven:

"De schuldeiser komt in verzuim, wanneer nakoming van de verbin-
tenis verhinderd wordt doordat hij de daartce noodzakelijke mede-
werking niet verleent of doordat een ander beletsel van zijn zijde
opkomt, tenzij de oorzaak van verhindering hem niet kan worden
tcegerekend."

: Dit "verzuim" van de schuldeiser is geen wanprestatie: de gevolgen van
het handelen van de schuldeiser, betreffen hem als actief-zijde van de
verbintenis; alleen aan de passief-zijde kan sprake zijn van wanprestatie.
Dit sluit echter bepaald niet uit dat veel gevallen van crediteursverzuim
tevens wanprestatie opleveren, omdat de crediteur door de nakoming van
de zijde van de debitew te verhinderen, tevens een plicht schendt, waar-
door hij (bezien vanuit de passief-zijde van een andere verbintenis) uit
wanpresta[ie aansprakelijk wordt. In een dergelijk geval zullen de gevol-
gen van wanpresta[ie prevaleren, aangezien deze het meest verstrekkend
zijn. Ten aanzien van de door crediteursverzuim tussen partijen gewijzig-
de risicoverdeling (vgl. art. 6.1.7.7 NBW) ligt dit echter anders. Deze
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wijziging is dermate ingrijpend, dat op dit pun[ de regeling van het
creditewsverzuim prevaleert. De Parl. Gesch. Bcek 6 NBW spreekt zich
op dit punt niet uit. Zie voor een enigszins andere opvatting Streefkerk,
Opschortingsrechten en schuldeisersverzuun, 1987, nr. 32, die hier pleit
voor cumulatie en alternativiteit.
Dcet zich een geval van creditewsverzuim voor (de vereisten vindt men
overzichtelijk gerangschikt en besproken in o.a. Asser-Hartkamp I nr. 283
e.v.) dan tracht men allereerst na te gaan of er voor de crediteur geen
gehoudenheid tot meewerken bestaat. Deze kan haar grond vinden in de
overeenkomst of in de wet (de gehoudenheid is in deze beide gevallen een
verbintenis) en in redelijkheid en billijkheid, waarbij de vraag rijst of in
dit laatste geval dan sprake is (1) van een door de aanvullende werking
van redelijkheid en billijkheid ontstane verbintenis (zo, Ruitinga, Ontbin-
ding van overeenkomsten wegens wanprestatie naar Nederlandsch en Fransch
recht, diss. Amsterdam, p. 34 e.v.), (2) van een ongeschreven rechtsplicht,
welker schending tot aansprakeójkheid uit onrechtmatige daad leidt, of
(3) van een Obliegenheit. Denkbaar is ook nog dat men rechtstreeks een
ongeschreven zorgvuldigheidsnorm tot medewerking aanneemt, of zonder
meer van een Obliegenheit spreekt (zo Hofmann~Van Opstall, 1976, p.
50).
De rechisgrond van crediteursverzuim zonder daarmee gepaard gaande
wanprestatie blijft met dit alles echter in het onzekere. Door Streefkerk,
Opschortingsrechten en schuldeisersverzuim, 1987, nr. 32 is verdedigd, dat
de gevolgen van het creditewsverzuim zijn te vergelijken met schade-
vergceding bij rechtmatige daad. Deze benadering rcept het bekende pro-
bleem op, of het spreken van aansprakelijkheid op grond van rechtmatige
daad niet in wezen een woordenspel is, gegeven dat - hce men het ook
wendt of keert - de daad kennelijk minder rechtmatig is dan zij lijkt.
Wat hier ook van zij, binnen het klassieke contractenrecht biedt mijns
inziens het leerstuk van de Obliegenheiten een gcede verklaring van de
rechtsgevolgen van een "zuivere" mora creditoris casus: er bestaat geen
aanspraak op nakoming van de Obliegenhei[ tot medewerking jegens de
creditew; schending brengt hem echter wel in een nadeliger positie. In
gelijke zin Schut, Crediteursovermacht en billijkheid, in: Gced en Trouw
(Van der Grin[en bundel), 1984, p. 71 e.v., p. 74.
Soms bevat de wet een bijzondere regeling met betrekking tot de rechts-
gevolgen van creditewsverzuim, die kan afwijken van de daaraan verbon-
den gebruikelijke rechtsgevolgen. Gencemd kunnen worden art. 7.1.6.1
NBW (koop), dat in afwijking van art. 6.1.7.3 ontbinding mogelijk maakt,
"indien de aflevering van een rcerende zaak op een bepaalde dag essen-
tieel is en op die dag de koper niet in ontvangst neemt" en art. 1638d
BW (arbeidsovereenkomst), waarover o.a. Zonderland, Recht en plicht bij
staking en [egenstaking, 1974, p. 118 e.v.
Zie, ten slotte, met betrekking tot de afgrenzing van creditewsverzuim
ten opzichte van creditewsovermacht en onmogelijkheid van rechtsuit-
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oefening Streetkerk, t.a.p. nr.37 (alwaar ook een overzicht wordt gegeven
van de verschillende opvattingen) en hetgeen hierna wordt opgemerkt
met betrekking tot het AKU~Stalen Steiger arrest.

Dit zoeken naar ontstaansgrond, inhoud en rechtsgevolgen van de gehoudenheid

mee te werken aan de nakoming van een verbintenis door dë debiteur, doet,

samengevat, een inmiddcls vertrouwd beeld ontstaan van het zoeken naar een

in conereto gerechte oplossing aan de hand van een veelheid van, deels met

clkaar [egenstrijdige, theore[ische opvattingen. Ik verwijs hier naar de discus-

sie die ontstaan is over de grondslag van de schadevergoeding bij afgebroken

onderhandelingen.

Zo wijst de M.vA. vijfde gedeelte Inv. wet NBW p. 64~5 mijns inziens
terecht op een zekere mate van parallellie tussen de grondslag van dc
kos[envergoeding bij afgebroken onderhandelingen (in het kader van het
voorstel tot invoering van art. 6.5.2.8a) en crediteursverzuim (artt. 6.1.7.3
en 6.1.7.6). In beide gevallen vindt immers vergoeding van schade plaats
in een situatie, waar dit vanuit klassiek ui[gangspunt eigenlijk niet kan.
Er is immers noch sprake van schending van een contractuele plicht,
noch van een ongeschreven zorgwldigheidsnorm. Voorts kan bij beide
leerstukken het geschetste beeld - een veelheid van opvattingen, ter
verklaring van deze schadevergoedingsplicht - worden waargenomen. In
bcide gevallen gaat het in wezen om de vraag: welke zijn, gegeven een
bestaande rechtsbetrekking tussen partijen, de daaruit voortvbeiende
gehoudenheden? Iedere rechtsbetrekking vind[ haar nadere concretisering
nie[ alleen in het door partijen overeengekomene, maar ook ín de normen
van redelijkheid en billijkheid en, zo men wil, maatschappelijke zorgvul-
digheid, welke dc rechtsbetrekking in al haar aspecten en fasen door-
drenkt.

De arresten inzake Spoorwegkamp Andruicq ( HR 18 juni 1926, NJ 1926, 1078)

en AKU~Stalen S[eiger (HR 17 juni 1949, NJ 1949, 544) vormen cen goede

adstructie van de moeilijkheden die men, vanuit het klassieke contractenrecht,

ondervindt bij het zoekcn naar een theoretische grondslag voor de rechtsge-

volgen van crediteursverzuim. Tegelijkertijd echter geven zij ook de richting
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aan, waarin een de bestaande theorieën overkcepelende oplossing kan worden

gevonden.

In de casus betreffende het Spoorwegkamp Andruicq deden zich de vol-
gende feiten voor. Cavroy et Hughes (een Franse handelsvennootschap)
had aan de Amsterdamsche Export en Import Maa[schappij (hierna te
noemen: Amexirna) een aantal locomotieven en wagons, alsmede een hoe-
veelheid reservedelen verkocht, welke aanwezig waren in het spoorweg-
kamp [e Andruicq. Omda[ de koper de goederen weigerde af te nemen en
te be[alen en de verkoper verplicht was het terrein [e ontruimen, terwijl
het materiaal tevens in waarde achteruit ging, verzocht de verkoper aan
de Franse rechter de benoeming van een sequester en toestemming tot
verkoop van de gcederen door deze. De wagons werden daarop verkocht,
de verkoop van de locomotieven stond te gebeuren. De opbrengst werd
door Cavroy et Hughes ter beschikking van Ame~rima gehouden.
Amexima stelde zich op het standpunt dat zij onder deze omstandigheden
niet meer hoefde [e betalen, omdat de verkoper zich in de onmogelijkheid
had gesteld om te leveren.
De Hoge Raad overweegt naar aanleiding hiervan:

"da[ Cavroy 8t Hughes, nadat zij Ameacima tot de afneming der goede-
ren, die te harer beschikking waren gesteld, had gesommeerd, onge-
twijfeld ontvankelijk was in hare vordering to[ betaling daarvan;
O. dat hierin geen verandering werd gebracht, doordien zij daarna in
kort geding van den ter plaatse bevoegden rechter bevelen uitlokte
als in de medegedeelde overwegingen der Rechtbank en in 's-Hofs
arres[ omschreven.
dat toch die maatregelen het doel en de strekking hadden om onder
de gegeven omstandigheden naar goedc trouw en billijkheid op zood-
anige wijze aan den leveringsplicht te voldoen, als in redelijkheid
van Cavroy ót Hughes kon worden gevorderd, in verband met de
onwillige houding van Ame3cima om [ot de haar aangeboden levering
mede te werken, zoodat Cavroy 8c Hughes, waar zij zich volgens de
bevelen van den rechter gedroeg, niet geacht kan worden in haar
leveringsplicht te zijn te kort geschoten;"

De casus laat cen zuiver geval van crediteursverzuim zien: de koper~cre-
di[eur weigert de afname van de goederen, waartoe hij noch contractueel,
noch anderszins verplicht is. Vanuit de klassieke theorie leidt dit [ot de
conclusie dat (a) de verkoper~debiteur in overmacht komt te verkeren en
(b) deze de goederen in consignatie kan geven (art. 14~0 BW e.v.), indien
deze zich in Nederland hadden bevonden. De plicht van de koper om de
koopsom te betalen blijft door dit alles echter onverlet.
De Hoge Raad neemt ech[er tevens aan dat "naar goede trouw en billijk-

65



heid" de genomen maatregelen gerechtvaardigd waren. In de onderlinge
verhouding van verkoper en koper, had de verkoper onder deze omstan-
digheden de bevcegdheid aan de leveringsplicht te voldcen, zoals in
redelijkheid kon worden gevergd. De tussen partijen bestaande rechtsbe-
trekking schept in casu derhalve geen afnameplicht aan de zijde van de
koper, maaz een óevoegdheid aan de zijde van de verkoper, die zijn
contractuele gehóu~enheid jegens de koper nader bepaalt. Of deze be-
vcegdheid ook een gehoudenheid van de verkoper inhoud[ om te handelen,
zoals hij gehandeld heeft, zegt de Hoge Raad nie[, al is dit wel denkbaar
in het kader van een verpGchting tot schadebeperking, indien de koper
een afnameplicht niet zou nakomen. De contractuëlëPg~óé3e trouw (rede-
lijkheid en billijkheid) is hier derhalve geen bron van gehoudenheid, maar
een bron van bevoegdheid.
Dé oplóssing van de Hoge Raad laat zich vanuit een klassieke gedach-
tengang mceilijk verklaren. Daarin is immers het uitgangspunt, ik merkte
het al op, dat de crediteur een recht heeft eq~een plicht. Hij is vrij de
prestatie al dan niet te aanvaardén. Wordt hem dêze vrijhëid ontnomen,
wa[ hier gebeurde, dan wordt het uitdrukkelijk overeengekomene ter
zijde gesteld. Dit klemt te meer, wanneer men zich realiseert dat de
Hoge Raad in ditzelfde arrest de derogerende werking van redelijkheid
en billijkheid (voor die tijd: opnieuw) afwijst. Meijers wijst daar ook op
in zijn noot onder het arres[. Stellen dat hier sprake is van de "aanvul-
lende werking" van redelijkheid en billijkheid is het begrip "aanvullend"
een wel zeer ruime inhoud toekennen. Het centraal stellen van de rechts-
betrekking, als boven aangegeven, lost de theoretische puzzle ec [~~ërop
een eenvoudige manier op en laat alle ruimte voor buitengewoon prak-
tische uitkomsten, als destijds in Spoorwegkamp Andruicq door de Hoge
Raad geaccepteerd. Men kan dan de gehele verhouding, zoals deze zich
in de [ijd [ussen partijen heeft ontwikkeld, in ogenschouw nemen bij de
bepaling van de gehoudenheden die daaruit voortvloeien. Het contract is
in deze ontwikkeling een belangrijk moment; daarnaast kunnen ook latere
gebeurtenissen belangrijke momenten zijn, zoals in casu een weigering
om af te nemen.
Het tweede arrest dat ik in het kader van deze paragraaf inz. crediteurs-
verzuim aan de orde wil stellen is AKU~Stalen Steiger, dat echter - zo
zal hierna blijken - uiteindelijk géén geval van crediteursverzuim betrof.
Niettemin kan aan de hand van dit arrest een gced flverzicht worden
gegeven van de vele problemen die zich op en rond di[ gebied voordoen.
AKU had in 1944 van Stalen Steiger steigermateriaal gehuurd. Dit ma[eri-
aal bevond zich op de [erreinen van AKU aan de Kleefse Waard te
Arnhem. Van 1 oktober 1944 tot 1 juni 1945 kon AKU van de steigers
geen gebruik maken, omdat de beze[ter Arnhem had geëvacueerd en zich
op het standpunt stelde dat de te Arnhem achtergelaten gcederen oor-
logsbuit vormden.
AKU weigerde aan Stalen Steiger over deze periode van acht maanden de
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overeengekomen huurprijs te betalen. Volgens de Hoge Raad was deze
weigering niet gegrond:

"dat voor de beantwoording der vraag, of het gemis van het genot
van een gehuurde zaak - tengevolge van een oorzaak buiten hettoe-
doen van huurder en verhuurder gelegen - medebreng[, dat de huur-
der van de verpGchting to[ óuurbetaling bevrijd wordt, te onder-
scheiden valt of het verlies van het huurgenot zijn oorsprong vindt
aan zijde van den verhuurder, die door enig toeval verhinderd is
geworden zijn verplich[ing na te komen om den huurder het rus[ig
genot van het verhuurde te dcen hebben, dan wel of de oorzaak
van de genotsderving is gelegen aan zijde van den huurder zelf, die
in de onmogeGjkheid is komen te verkeren om van zijn recht op
huurgenotgebruikte maken;
dat indien het eerste geval aanwezig is, de regel geldt - welke ook
ten grondslag ligt aan de bepaling van art. 1589 B.W., betreffende de
gevolgen van het door enig tceval geheel of gedeeltelijk teniet gaan
van een verhuurd onrcerend goed -, dat, indien bij een wederkerige
overeenkomst de ene partij door overmacht verhinderd is te praes-
[eren, ook de wederpartij (in het hier veronderstelde geval: de
huurder) van zijn verplichting is ontslagen;
dat indien zich voordoet het in de tweede plaats veronderstelde
geval, waarin de huurder door enig tceval verhinderd is in de uitce-
fening van het huurgënót, de huurder alleen dàn van zijn verplich-
ting tot huurbetaling word[ bevrijd wanneer de tcevallige verhinde-
ring niet is tce te schrijven aan hem persoonlijk betreffende om-
standigheden."

De Hoge Raad concludeert vervolgens dat zich hier het in de tweede
plaats veronderstelde geval voordoet en in casu AKU als huurder het
risico van gederfd huurgenot dient te dragen. AKU~Stalen Steiger betreft
dan ook geen geval van crediteursverzuim, maar van onmogelijkheid van
rech[suitcefening (vgl. in gelijke zin Houwing in zijn noot onder het
arrest en Streefkerk, t.a.p., nr. 35)
Men kan hier, zo vat ik het arrest samen, derhalve de volgende vragen
onderscheiden:
(1) is de [e verrichten pres[atie al of niet toerekenbaar niet- nagekomen

(m.a.w. is er sprake van debiteursverzuim resp. debiteursovermacht)?
(2) vindt de niet-tcerekenbare niet-nakoming haar grond in een al of

niet tcerekenbare verhindering aan de zijde van de crediteur (m.a.w.
is er sprake van crediteursverzuim resp. credi[eursovermacht)?

(3) of dcet zich het geval voor dat de crediteur verhinderd is het volle
genot te hebben van de nagekomen prestatie door al of niet óem
persoonlijk be[reffende omstandigheden ( m.a.w. onmogelijkheid van
rechtsuitcefening)?

'
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Cruciaal is dientengevolge de bepaling van de inhoud van de te verrichten
prestatie, evenals de risicoverdeling tussen partijen, zowel in haar uit-
werking naar de zijde van de debiteur, als naar de zijde van de credi-
teur. Daarbij vcegt zich de hierboven al vermelde mogelijkheid dat aan
de zijde van de crediteur tevens een medewerkings- of afnameplicht wordt
aangenomen. De rechtsgevolgen van debiteursverzuim~-overmacht en van
crediteursverzuim zijn, zowel naar huidig aLs nieuw BW, tamelijk duide-
lijk. Dat kan niet gezegd worden van de rech[sgevolgen van credi[eurs-
overmach[ en onmogeGjkheid van rech[suitcefening, welke (vgl. Van Zeben,
Parl. Gesch. Bcek 6, p. 223) worden beheerst door redelijkheid en bil-
lijkheid, waarbij met name naar art. 6.5.3.11 (onvoorziene omstandighe-
den) wordt verwezen.

De vraag die bij de oplossing van problemen in een situatie van crediteurs-

verzuim in het middelpunt dient te staan is - heel direct - welke inhoud de

tussen partijen bestaande rechtsbetrekking heeft, met als mogelijke subvraag

welke risicoverdeling tussen deze partijen geldt in dezé omstandigheden. Deze

vraag, waar het in de boven kort samengevatte hoog-technische en abstracte

dogmatiek (waarbij bovendien van het ene gecompliceerde leers[uk, zoals

onmogelijkheid van rechtsuitoefening, naar het andere gecompliceerde leers[uk,

zoals onvoorziene omstandigheden, wordt doorverwezen) toch óók uiteindelijk

om gaat, wordt in de literatuur toch enigszins naar de achtergrond gedrukt.

En daar is niemand mee gebaat, en zeker niet de rechtspraktijk.

De achtergrond van de opvattingen om de rechtsgevolgen van crediteurs-
verzuim te verklaren is mijns inziens deze, dat uitgegaan wordt van een
(klassiek)statisch begrip verbintenis, dat geen ruimte biedt om de dicho-
tomie subjec[ief vermogensrecht~rech[splicht [e doorbreken. Traditioneel
wordt in het privaatrecht de plicht cen[raal ges[eld, hetzij in de vorm
van 'verbintenis', hetzij in de vorm van 'rech[splich[' (Zie voor een uitzon-
dering Van Schendel, Vertegenwoordiging in privaatrecht en bestuursrech[,
p. 9 e.v.) Het 'subjectief vermogensrecht', dat, wanneer daar een '-
rechtsplicht' tegenover staat, de 'verbin[enis' in ruime zin vormt, krijgt
in een dergelijke benadering veel minder aandacht. Dit is verklaarbaar
vanuit de waarden waarop het klassieke contractenrecht is gebaseerd.
Zoals in hoofdstuk 1 opgemerkt, is één van de aan het klassieke con-
tractsbegrip ten grondslag liggende waarden de vrijheid van de rechtsge-
noten, die zich in het contrac[enrech[ ui[ in de contrac[svrijheid. Door
dit ui[gangspun[ is de nadruk komen te liggen op de inperking van deze
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vrijheid. De opvatting van Streefkerk dat het bij crediteursverzuim gaat
om een rechtmatige daad is eveneens een uiting van dit vrijheidsideaal:
men is vrij, tenzij men gebonden is en bij een recht is dat, klassiek
gesproken, in beginsel niet het geval. Het niet uitoefenen van een recht
kan echter, zo blijkt, wel degelijk rechtsgevolgen hebben, bijvoorbeeld
een kostenvergoedingsplicht dcen ontstaan. Dit is in een zuiver klassiek
contractenrecht een probleem, omdat het een uiting is van een dynami-
sche opvatting van de rechtsbetrekking als een wederkerige verhouding,
waazin niet meer de nadruk ligt op de plichtzijde.
Het is deze dynamische opvatting van de verbintenisrechtelijke verhou-
ding, die de kiem vormt van de oplossing van de moeilijkheden. Om deze
dynamische opvatting terminologisch tot uitdrukking te doen komen wordt
wel de term 'rechtsbetrekking' gehanteerd (zo Vrankeq De Memorie van
Antwoord, afd. 6.1.7: het verzuim van de schuldeiser, WPNR 5789, 1986,
op dit punt bijgevallen door Streefkerk t.a.p. nr. 32).
Mijns inziens is men daazmee echter slechts halverwege de oplossing. Niet
alleen de verbintenisrechtelijke verhouding dient dynamisch te worden
opgevat, maar de, als een geheel opgevatte, totale verhouding tussen
partijen dient als een dynamische, wederkerige relatie te worden begre-
pen. Aldus beschouwd, kuunen de gevolgen van crediteursverzuim veel
eenvoudiger worden voorzien van een rechtsgrondslag: de tussen partijen
bestaande rechtsbetrekking, kan een gehoudenheid tot meewerken aan de
nakoming of tot onderlinge samenwerking met zich brengen. De vraag of
deze gehoudenheid een verbintenis, een rechtsplicht, danwel een
Obliegenheit is kan verder in het midden blijven. Niet om daarmee beant-
woording van de vraag te ontlopeq maaz om te ontkomen aan een discus-
sie die de oplossing van de (theoretische) problemen eerder verduistert
dan verheldert.

8. Onvooruene omstandigheden

Bij de totstandkoming van een contract proberen paztijen ten aanzien van hun

rechtsbetrekking, voor zover zij de inhoud daarvan zelf mogen en kunnen

bepalen, zich vaak een zo gefundeerd mogelijke voors[elling te maken van de

omstandigheden waazonder zij zich nu en in de tcekomst tegenover elkaar

verbinden. Van belang is hierbij de wetenschap en het inzich[ da[ partijen

omtrent deze omstandigheden hebben, alsmede de aard en inhoud die zij hebben

gegeven aan hun rechtsbetrekking en de daaraan ten grondslag liggende (even-
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tueel expliciet of impliciet daarin opgenomen) risico's die zij over en weer

bereid zijn te dragen. Mogelijk is echter dat zich een omstandigheid voordcet,

waarom[rent partijen geen enkele verwachting hadden of waaraan zij zelfs in

het geheel niet hebben gedacht. Alsdan rijst de klassieke vraag: Zijn deze

omstandigheden onvoorzien, in de zin van: niet verdisconteerd in het contract

en zo ja, welke gevolgen dient dit te hebben - beoordeeld naar maatstaven

van redelijkheid en billijkheid - voor de tussen partijen bestaande rechtsbe-

trekking? Kan de gcede trouw~redelijkheid en billijkheid in een dergelijke

situatie meebrengen dat partijen niet langer gebonden zijn aan hetgeen zij

"uitdrukkeGjk" zijn overeengekomen? In het klassieke contractenrecht luidt

het antwoord: neen. Bevestigende beantwoording van deze vraag zou immers

betekenen dat de inhoud van het contract wordt getcetst aan de gcede trouw.

Het huidige contractenrecht, daarentegen, kent deze mogelijkheid wel. Dit is,

kort samengevat, het leerstuk van de onvoorziene omstandigheden en de breuk-

lijn tussen het klassieke en het huidige contractenrech[ die in de ontwikkelin-

gen met betrekking tot dit leerstuk tot uiting komt.

Het betreft hier een leerstuk waarin de innige samenhang tussen totstand-
komingsfase, inhoud en ui[voeringsfase van een contract, scherp tot uiting
komt.
Is een omstandigheid "verdisconteerd", dat wil zeggen hetzij door partijen
in hun rechtsbetrekking bij voorbaat opgenomen, hetzij door het objec-
tieve recht tot onderdeel van hun rechtsbetrekking gemaakt (wettelijke
risicoverdeling, vgl. art. 1638d BW), dan kan deze niet als een "onvoor-
ziene" omstandigheid gelden, en dientengevolge geen aanleiding geven [ot
ingrijpen in de bestaande (mede door het contract bepaalde) rechtsbe[rek-

~.
De vraag is - het spreekt voor zich: wanneer een omstandigheid als
verdisconteerd kan gelden. Daarbij spelen de hierboven (par. 5) in het
kader van de precontractuele fase besproken informatie- en mededelings-
plichten een belangrijke rol. Wee[ de ene partij -iets, wat de ander niet
weet dan kan dit verhinderen dat een omstandigheid als verdisconteerd
kan worden opgevat, wanneer de "wetende" partij de "onwetende" partij
hierover had mceten inlichten. Daarnaast dient te worden vastgesteld
waartce partijen zich hebben willen verplichten. Hebben zij een bepaald
zich thans voordcend fei[ in de tussen hen geldende risicoverdeGng
betrokken? Zo niet, dan geldt deze omstandigheid als onvoorzien, waarvan
de invlced op de bestaande rechtsbetrekking door het objectieve recht
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(met name de redeGjkheid en billijkheid) zal dienen te worden vastgesteld.
Zie in gelijke zin reeds Bregstein, Moet den rechter de bevoegdheid
toekomen verbintenissen uit overeenkomst op bepaalde gronden zooals de
goede trouw, te wijzigen? Zoo ja, in welke gevallen en in hoeverre?,
Praeadvies N.J.V. 1936, ook opgenomen in V.W. I, 1960, p. 200 e.v., alwaar
op p. 256~7 Bregs[ein zijn opva[tingen kort samenvat.
Daarnaast is het denkbaar dat een omstandigheid weliswaaz door partijen
is verdisconteerd, maaz dat het objectieve recht paztijen in hun vrijheid
te dezen beperkt. De aan de paztijbedoeling externe standaard van bij-
voorbeeld de maatstaven van redelijkheid en billijkheid vormt hier de
uiteindelijke toetssteen. De vraag is, welke reikwijdte deze standaard
heeft. Ik zal trachten dit te adstrueren aan de hand van de hierna te
bespreken recente jurisprudentie.
?Vgl. over onvoorziene (veranderde) omstandigheden in he[ algemeen Asser-
1Har[kamp II, nr. 329 e.v. en Abas, Rebus sic stantibus, Een onderzoek
~naar de toepassing van de clausula rebus sic stantibus in de rechtspraak
van enige Europese landen (1989).

Bij de beantwoording van de vraag of zich een veranderde (onvoorziene) om-

standigheid voordoet, is in de literatuur o.a. gewezen op de samenhang tussen

dit leerstuk en het leerstuk van de iustum pretium.

Dit standpun[ is o.a. door Kamphuisen naar voren gebracht, in zijn artikel
De Leer van he[ iustum pretium herleefd (WPNR 3314 e.v., 1933, ook
opgenomen in zijn V.W., p. 221 e.v.). Daarin omschrijft hij de iustum
pretium-leer als volg[ ( men vindt dit ci[aat eveneens aangehaald bij Van
Zeben, in diens diss. De Leer van het Ius[um Pretium en Misbruik van
Omstandigheden, 1960, p. 1):

"Het laatste dcel van het ruilverkeer is het mogelijk maken van een
- in een waren zin van het woord - redelijke economische structuur
der samenleving, hetgeen slech[s kan geschieden door een dergelijk
systeem van prijsrelaties, dat verbruik, productie en inkomenvorming
voor de geheele gemeenschap een geregeld verloop nemen. Een pretium
is dan ook slechts dan iustum, als het zich zonder bezwaar in zulk
een systeem laat invoegen. Een overeenkomst, waarbij aan de eischen
van het iustum pretium niet voldaan word[, komt in botsing met de
practische levenseischen eener menschelijke samenleving en het is
dan ook een ethisch postulaat, da[ dergelijke overeenkomsten ver-
nietigd kunnen worden."
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Kamphuisen verzet zich in zijn artikel tegen de stelling van Levenbach,
door hem verdedigd in zijn prcefschrift "Iets over de spanning van de
kontraktsband bij verandering in de omstandigheden" (1923), dat de iustum
pretium-leer dood zou zijn. Het betoog van Levenbach is veeleer - aldus
Kamphuisen -"de uitwerking van een der consequenties van genoemde
leer" (t.a.p. V.W. p. 221).
Is de iustum pretium-leer inderdaad dood? Laat ik beginnen met de opvat-
tingen van Levenbach. Elk wederkerig verkeerscontract bevat zijns inziens
een economisch synallagma: "een evenwicht tussen de pres[aties onderling
ten aanzien van hun ekonomiese betekenis" (diss. p. 245). Anders gezegd:
de grondslag van een wederkerig verkeerscontract is een "zekere maat-
schappelijke gelijkwaardigheid van de prestaties" (ibid). Tussen deze
prestaties kan in de loop van de tijd een spanning ontstaan, zich uitend

~ in een grceiende ongelijkwaardigheid. Zolang deze spanning niet tot
overspanning wordt, mag de rechter in he[ contract niet ingrijpen. Span-
ning betreft verdiscon[eerde risico's, overspanning betreft niet-verdiscon-
teerde risico's en alleen deze laatste kunnen, als niet opgenómën en

vérwétíct in de -ïussen partijen bestaande verhouding, voor zover zij die
zelf gestalte hebben gegeven, tot rechterlijk ingrijpen leiden. Voor een
goed begrip laat ik een citaat volgen waarin Levenbach aangeeft wanneer
sprake is van overspanning van het economisch synallagma:

"Want niet op de verhouding van de marktwaarde der prestatie op
het ogenblik van de nakoming [ot de marktwaarde der kontrapres-
tatie komt he[ aan, doch overspanning van het ekonomies synallagma
is, zuiverder geformuleerd, pas aanwezig, als de verhouding tussen
de rechtstreekse verrnogensoffers, die het volbrengen van de pres-
tatie voor de ene panij zou meebrengen tot de rechtstreekse vermo-
geiisbaten der tegenprestatie overspannen is." (t.a.p. p. 265, curs.
van de auteur)

In dit spanningsveld van billijkheid en rechtszekerheid (die resp. in
concreto kunnen verlangen dat juist wel of juist nie[ wordt ingegrepen),
biedt deze theorie, aldus Levenbach, de mogelijkheid om volgens begin-
selen van objectief recht, niet alleen te bepalen of en wanneer een con[rac[
niet meer nagekomen hoeft te worden dan wel kan worden ontbonden,
maar ook wanneer door contractsuitleg een bepaling op grond van ver-
anderde omstandigheden gewijzigd kan worden vastgesteld (p. 296).

~ Het belang van de iustum pretium-leer is gelegen in de ui[drukkelijke
erkenning dat rechtsbetrekkingen en economische betrekkingen ten nauw-
ste me[ elkaar samenhangen. Voor zover Kamphuisen me[ zijn bovenver-
melde opmerking dat de iustum pretium-leer niet dood is, hicrop doelt
heeft hij zonder enige twijfel gelijk. Bouwt men op dit uitgangspunt echter
voor[ met de stelling dat prestaties bij een wederkerig vermogensrechtclijk
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1
contract economisch gelijkwaardig dienen te zijn, dan heeft Kamphuisen
geen gelijk. Indien deze stelling juist zou zijn, zou dit betekenen dat de
rechter bij tal van contracten zou dienen te beoordelen of de prestaties
tegen elkaar opwegen. Hij zou een economische arbiter worden, hetgeen
mij hoogst ongewenst lijkt. Een uitzondering zou ik willen maken voor
die gevallen, waarin een partij, bij voorbeeld wegens gebrek aan onder-
handelingsmacht ('unequal bargaining power'), onvoldoende invloed kan
uitoefenen op de inhoud van de overeenkomst. Ook zou ik een uitzondering
willen maken in een geval van onvoorziene omstandigheden.
Boeiend is dat Van Zeben, De leer van het iustum pretium, 1960, p. 1
e.v., op dit terrein een tendens signaleert, die in de vorige paragrafen al
verschillende malen aan de oppervlakte is gekomen, namelijk dat niet de
ongelijkwaardigheid van prestaties, maar de ongelijkwaardigheid van
partijen, juridisch gezien, brandpunt van de aandacht dient te zijn. Met
andere woorden: de rechtsóetrekking tussen partijen, dat wil zeggen hun
onderlinge relatie voór zov `~eC-iecht er zich mee inlaat, vormt het
uitgangspunt bij de benadering van de zich hier voordoende problemen.
Vandaar ook dat Van Zeben de iustum pretium-leer en het leerstuk van
misbruik van omstandigheden naast elkaar stelt (Vgl. in dit verband ook
de opmerkingen van Rui[inga, Misbruik van economisch overwicht als
grond voor het aantasten van overeenkomsten, 1982, p. 1 e.v., betreffende
de betekenis van economisch en~of geestelijk overwicht en de - economi-
sche - theorie van de 'countervailing power'). Zie over het bewust niet
willen introduceren van de iustum pretium-leer in het wetsontwerp Alge-
mene voorwaarden (afd. 6.5.2A): Asser-Hartkamp II, nr. 348.

Alleen vanuit de concrete relatie rechtens [ussen de betrokkenen in kwestie

(met andere woorden hun rechtsbe[rekking) kan de invloed daarop van onvoor-

ziene omstandigheden worden aangegeven. Dit geldt zowel voor de vraag of

een dergelijke omstandigheid al dan niet aanwezig is als, zo het antwoord

hierop bevestigend luidt, de vraag welke gevolgen daaraan dienen te worden

verbonden.

Ongelijkwaardigheid van wederzijdse prestaties kan bij de beantwoording van

deze vragen weliswaar een afwegingsfactor zijn, maar is als zodanig te vaag

om, los van het leerstuk onvoorziene omstandigheden, een eigen, zelfstandig

en alléén beslissend [oetsingscri[erium te kunnen vormen.

Afhankelijk van de mate waarin het recht zich wil mengen in de inhoud
van de rech[sbetrekking tussen partijen, kan de eis worden gesteld da[ bij
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relaties die gericht zijn op uitwisseling van presta[ies (vermogensrech-
telijke contracten) tussen deze prestaties (sociaal-economisch) een zeker
evenwicht dient te bes[aan. Vereist het recht dat er een daadwerkelijk
evenwicht bestaat dan spreekt men van een "iustum pretium" vereiste (Ik
laat de vraag rusten hce dit daadwerkelijke evenwicht dan bepaald zou
moeten~kunnen worden). Het recht kan ook volstaan mei de eis dat er
een zeker evenwicht aanwezig dient te zijn. Fundamenteel veranderde, en
voor betrokkenen onvoorzienbare, omstandigheden kunnen leiden tot
rechterlijk ingrijpen, indien zij leiden tot onaanvaardbare contractuele
'evenwich[sstoornissen'. Het recht kan, ten slotte, ook een strikt formele
positie innemen en zich alleen met de totstandkoming van een rechtsbe-
trekking mceien en de inhoud voor volledige verantwoordelijkheid van
betrokkenen laten.
Naar Nederlands recht wordt de eis van een iustum pretium niet gesteld.
Desalniettemin stelt ons recht zich niet op een strikt formeel standpunt,
immers meer en meer wordt de vrijheid van partijen bij een rechtsbetrek-
king om de inhoud ervan rechtens zelf te bepalen ingeperkt (Zie hierom-
trent hetgeen ik in de vorige paragrafen heb opgemerkt).

Nog in de twintiger jaren van deze eeuw heeft de Hoge Raad een bercep op

redelijkheid en billijkheid om de inhoud en de gevolgen van een overeenkomst

nader te bepalen in geval van (zonder aarzelen als fundamenteel te kwalitice-

ren) veranderde omstandigheden uitdrukkelijk van de hand gewezen.

Zie HR 8 januari 1926, NJ 1926, 203 (met bijzonder kritische noot van
Meijers) en HR 19 maart 1926, NJ 1926, 441 (met een eveneens kritische
noot van Scholten), de arresten inz. Sarongen respectievelijk Weefgetou-
wen. Geheel in deze lijn past ook HR 2 januari 1931, NJ 1931, 274 (Mark
is Mark), waarin strikt werd vastgehouden aan het nominaliteitsbeginsel
ook nu dit zou leiden tot een betaling in geld dat nog slechts een fractie
van de waarde had in vergelijking me[ de oorspronkelijke waarde.

Deze jurisprudentie vormt een schril contrast met uitspraken van de laatste

10 jaar, zoals HR 16 december 1977, NJ 1978, 156 (Medewerkersovereenkomst

Ziekenfonds), HR 27 april 1984, NJ 1984, 679 (NVB~Helder) en HR 15 november

1985, NJ 1986, 228 (Ebele Dillema II).
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In tegenstelling tot de rech[spraak van voor de Tweede Wereldoorlog
wordt in de huidige rechtspraak, geheel in de lijn van gencemde - nog
steeds tcenemende - inhoudstcetsing van een contract, met verandering
in omstandigheden wel rekening gehouden. Het gaat dan om de gevolgen
van fundamentele en onvoorzienbare wijzigingen in de sociaal-economische
oms[andigheden, zoals bij voorbeeld een oorlogssituatie of een oliecrisis.
Een verandering in omstandigheden met betrekking tot het objectieve
recht zelf is weliswaar op zich eveneens mogelijk, maar deze laat ik hier
rusten (Gedacht zou daarbij kunnen worden aan de situatie in landen als
de Sovjet-Unie na 1917 en de DDR na 1945, waar een politieke omwente-
ling tot een juridische omwenteling leidde).
Laat ik beginnen met het het Ziekenfondsarrest. Medio 1972 heeft het
ziekenfonds Drenthe~Platteland Zwolle (D.P.Z.) met X(een apotheekhou-
dend huisarts te Y) een zogenaamd medewerkerscon[ract voor onbepaalde
duur ex art. 44 lid 1 en 47 lid 1 Ziekenfondswet gesloten. De huisarts
verplichtte zich tegenover D.P.Z. om de honoreringsregeling tussen de
Landelijke Huisartsen Vereniging en de Ziekenfondsorganisaties voor aan
ziekenfondsverzekerden te verlenen pharmaceutische hulp te hanteren. X
declareerde in 1973 en 1974 welbewust in strijd met deze honoreringsre-
geling hogere bedragen dan waarop hij recht had.
Behalve deze feiten stond vast dat X een praktijk had die vóór 9001o uit
ziekenfondspatiënten bestond en tevens toentertijd de enige te Y prakti-
serende huisarts was. Omstreeks oktober 1975 had zich echter in Y een
nieuwe (tweede) huisarts gevestigd, die eveneens met D.P.Z. een medewer-
kerscontract sloot.
Het ziekenfonds vorderde primair een verklaring voor recht dat het contract
met X mocht worden opgezegd en subsidiair dat het contract als ontbonden
zou worden verklaard, althans zou worden ontbonden. In reconventie
vorderde huisar[s X- tevergeefs - op grond van onrechtmatige daad
schadevergceding van D.P.Z., omdat deze (a) ook met een andere huisarts
een medewerkerscontract had gesloten en (b) er verlies van goodwill zou
ontstaan door het onverkoopbaar worden van de praktijk bij opzegging
resp. ontbinding van zijn eigen medewerkerscontract.
De rechtbank wijst de opzeggingsmogelijkheid af, aanvaardt echter de
mogelijkheid dat het contract kan worden ontbonden, echter alleen wan-
neer de wanprestatie dit rechtvaardigt.
De P.-G. bij de Hoge Raad stelde daarop cassatie in het belang der wet
in. Centraal staat dan de vraag: kan het ziekenfonds het type contract,
als waarvan hier sprake is, opzeggen? De Hoge Raad wijst er allereerst op
dat een huisarts

"die door zodanige overeenkomst wordt toegelaten tot de fondsprak-
tijk, er een wezenlijk belang bij heeft dat de aldus gevestigde
rechtsbetrekking duurzaam zal zijn."
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Hcewel het hier een contract voor onbepaalde duur betreft en D.P.Z. niet
eenzijdig het contract kan beëindigen, kan uit de redelijkheid en billijk-
heid voortvlceien dat di[ niettemin [och mogeGjk is.

"Daarvoor kan met name plaa[s zijn in geval van - niet in de over-
eenkomst verdisconteerde - omstandigheden van zo ernstige aard
dat de arts naar de maa[staven van redelijkheid en billijkheid die
in de voormelde gcede trouw liggen opgesloten, geen onbeperkte
instandhouding van de overeenkomst door het ziekenfonds mag
verwachten. In dat geval zal, zo aan de hand van de gcede trouw
geen minder ingrijpende oplossing gevonden kan worden, het zieken-
fonds bevcegd 7~jn tot opzegging van de overeenkomst op de termijn
en even[ueel onder de voorwaarden, die in verband met de belangen
van beide pp. redelijk zijn te achten.
Anders dan de Rb. heeft aangenomen, staat ook het feit dat het
ziekenfonds op grond van art. 47 lid 1 Ziekenfondswet jegens X tot
het aangaan van de overeenkomst verplicht was, niet aan een opzeg-
baarheid van de overeenkomst op grond van oms[andigheden als
bovenbedoeld in de weg. Ar[. 47 lid 1 is hierbij slechts in zoverre
van invlced dat geen opzegging als voormeld zal kunnen plaatsvinden
op grond van omstandigheden die niet op zijn minst tevens "ernstige
bezwaren" opleveren, van dien aard dat zij het ziekenfonds bevoegd
zouden hebben gemaakt krachtens deze bepaling het aangaan van de
overeenkoms[ te weigeren."

Het hier aan de orde zijnde medewerkerscontract vormt een goed voor-
beeld van hce de verschillende tendensen in het huidige contractenrecht
ku~en samenlopen (Het navolgende is voor een belangrijk deel ontleend
aan gegevens uit het vonnis van de rechtbank). Voorop staat enerzijds
dat het een wederkerige overeenkomst naar burgerlijk recht betreft met
verplichtingen jegens derden. De inhoud van deze overeenkomst wordt
enerzijds door partijen vastgesteld, terwijl anderzijds de Ziekenfondswet
in artikel 45 minimum-voorschriften voor het contract geeft, en in art.
44 jo. 47 op he[ ziekenfonds een contracteerplicht legt, behoudens het
geval dat ernstige bezwaren tegen de tcekomstige medewerker bestaan.
Samengevat kan op grond van deze gegevens worden geconcludeerd dat
het contract een gemengd publiekrechtelijk~privaatrech[elijk karakter
heeft.
Door dit gemengde karakter van de tussen huisarts en ziekenfonds be-
staande rechtsbetrekking, komt naar boven wat bij de meeste contractuele

;~ rechtsbetrekkingen impliciet aanwezig is, namelijk dat er in deze verhou-
ding weliswaar nog contractsvrijheid aanwezig is, maar ingebed in een
geheel van qua aantal en dwingendheid sterk tcegenomen wettelijke (in
het bijzonder publiekrechtelijke) normen, neergelegd in een bijzondere

. wet. Dit sluit niet ui[ - zo blijkt in dit arrest - dat andere objectiefrech-
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telijke normen, zoals in casu de maatstaven van redelijkheid en billijk-
heid, de inhoud van de rechtsbetrekking mede bepalen.

De anticipatie op het nieuwe BW (met name azt. 6.5.3.11) die uit het zieken-

fondsarrest spreekt komt nog duidelijker naar voren in het arrest NVB~Helder.

Redelijkheid en billijkheid kunnen thans leiden [ot ingrijpen van de rechter in

de tussen partijen bestaande rechtsbetrekking.

Vooralsnog beperkt de jurisprudentie zich tot verzceken om beëindiging van

een overeenkomst. Het Nieuwe BW biedt echter meer mogelijkheden. Niet alleen

is naar nieuw recht gehele of gedeeltelijke ontbinding mogelijk, maaz ook

ontbinding onder door de rechter te stellen voorwaarden, alsmede wijziging

van de overeenkomst (Vgl. art. 6.5.3.11 jo 6.5.3.12a).

Hce zal de rechter de open norm 'redelijkheid en billijkheid' in dit verband

hanteren? Ik beperk mij hier vooralsnog tot de huidige jurisprudentie. Nadere

normering door het formuleren van afwegingsfactoren vorm[, zoals hierboven
--.

al aan de orde gesteld met betrekking tot de tcetsing van exoneratieclausules

in algemene voorwaarden, een op de huidige rechtswerkelijkheid, dat wil zeg-

gen op de werkelijkheid zoals we die rechtens wensen te beschouwen, tcege-

sneden methode om tot probleemoplossing te geraken. Ook in het kader van

het leerstuk onvoorziene omstandigheden kan deze methode worden tcegepast

om te bepalen of een paztij naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid

ongewijzigde instandhouding van een overeenkomst niet mocht en mag ver-

wachten.

Bij de tcetsing aan redelijkheid en billijkheid ter beantwoording van de vraag

of er in een bepaald geval sprake is van een onvoorziene omstandigheid die

de rechter tot ingrijpen noopt, vormen de verwachtingen die paztijen hebben

een belangrijke afwegingsfactor.

Het [weede hier te bespreken arrest betreft, evenals het Ziekenfondsar-
rest, een duurcontract, waaz slechts aan de zijde van één der partijen
een opzeggingsmogelijkheid bestond [erwijl nu juist de andere partij het
contract wilde beëindigen.
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De Nationale Volksbank ( NVB) had met een van haar kredietbemiddelaars
(Helder) begin 1979 een tweetal overeenkomsten gesloten. In het ene
contract werd vastgelegd dat Helder "tot wederopzeggen toe" voor NVB
zou bemiddelen bij de [otstandkoming van kredie[overeenkomsten, in het
andere contract werd o.a. de provisieregeling nader uitgewerkt en werd
een niet voor matiging vatbare bcete bij overtreding van contractsbepa-

, lingen overeengekomen.
In december 1980 heeft NVB eenzijdig de bestaande contrac[uele relatie

~ willen wijzigen, als uitvlceisel van een circulaire van de Vereniging van
~ Financieringsondernemingen in Nederland (VFN), waaromtrent overleg zou

hebben plaatsgevonden tussen de VFN en de Nederlandse Vereniging van
Financieringsbemiddelaars (waarbij Helder niet was aangesloten). Het ging
daarbij om de provisiebetaling. In het bestaande contract diende deze
plaats te vinden uiterlijk 2 maanden na de datum van het opmaken van
de akte van geldlening, maar voortaan zou deze worden gekoppeld aan
het voldcen door de kredietnemer aan diens verplichtingen.
Helder wees deze wijziging af. Desondanks han[eerde NVB vanaf 1 januari
1981 het nieuwe provisiebetalingssys[eem en bovendien werden door NVB
vanaf 11 augustus 1981 geen door Helder aangebrachte kredietovereen-
komsten meer in behandeling genomen.
In conventie eiste Helder betaling van de boete, [erwijl NVB in reconven-

(tie primair nakoming van de [weede overeenkomst door Helder vorderde
met verklaring voor recht dat de voorgestelde wijziging terecht was
doorgevoerd, subsidiair matiging van de boete verlangde en ontbinding
van de tweede overeenkomst en meer subsidiair een verklaring voor rech[
dat die overeenkomst als opgezegd moest gelden. Rechtbank en Hof wezen
de vorderingen in reconventie af. De vordering in conventie werd door
de Rechtbank, onder ma[iging van de boete, tcegewezen. He[ Hof daaren-
tegen wees deze bcetevordering volledig toe, met o.a. als argument dat
het hier een ernstige wanprestatie betrof en het wees de stelling van
NVB dat onvoorziene omstandigheden noopten tot de wijziging van de
tweede overeenkomst van de hand.
Omtrent dit laatste overweegt de Hoge Raad als volgt:

"Het tweede onderdeel van het eerste middel klaagt erover dat he[
Hof terzake van het beroep van NVB op art. 1374 derde lid BW een
onjuiste maatstaf heeft aangelegd. Deze klacht faalL Het Hof heeft,
ervan uitgaande dat de nadere provisieregeling in belangrijke ma[e
van de oorspronkelijke overeenkomst afweek, naast de werking van
de gcede trouw in het algemeen, terecht mede onderzocht of er
sprake was "van een onvoorziene omstandigheid, van dien aard dat
Helder naar maa[staven van redelijkheid en billijkheid ongewijzigde
instandhouding van de overeenkomst niet mocht en mag verwach[en".
Door aan te nemen dat de door NVB naar voren gebrachte omstan-
digheden niet de conclusie wettigen dat dit geval zich voordeed,
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heeft het Hof geenszins blijk gegeven van een onjuiste rechtsopvat-
ting. In het licht van de gedingstukken en van de terughoudendheid
die de rechter ten aanzien van de aanvaazding van een beroep op
onvoorziene omstandigheden dient te betrachten, in het bijzonder
indien dit beroep strekt tot een belangrijke ingreep als waarvan het
Hof hier is ui[gegaan, is 's Hofs verwerping van dit beroep voorts
niet onvoldoende gemotiveerd. Ook dit onderdeel treft derhalve geen
doel."

~--- . ,.

De Hoge Raad formuleert hier een bjectieve maatstaf,- aaraan tegelij-
kertijd met behulp van, in de prt~duré als vaststaand aangenomen,
feitelijke gegevens nader inhoud wordt gegeven. Deze objectieve maatstaf
is: is hier sprake van een onvoorziene omstandigheid, van dien aard dat
Helder naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid ongewijzigde

instandhouding van de overeenkomst niet mocht en mag verwachten "
Daarbij vindt derhalve de verwachting van Helder (gerelateerd aan twee
tijdstippen: het sluiten van de overeenkomst en het "voorstel" tot wijzig-
ing daarvan) haar begrenzing of, anders getegd, haar toetssteen in de
redelijkheid en billijkheid, ten aanzien van welke de rechter in di[ type
gevallen bovendien terughoude~dheid dient te betrachten, met name indien
de op basis daarvan~ te verrichten ingreep belangrijk is. Dit laatste had
het Hof feitelijk vastgesteld.
Er wordt derhalve een maatstaf van buitenaf (te weten: redelijkheid en~

~ billijkheid) als tcetssteen gebruikt om zowel de inhoud van de overeen- '
komst als het gedrag van partijen te beoordelen. Om de rechter daarbij .
houvast te geven zouden afwegingsfactoren kunnen worden geformuleerd.
Van be[ekenis zijn in dit arrest de verwachtingen van Helder toen - bij

het sluiten van de overeenkomst - en nu - g e voorgestelde wijziging-
, welke verwachtingen niet los gezien kunnen worden van de onderhan-
delingen tussen partijen, de tussen hen overeengekomen normen, de
gedragingen ook van NVB, alsmede dat het om een "belangrijke ingreep"
ging. Met andere woorden: de gehele tussen partijen bestaande rechtsbe-
trekking dient in ogenschouw te worden genomen. Hoewel redelijkheid en
billijkheid een tcets "van buitenaf' is, wordt deze mede vanuit de onder-
linge verhouding van partijen inhoud gegeven. In zoverre kan men hier ~

ook spreken van een tcets "van binnenuit". ~`--`1
Ten slot[e: de Hoge Raad merkt op dat, naast de werking van de gcede
trouw in het algemeen, het Hof terecht heeft onderzocht of er sprake
was van een onvoorziene omstandigheid van dien aazd dat Helder naar

maatstaven van redelijkheid en billijkheid ongewijzigde instandhouding
van de overeenkomst niet mocht en mag verwachten. De Hoge Raad laat
zich niet uit over de samenhang tussen beide beoordelingsmaatstaven.
Opvallend is alleen dat bij de beoordeling of de bcete op grond van de
goede trouw gematigd kon worden, de eventuele aanwezigheid van een
"onvoorziene omstand~eid" (bevwst, als zijnd~ bij voorbaat toch kans-

~ ~, ;
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loos?), niet aan de orde is gesteld (Vgl. over de verhouding [ussen de
artt. 6.1.1.2 j' 6.5.3.1 en art. 6.5.3.11, Asser-Hartkamp II, nr. 341). Op
wat ik in de voorgaande alinea's heb opgemerkt heeft dit echter geen
invlced.

Het proces van afw~giagvan de verschillende factoren heeft uiteindelijk vooral

betrekking op dej risicoverdelln~tussen partijen en leidt tot een beoordeling

van het daaromtrent door hen overeengekomene. Deze beoordeling vindt plaats

in he[ lich[ van de aard van de gehele tussen hen bestaande rechtsbe[rekking.

Zo is ook de inhoud van de door partijen gevcerde onderhandelingen, de aard

van het verloop daarvan, de gebruikte taal en de wederzijdse deskundigheid

hier van belang, evenals de omstandigheid dat er tussen paztijen een zeker

maatschappelijk evenwicht bestond.

Ten slo[te het derde arrest in onze reeks: Ebele Dillema II. Het betreft
deze keer geen duurovereenkomst, maar een overeenkomst die erop is
gericht, ter beëindiging of ter voorkoming van onzekerheid of geschil
omtrent hetgeen tussen partijen rechtens geldt, dat partijen zich jegens
elkaar aan een vaststelling daarvan binden, bestemd om - en hier bevindt
zich de crux - ook te gelden voorzover zij van de tevoren bestaande
rechtstoestand mocht afwijken. Deze omschrijving van de aard van de in
dit arrest aan de orde zijnde overeenkomst (een dading) is ontleend aan
art. 7.1.5.1. NBW en geeft helder aan waar het om gaat. Partijen verdis-
conteren het risico dat zij zich beiden in de [evoren bestaande rechtstoe-
stand zouden blijken te hebben vergist. En dat is precies waar deze
procedure op betrekking had.
De feiten en de beslissing in Ebele Dilemma I(HR 30 juni 1978, NJ 1978,
685), het arrest dat de aanleiding vormde voor Ebele Dillema II, zijn-
naar ik aanneem - genoegzaam bekend. De beslissing komt, bondig samen-
gevat, hierop neer dat eigen schuld van een zeer jeugdig kind om redenen
van billijkheid niet voor zijn rekening komt, nu het i.c. onvoorzichtig
verkeersgedrag aan de leeftijd van het kind eigen is. "Een dergelijke
onbillijkheid ware in strijd met de aan art. 1401 BW ten grondslag lig-
gende beginselen."
Ebele Dillema I betrof een procedure tussen het ziekenfonds waarbij Ebele
verzekerd was tegen ziektekosten en De Bcer, de veroorzaker van het
ongeval. Voorafgaand daaraan had Ebele, via zijn vader als wettelijk
vertegenwoordiger, met FBTO, de verzekeraar van De Boer, een dading
gesloten met betrekking tot de claim van Ebele ex 1407 BW. Deze dading
behelsde onder meer dat FBTO aan de vader van Ebele Dillema, in zijn

80



hoedanigheid van wettelijke vertegenwoordiger van Ebele, f25.000, - zou
betalen tegen fmale kwijting aan FBTO en haar verzekerde De Bcer, ter
zake van alle materiële en immateriële gevolgen van het aan Ebele over-
komen ongeval. De vader van Ebele werd bíj he[ slui[en van de dading,
die door de Kantonrechter werd gcedgekeurd, bijgestaan door een advo-
caat. Hij vocht desniettemin deze dading aan op grond van dwaling en
onrechtmatigheid van het gedrag van FBTO door niet mee te werken aan
een wijziging ervan, alsmede op grond van de aanwezigheid van een
onvoorziene omstandigheid.
Rechtbank en Hof wezen de vordering af; de Hoge Raad verwerpt het
daartegen gerichte cassatieberoep.
Ten aanzien van he[ beroep op dwaling overweegt de Raad dat het Hof
bij zijn verwerping daarvan er terecht van is uitgegaan dat,

"indien partijen in het onzekere verkeren omtren[ de vraag of en in
hoeverre bepaalde feiten of omstandigheden voor hun rechtsverhou-
ding van betekenis zijn, en ter voorkoming van een rechtsgeding
aangaande die vraag een overeenkomst als de onderhavige sluiten,
waarbij hun rechtsverhouding nader wordt geregeld en bindend
vastgesteld, zij zich [en aanzien van de vraag 'waaromtrent zij in
het onzekere verkeerden, niet met vrucht op dwaling kunnen berce-
pen."

Daarop voortbouwend overweegt de Hoge Raad wat betreft het bercep op
onvoorziene omstandigheden:

"Onderdeel 6 is gericht tegen de verwerping door het hof van het
betoog van Dillema dat FBTO in strijd handelt me[ de door haar in
acht [e nemen eisen van redelijkheid en billijkheid door hem aan de
dading te houden. Dienaangaande oordeelt het hof, met verwijzing
naar zijn overwegingen ten aanzien van het beroep op dwaling, dat
de door Dillema "onvoorziene omstandigheid (te weten de hierboven
reeds vermelde ontwikkeling in de rechtspraak) krachtens de aard
van de onderhavige overeenkomst nu juist voor zijn rekening komt."

Dit onderdeel kan níet tot cassatie leiden, mede omdat het Hof geen blijk
heeft gegeven van een onjuiste rechtsopvatting. De Hoge Raad overweegt
vervolgens:

"Voorts bevat het onderdeel een motiveringsklacht; deze faalt even-
eens. Waar het hof oordeelt dat partijen met de dading hebben beoogd
elk bercep op een latere ontwikkeling in de rechtspraak af te snijden,
is het ervan uitgegaan dat partijen zich bij het aangaan van de
dading nie[ in staat achtten [e voorzien in welke richting de recht-
spraak zich in de tcekomst zou ontwikkelen. Daarmee is nie[ on-
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verenigbaar om gelijk het hof deed, 's Hogen Raads arrest van 30
juni 1978 als een onvoorziene omstandigheid te kenschetsen."

Ook het bercep op een onrechtmatige daad aan de zijde van FBTO slaagt
niet. Daaraan staat in de weg dat de wijziging in de rechtspraak door
partijen is verdisconteerd, alsmede de beperktheid der wet[elijke aantas-
tingsgronden op het stuk van dading.
Samengevat: De aard van de dading, met name dat men het risico aan-
vaardt (zo men wil: verdisconteert) dat de situatie rechtens achteraf
anders kan blijken te liggen, dan vooraf schijnt, verhindert zowel een
beroep op dwaling, op onrechtmatige daad als op onvoorziene omstan-
digheden.
Het gaat hier achtereenvolgens om een leerstuk dat tradi[ioneel thuis
hoort in de totstandkomingsfase van een contract, resp. betrekking heeft
op de maatschappelijke gedragingen van partijen, resp. gerekend wordt
tot de uitvceringsfase van een contract. De externe standaard waaraan
het gedrag van partijen via elk van de drie genoemde leerstukken wordt
getcetst betreft, op de keper beschouwd, maar één tcetsingscriterium.

, Mag FBTO van de vader van Ebele Dillema verwachten dat het contract,
~ zoals het er ligt, wordt nagekomen of vormt dit contract, getoetst aan

~ het, hun rechtsbetrekking uiteraard mede beheersende, objectieve recht
~een onvoldcende rechtvaardiging voor deze verwachting?

Bij de beantwoording van deze vraag wordt (vgl. hetgeen is opgemerkt
naar aanleiding van NVB~Helder) gelet op twee (eigenlijk drie) tijdslippen:
de onzekere rechtsverhouding, zoals partijen die waardeerden ten tijde
van het sluiten van het contract, vergeleken met de situatie toen zoals
deze rechtens thans blijkt bestaan te hebben als gevolg van 's-Hogen
Raads uitspraak in Ebele Dillema I. Totstandkomings- en uitvceringsfase
worden met andere woorden geïntegreerd benaderd, terwijl de gedragingen
van partijen enerzijds worden getcetst aan de normen van maatschap-
pelijke zorgvuldigheid en anderzájds aan de normen van redelijkheid en
billijkheid. Bij de toetsing aan eerstgencemde normen komt het wettelijk
systeem betreffende de aantastbaarheid van de dading aan de orde. Dit is
niet he[ geval bij de tcetsing aan redelijkheid en billijkheid, hetgeen
begrijpelijk is gezien de aard van de hierbij aan de orde komende gedra-
gingen; deze worden immers beoordeeld vanuit de, mede door het con[ract
on[stane, nauwe betrokkenheid tussen partijen. Deze nauwe betrokkenheid
kan onder omstandigheden meebrengen dat wettelijke bepalingen terzijde
worden gesteld. Het conflict tussen de door partijen zelf gestelde normen,
de wettelijke normen van objectief recht met betrekking tot de dading
en de wet[elijke normen van objectief recht: de maatschappelijke zorgvul-
digheid ofwel de redelijkheid en billijkheid, kan alleen maar vanuit een
feitelijke concrete situa[ie worden beslist. Dit toont - en ook dit is een
open deur -eens te meer aan het belang van de vaststelling van feiten in
een procedure.
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Ik kom, wat onvoorziene omstandigheden betreft, tot de volgende conclusie.

Het objectieve recht kent aan contracterende partijen - zij het, door de

toeneming van dwingendrechtelijke regeLs, binnen een voortdurend enger wor-

dende marge -nog steeds initiatief tce met betrekking tot het geven van inhoud

aan hun onderlinge verhouding. Maar er is een grceiende tendens dat dit in

beginsel door de wet aan partijen gelaten initiatief ineer en meer zijn grenzen

vindt in rechterlijke uitspraken, waarin de vrijheid aan een algemene redelijk-

heids- en billijkheidstcets wordt onderworpen. Het leerstuk onvoorziene omstan-

digheden vormt hier een gced voorbeeld van.

Onder het Nieuwe BW gaat de bevcegdheid van de rechter om in een
geval van onvoorziene omstandigheden op grond van redelijkheid en
billijkheid in de rechtsverhouding tussen partijen in te grijpen nog verder
dan naar huidig recht. Art. 6.5.3.11 kent immers, ik merkte het hiervoor
al op, aan de rechter de bevcegdheid toe de overeenkomst te wijzigen en
art. 6.5.3.12a geeft hem de bevoegdheid gehele of gedeel[elijke ontbinding
tce te wijzen onder door hem te s[ellen voorwaarden. Indien de jurispru-
dentie ook op deze bepalingen zou anticiperen, zou niet alleen de vraag
of in een concreet geval sprake is van een onvoorziene omstandigheid op
een genuanceerde, feitengevcelige, wijze kunnen worden benaderd, maar
ook de vasts[elling van de aan onvoorziene omstandigheden te verbinden
rechtsgevolgen. Bovendien zal het bestaan van een gedifferentieerd 'in-
strumentarium' aan mogelijkheden voor de rechter op zijn beurt weer
een verdere nuancering van de gencemde vraag mogelijk maken. Wanneer
de vraag immers niet langer is: ja of nee (gedeeltelijke) ontbinding, maar
er ook 'voorwaarden' voor ontbinding en~of wijziging mogelijk zijn, kan
een krampachtig: ja of nee ontbinding, nog meer dan thans, worden
vermeden.

9. Derdenwerking van contraden

Als laa[ste leerstuk, [en slotte, dat ik wil onderzoeken op tendensen in de

evolutie van het contractsbegrip, stel ik thans de derdenwerking van contrac-

[en aan de orde. Derdenwerking betref[ de vraag of contractuele normen invlced

kunnen hebben op de verhouding tussen een contractspartner en een niet-

l
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contractspartner ("derde"). Aangezien deze vraag zich vaak zal afspelen op het

grensgebied tussen wntract en onrechtma[ige daad, verwijs ik hier naar par.

3, alwaar de verhouding contract~onrechtmatige daad vanuit een meer algemeen

perspectief wordt besproken.

Derdenwerking van contractuele normen wordt veelal onderscheiden in
doorwerking ten nadele en ten voordele van derden (Zie hierover de in
het vervolg ván deze paragraa~vërméTde literatuur). Deze tegenstelling is
in haar algemeenheid echter niet juist. Het is zeer wel denkbaar dat een
contrac[ de rechtspositie van een derde beïnvloedt zonder dat nu van
"voordeel" of "nadeel" kan worden gesproken. Zo kan wanprestatie in een
overeenkomst [egenover een daarbij betrokken derde een onrechtma[ige
daad zijn, gegeven het economische belang dat de derde bij nakoming
heeft. Gedacht kan worden aan het geval dat de derde op zijn beurt een
contract heeft me[ degene jegens wie gewanpresteerd wordt. Het contract
terzake waarvan wordt gewanpresteerd, is dan "in het rechtsverkeer een
schakel gaan vormen, waarmede de belangen van derden die aan dit verkeer
deelnemen, in allerlei vormen kunnen verbonden worden", met als gevolg
dat de wanpresterende partij "bij inachtneming van hetgeen in het verkeer
betaamt, niet onder alle omstandigheden de belangen mag verwaarloozen,
die derden bij de behoorGjke nakoming van zijn contract kunnen hebben."
(HR 3 mei 1946, NJ 1946, 323, inz. Staa[~Degens; zie hierover par. 1 van
dit óoofdstuk). Dit laatste kan leiden tot een schadevordering en ook
vergceding op grond van onrechtmatige daad.
Ik zal in het navolgende het begrip 'derdenwerking' in de hierboven
aangeduide ruune zin gebruiken.

Evenals bij het leerstuk algemene voorwaarden zijn het ook bij dit leerstuk

de exoneratieclausules die in de eerste plaats de mees[e aandacht hebben

getrokken. Onlangs zijn daaromtrent twee bceiende arresten gewezen, namelijk

HR 20 juni 1986, NJ 1987, 35, inz. Deka-Hanno~Citronas en HR 9 juni 1989,

RvdW 1989, 163, inz. Verzekeringsinstituu[ Vojvodina~ECT.

Omdat derdenwerking van contracten een sterk in de jurisprudentie ontwikkeld
---~

leers[uk is en het ;Citronas arresti op dit gebied een principiële uitspraak inhoudt,

welke uitspraak wordt her ,in Verzekeringsinstituut Vojvodina~ECT, wil ik

deze paragraaf inet een bespreking van het gencemde arrest Deka-Hanno~Citronas

beginnen.

~
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~- ~--~ N E( `'-Q~
Citronas was in augustus 1979 eigenaar en ontvanger van een partij sinaas-
appelen van in totaal 80.000 kisten, die op of omstreeks 23 augustus 1979
in Rotterdam aankwam. Nadat de sinaasappelen in Rotterdam waren gelost,
werden ze door de cargadoor Heinrich Hanno B.V. opgeslagen in een niet
gekoelde cel in loodsen van de stuwadoor v.o.f. Deka-Hanno (N.B.: de
cargadoor was een van de twee vennoten!). De sinaasappelen waren in-
middels ten dele doorverkocht aan derden en dienden om die reden vanaf
27 augus[us 1979 uit de loods te worden weggevoerd, ter veiling of naar
de koper.
Dit laatste bleek onmogelijk door een inmiddels uitgebroken wilde staking
van werknemers in de haven. Op 29 augus[us heef[ de stuwadoor getrach[
uitlevering mogelijk te maken, maar stakers verhinderden dat. Vervolgens
weigerde Deka-Hanno - naar aanleiding van een uitdrukke!ijk verzoek van
Citronas op 3 en 4 september - uitlevering van de goederen. Op 24
sep[ember eindigde de staking, waarna de sinaasappelen zijn weggevoerd
en verkocht. Daarbij bleek schade.
Citronas vorderde van Deka-Hanno (en haar vennoten) schadevergoeding,
gebaseerd op onrechtmatige daad, bestaande in het niet ingaan op het
verzoek tot uitlevering van de sinaasappelen per 3 en 4 september, met
o.a. als argument dat bij een andere stuwadoor gedurende de staking
onder politiebescherming tot succesvolle afvoering van de aldaar opgesla-
gen zuidvruchten was overgegaan. Deka-Hanno had medewerking hieraan
geweigerd. De stuwadoor wierp de Algemene Voorwaarden van de Verenig-
ing van Rotterdamse Stuwadoors (RSC) tegen. Daarvan behels[ art. 12
een vervalbeding van 6 maanden en bevatten de artt. 8 en 9 exoneratie-
clausules. -
Konden deze clausules uit de RSC aan Citronas worden [egengeworpen, nu
vaststond da[ tussen Citronas en Deka-Hanno geen (rechtstreekse) con-
tractuele relatie bestond op grond waarvan de RSC tussen hen van toe-
passing zouden kunnen zijn? Zijn er, met andere woorden, omstandigheden
die een uitzondering rechtvaardigen op het beginsel van art. 1376 B.W.
en die met zich medebrengen, dat Citronas c.s. de RSC in redelijkheid
tegen zich moeten laten gelden?
Uitgangspunt is en blijft, aldus de Hoge Raad, dat een contract alleen
hen bindt die partij bij dit contract zijn. De aard van het betreffende
geval kan hier echter een uitzondering op rechtvaardigen.

"Bij beantwoording van de vraag waar de grens ligt zal voorts mede
rekening moe[en worden gehouden met het s[elsel van de wet, in het
bijzonder indien de wet aan bepaalde daarin geregelde overeenkom-
s[en binnen zekere grenzen werking jegens derden toeken[ en he[
betreffende geval in dit stelsel moe[ worden ingepast."
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Dit wordt door de Hoge Raad als volgt nader uitgewerkt:

"Het hof heeft in de eers[e plaats geoordeeld dat de enkele omstan-
digheid dat Deka-Hanno haar bedrijf maakt van het verrichten van
stuwadoorswerkzaamheden en daarbij voorwaarden pleegt [e hanteren
- waarbij het hof kennelijk dcelt op de RSC -, nog niet meebrengt
dat Citronas c.s. de voorwaarden in redelijkheid tegen zich zouden~
moeten laten gelden. Dat oordeel is juist, wat er ook zij van het-
geen het hof daaraan vooraf heeft laten gaan. De enkele omstan-
digheid dat een bedrijfsmatig handelende gebruiker van algemene
voorwaarden in die voorwaarden een beding van een bepaalde inhoud
heeft opgenomen, brengt nog niet mee dat zulk een beding redelij- ~
kerwijs heeft te gelden tegenover derden, ook niet als de derde ~
eveneens bedrijfsmatig handelt en het in de kring waartoe de ge- ~
bruiker en de derde behoren algemeen bekend is dat dergelijke i
bedingen plegen te worden gemaakt.
In de tweede plaats heeft het hof geoordeeld dat niet zonder meer
kan worden aangenomen dat Citronas c.s. de cargadoor, of de zee-
vervoerder via hem, de vrije hand hebben gelaten met Deka-Hanno
overeenkomsten aan te gaan waarvan de RSC deel uitmaakten. In
dit verband heeft het hof van belang geacht dat Deka-Hanno in de
afwikkeling van de vervoerovereenkomst tussen de zeevoerders en
de landingbelanghebbenden is ingeschakeld door de cargadoor, die
voor wat betreft de verbintenis tot betaling van de stuwadoorskosten
deels voor de zeevervcerder, deels op eigen naam en uit eigen hoofde
optreedt, waarbij de achterliggende con[ractsverhouding de vervoer-
overeenkomst [ussen de afzender en de zeervervoerder is. Hetgeen
het hof vervolgens overweegt komt hierop neer dat de enkele betrok-
kenheid van Citronas c.s. bij de vervoerovereenkomst (te hunnen
behceve had de afzender bedongen dat zij uitlevering van de goederen
konden vorderen) aan Deka-Hanno niet het vertrouwen kan hebben
gegeven dat de RSC ook tegenover hen zouden gelden, en dat daar-
naast onvoldoende feiten en omstandigheden zijn gesteld.
Dit oordeel geeft niet blijk van een onjuiste rechtsopvatting en kan,
verweven als het is met waarderingen van feitelijke aard, in cassatie
nie[ verder worden getoe[st. Het is, gezien het debat van par[ijen
en mede in aanmerking genomen dat de betreffende overeenkomsten
niet zijn overgelegd, voldoende met redenen omkleed.
Tezamen met 's hofs in 3.5 bedoelde oordeel strook[ dit oordeel
voorts in resultaat met he[ stelsel van de wet be[reffende de over-
eenkomst van zeevervoer, zoals dit in Nederland sedert de inwer-
kingtreding van de wet van 11 maar[ 1981, Stb. 206, zij het na de
feiten van de onderhavige zaak, is komen te gelden. Daarbij is immers
een zekere werking van de vervoerovereenkomst jegens derden
voorzien, in dier voege dat ondergeschik[en worden beschermd (ar[.
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472, lid 2 K), maar niet ook de zelfstandige opdrachtnemer die zelf
geen vervcerder is, zoals een stuwadoor. Een vergelijkbaar - zij het
op hier niet ter zake dcende punten afwijkend - stelsel ligt voorts
ten grondslag aan de wet van 28 maart 1979, Stb. 245, tot vaststelling
van Bcek 8, eerste stuk, van het nieuwe Burgerlijk Wetbcek. De
daarin vervatte regeling betreffende de werking jegens derden van
bevrachtingen en overeenkomsten van vervcer bevat immers wel een
bescherming van ondergeschikten, maar niet ook van zelfstandige
opdrachtnemers, zoals stuwadoors. Aan deze opdrachtnemers is - in
overeenstemming me[ verschillende verdragen op het gebied van het
vervcerrecht, waarvan er één ook aan het huidige art. 472 K ten
grondslag ligt -een dergelijke bescherming met opzet onthouden;
men zie de Toelichting op het voorontwerp van Bcek 8, p. 1284."

Ik wil mij beperken tot he[geen de Hoge Raad opmerkt over de rechtsgrondslag

van de derdenwerking. De Hoge Raad wijst in de eerste plaats op het belang

van de aard van het betreffende geval als afwegingsfactor bij de beantwoording

van de vraàg ó~ëii contractsbepaling derdenwerking heeft. Daarnaast vormt

ook het stelsel van de wet een afwegingsfactor.

Allereerst de aard van het gevai. Als voorbeelden worden door de Hoge
Raad gencemd HR 7 maart 1969, NJ 1969, 249 (Gegaste uien) en HR 12
januari 1979, NJ 1979, 362 (Securicor). Deze arresten worden als volgt
kort samengevat:

"het op gedragingen van de derde terug te vceren vertrouwen van
degene die zich op het beding bercept dat hij dit beding zal kunnen
inroepen ter zake van hem door zijn wederpartij toevertrouwde
gcederen (HR 7 maart 1969, NJ 1969, 249) en voorts (...) de aard
van de overeenkomst en van het betreffende beding in verband met
de bijzondere relatie waarin de derde staa[ tot degene die zich op
het beding beroept (HR 12 januari 1979, NJ 1979, 362)."

Ik vraag mij af, of dit wel twee zo verschillende voorbeelden zijn. In
geval er een bijzondere relatie tussen de derde en een contractspartij
bestaat, zal toch immers bij deze laatste vaak het vertrouwen zijn ont-
staan dat hij het beding zal kunnen inrcepen. A1 is dit laatste natuurlijk
niet noodzakelijk. Een dergelijke benadering van de vraag naar mogelijke
gebondenheid van personen aan elkaar (met andere woorden de vraag
naar het bes[aan van een rechtsbetrekking [ussen deze personen en naar
de inhoud van de daaruit voortvlceiende gehoudenheden) zijn we hier-
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boven al eerder tegengekomen, namelijk bij afgebroken onderhandelingen.
Ook daar bestaat tussen de betrokkenen een bijzondere relatie, waarbin-
nen het vemouwen dat daaruit enigerlei contract zal voortvlceien tot
schadevergceding van negatief én positief belang kan leiden.
Kan men deze parallellie doortrekken en gevallen als hier aan de orde, te
weten derdenwerking van contractsbedingen als het ware analoog aan de
rechtsbetrekking tussen onderhandelende partijen benaderen? Indien tussen
een derde (niet contract-sluitende partij) en een contractspartij op grond
van gedragingen van eerstgenoemde, mede gelet op de aard van de over-
eenkomst en het betreffende beding, een zich allengs intensiverende
rechtsbetrekking ontstaat, kunnen hieruit voor de derde gehoudenheden
uit onder andere de wet voortvlceien. Zie bij voorbeeld het zeerecht,
maar ik denk ook aan onrechtmatige daad en redelijkheid en billijkheid.
Dergelijke gehoudenheden ontstaan overigens nie[ alleen voor de derde,
maar ook voor de betreffende contractspartij. Deze kan immers, als
uitvlceisel van de tussen haar en de derde bestaande rechtsbetrekking
gehouden zijn [ot schadevergoeding op grond van schending van een
gehoudenheid bestaande in een zorgvuldigheidsnorm (onrechtmatige daad),
zoals ook in de casus van het hier te bespreken arrest het geval is. De
hierboven verdedigde opvat[ing met betrekking tot derdenwerking van
contractsbepalingen sluit ten nauwste aan bij de gedach[engang van Cahen,
die een differentiatie van derden bepleit en, daarop aansluitend, verruiming
van de contractswerking door middel van doorwerking ten aanzien van
de contractueel betrokken derde. Hij baseert zich daarbij op de betekenis
die redelijkheid en billijkheid hebben voor de uitleg van de overeenkomst,
inbegrepen de doorwerking daarvan ten opzichte van derden. Art. 1376
verzet zich in Cahens visie hier niet tegen, omdat dit ar[ikel alleen zie[
op intentionele - da[ wil zeggen: door partijen beoogde - derdenwerking
van een contract, maar niet op derdenwerking op grond van het objectieve
recht, in casu de maats[aven van redelijkheid en billijkheid. Vgl. hierom-
trent diens Kortslui[ing in contractuele verhoudingen, RMTh. 1965, p. 473
e.v., alsmede Een Trojaans schadepaard voor de contractuele stadswal
van art. 1376 B.W., WPNR 5496-8, 1979, met name p. 645 e.v.
Een bijzondere plaats wordt ingenomen door Zwitser, Rond art. 1376;
overeenkomsten gelden vanwege en dus tussen partijen (1984), p. 143 e.v.,
die doorwerking ten voordele van derden beschouwt als vertegenwoordig-
ing of als gevolg van een derdenbeding en doorwerking ten nadele van
derden verklaart door te wijzen op de regels van zakenrechtelijke ver-
tegenwoordiging.
Zie verder naar aanleiding van het arrest Deka-Hanno~Citronas: Breukers,
Art. 1376 BW en de sinaasappels HR 20 juni 1986, NJ 1987, 35, WPNR
5851~2, 1987 (die enigszins krampachtig zoekt naar een "basisovereen-
komst" om van daaruit de werking van art. 1376 BW te kunnen verklaren),
Visser, De werking van contractuele bepalingen ten nadele van derden
(1987), p. 141 e.v. en Schoordijk, Paardesprongen in en buiten het han-
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delsrecht, in: Handelsrech[ [ussen koophandel en nieuw BW (1988), p. 189
e.v. Voor Schoordijk is vooral van groot belang of iemand deel uitmaakt
van een exploi[atieketen. Een schakel in een exploitatieketen kan zich,
aldus Schoordijk, bercepen op voorwaarden ~ié~binnen het kader van
eerdere schakels zijn geformuleerd. In de literatuur komt derhalve duide-
lijk naar voren dat, wil er van derdenwerking van exoneratieclausules
sprake kunnen zijn, de derde bij he[ con[ract waar hij zich op beroept
dan wel bij het contract dat tegen hem wordt ingeroepen, nauw moet
zijn betrokken.
De Hoge Raad hecht ook groot belang aan ~het, stelsel van de wet als
afwegingsfactor bij de beslissing om al of nie[ derdenwerking van een
overeenkomst aan te nemen. Daaraan is in HR 9 juni 1989, RvdW 1989,
163 (Verzekeringsinstituut Vojvodina~ECT) een interessante overweging
gewijd. De feiten in deze laatste uitspraak zijn in hoge mate vergelijkbaar
met de casus in het arrest Deka-Hanno~Citronas. European Container
Terminus (ECT) had als "terminal operator" van Uni[ed Sta[es Lines een
partij ham opgeslagen. Op deze overeenkomst waren de Ro[[erdamse
Stuwadoorscondities (RSC 1955) toepasselijk. Met medewerking van een
werknemer van ECT is de partij ham door onbevcegden weggehaald van
het terrein van ECT. De ladingbelanghebbenden spraken daarop de stuwa-
door aan tot schadevergoeding, zich baserend op een door de be[reffende
werknemer van ECT jegens hen gepleegde onrechtmatige daad. ECT ver-
weerde zich tegen deze vordering door een beroep te doen op een in de
RSC 1955 opgenomen exoneratieclausule. Onder verwijzing naar Deka-
Hanno~Citronas verwerpt de Hoge Raad dit beroep op derdenwerking van
een exoneratieclausule. Ten aanzien van hetgeen in dit type gevallen uit
het stelsel van de wet (en verdrag) voortvlceit overweegt de Raad dat:

"(...) de derdenwerking die in het zeerecht door de weigever of in
verdragen aan overeenkomsten is of zal worden toegekend, mede in
verband mcet worden gezien met het door middel van dwingend
recht [er zake van dergelijke overeenkomsten gewaarborgde even-
wicht tussen de belangen van hen die als vervoerder of anderszins
hun diensten met de daaraan verbonden risico's ter beschikking
stellen en de belangen van hen die op deze diensten zijn aangewe-
zen. Een dergelijk door wet of verdrag gewaarborgd evenwicht bestaat
vooralsnog nie[ tussen stuwadoors en dergelijke dienstverrichters en
hun wederpartijen."

Derdenwerking van contractsbepalingen kan derhalve sneller worden
aangenomen in een situatie, waarin tussen de betrokkenen een juridisch-

en daarmee, wellicht, economisch - evenwicht bestaat. Er dient, met
andere woorden, voor gewaakt te worden dat derdenwerking een bestaan-
de, bij voorbeeld in algemene voorwaarden neergelegde, onevenwichtige
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regeling van de verhouding tussen een stuwadoor en een wederparij niet
verder versterkt.

Derdenwerking van een rechtsbetrekking is niet beperkt tot doorwerking van

exoneratieclausules en ook niet beperkt tot gevallen waarin sprake is van een

contract in klassieke zin. Wellicht is het om die reden beter voortaan te spreken

over reflexwerkin ~ b1 voorbeeld, een overeenkomst. De omstandigheid-~ ~--g-3'án .--- ~. . -...---.--- ...
dat in een drie partijen verhouding tussen A en B een rechtsbetrekking bestaat,

béinvlcedt de rechtsbetrekking tussen A(en~of B) en C.

Een recent voorbeeld van mogelijke derdenwerking van (niet als contract te

kwalificeren) [cezeggingen is HR 8 juli 1986, NJ 1987, 19 (Haverschmidt~Van

der Willigen). Een mededeling van de ene notaris aan een andere, inhoudende

de tcezegging dat een gedeel[e van een bepaalde koopsom in depot wordt

gehouden kan tegenover de belanghebbende cliënt van een van deze notarissen

een onrechtmatige daad zijn, zelfs indien deze tcezegging niet gebaseerd is op

een tussen deze beide notarissen gesloten depot-overeenkomst.

Van der Willigen B.V. had zich als koopster van enkele in appartements-
rechten te splitsen panden verplich[ de koopprijs te betalen aan B.V.
Casa Nova. Voorts was overeengekomen dat notaris Haverschmidt een
deel van de koopprijs [en behceve van Casa Nova zou ontvangen en deze
voor Van der Willigen B.V, in depot zou houden. Dit gedeelte van de
koopsom zou pas volledig aan Casa Nova worden betaald na onder meer
de juridische splitsing. Ter uitvcering van deze depot-clausule had notaris
Drost, die het saldo van de koopsom aan Haverschmidt zou overmaken,
met laatstgencemde en~of diens medewerker Schuurman een overeenkomst
gesloten dat Haverschmidt het bedrag inderdaad in depot zou houden.
Althans, het leek erop da[ een dergelijke overeenkomst tussen de nota-
rissen was gesloten.
Hcewel Haverschmidt de aanwezigheid van het (restant) depot enige tijd
na de overdracht nog aan Drost had bevestigd, bleek dit niet (meer)
aanwezig, tcen de jwidische spli[sing, wegens faillissement van Casa
Nova, geen doorgang kon vinden.
De Hoge Raad beslist naar aanleiding van de overweging van het Hof dat
de door Haverschmidt ten onrechte gewekte schijn aan Van der Willigen
schade van f 50.000,-- (het restant-depot) heeft veroorzaak[, als volgt:
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MI'egen laatstbedceld oordeel keert zich het middel in het principaal
bercep onder a. De klach[ is gegrond, omdat het hof is ui[gegaan
van een verkeerde rechtsopvatting. Tot voormeld oordeel had het
hof immers slechts mogen komen wanneer het had vastgesteld dat
Van der Willigen in vertrouwen op de juistheid van haar veronder-
stelling dat de verklaring van Haverschmidt juist was iets óad ge-
daan of nagelaten en in verband daarmede de schade op f50.000, -
kan worden gesteld. Zodanige vaststelling ontbreekt in 's hofs ar-
rest."

Dat de Hoge Raad betekenis hecht aan het bij Van der Willigen ontstane
vertrouwen acht ik juisL Het ontstaan en bestaan van vertrouwen bij één
of beide bij een rechtsrelatie betrokkenen, is een belangrijk gegeven. De
daazop volgende slotsom, dat door het Hof niet is vastgesteld dat er
gebaseerd op dit vertrouwen iets is gedaan of nagelaten en in verband
daarmee de schade op f50.000,- kan worden gesteld, begrijp ik niet gced.
De redengeving die de Hoge Raad hier volgt dcet sterk denken aan de
tekst van azt. 3.2.3a, luidend:

'Tegen hem die als derde op grond van een verklaring of gedraging,
overeenkomstig de zin die hij daaraan onder de gegeven omstan-
digheden redelijkerwijze mocht tcekennen, het ontstaan, bestaan of
tenietgaan van een bepaalde rech[sbetrekking heeft aangenomen en
in redelijk vertrouwen op de juistheid van die veronderstelling heeft
gehandeld, kan door degene om wiens verklaring of gedraging het
gaat, met betrekking tot deze handeling op de onjuistheid van die
veronderstelling geen bercep worden gedaan"

Dit aztikel, bedceld om art. 1910 BW, in een meer algemeen kader ge-
plaatst, te vervangen, heeft echter een andere functie dan het vaststellen
van de schending van een wrgvuldigheidsnorm. Art. 3.2.3a NBW leidt er
immers tce da[, indien voldaan is aan de gestelde vereisten, de derde (in
casu Van der Willigen) de schijn zoals deze ten aanzien van de rechtsbe-
trekking (art. 3.2.3a NBW hanteert deze omschrijving hier zelf) tegenover
hem door Haverschmidt en~of Schuurmans is gewekt, voor werkelijkheid
mag houden. Daarbij speelt het vereiste dat Van der Willigen in redelijk
vertrouwen gehandeld heeft een belangrijke rol.
Dit laatste stond echter al vast: Van der Willigen was, menend dat er een
overeenkomst van depot bestond, overgegaan tot betaling van de volledige
koopprijs. De door Haverschmidt gedane tcezegging dat het geld nog bij
hem in depot was, bevestigde Van der Willigen alleen nog maaz in dit
vertrouwen. Nu hij mijns inziens mocht vertrouwen dat er een depot-
overeenkomst bestond, rijst de vraag of Haverschmidt onrechtmátig jegens
hem heeft gehandeld (let wel: thans staat het handelen van Haverschmidt
centraal). Met de A.-G. Biegman Hartogh ben ik het eens dat zulks inder-
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daad onder deze omstandigheden mag worden aangenomen. De schade is
dan het verdwenen depot.
Deze conclusie had echter ook zonder de [ussenstap van azt. 3.2.3a NBW
kunnen worden gezet. Met de kennelijke gedachtengang van de Hoge
Raad, ben ik he[ dan oak niet eens. Met name niet in di[ geval, waar
een van de partijen bij de gestelde depot-overeenkomst, Haverschmidt,
degene was aan wie ten behceve van de verkoopster de koopsom moest
worden overgemaakt, zodat hij naar alle waazschijnlijkheid op de hoogte
zal zijn geweest van de depot-clausule in het koopcontract. Alleen al uit
dien hoofde, zo zou ik durven verdedigen, is het verdwijnen van he[
depot schending van een zorgvuldigheidsnorm jegens Van der Willigen.
De omstandigheid dat Haverschmidt aan Drost mededeelde dat het depot
bij hem nog aanwezig was vormt alsdan een azgument te meer om
Haverschmidt aansprakelijk te doen zijn op grond van onrechtmatige
daad (Zie ook he[ arres[ van de Hoge Raad overweging 3.4, laats[e ali-
nea).
De rechtsbetrekking tussen Van der Willigen en Haverschmidt is aldus
zowel betrokken op een tcezegging: de mededeling, leidend tot de (schijn
van) depo[-overeenkomst Drost-Haverschmid[, als contractueel betrokken:
bij de koopovereenkomst Van der Willigen~Casa Nova. Terecht beschouwt
de Hoge Raad hier, ter bepaling van de gehoudenheid die uit de rechtsbe-
trekking tussen Van der Willigen en Haverschmidt voortvloeit, het van
de zijde van Van der Willigen ontstane vertrouwen als cen[rale afwe-
gingsfactor. - - -
Zie voor art. 3.2.3a NBW: Van Zeben, Parl. Gesch. Boek 3, p. 178 e.v.;
Asser-Hartkamp II, nr. 130; Schoordijk, Vermogensrecht in het Algemeen
(1979), p. 106 e.v. en Mon. Nieuw B.W. A-22 (Nieskens~Van der Put)(1988),
passim; vgl. voor de vraag of in dit type gevallen gesproken mag worden
van "derdenwerking" of louter verruiming van de contractsband, Sorgdra-
ger: Boekbespreking van de dissertatie van Zwitser, WPNR 5797, 1986, p.
572.

Een rechtsbetrekking tussen een derde en een contractspartij kan, zo conclu-

deer ik, zo nauw betrokken zijn bij het contract waarbij deze laatste partij

is, dat deze rechtsbetrekking weliswaar vanuit " klassiek" standpunt geen (i.c.

drie-par[ijen) contract is, maar er "wel dicht tegen aanzi[". Een dergelijk

overgangsgebied tussen contractuele normen en al of niet geschreven rechts-

plichten [ref[ men - ik merkte het al op - ook aan in de onderhandclingsfase

voorafgaand aan een overeenkomst. Ik verwijs hier naar de bespreking in par.

S van het arrest PIas~Valburg en het ten onrechte doodgeboren art. 6.5.2.8a.

92



Het klassieke contractenrech[, met name art. 1376 BW, geeft hier de werkelijk-

heid enigszins verwrongen weer. Zodra men echter de rechtsbetrekking centraal

stelt, krijgt men weer zicht op de ontwikkelingen. Dit hangt samen met de

flexibiliteit en de dynamiek van het begrip 'rechtsbetrekking', welke tot uiting

komen in de op he[ concrete geval gerichte vaststelling van de tussen partijen

geldende gehoudenheden. De gehoudenheid van een derde vindt in het typé

geval als hier aan de orde haar grondslag in twee in het sociaal-economische

verkeer aan elkaar geschakelde rechtsbetrekkingen, te weten de rechtsbetrek-1

king tussen bij voorbeeld contracterende partijen en de rechtsbetrekking tussen I

een van dezen en de derde. In zulk een situatie kan het zich voordoen dat de~
derde een contractueel exoneratiebeding in redelijkheid tegen zich moet la[en
gelden. Daarbij kan "in redelijkheid", en ik trek opnieuw een parallel met de

rechtsgevolgen verbonden aan de rechtsbetrekking die tussen onderhandelende

partijen bestaat, mijns inziens worden vervangen door "naar maatstaven van

redelijkheid en billijkheid". De beoordeling van wat in een concreet geval
~redelijk is zal dienen te gebeuren aan de hand van afwegingsfactoren.

De vragen omtrent de bronnen van verbintenissen hebben hierdoor eigen-
lijk geen betekenis meer. Het gaat uiteindelijk immers steeds om de vraag
welke gehoudenheden uit een concrete rechtsbetrekking voorivloeien. De
afwegingsfac[oren, die [er bepaling van deze gehoudenheden in he[ kader
van derdenwerking van contractsbepalingen in de rechtspraak werden
geformuleerd zijn: (1) het stelsel van de wet, (2) de aard van het geval,
de overeenkomst, het bétrefiénde bedïng;mverband met (3) de bijzondé-
ré relatië wáárin ,de derde staat tot degene die zich op het bedíng be-
roept, mede gezien het (4) eenzijdig of ineerzijdig bij betrokkenen ontsta-
ne vertrouwen. ~
Wanneer de Hoge Raad in dit verband, met een impliciete verwijzing naar
zijn eerdere arrest inzake Quin[~Te Poel (HR 30 januari 1959, NJ 1959,
548), uitspreekt dat bij beantwoording van de vraag waar de grens ligt
inzake het kunnen aannemen van derdenwerking "mede" rekening moet
worden gehouden "met het stelsel van de wet, in het bijzonder indien de
wet aan bepaalde daarin geregelde overeenkomsten binnen zekere grenzen
werking jegens derden toekent en het betreffende geval in di[ stelsel ~:
moet worden ingepast", formuleert hij overigens niet alleen een afwe-
gingsfactor, maar raakt dit ook de kern van de zaak. Het gaa[ nie[ langer
enkel en alleen om de wettelijke bronnen van de verbintenis, maar om
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de uit het ~y~.leclst-vee~vloaien~inhoud van uit een rechtsbe-
trekking voortkomende gehoadenheden. Een laatste restant van het legis-
me zou daarmee verdwijnen.

10. Samenvatting en slotopmerking

In hoofdstuk 1 ncemde ik drie thema's, die men ook zou kunnen aanduiden als

de pijlers van het klassieke contractenrecht: vrijheid, gelijkheid en een nauw-

keurige afbakening in de tijd van de contractuele gebondenheid. Rond deze

thema's, zo heb ik getracht duidelijk te maken, kunnen de kenmerken van het

klassieke contractenrecht worden gegrcepeerd. Kan men deze thema's nog

herkennen in de voorgaande paragrafen? De contractsvrijheid staat onder grote ~

druk. Steeds vaker is de rechter bereid om de inhoud van een overeenkoms[

te tcetsen (vgl. par. 6 betreffende algemene voorwaarden en standaardcontrac-

ten en par. 8 ten aanzien van onvoorziene omstandigheden). De vrijheid van

een crediteur om een prestatie, zonder voor hem al te grote gevolgen, te kunnen 1

weigeren is niet meer zo volstrekt als deze was op het hoogtepunt van het

klassieke contrac[enrecht (zie par. ~ Ten aanzien van de veronderstelde gelijk-

heid van partijen is het besef thans wel heel sterk aanwezig dat de deelnemers

aan het maatschappelijk verkeer vaak als economisch, en daarmee juridisch, ~

ongelijken tegenover elkaar staan. Ik verwijs opnieuw naar par. 6. Dat een ~

contract geen "eiland in de tijd" is (inhoudend dat begin en einde van de

contractuele gebondenheid precies zouden zijn te bepalen, alsmede dat buiten-

contractuele normen niet kunnen leiden tot een bijna-contractuele band), maar

een zich ontwikkelende rechtsbetrekking blijkt uit de paragrafen 3, 4 5 en 9.
- ~----`

De grens tussen contract en onrechtmatige daad is aan het vervagen, het

aanbod~aanvaardingsmodel blijkt in een aantal situaties niet op te gaan, onder-

handelingen kunnen tot vergaande gebondenheid leiden en contractsbepalingen

kunnen de rechtsposi[ie van derden bij de overeenkomst betrokkenen in mindere

of mcerdere mate beïnvloeden.
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De vraag in welke richting de ontwikkelingen gaan en of deze nopen tot een

nadere doordenking van het klassieke contractsbegrip wil ik nog niet beant-

woorden. Daarvoor is eerst een vergelijking van de Nederlandse met buiten-

landse ontwikkelingen nodig om te voorkomen dat het Nederlandse recht op

deze punten te geïsoleerd in beschouwing wordt genomen.
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Hoofdstuk 3
BREUKLIJNEN: ENGELS EN AMERIKAANS
CONTRACTENRECHT

Deel 1
ENGELS RECHT

1.1. Inleiding

Ook voor het Engelse (evenals voor het Amerikaanse) recht kunnen [en aanzien

van de uitgangspunten van het klassieke contractenrecht dezelfde opmerkingen

worden gemaakt als ten aanzien van het Nederlandse recht. Weliswaar verschilt

de uitwerking van deze uitgangspunten, doordat het Engelse en het Amerikaan-

se recht (althans ten dele) via andere denkgangen dan het Nederlandse recht

kent, juridische vraagstukken oplossen, maar dit doet aan de fundamenteel gelijke

basisstructuur van de gehanteerde concepten niets toe of af.

Ofschoon er wat betreft de verhouding tussen "tort law" en contractenrech[
duidelijk verschillen bestaan tussen Nederlands recht enerzijds en Engels
en Amerikaans recht anderzijds, kan ten aanzien van deze verhouding
niettemin worden gezegd dat zij in wezen op dezelfde wijze is vorm
gegeven, en wel op een wijze die ik in Hoofdstuk 1 als het "klassieké'
contractenrecht heb aangeduid. Zo kennen beide rechtsstelsels een gesloten
systeem van bronnen van gehoudenheden, met als voornaamste bronnen
contract en "tort". Dat het Engelse en Amerikaanse rechi geen "verbintenis-
senrecht" kent in onze (technische) zin dce[ aan het wezen van de paral-
lellie niet af. In beide systemen kunnen gehoudenheden slechts in beperkte
gevallen ontstaan. Om die reden zal ik het begrip "verbintenis" ook
hanteren bij mijn bespreking van het Engelse en Amerikaanse recht.
Hierbij wil ik volledigheidshalve aantekenen dat ik "restitution" als eveneens
mogelijke bron van gehoudenheden in dit verband laat rusten, zoals ik ook
voor het Nederlandse recht niet ben ingegaan op ongerechtvaardigde
verrijking. De reden daarvan is dat de ontwikkelingen in jurisprudentie
en literatuur met betrekking tot het contractsbegrip, bezien vanuit de
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bronnen van verbintenissen, met name de beantwoording van de vraag
naar de afgrenzing van contract ten opzichte van "tort" betreffen. Daarmee
wil overigens niet gezegd zijn dat in het navolgende verrijkingsvragen in
het geheel niet aan bod komen. Zie omtrent de verhouding tussen contract
en "tort" Wintield and Jolowicz on Tor[, p. 4 e.v.; Weir, Complex liabilities,
in: International Encyclopedia of Comparative Law, Vol XI, Ch. 12.
Wat betreft de kenmerken en de achterliggende thema's van het klassieke
contractenrecht geldt ook voor het Engelse en Amerikaanse recht he[geen
ik daarover al eerder opmerkte in Hoofdstuk 1, waarnaar ik dan ook op
deze plaats wil verwijzen. Ik wil hier volstaan met een beknopte weergave
van de Engelsrechtelijke literatuur over dit onderwerp.
Zie over de uitgangspunten van het Engelse contractenrecht Atiyah, An
introduction to [he law of contract, p. 1 e.v., alwaar men een beknopte
samenva[ting vindt van zijn visie op de ontwikkelingen in het contracten-
recht, zoals hij deze breedvcerig heeft uitgewerkt in zijn The rise and
fall of freedom of contract (1979, herdruk 1985), alsmede zijn Promises,
morals and law (1981); Reiter, Contracts, torts, relations and reliance, in:
Reiter and Swan (eds.) Studies in Contract Law, 1980, p. 235 e.v.; Swan,
Whither contrac[s: a retrospective and prospective overview, in: Law in
transition: contracts (Special lectures of the Law Society of Upper Canada,
1984) p. 125 e.v.
Atiyah vat zijn gedachten met betrekking tot het klassieke contractsbegrip
als volgt samen (zie: Atiyah, The modern role of contrac[ law, in: Essays
on contract, 1986, p. 1 e.v., in het bijzonder p. 5 e.v.):

"In dealing with co-operative activity we fmd a number of core
elements, arrayed in different patterns, with greater emphasis some-
times on this element and sometimes on another. In particular, we
fmd the three elements of consent, reciprocity of benefit, and reliance
,js key elements in much co-opera[ive activity. All this means, I
saggest, tha[ we should not think of contract law as "about" one
central paradigmatic type of conduct, but about clusters of typical
situations, related to each other, much as there are "family" resem-
blances among games, in Wittgenstein's famous example. It is incorrect
today to [hink of con[ract law as having one central core with
clusters of differences aroud the edges. If we take as our starting-
point [he classical model of contract (...), we can focus on five
characteristics (there may be others). Thus we have (1) discrete
(waarmee Atiyah bedcelt "continuous relationships or continuing
series of exchanges", hetgeen iets anders is dan in de hierna te
bespreken opvatting van Macneil me[ "discrete" wordt bedceld, J.v.E.),
(2) two-party, (3) commercial, (4) execu[ory, (5) exchange "
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De omschrijving door Swan van het con[ract in de klassieke zin is enigszins
anders, maar verschilt niet fundamenteel van die van Atityah. Hij onder-
scheidt een vooronderstelling en "rutes". De vooronderstelling is dat het
in de klassieke opvatting gaat om twee individuen, die een eenmalige
transactie aangaan, waarbij binding ontstaat door een "mee[ing of the
minds". Als "rules" ncemt hij: aanbod en aanvaarding, consideration (het
vereiste van "quid pro quo"), beperkte interpretatievrijheid, de leerstukken
"mistake" en "frustration" (resp. dwaling en verandering van omstandigheden,
als zijnde beperkte mogelijkheden om absolute binding aan contracten te
kunnen ontgaan), de "pazol evidence rule" (mondeling bewijs kan een
geschreven stuk niet ontkrachten) en het traditionele schadevergoedings-
recht.
Ondanks de verschillen tussen het Nederlandse en Engels-Amerikaanse recht
en de (niet prinicpiële) verschillen in opva[ting tussen Atiyah en Swan
(vgl. diens bespreking van A[iyah's Essays on contract 38, in: (1988) U.
Toronto L.J. 21~, kan men concluderen dat het klassieke concept in alle
drie stelsels, ondanks verschillen in uitwerking, in wezen hetzelfde is.

(~ I 38s' ~

Dat de uitwerking van het klassieke concept in het Engelse (en Amerikaanse)

contractenrecht verschilt van de uitwerking in het Nederlandse recht vindt haar

oorzaak in de geheel eigensoortige rechtshistorische ontwikkeling van het

eerstgencemde. Het Engelse contractenrecht vindt kort gezegd zijn oorsprong

in Common Law en Equity (het recht, zoals zich dat in de rechtspraak ontwik-

kelde, "case law") en Statute Law (wetgeving).

Historisch gezien is verder van belang dat he[ Engelse contractenrecht
voortgekomen is uit de "tort of tresspas", een zogenaamde "action on the
case". Eerst vanaf de negentiende eeuw is er sprake van een duidelijk
afgebakend contractenrecht, zoals wij dat nu kennen. Het grensgebied
contract~[ort vormt om die reden alleen al historisch een van de grote
probleemgebieden van het hedendaagse Engelse en Amerikaanse contrac[en-
recht. Vgl. voor de historische ontwikkeling van het contractenrecht
onder meer Cheshire, Fifoot and Furmstone, 1986, Law of contract, p. 1
e.v.
Daarnaast is ook in Engeland de rechter (zij het beperkt) de inhoud van
een contract gaan beoordelen. En dit niet alleen indirect (via interpretatie
contra proferentem bij voorbeeld), maaz ook d'uect (ten aanzien van
exoneratieclausules eerst aan de óand van de "doctrinr of fundamental
breach", later op basis van de Unfair Contract Terms Act).
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In het navolgende zal ik op de meest in het oog springende ontwikkelingen nader

ingaan. Daarbij zal ik dezelfde methode volgen als in hoofdstuk 2. Telkens zal

ik een recente uitspraak als vertrekpun[ nemen en van daaruit op de ontwikke-

Gngen van het in de uitspraak gehanteerde leerstuk ingaan.

Omdat he[ Engelse (evenals het Amerikaanse) recht, als gezegd, een geheel
eigen ontwikkeling heeft doorgemaakt, die op bepaalde punten geleid heeft
[ot een zeer specifieke structuur die alleen in historisch perspectief

~ verklaarbaar is, is een volstrekt vergelijkende behandeling van Nederlands
met Engels en Amerikaans recht niet mogelijk. De breuklijnen in het
contractenrechtdoen zich in Engeland en de Verenigde Staten soms op
andere punten voor dan in Nederland. Voor zover leerstukken die in de
zin als boven besproken breuklijnen naar Nederlands recht vormen in het
navolgende niet worden aangeroerd, zal ik er in een slotparagraaf, telkens
na het Engelse en het Amerikaanse recht, volledigheidshalve een enkele
opmerking over maken.

12. Contractsvrijheid

Ook in het Engelse contractenrecht staat de contractsvrijheid voorop. Maar

op di[ beginsel worden, evenals dit in Nederland het geval is, s[eeds meer

uitzonderingen gemaakt, voornamelijk door de invoering van dwingend wetten-

recht.

Zie voor een uitzondering op het beginsel van de con[ractsvrijheid bij
voorbeeld de Unfair Contract Terms Act 1977 (die met name onereuze
exonera[ieclausules wil bestrijden) en de in een koopcontract me[ betrek-
king tot roerende goederen "implied terms about quality or fitness" van
s. 14 van de Sale of Goods Act 1979, waarvan de afwijking weer aan de
Untair Contract Terms Act kan worden getoetst (s. 55 Sale of Goods Act
1979) Voor andere voorbeelden van inperking van de contractsvrijheid
vgl. men o.a. Atiyah, The rise and fall of freedom of contract, o.a. p.
681 e.v.; dezelfde, Introduc[ion [o the Law of Contract, 1981 (herdruk
1985), p. 19 e.v. en Treitel, The law of contract, 1987, p. 2 e.v.
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Behalve de Engelse we[gever heeft ook - en dit is voor het Engelse recht zeker

zo belangrijk - de Engelse rechter oog gekregen voor de soms onrechtvaardige

gevolgen van een te absolute hantering van dit beginsel. Een voorbeeld van

deze ontwikkeling is de houding die Engelse rechters hebben ingenomen tegen-

over exoneratieclausules.

In het begin van deze eeuw werd een clausule, zodra was voldaan aan de
formele vereisten voor de bestaanbaarheid van een contract, nauwelijks
op haar inhoud beoordeeld. "It was a bleak winter for our law of contract",
zegt Lord Denning in dit verband in George Mitchell (Chesterhall) Ltd.
v. Finney Lock Seeds Ltd. [1983], 1 All ER 108, 113.
Te weinig werd rekening gehouden me[ de maatschappelijke ongelijkheid
van partijen. Lord Denning vervolgt (p. 113~4):

"Faced with this abuse of power, by the strong against the weak,
by the use of the samll print of [he conditions, the judges did what
they could to put a curb on it. They still had before them the idol,
"freedom of contract". They still knelt down and worshipped it, but
they concealed under their cloaks a secret weapon. They used it to
stab the idol in the back. This weapon was called the "true construc-
tion of the contract". They used it with great skill and ingenuity."

Contractsvrijheid als "idol"? Hoe men het ook wendt of keert, de contracts-
vrijheid staa[ in het Engelse contractenrecht nog altijd voorop. Zij word[
echter thans lang niet meer zo absoluut gehan[eerd als in (opnieuw in de
woorden van Lord Denning, t.a.p. p. 113) de "heyday of freedom of con-
tract". Dit is ook niet zo verwonderlijk. Historisch gezien heeft in he[
Engelse recht altijd de casus en niet zozeer het beginsel of het concept
centraal gestaan en is he[ rech[ ontwikkeld vanuit het concrete geval.
Engels recht is een systeem van "case law".
Indien men zich [egelijkertijd realiseer[ dat contrac[ uit "[ort" (waarin
toetsing aan een nie[ door partijen geformuleerde gedragsstandaard voorop
s[aat) is voor[gekomen, dan is he[ eigenlijk zelfs enigszins bevreemdend
dat er ooit een "heyday of freedom of contract" is geweest.

13. Contrad~"tort" dilemma tussen partijen en tcgenover derden

He[ onderscheid tussen contract en "tort" leidt in het Engelse contractenrech[
op een aantal punten tot problemen. Van deze punten wil ik er hicr twee aan
de orde stellen.
In de eerste plaa[s is daar de samenloop van een contractuele met een buiten-
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contractuele actie: Kunnen partijen die tot elkaar in een contractuele relatie
staan, elkaar ook op grond van "tort" aanspreken? In de tweede plaats is er
het vraagstuk van de buitencontractuele aansprakelijkheid jegens "contractueel
betrokken" derden. Dit vraagstuk trekt op dit moment in de Engelse rechtspraak
en literatuur de meeste aandacht.

Overigens vertonen beide punten een nauwe samenhang. Deze komt in
het bijzonder naar voren wanneer men staat voor de beantwoording van
de vraag, of, in geval een derde iemand aanspreekt naar aanleiding van
een wanprestatie van deze jegens diens contractuele wederpartij, de
"standard" aan de hand waarvan bepaald dient te worden of bedoelde
wanprestatie jegens de derde onrechtmatig is, mede wordt bepaald door
de contractuele normen. Dit heet het vraagstuk van de zogenaamde "quali-
fied duty", waarop ik in onderdeel "b" van deze paragraaf nader zal ingaan.

a. Tussen partijen

Wat betreft de vraag of contractspartijen elkaar ook met een buitencontractuele

actie kunnen aanspreken, wil ik hier in het bijzonder drie uitspraken vermelden,

te weten: H. Parsons (Livestock) Ltd. v. Uttley Ingham 8r. Co. Ltd [1978] Q.B.

791; Bagot v. Stevens Scanlan 8c Co. Ltd. [1966] 1 Q.B. 197; Esso Petroleum

Co. Ltd. v. Mardon [1976] 1 Q.B. 801. Deze uitspraken maken duidelijk dat zich

in het Engelse recht, evenals trouwens in het Nederlandse recht, geen allesom-

vattende doctrine met betrekking tot de samenloop tussen contract en "tort"

heeft ontwikkeld.

Uitgangspunt is, volgens Guest (in Chitty on Contracts, Vol. I, par. 6),
dat het onderscheid tussen "breach of contract" en "tort" een juridische
kwalifica[ie is, en dat de "remedies" die de eiser pretendeert en die hem
zouden kunnen worden toegewezen daarvan niet afhankelijk zouden behoren
te zijn. Ter staving van deze mening beroept Guest zich op Parsons v.
U[[ley Ingham (boven genoemd), alwaar (t.a.p. p. 807) Scarman L.J. over-
weegt:

"(...), I agree with Lord Denning M.R. in [hinking that the law must
be such [hat, in a factual situation where all have the same actual
or imputed knowledge and the contract contains no term limiting
the damages recoverable for breach, the amount of damages recover-
able does not depend upon whe[her, as a matter of legal classification
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the plaintifPs cause of action is breach of contract or "tort". It may
be that the neccesary reconciliation is to be found, (...) , in holding
that the difference between "reasonably foreseeable" ( the test in
"tort") and "reasonably contemplated" (the test in contract) is seman-
tic, not substantial. Certainly, Asquith LJ. in Yctoria Laundry
(llrndsor) Ltd v. Newman Industries L[d [1949] 2 K.B. 528, 535 and
Lord Pearce in C. Czamikow Ltd v. Koufos (1969] 1 A.C. 350, 414
thought so; and I confess I think so too."

Niettegenstaande dit uitgangspunt van gelijkheid in uitkomst blijkt het
overigens bestaande onderscheid toch niet onbelangrijk te zijn.
Bagot v. Stevens toont duidelijk hce ingewikkeld de problematiek naar
Engels recht ligt. He[ betrof hier een contract tussen een bouwheer en
een architect. De architect had, zo stelde de bouwheer, onrechtmatig
gehandeld door onvoldcende tcezicht te houden op de bouw, meer speciaal
op de afwerking van het afwateringssysteem. Hcewel het bouwwerk al in
februari 1957 was vol[ooid, s[elde de bouwheer pas op 2 april 1963 een
vordering in tegen de architect. Vast stond dat de schade geleden was
na 2 april 1957. Dit was van belang in verband met de Limitation Act
1939, waarvan s. 2 ( 1) (a) luidde:

"The following actions shall not be brought after the expiration of
six years from the date on which the cause of action accrued, that
is to say: -(a) actions founded on simple con[ract or on " tor["."

Naar Engels recht ontstaat een vordering wegens "breach of contract" op
het moment zelve dat wordt gewanpresteerd, terwijl een vordering uit de
"tort of negligence" pas ontstaat op het moment dat schade is geleden
(Vgl. Guest in Chitty on Contracts, Vol. I, p. 5~6.; Rogers in Winfield
and Jolowicz on Tort, p. 736.). De bepaling van de aard van de onderhavige
vordering, en, zo deze delictueel zou blijken [e zijn, de tcelaatbaarheid
daarvan binnen contract, vormde in Bagot v. S[evens dan ook he[ belang-
rijkste twistpunt. Diplock L.J. zei hieromtrent het volgende (t.a.p. p.
204):

"It seems to me that, in this case, the relationship which created
the duty of exercising reasonable skill and care by the architects to
their clients arose out of the contract and not otherwise. The
complaint that is made against them is of a failure to do the very
thing which they contracted to do. That was the relationship which
gave rise to [he duty which was broken. It was a contractual relation-
ship, a contractual duty, and any ac[ion brought for failure to comply
with that duty is, in my view, an action fouded on contract. It is
also, in my view, an action fouded upon contract alone."

De vordering was derhalve verjaard en de ingestelde eis werd afgewezen.

102



Diplock L.J. wijd[ aan he[ samenloopvraagstuk ook nog een algemene
beschouwing (t.a.p. p. 204~5).

"I accept that upon examination all those (t.w. cases where a similar
duty is owed both under a contrac[ and independently of contract,
J.v.E.) will turn out to be cases where the law in the old days
recognised either something in the nature of a status like a public
calling (such as common carrier, common innkeeper, or a bailor and
bailee) or the status of master and servant. There it can be properly
said, as it was in such cases as Lister v. Romford Ice and Cold
Storage Co. Ltd., that, independently of contract, there existed
from the mere status a relationship which gave rise to a du[y of
care not dependent upon the exstence of a contract between the
parties. But I do not think that that principle applies to professional
relationships of the kind with which I am concerned here, where
someone undertakes to exercise by contract his professional skill in
relation to the matter. I think that the authorities are much too
strong against that and are binding on me in the capacity in which
I am siting here today." (Noot weggelaten)

Overigens wordt in een latere uitspraak van de Court of Appeal betwijfeld
of de categorisering van Diplock L.J. wel juis[ is. (Bat[y and Another v.
Metropolitan Property Realisations Ltd. and Others [1978] 1 Q.B. 554).
Megaw LJ. merkt in deze uitspraak, naar aanleiding van genoemde catego-
risering, op (t.a.p. p. 566):

"It would, I think, be an undesirable development in the law if such
an ar[ificial distinction, for which no sound reason can be put
forward, were to be held to exist"

Niettemin wordt de opvat[ing van Diplock L.J. niet als zodanig uitdrukkelijk
verworpen.
Dat Bagot v. Stevens niet algemeen vcetstoots wordt aanvaard blijkt ook
uit Midland Bank Trust Co. Ltd. and Another v. He[t, Stubbs Bc Kemp (a
Firm) [1979] 1 Ch. 385 en de hierna nog te bespreken beslissing inz. Ross

v. Caunters (a Firm) [1979] 3 All ER 580. In Midland Bank v. Hett, Stubbs
8r. Kemp werd een solicitor aansprakelijk gesteld voor het vergeten te

registreren van een voorkeursrecht tot koop met betrekking tot een

boerderij, welk door een vader aan zijn zoon was tcegekend. Als gevolg
van deze niet-registratie verloor de zoon -[cen de vader de bcerderij

aan de mceder verkocht - het voorkeursrech[. De solicitor werd zowel

op grond van de "tort of negligence" als op grond van contract aansprake-

lijk geacht. Oliver J. geeft als zijn opvatting dat er geen "general principle

of law" is "that a plaintiff who has rights against a defendant both in

contract and in tort is bound to rely upon his contractual rights alone."
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(T.a.p. p. 49) Op p. 420 vcegt hij daar nog aan tce:

"There is not and never has been any rule of law that a person having
alternative claims must frame his action in one or the other. If I
have a contract with my dentist to extract a tooth, I am not thereby
precluded form suing him in tor[ if he negligently sha[ters my jaw:
Edwards v. Mallan [1908] 1 K.B. 1002; nor does the contractual duty
assumed by a local authority to answer inquiries prevent its being
sued both in tort and in con[ract if it does so carelessly: Coats Paton
(Retail) Ltd. v. Birmingham Corporation [1971] 69 L.G.R. 356."

In Forsikringsaktieselskapet Vesta v. Butcher and others [1988] 2 All ER
43 vindt men de opvatting van Oliver J. bevestigd in een procedure tussen
een verzekeringsmaatschappij (Vesta) en de makelaars die te haren behoeve
zouden zorgen voor herverzekering. Men zie de opinion van O'Connor
L.J. t.a.p. p. 47, waarnaar ik kortheidshalve verwijs.

Ook in de Engelsrechtelijke literatuur kan men de conclusie aantreffen dat

samenloop tussen contract en "tort" weliswaar mogelijk is, maar dat een alomvat-

tende theorie ontbreekt.

Zo hebben in een ar[ikel in de New Zealand Law Journal Sutton en Mulgan,
naar aanleiding van o.a. Bagot v. Stevens, verdedigd, dat men niet kan
spreken van een verplichting ("duty") "in contract" resp. "in tort". Zij
menen dat er slechts sprake is van een "single duty", die aanleiding kan
geven tot "either tort or contract remedies, and which may be categorised
either as [ortious or con[ractual according to the requirements of [he
particular statute or legal doctrine under which a question of classification
arises."
De achterliggende gedachte van het "single duty concept" is, dat er bij
de samenloopproblematiek eigenlijk van samenloop geen sprake is. Immers,
een feitencomplex kan in concreto slechts aanleiding zijn tot het ontstaan
van "duties", die elk op zich een eigen, van elkaar verschillende, inhoud
hebben.
De opvat[ing van Sutton en Mulgan is overigens kritisch besproken door
French in een breedvoerig en diepgaand artikel, getiteld The Contract~tor[
Dilemma (1983) Otago Law Review p. 236 e.v., met name p. 264 e.v. In
haar artikel komt zij, kort samengevat, to[ de conclusie, dat de samenloop-
problematiek, als hier aan de orde, vooralsnog niet vanuit één, alle relevan-
te cases omvattende, theorie kan worden verklaard.
De opvatting van Sutton en Mulgan sluit nauw aan bij de door mij hiervoor
in Hoofdstuk 2 ontwikkelde gedachten inzake de uit een rechtsbetrekking
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voortvloeiende gehoudenheden. Hcewel de gedachte van een "single duty"
mij derhalve bepaald aanspreekt, lijkt het mij da[ althans voor het Engelse
recht de opva[ting van French de juiste is, namelijk da[ een alle cases
omvattende theorie niet mogelijk is.
Esso Petroleum v. Mardon [1976] 1 Q.B. SOl vormt hier een goed voorbeeld.
Mardon had met Esso Petroleum een exploitatiecontract met betrekking
tot een benzinepomp gesloten. Gedurende de onderhandelingen die aan
het con[rac[ voorafgingen, werd door een expert van Esso, op basis van
de ligging van de benzinepomp aan een drukke straat, de omzet na drie
jaar geschat op 200.000 "gallons". Mardon vond dit getal vrij hoog, maar
Esso bleef volhouden dat de schatting juist was. Exploitatie op basis van
de gedurende de onderhandelingen gencemde omzet bleek echter bij lange
na niet haalbaar, doordat de benzinepomp "back to fron[" moest worden
gebouwd, zoda[ voor au[omobilisten nauwelijks zichtbaar was da[ zich [er
plaatse een benzinepomp bevond. Deze bouwwijze week fundamenteel af
van de oorspronkelijke plannen, waarvan men bij de onderhandelingen
was uitgegaan. Mardon geraakte in fmanciële moeilijkheden. Ook een nadere
exploitatieovereenkomst, waarin hem gunstigere voorwaarden werden toege-
staan, mocht niet baten.
Nadat was beslist dat de mededeling met betrekking tot de grootte van
de omzet onderdeel van de contractsinhoud was gaan vormen, rees de
vraag of deze mededeling ook grondslag kon vormen voor de "tort of
negligence". Dit was van belang voor de bepaling van de schadevergceding.
Beslist werd dat Esso Petroleum inderdaad mede op grond van "tort"
aansprakelijk was. Daarbij baseerde de Court of Appeal zich op Hedley
Byrne 8c Co Ltd. v. Heller 8r. Partners Ltd. [1963] 2 All ER 575 op welke
uitspraak ik hieronder uitgebreid zal ingaan. De op grond van Hedley
Byrne verdedigde stelling dat, indien na onderhandelingen een contract
werd gesloten, pre-contractuele mededelingen slechts tot aansprakelijkheid
ex contractu aanleiding konden geven ("tort" aansprakeGjkheid zou dan,
met andere woorden, door de contractssluiting vervallen), werd verworpen.
In Esso Petroleum v. Mardon is samenloop van een contractuele en een
buitencontractuele actie derhalve weer wel mogelijk, zulks (opnieuw) in
afwijking van Bagot v. Stevens.
In het licht van het bovenstaande is een recente Privy Council uitspraak
enigszins merkwaardig. Met betrekking tot de plichten die voor een cliënt
uit diens relatie met een bank voortvlceien overwoog de Privy Council bij
monde van Lord Scarman in Tai Hing Cot[on Mill Ltd. v. Lin Chong Hing
Bank Ltd. and Others [1986] A.C. 80, 107:

~I'heir Lordships do not believe that [here is anything to the advan-
tage of the law's development in searching for a liability in tort
where the parties are in a contractual relationship. This is particularly
so in a commercial relationship. Though it is possible as a matter of
legal semantics to conduct an analysis of the rights and duties
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inherent in some contractual relationships including that of banker
and customer either as a matter of contract law when the question
will be what, if any, terms are to be implied or as a matter of tort
law when the task will be to identify a duty arising from [he proxi-
mity and character of the rela[ionship between the parties, their
Lordships believe it to be correc[ in principle and neccessary for
the avoidance of confusion in the law to adhere to the contractual
analysis: on principle because it is a relationship in which the parties
have, subject to a few exceptions, the right to determine their
obligations to each other, and for the avoidance of confusion because
different consequences do follow according to whether liability arises
from contract or tort, e.g. in the limitation of action.
(...)
Their Lordships do not, however, accept that the parties" mutual
obligations in tort can be any greater than [hose to be found expres-
sly or by necessary implication in [heir contract."

In ieder geval blijkt uit deze Privy Council uitspraak dat in het Engelse
recht "implied terms" (in een con[ract) en "duties to take care" (in de
"tort of negligence") - vgl. in dit verband trouwens ook "estoppel" (vooral
"by conduct", zie over estoppel par. 1.5 van dit hoofds[uk )- zeer dicht
tegen elkaar liggen en elkaar ten dele ook overlappen. Vgl. hieromtrent
ook Swan, Contracts, Torts, Relations and Reliance, in: Studies in Contract
Law, p. 269~270. Dit word[ nog eens bevestigd in twee recen[e uitspraken
van de Court of Appeal, waarin tevens de juistheid van de hierboven
aangehaalde opvatting van Lord Scarman wordt onderstreept, te weten:
National Bank of Greece SA. v. Pinios Shipping Co No 1 and another
(The Maira) [1989] 1 All ER 213 en Banque Keyser Ullmann SA. v. Skandia
(U.K.) Insurance Co. Ltd. and Others [1989] 3 W.L.R. 25. De eerstgenoemde
uitspraak betrof een vordering in contract en in "[ort" van een scheeps-
eigenaar tegen een bank, die zijns inziens aansprakelijk was voor het
onderverzekeren van zijn schip door een "managemen[ agen[". De Court
of Appeal meende dat de met betrekking tot het management tussen de
drie betrokkenen gesloten overeenkomst geen ruimte lie[ voor het aannemen
van een contractuele "implied duty" en derhalve ook niet voor een buiten-
contractuele "duty of care". Lloyd L.J. overweegt (t.a.p. p. 223~4):

"(...) so far as I know it has never been the law that a plaintiff
who has the choice of suing in con[ract or tor[ can fail in con[ract
yet nevertheless succeed in tor[; and if it ever was the law, it has
ceased to be the law since Tai Hing Cotton Mill Ltd v Liu Chong
Hing Bank Ltd [1985] 2 All ER 947, [1986] AC 80.
(...)
The position would be different if the con[ract and the tort lay in
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different fields. Thus, if, to make a simple exarnple, I give my
employee a lift home and injure him by my careless driving, then
obviously he will no[ be prevented from recovering from me in tort
because of the existence between us of a contract of employment.
But that is not this case."

In Banque Keyser v. Skandia ging het om een vordering tot schadevergoe-
ding van een verzekerde jegens een verzekeraar, die aan de verzekerde
onjuiste inlichtingen over de dekkingsomvang van de verzekering en de
betrouwbaarheid van de verzekeringsmakelaar zou hebben verstrekt. De
Court of Appeal wijst contractuele aansprakelijkheid af en, opnieuw,
daarmee tevens buitencontractuele aansprakeGjkheid. "Lord Scarman's
opinion" (in de al enkele malen gencemde Tai Hing Cotton Mill case), zo
overweegt Slade L.J. namens de gehele Court ofAppeal, "contains a valuable
warning as to the consequences of an ever expanding field of tort "(T.a.p.
p. 106).
Deze zorg, dat contractuele plichten zouden opgaan in buitencontractuele
plichten, kan men ook terugvinden in de beslissingen die "tort" aansprake-
lijkheid jegens derden betreffen. Op laatstgenoemde uitspraken, die nog
moeilijker in kaart zijn te brengen dan de hierboven besproken jurispruden-
tie, zal ik in de volgende paragraaf ingaan. Duidelijk is in ieder geval
dat de grens tussen contract en onrechtmatige daad, indien het om de
relatie tussen twee contractspartijen gaat, soms lang niet zo scherp is
als op grond van de uitgangspunten van het klassieke contractenrecht
verwacht mocht worden. Dat aan het onderscheid toch, ik zou bijna zeggen:
engiszins krampachtig, wordt vastgehouden vindt zijn oorzaak in wat
men als een eis van rechtszekerheid ziet, namelijk da[ waar partijen
elkaar geen plichten opleggen de rechter zeer terughoudend dient te zijn
bij het aannemen van contractuele "implied duties" dan wel gelijkluidende
buitencontractuele "duties of care".

b. Tegenover derden

Inleiding

Wat het tweede probleemgebied betreft is de uitspraak die thans volop in de

belangstelling staat Junior Books Ltd. v. Veitchi Co. Ltd. [1982] 3 All ER 201.

Deze uitspraak bouwt enerzijds voor[ op oudere rechtspraak met betrekking tot

"negligence", maar slaat anderzijds volledig nieuwe wegen in. Junior Books heeft
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geleid to[ een enorme stroom jurisprudentie, die nog steeds aanhoudt. Het is,

wil men de ontwikkelingen op dit gebied op een verantwoorde wijze kunnen

waarderen, daarom onvermijdelijk dat veel jurisprudentie wordt besproken.

Van de rech[spraak waar Junior Books op voortbouw[ kunnen met name worden

genoemd de House of Lords uitspraken Donoghue ( or Mc'Allister) v. Stevenson

[1932] A.C. 562; Hedley Byrne 8t Co. Ltd. v. Heller 8c Partners Ltd. [1957] 1

All ER 575, Home Office v. Dorset Yacht Co. Ltd. [1970] A.C. 1004 en Anns

and Others v. Merton London Borough Council [1977] 2 W.L.R.1024. Home Office

v. Dorset Yacht zal ik niet afzonderlijk bespreken, omda[ de ratio decidendi

daarvan onderdeel vormt van de ratio decidendi in Anns v. Merton.

In essentie weergegeven is in Junior Books v. Veitchi beslist dat een aan-
besteder een door hem aangewezen onderaannemer op grond van "negligen-
ce" in "tort" kan aanspreken, op een wijze die bijna als contractueel kan
worden gekwalificeerd, met name wanneer men kijkt naar de omvang van
de (toegewezen) schadevergoeding. Gegeven de vergaande gevolgen die
Junior Books voor het "[ort" recht zou kunnen hebben is de strekking
van deze uitspraak overigens binnen korte tijd in verschillende daarop
volgende beslissingen steeds verder ingeperkt. De meest recente uitspraak
waarin dit laatste is gebeurd, is de Court of Appeal beslissing inzake
Simaan General Contracting v. Pilking[on Glass Ltd. (No. 2) [1988] 2
W.L.R. 761. Volgens Dillon L.J. is het zelfs "difficult to see that future
citation from the Junior Books case can ever serve any useful purpose."
(Simaan v. Pilkington t.a.p. p. 778.)

Het lijkt mij - om de spanning die Junior Books heeft opgeroepen goed te

kunnen begrijpen - noodzakelijk de ontwikkelingen zo veel mogelijk historisch

te schetsen. Daardoor wordt ook vermeden dat men, gegeven de vele te bespre-

ken cases, door de bomen het bos niet meer zie[.

I~em.~iming van 'hegligence" aansprakelrjklieid: van Donoghue v. Stevenson

(1932) naarHedley Byme (]963)

De ontwikkeling begint met de Engelse pendant van Lindenbaum~Cohen, te

weten Donoghue v. Stevenson [1932] AC 562 (House of Lords).
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Een vriendin van mevr. Donoghue had in een café in Paisley een fles
ginger-beer gekocht. Ne[ was een fles van donker glas, die door de
fabrikant met een metalen dop was afgesloten. Normaal gesproken, zoals
ook hier het geval was, werd de fles, nadat deze in de fabriek was gewld
en gesloten, pas geopend ten behceve van consumptie. De eigenaar van
het café opende de fles en goot wat ginger-beer over het ijsje van mevr.
Donoghue, die van het "bier" een slok nam. Daarna schonk haar vriendin
de rest van het ginger-beer in haar beker. Bij het uitschenken van de
fles bleek zich daarin een, in staat van ontbinding verkerende, slak te
bevinden. Mevr. Donoghue werd na het zien daarvan misselijk en kreeg
maag- en darmklachten. Zij vorderde schadevergoeding van de fabrikant.
Hoewel dit een geschil was dat werd beheerst door het Schotse recht,
werd voor het hier aan de orde zijnde probleem (aansprakeGjkheid op grond
van "negligence"), allereerst aangenomen dat Schots en Engels recht niet
fundamenteel van elkaar verschilden.
In het Engelse recht was voor gevallen als hier aan de orde het uitgangs-
pun[ dat een schadevergoedingsvordering buiten contract niet mogelijk was.
Het klassieke standpunt daaromtren[ werd verdedigd door Lord Buckmaster.
Deze oordeelt als volgt (t.a.p. p. 577~8):

'The principle contended for must be this: that the manufacturer,
or indeed the repairer, of any article, apart en[irely from contract,
owes a duty to any person by whom the article is lawfully used to
see that it has been carefully constructed. All rights in contract
must be excluded from consideration of this principle; such contractual
rights as may exist in succesive steps from the original manufacturer
down to the ultimate pruchaser are ex hypothesi immaterial. Nor
can the doctrine be confined to cases where inspection is difficult
or impossible to introduce. This conception is simply to misapply to
ton doctrine applicable to sale and purchase.
The principle of tort lies completely outside [he region where such
considerations apply, and the duty, if it exists, must extend to every
person who, in lawful circumstances, uses the article made. There
can be no special duty a[[aching to the manufacture of food apart
form that implied by contract or imposed by statute. If such a duty
exists, it seems to me i[ must cover the construction of every ar[icle,
and I cannot see any reason why it should not apply to the construc-
tion of a house. If one step, why not fifty? Yet if a house be, as
it sometimes is, negligently built, and in consequence of [hat negligen-
ce the ceiling falls and injures the occupier or any one else, no
action against the builder exists according to [he English law, although
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I believe such a right did e~ást according to the laws of Babylon."
(Cwsivering van mij, J.v.E.)

Ik geef dit citaat, dat in de verdere cases - in tegenstelling tot de hierna
te bespreken opvatting van Lord Atkin - nauwelijks of niet wordt aange-
haald, om twee redenen enigszins breedvcerig weer. Enerzijds, omdat in
Anns v. Mer[on London B.C. [1977] 2 WLR 1024 (op welke uitspraak ik
zo dadeGjk terugkom) ook de mogelijkheid van aansprakelijkheid op grond
van "negligence" bij het bouwen van huizen is aangenomen. Anderzijds,
omdat de gecwsiveerde zin, ook thans nog, de kern van veel kritiek op
uitbreiding van de "negligence" aansprakelijkheid vormt.
Lord A[kin, en met hem de meerderheid van het House of Lords, benaderde
de aansprakelijkheidsvraag anders. In een veel aangehaalde passage zegt
hij (t.a.p. p. 580~1):

"The rule that you are to love yow neighbour becomes in law, you
must not injure your neighbour; and the lawyer's question, Who is
my neighbow? receives a restricted reply. You must take reasonable
care to avoid acts or omissions which you can reasonably foresee
would be likely to injure yow neighbow. Who, then, in law is my
neighbow? The answer to this seems to be - persons who are so
closely and directly affected by my act that I ought reasonably to
have them in contemplation as being so affected when I am directing
my mind to the acts or omissions which are called in question."

Hieruit condudeert Lord A[kin tot aansprakelijkheid van de fabrikant,
omdat gedwende de periode die ligt tussen het sluiten van de fles in de
fabriek en het openen daarvan door de consument geen tussentijdse controle
van de inhoud heef[ kunnen plaatsvinden. Integendeel, het is juist de
bedceling van de fabrikant dat opening pas bij consumptie plaats vindt.
En het zijn derhalve de eindgebruikers die de fabrikant bij het schoonma-
ken resp. schoonhouden, benevens vullen en afsluiten van de fles voortdu-
rend in gedachten dient te houden. De fabrikant is derhalve aansprakelijk
voor door zijn onzorgwldigheid veroorzaakte schade aan persoon en goed
van de consumen[, zulks in overeenstemming, aldus Lord Atkin, met "sound
common sense".
In de speeches van Lord Thankerton en Lord Macmillan wordt nog nadruk-
kelijker dan in de speech van Lord Atkin ingegaan op de "relationship"
die ten grondslag ligt aan de "dut}~. Aangezien in Hedley Byrne de "rela-
tionship"-gedachte de basis vormt van aansprakelijkheid voor buiten
contractsverband uitgebracht (foutief) advies, laat ik hier een passage
volgen uit de speech van Lord Macmillan (t.a.p. p. 619):

"In the daily contacts of social and business life human beings are
thrown into, or place [hemselves in, an infuu[e varie[y of rela[ions
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with their fellows: and the law can refer only to the standards of
the reasonable man in order to determine whether any particular
relation gives rise to a duty to take care as between those who stand
in that relation to each other. The grounds of action may be as
various and manifold as human errancy; and the conception of legal
responsibility may develop in adaptation to altering social conditions
and standards. The criterion of judgment must adjust and adapt itself
to the changing c'ucumstances of life. The categories of negligence
are never closed. The cardinal principle of liability is that [he party
complained of should owe to the party complaining a duty to take
care, and that the party complaining should be able to prove that
he has suffered damage in consequence of a breach of that duty.
Where there is room for diversity of view, it is in determining what
circumstances will establish such a relationship between the parties
as to give rise, on the one side, to a duty to take care, and on the
other side to a right to have care taken."

In Donoghue v. Stevenson wordt de "relationship" tussen de betrokkenen tot

uitgangspun[ genomen om van daazuit te bepalen of er aansprakelijkheid is op

grond van de "tor[ of negligence."

Deze benadering vindt men zeer duidelijk terug in Hedley Byrne v. Heller [1963]

2 All ER 575, me[ name in de speech van Lord Devlin, waarin het ging om de

vaststelling van eventuele aansprakelijkheid voor buiten contractsverband

uitgebracht (foutief) advies.

De feiten in Hedley Byrne zijn als volgt. Hedley Byrne 8c Co. Ltd., een
adver[entiebedrijf, had een verzcek gekregen van Easipower Ltd. om
advertentietijd op de t.v. resp. advertentieruimte in kranten te verwerven.
Aangezien Hedley Byme voor deze contracten persoonlijk aansprakelijk
zou worden, wenste zij zich op de hoogte te stellen van de kredietwaazdig-
heid van Easipower. Daartce verzocht Hedley Byrne haaz bankier, National
Provincial Bank te Londen, vertrouwelijk contact op te nemen met de
bankiers van Easipower, te weten Heller 8c Paztners Ltd. National Provincial
Bank deed dit, zonder de naam van haar cliënt te ncemen, twee keer. De
eerste keer telefonisch (met de vraag naar de kredietwaardigheid voor
een contract van f8.000 tot f9.000), de tweede keer schriftelijk (met een
gelijke vraag, maaz dan betreffende een contract van f100.000 per jaaz).
Het schriftelijk antwoord van Heller á Partners op het tweede verzcek
begon als volgt:
"Conlidential. For your private use and without responsibility on the pazt
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of the bank or its officials." Het stond tussen partijen voorts vast dat
ook op het telefonische verzoek vertrouwelijk en zonder enige aanvaarding
van aansprakelijkheid antwoord was gegeven. Beide keren werd medegedeeld
dat Easipower haar verplichtingen zou kunnen nakomen. Conform het
gebruik inEngelse bankkringen werden deze mededelingen aldus doorgegeven
aan Hedley Byrne. Uiteindelijk bleek de gegeven informatie onjuist te
zijn en leed Hedley Byrne een verlies van ~17.000. Daarop sprak Hedley
Byrne Heller 8c Par[ners aan op grond van de "tort of negligence".
Naar Engels recht deden zich in deze casus drie gecompliceerde vragen
voor. Allereerst de vraag of een bankier (in casu Heller 8c Partners) buiten
contract jegens een hem niet bekende cliënt van de informatie vragende
bank aansprakelijk kon zijn. Vervolgens de vraag of inen wel op grond
van "negligence" aansprakelijk kon zijn voor een zogenaamde "innocent
misrepresentation" en ten slotte de vraag of ook "pure economic loss"
(zuivere vermogensschade, zonder dat sprake is van schade aan persoon
of gced), zoals zich hier voordeed, voor vergoeding in aanmerking kwam.
Alle drie vragen werden bevestigend beantwoord.
Het House of Lords besliste allereerst dat Denning L.J. (dissenting) in
Candler v. Crane Christmas 8c Co. [1951] 1 All ER 426 het gelijk aan
zijn zijde had, tcen hij als zijn opvatting gaf, dat een accountant jegens
een derde die, vertrouwend op de jaarcijfers, zoals samengesteld door
deze accountant, een transactie met de opdrachtgever van de accountant
aangaat, aansprakelijk is voor onjuistheden daarin.

"In my opinion, accountants owe a duty of care not only to their
own clients, but also to all those whom they know will rely on their
accounts in the transactions for which these accounts are prepared."
(T.a.p. p. 436).

Lord Reid in Hedley Byrne (t.a.p. p. 583) neemt aan dat de accountants
aansprakelijkheid aanvaard hadden. Op dezelfde pagina, had Lord Reid
eerder gezegd:

"This passage (namelijk uit Robinson v. National Bank of Scotland
1916 S.C. (H.L.) 154, J.v.E) makes it clear that Lord Haldane did
not think that a duty to take care must be limited to cases of
fiduciary relationship in the narrow sense of relationship which had
been recognised by [he Court of Chancery as being of a fiduciary
character. He speaks of other special relationships, and I can see
no logical stopping place short of all those relationships where it is
plain that the party seeking information or advice was trusting the
other to exercise such a degree of care as the circumstances required,
where it was reasonable for him to do that, and where the other
gave the information or advice when he knew or ought to have
known that the inquirer was relying on him. I say "ought to have
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known" because in ques[ions of negligence we now apply the objective
standard of what [he reasonable man would have done."

Niettemin meent Lord Reid, en overigens ui[eindelijk ook de andere Lords,
dat er in casu alleen maar een plicht bestaat om een eerlijk an[woord te
geven (waaraan was voldaan) en dat er geen zorgvuldigheidsplicht is
geschonden, gegeven he[ voorbehoud dat Heller á Par[ners hadden gemaak[.
De speech van Lord Devlin in Hedley Byrne v. Heller heeft minder aandacht
getrokken dan die van Lord Reid, waaruit zoëven werd geciteerd. Toch
meen ik dat juist deze speech voor de ontwikkeling van het onderhavige
rechtsgebied uitermate belangrijk is. Lord Devlin houdt in zijn speech
voor[s rekening met alle andere speeches, omda[ hij van deze vooraf had
kunnen kennis nemen (t.a.p. p. 610). Hij meent dat het vraagstuk van
aansprakelijkheid voor foutief advies nauw samenhangt met de "considera-
[ion"-eis, die het Engelse recht stelt als bestaansvoorwaarde voor een geldig
con[ract. Zou het Engelse recht deze eis nie[ kennen, of zou een nomi-
nale "consideration" zijn gegeven, "the question would be, not whether
on [he facts of the case there was a special relationship, but whe[her
on [he facts of the case there was a contract." (T.a.p. p. 608.) Dat in
zo'n geval het bestaan van een "special relationship" voldoende is voor
aansprakelijkheid op grond van "negligence", ontleent Lord Devlin o.a.
aan de speeches van Lord Thankerton en Lord Macmillan in Donoghue v.
Stevenson (Vgl. daaromtren[ hetgeen ik hierboven opmerkte). Op dezelfde
pagina vervolg[ hij:

'The respondents in this case cannot deny that they were performing
a service. Their sheet anchor is that they were performing it gratuit-
ously and therefore no liability for its performance can arise. My
Lords, in my opinion this is not [he law. A promise given without
consideration to perform a service cannot be enforced as a contract
by [he promisee; but if [he service is in fact performed and done
negligently, the promisee can recover in an action in tort.'

Waarna hij op p. 610~1 vervolgt:

'Where there is no consideration, it will be necessary to exercise
grea[er care in distinguishing between social and professional relation-
ships and between those which are of a con[ractual charac[er and
those which are not. It may often be material to consider whether
the adviser is acting purely out of good nature or whether he is
getting his reward in some indirect form. The service that a bank
performs in giving a reference is no[ done simply ou[ of a desire
to assist commerce. It would discourage the customers of the bank
if their deals fell through because the bank had refused [o [estify
to their credit when i[ was good.
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I have had the advantage of reading all the opinions prepared by
your lordships and of studying the terms which your lordships have
framed by way of definition of the sort of relationship which gives
rise to a responsibility towards those who act on information or
advice and so creates a duty of care towards them. I do not under-
stand any of your lordships to hold tha[ it is a reponsibility imposed
by law on certain types of persons or in certain sorts of situations.
It is a responsibility that is voluntarily accepted or undertaken either
generally where a general relationship, such as that of solicitor and
client, of banker and customer, is created, or specifically in relation
to a particular transaction. In the present case the appellants were
not, as in Woods v. Martins Bank, Ltd ([1958J 3 All E.R. 166) the
customers or potential customers of the bank. Responsibility can
attach only to the single act, i.e., the giving of the reference, and
only if [he doing of that act implied a voluntary undertaking to
assume responsibility. This is a point of great importance because it
is, as I understand it, the foundation for the ground on which in
the end the House dismisses the appeal. I do not think it possible
to formulate with exactitude all the conditions under which [he law
will in a specific case imply a voluntary undertaking, any more than
it is possible to formulate those in which the law will imply a
contract. But in so far as your lordships describe the circumstances
in which an implication will ordinarily be drawn, I am prepared to
adopt any one of your lordships' statements as showing the general
rule; and I pay the same respect [o the statemen[ by Denning, L.J.,
in his dissen[ing judgment in Candler v. Crane, Christmas á Co.
([7951J 1 All E.R. 426) about [he circumstances in which he says a
duty to use care in making a statement e~rists.'

Waarna hij (p. 611) concludeert:

'I shall therefore content myself with the proposition that wherever
there is a relationship equivalen[ to contract there is a duty of care.'

Deze eindconclusie baseert hij op het 'nabijheidscriterium' uit Donoghue
v. Stevenson.
De Privy Council heeft getracht in Mutual Life and Citizens' Assurance
Co. Ltd. v. Evatt [1971] A.C. 793 de reikwijdte van Hedley Byrne in te
perken, door aan te nemen dat aansprakelijkheid in de hier aan de orde
zijnde si[uaties slechts kan worden aangenomen, in geval men zijn beroep
maakt van het geven van advies. De Court of Appeal heeft deze inperking
echter in Esso Petroleum Co. Ltd. v. Mardon [1976] Q.B. 801 verworpen
en zelfs in Banque Keyser SA. v. Skandia [1989] 3 W.L.R. 25, p. 103)4,
aangenomen dat in sommige gevallen
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'the court may be willing to hold that, having regazd to the special
circumstances and the relationship between the parties, a defendant
should be treated in law (even though not in fact) as having assumed
a responsibility to the plaintiff which is capable of giving rise to a
claim for damages for pure economic loss.'

Overigens werd in deze laatste zaak een dergelijk vermoeden niet aangeno-
men, zelfs niet nu het hier ging om het niet geven van belangrijke inlich-
tingen in het kader van onderhandelingen over een verzekeringsovereen-
komst (een contract 'of the utmost good faith') en het een 'established
business relationship' betrof. Het Engelse recht, zo wordt met nadruk
overwogen (zie o.a. p. 106), kent geen plicht tot het geven van inlichtingen;
de regel: caveat emptor geldt voor ieder contract. Het verstrekken van
onvoldcende informatie gedurende onderhandelingen over een verzekerings-
overeenkomst kan alleen leiden tot vernietiging van de overeenkomst. Dit
kan onbevredigend zijn, indien, zoals in casu het de verzekerde (een
bank) is, die een bercep dcet op onvoldcende informatie van de zijde
van de verzekeraar. This is unfortunate for [he banks', merkt Slade L.J.
in dit verband op (t.a.p. p. 107). Niettemin is aan de werkingsomvang van
Hedley Byrne toch een niet onbelangrijke uitbreiding gegeven.

Van Hedley Byme (1963) naar Anns u Merton (1977); de 'two stage test' van
Lord l~lberforce ter bepaling van bestaan en inhoud van een 'duty of care'

Hedley Byrne v. Heller is een beslissing die van verregaande inviced is geweest

(en overigens nog steeds is) op het aannemen van uit 'relationships' voort-

vloeiende 'duties' in een grijze zone om het contract. In wezen is na Hedley

Byrne he[ bestaan van een contract tussen betrokkenen geen conditio sine qua

non meer om tussen hen verplich[ingen te kunnen aannemen, die op de keper

beschouwd 'equivalent to contract' zijn.

Van Hedley Byrne naar Junior Books is het geen grote sprong meer. Deze sprong

werd echter aanzienlijk vergemakkelijkt door de welhaast klassiek geworden

samenvatting door Lord Wilberforce van de rechtsontwikkeling op het gebied

van de 'tort of negligence' in de periode tussen Donoghue v. Stevenson en de

ui[spraak, waazin deze samenvatting werd geformuleerd, te weten Anns and

O[hers v. Merton London Borough Council [1977] 2 WLR 1024. Daarin formuleert
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hij een 'two stage test' om te bepalen of in een concreet geval aansprakelijkheid

op grond van de 'tort of negligence' is ontstaan.

Allereerst dient men zich naar de mening van Lord Wilberforce de vraag te

stellen of er voldcende 'relationship' is tussen laedens en gelaedeerde. Zo ja

dan kan daaruit een 'prima facie duty of care' ontstaan, die vervolgens weer

geheel of ten dele ongedaan kan worden gemaakt op grond van bij voorbeeld

de aard van de aansprakelijkheid of de aard van de schade. Een voorbeeld van

dit laatste is het vorderen van'economic loss'.

Anns v. Merton betrof een geval, waarin een gemeente werd aangesproken
voor onvoldcende toezicht bij de bouw van een huis - me[ name het leg-
gen van de fundamenten - , waardoor de huidige 'lessees' schade leden. Lord
Wilberforce zegt het volgende ([1977] 2 WLR 1024, 1032):

'Through the trilogy of cases in this House-Donoghue v. Stevenson
[1932] A.C. 562, Hedley Byme á Co. Ltd. v. Heller á Panners Ltd.
[1964] A.C. 465, and Dorset Yacht Co. Ltd. v. Home Office [1970]
A.C. 1004, the position has now been reached that in order to es-
tablish that a duty of care azises in a particular situation, it is not
necessary to bring the facts of that situation within those of previous
situations in which a duty of care has been held to exist. Rather
the question has to be approached in two stages. First one has to
ask whether, as between the alleged wrongdoer and the person who
has suffered damage there is a sufficient relationship of proximity
o~ neighbourhood such that, in the reasonable contemplation of the
former, carelessness on his part may be likely [o cause damage to
the latter in which case a prima facie duty of care azises.
Secondly, if the fust question is answered affirmatively, it is neces-
sazy to consider whether there are any considerations which ought
to negative, or to reduce or limit the scope of the duty or the class
of person to whom it is owed or the damages to which a breach of
it may give rise: see Dorset Yacht case [1970] A.C. 1004, per Lord
Reid at p. 1027. Examples of this are Hedley Byme's case [1964]
A.C. 465 where the class of potential plaintiffs was reduced to those
shown to have relied upon the correctness of statements made and
Weller á Co. v. Foot and Mouth Disease Research Institute [ 1966]
1 Q.B. 569; and (I cite these merley as illustrations, without discus-
sion) cases about 'economic loss' where, a duty having been held
to exist, the nature of the recoverable damages was limited: see
S.C.M. (United Kingdom) Ltd. v. WJ. Whittall á Son Ltd. [1971] 1
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Q.B. 337 and Spartan Steel e4r Alloys Ltd. v. Martin c4~ Co. (Contractors)
Ltd. [1973] Q.B. 27.'

Vervolgens analyseert Lord Wilberforce nauwgezet, op grond van deze uit-
gangspunten, of er in casu (1) een 'duty of care' bestaat, (2) tegenover
wie een dergelijke plicht zou kunnen bestaan, (3) de aard van de plicht,
(4) de positie van de bouwer~aannemer, (5) de aard van de schadevergoeding
en (6) op welk tijdstip de vordering onts[aat, in verband met de Limitation
Ac[ 1939. Op grond van deze analyse concludeerde hij dan [ot aansprake-
lijkheid van Mer[on London Borough Council. De andere Law Lords kwamen
tot dezelfde conclusie.

Lord Wilberforce heeft echter in een latere uitspraak duidelijk gemaakt dat

zijn 'two stage test' niet te absoluut mag worden gehanteerd. Hij deed dit in

Mcloughlin v. O'Brian and Others [1983] A.C. 410, waarin hij aangeeft dat zijn

'two stage [est' in wezen één denkproces vormt.

Voorts is in Governors of the Peabody Donation Fund v. Sir Lindsay Parkinson

8t Co. Ltd. and Others [1984] 3 Ail ER 529, door Lord Keith of Kinkel in wezen

hetzelfde gezegd, als Lord Wilberforce overwoog in Mcloughlin v. O'Brian, door

te stellen dat het aannemen van een 'duty of care' ook 'just and reasonable'

dient te zijn.

In Mcloughlin v. O'Brian zei Lord Wílberforce (t.a.p. p. 420) onder meer
het volgende:

'(...) at [he margin, the boundaries of man's responsibility for ac[s
of negligence óave to be fixed as a matter of policy. Whatever is
the correct jurisprudential analysis, it does not make any essential
difference whe[her one says, (...), that there is a duty but, as a
matter of policy, the consequences of breach of it ought to be limited
at a certain point, or whether one says, (...), that the fact that
consequences may be foreseeable dces not automatically impose a
duty of care, does not do so in fact where policy indicates the
contrary.'

Daarna verwijs[ hij naar he[ 'neighbour principle' van Lord A[kin en gaat
dan verder:
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'This (het 'neighbour principle') is saying that foreseeability must
be accompanied and limited by the law's judgment as to persons
who ought, according to its standazds of value or justice, to have
been in contemplation. Foreseeability, which involves a hypothetical
person, looking with hindsight at an event which has occurred, is a
formula adopted by English law, not merely for defming, but also
for limiting, the persons to whom the duty may be owed, and [he
consequences for which an actor may be held responsible. It is not
merely an issue of fact to be left to be found as such. When it is
said to result in a duty of care being owed to a person or a class,
the statement that there is a'duty of care' denotes a conclusion
into the forming of which considerations of policy have entered.
That foreseeability dces not of itself, and automatically, lead to a
duty of care, is I think, clear. I gave some eacamples in Anns v.
Merton London Borough Council [1978] A.C. 728, 752, Anns itself
being one.'

Lord Keith of Kinkel zegt in de Peabody case (t.a.p. p. 534) in essentie
niets anders, wanneer hij stelt:

'(...)in determining whether or not a duty of care of pazticular scope
was incumbent on a defendant it is material to take into consideration
whether it is just and reasonable that it should be so.'

Recentelijk is aan deze laatste restrictie nog met zoveel woorden toepas-
sing gegeven door de Court of Appeal in o.a. Hill v. Chief Constable of
West Yorkslure [1987] 2 W.L.R. 1126. Daarin werd beslist dat de politie
weliswaar een algemene plicht jegens het publiek heeft om te voorkomen
dat er misdrijven worden gepleegd, maar dat dit nie[ zo ver gaat dat een
slachtoffer op grond van onrechtmatige daad de politie kan aanspreken,
indien deze in gencemde plicht zou zijn te kort geschoten.
Het House of Lords [1988] 2 W.L.R. 1049 heeft deze uitspraak inmiddels
bevestigd, zij het op iets andere - maaz niet principieel afwijkende-
gronden. Met name Lord Keith of Kinkel maakt duidelijk dat het onder-
scheid van de 'two stages' wel degelijk zin kan hebben, echter uitslui-
tend in gevallen waar de aansprakelijkheidsvraag ten principale aan de
orde komt. Daarop voortbouwend concludeert hij (met name op p. 1055)
dat, zelfs indien men uit zou gaan van de 'two stage [est', in casu geen
aansprakelijkheid kan ontstaan. Naar de mening van Keith ontbreekt aan-
sprakelijkheid hier namelijk niet alleen wegens gebrek aan voorzienbaar-
heid van het nadeel jegens deze concrete persoon (de eerste vraag), maaz
ook omdat 'public poGc}~ er zich tegen verzet (de tweede vraag).
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Anns v. Merton is in de literatuur onlangs fors bekritiseerd door Smith en

Burns in een artikel getiteld: Donoghue v. Stevenson - The not so golden

anniversary (1983) M.L.R. 147. Daarin komen zij tot de conclusie dat sinds

Donoghue v. Stevenson de zogenaamde 'misfeasance' en 'nonfeasance' ten

onrechte op een lijn zijn gesteld. 'Misfeasance' is het door handelen schade

veroorzaken aan anderen. 'Nonfeasance' is het door niet-handelen veroorzaken

van schade. Naar de mening van Smith en Burns dient 'nonfeasance' slechts

bij uitzondering tot aansprakelijkheid te leiden, omdat in onze maatschappij

de vrijheid van handelen - en dus ook de vrijheid om niet te handelen - voorop

staat. Heef[ men echter eenmaal besloten om te handelen en berokkent men

daarbij schade aan anderen, dan Ggt de si[uatie volgens Smith en Burns princi-

pieel anders.

Gencemde auteurs hebben inmiddels zowel in Australië als in Engeland bij hogere

rechters gehoor gevonden.

Door het 'neighbour principle' uit Donoghue v. Stevenson te ontwikkelen
tot een 'prima facie duty doctrine' in Anns v. Merton (N.B. een geval
van 'nonfeasance') is de rechtspraak - zo stellen Smith en Burns in hun
gencemde artikel - te ver gegaan. 'Misfeasance' en 'non-feasance' kunnen
immers niet op één ncemer worden gebracht. Door deze ontwikkeling heeft
bovendien een verschuiving plaatsgevonden van de rechtsvraag of er in
concreto wel een plicht bestaat, naar de feitelijke vraag wat in het
betreffende geval de inhoud van de 'standard of care' is.
Naar de mening van de auteurs zou Donoghue v. Stevenson zelfs mceten
worden bijgezet in het graf van de thans niet meer relevante cases.
Daarmee zou het onrechtmatige daadsrecht bevrijd worden van de 'judicial
platitude such as Lord Atkin's 'neighbour principle" (t.a.p. p. 163).
De kritiek van Smith en Burns kan bepaald niet als een 'vox clamantis
in deser[o' worden bestempeld. In 1985 al heeft zij ertce geleid dat de
High Court van Australië in een qua feitencomplex soortgelijk geval als
Anns v. Merton unaniem, zij het op niet geheel gelijkluidende gronden,
de ratio decidenti van Anns v. Merton heeft verworpen (High Cour[ of
Australia, 4 juli 1985, AIJR 1985 p. 564 e.v. inzake The Council of the
Shire of Sutherland v. Heyman and Another). Een kort citaa[ uit de opinion
van Brennan J. zal dit duidelijk maken (t.a.p. p. 588):

'Of course, if foreseeability of injury to another were the exhaus-
tive criterion of a prima facie duty to act to prevent the occurrence
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of that injury, it would be essential to introduce some kind of
restrictive qualification - perhaps a qualification of the kind stated
in the second stage of the general proposition in Anns. I am unable
to accept tha[ approach. It is preferable, im my view, that the law
should develop novel categories of negeligence incrementally and by
analogy with established ca[egories, rather than by a massive extension
of a prima facie du[y of care restrained only by indefinable 'concside-
rations which ought to negative, or to reduce or limit the scope of
the duty or the class of person to whom it is owed. The proper
role of the 'second stage', as I attempted to explain in Jaensch v.
Coffey (at 438; 437), embraces no more than 'those further elemen[s
in addition to the neighbour principle which are apporpriate [o [he
par[icular ca[egory of negligence and which confine [he duty of
care within narrower limits than those which would be defined by
an unqualiGed application of the neighbour principle.'

In een korte noot die aan deze uitspraak wordt gewijd in 60 (1986) A.L.J.
p. 4 e.v. wordt opgemerkt dat, door de verschillen in redengeving, niet
duidelijk is wat nu precies de rechtsregel is ten aanzien van de aansprake-
lijkheid van de overheid in dit type gevallen. Geadviseerd word[ om zo min
mogelijk begrippen als 'proximity' en 'reasonable foreseeability' te gebrui-
ken en vooral de nadruk te leggen op de omstandigheden van het geval,
met name de mate van vertrouwen dat de burger heeft gesteld in de
overheid.
In een recente uitspraak is ook het House of Lords niet ongevoelig gebleken
voor zowel de uitdrukkelijke afwijzing van Anns v. Merton door de
Australische High Court als de kritiek van Smith en Burns. In Curran v.
Northern Ireland Housing Assn [1987] 2 W.L.R.1043 word[ namelijk uitdruk-
kelijk naar he[ ar[ikel van Smi[h en Burns verwezen, overigens zonder
dat met de kritiek volmondig wordt ingestemd. Het onderscheid 'misfeasan-
ce' en 'nonfeasance' wordt ech[er wel een 'important distinction' genoemd.
Voorts wordt weliswaar door Lord Bridge of Harwich (de andere Law
Lords stemden zonder nadere redengeving met diens speech in) met nadruk
vermeld dat hij nie[ [erug wenst te komen op Anns v. Merton, maar hij
meent wel dat deze ui[spraak restric[ief dient te worden geïnterpreteerd.
In casu was het overheidslichaam dat een renovatiesubsidie verleende
niet aansprakelijk voor gebreken in het verbouwde deel van een woning.
Zoals reeds opgemerkt, sluit deze restrictieve interpretatie overigens
nauw aan bij de interpretatie van Lord Wilberforce zelf.
In Yuen Kun-yeu and Others v. Attorney General of Hong Kong [1987] 2
All E.R. 705 alsmede Rowling and another v. Takaro Properties Ltd [1988]
1 All ER 163 heeft de Privy Council de lijn uit Curran v. Northern Ireland
doorgetrokken. De eerste van deze twee beslissingen is voor het hier aan
de orde zijnde vraagstuk interessanter dan de tweede beslissing. In Rowling
v. Takaro Properties wordt namelijk Yuen Kun-yeu v. A.G. of Hong Kong
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in zoverre alleen maar bevestigd, dat de Privy Council nadrukkelijk
waarschuwt tegen een te let[erlijke toepassing van het 'Anns principle'.
De overwegingen in Yuen Kun-yeu v. A.G. of Hong Kong zijn voor ons
onderwerp echtersprekender.
Vier inwoners van Hong Kong hadden tussen augustus en december 1982
aanzienlijke bedragen aan geld gedeponeerd bij de American and Panama
Finance Co. Ltd., een zogenaamde geregistreerde 'deposit-taking company'.
Dit laatste wilde zeggen dat de maatschappij onder toezicht stond van de
'Commissioner ofDeposii-taking Companies' op grondvan de Deposit-taking
Companies Ordinance. Op 25 februari 1983 failleerde de maatschappij. Als
gevolg daarvan verloren de eisers de volledige gedeponeerde som geld.
Zij spraken daarop de Kroonkolonie Hong Kong aan totschadevergoeding.
De vordering werd gebaseerd op door de'commissioner' jegens hen gepleeg-
de 'negligence'.
De Privy Council, bij monde van Lord Keith of Kinkel, overwoog geheel
volgens de lijnen als hierboven weergegeven met betrekking tot de House
of Lords uitspraak inzake Hill v. Chief Constable. Op p. 712 concludeert
Lord Keith of Kinkel als volgt:

'In view of the d'uection in which the law has since been developing,
their Lordships consider that for the future it should be recognised
that the two-stage test in Anns is not to be regarded as in all
circumstances a suitable guide to the existence of a duty of care.'

Een 'duty of care' wordt in casu niet aangenomen. In de eerste plaats niet,
omdat, nu de betreffende wettelijke regeling geen ruimte liet voor aanspra-
kelijkheid van de 'commissioner', een 'common law duty' niet op haar
plaats is. In de tweede plaats niet, omdat de wettelijke regeling geen
gerechtvaardigd vertrouwen schiep dat de maatschappij een financieel
gezond beheer zou voeren. Vgl. Lord Keith t.a.p. p. 714, alwaar hij, na
een korte bespreking van Hedley Byrne en Junior Books, he[ volgende
opmerk[:

'These decisions turned on the voluntary assumption of responsiblility
towards a particular party, giving rise to a special relationship. Lord
Devlin in the Hedley Byme case [1963] 2 All ER 575 at 611, [1964J
AC 465 at 530 proceeded on the proposition that wherever there is
a relationship equivalent to a contract, there is a duty of care. In
[he present case [here was clearly no voluntary assumpi[ion by the
commissioner of any responsibility towards [he appellants in relation
to the affairs of the company.'

He[ argumen[ dat de Ordinance een dergelijke verantwoordelijkheid wel
degelijk met zich bracht wordt vervolgens door Lord Keith of Kinkel
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verworpen, met een verwijzing naar de Court of Appeal beslissing in Hill
v. Chief Constable. Daarna concludeert hij (t.a.p. p. 714):

'While the investing public might reasonably feel some confidence
that the provisions of the ordinance as a whole went a long way to
protect their interests, reliance on the fact of registration as a
guarantee of the soundness of a particular company would be neither
reasonable nor justifiable, nor should the commissioner reasonably
be expected to know of such reliance, if it e~sted. Accordingly
their Lordships are unable to accept [he appellants' arguments abou[
reliance as apt, in all the circumstances, to establish a special
relationship between them and the commissioner such as to give
rise to a duty of care.'

Deze lijn om de 'two stage test' uit Anns v. Merton niet te beschouwen
als een verpGcht voorgeschreven denkgang ter bepaling van bestaan en
inhoud van een 'duty of care' is nog eens bevesiigd in Banque Keyser
SA. v. Skandia [1989] 3 W.L.R. 25. Het gaat, zo overweegt Slade L.J.
(t.a.p. p. 97 e.v.), om een weging van alle omstandigheden van het geval
en uiteindelijk om de vraag wa[ 'just and reasonable' is. Daar komt bij
da[, zoals in deze uitspraak het geval was, in een situatie waarin 'pure
economic loss' wordt gevorderd, een 'control mechanism' dient te worden
geformuleerd om aantal en hoogte van schadeclaims beter te kunnen
beheersen. Slade L.J. verwijst hier naar Candlewood 1~lavigation Corporation
Ltd. v. Mitsui O.S.K. Lines Ltd. [1986] A.C. 1, 25, per Lord Fraser of
Tullybelton (t.a.p. p. 99). Slade L.J. vervolg[:

'The control mechanism operates, he said, at the second stage of Lord
Wilberforce's two stage approach. But in the light of Lord Keith of
Kinkel's opinion in Yuen Kun Yeu v. Attomey-General of Hong Kong
[1988] A.C. 175, it may be more correct to regard the control mecha-
nism as operating at the fust stage of the two-stage approach.
Lord Keith preferred to regard the second stage as being very narrow
in scope. It should arise, he said, when public policy required that
there should be no liability.'

Voorlopige samenvatting met betrekking tot de ontwikkelingen in de 'tort of
negligence ; de plaats van JuniorBooks (1982) hierin

Het Engelse 'tort'recht kenmerkt zich op dit moment, zo meen ik uit de

hierboven geschetste ontwikkeling te mogen afleiden, door een welhaast gelijktij-

dige vlced-en ebbeweging. Enerzijds een duidelijke ontwikkeling naar verdergaan-
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de aansprakelijkheid (vgl. Donoghue v. Stevenson, Hedley Byrne v. Heller en

Anns v. Merton), anderzijds een plotselinge aarzeling of dit wel de goede weg

is (vgl. Curran v. Northern Ireland Housing Assn. [1987] 2 W.L.R. 1043 en

Yuen Kun Yeu v. A.G. of Hong Kong [1987] 2 All E.R. 705). Met name wordt

de methode die Lord Wilberforce in Anns v. Merton aangaf voor de bepaling

van bestaan en inhoud van een 'duty of care' thans niet meer gehanteerd,

omdat deze te snel to[ aansprakeGjkheid leidt.

Midden in deze vlced- en ebbeweging, waarbij nog gevoegd kan worden dat in

Hedley Byrne v. Heller de grens tussen contract en 'tort' sterk begon te

vervagen, dient men de on[wikkelingen rond Junior Books v. Veitchi [1982] 3

All ER 201 te plaatsen.

Junior Books v. Veitchi hoort thuis in de vloedbeweging van toenemende aanspra-

kelijkheid en in de daarin optredende vervaging van contract en 'tort'. Dit

laatste blijkt heel duidelijk, indien men Junior Books vergelijkt met een eerdere

Privy Council uitspraak in een vergelijkbaze zaak (New Zealand Shipping Co.

Ltd. v. A.M. Satterthwaite Bc Co. Ltd. [1975] A.C. 154).

He[ betrof in deze zaak de vraag of een stuwadoor een exoneratieclausule
opgenomen in een con[rac[ [ussen de opdrachtgever en de (zee)vervoerder
te zijnen guns[e kon inroepen. In Adler v. Dickson and Another (The
Himalaya) [1955] 1 Q.B. 158 was in dit verband beslist dat, aangezien i.c.
de werknemer geen par[ij was bij het vervoerscontract (het betrof hier
een cruise) hij er ook niet aan gebonden kon zijn: ten aanzien van de
werknemer bestond geen 'privity of contract'. Morris L.J. verdedigde
echter wel de mogelijkheid dat gehoudenheid door middel van 'agenc}~
kon on[s[aan: de werkgever kon als 'agent' voor de werknemer op[reden
bij het bedingen van een exoneratie. Dat deze mogelijkheid inderdaad
bestond werd bevestigd in Midland Silicones v. Scruttons Ltd. [1962] W.L.R.
186 waarin he[ House of Lords nadrukkelijk de mogelijkheid open hield
dat de vervcerder als 'agent' van i.c. de stuwadoor kon optreden bij het
sluiten van de vervcersovereenkomst met de opdrachtgever, waazdoor een
contrac[uele binding tussen opdrachtgever en stuwadoor kon onts[aam. In
dat geval zou de stuwadoor de exoneratieclausulewel kunnen inroepen.
New Zealand Shipping v. Satterthwaite is een toepassing van laatstgenoemde
mogelijkheid. Op grond van een uitgebreide clausule in het cognossement
trad de vervcerder tevens op als 'trustee' en 'agent' van derden (onder
wie een stuwadoor) die betrokken zouden kunnen worden bij de uitvoering
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van de overeenkomst en bedong als zodanig voor hen dezelfde exoneratie-
clausules als voor hem golden. Het uiteindelijke struikelblok om hier een
gehoudenheid uit contract tussen de opdrachtgever en de stuwadoor te
kunnen aannemen vormde de eis dat voor een geldig con[ract 'considera-
tion' nodig is.
Lord Wilberforce formuleerde hieromtrent het volgende (meerderheids-)oor-
deel van de Privy Council (t.a.p. p 167), gebaseerd op de 'commercial
reality':

'It is only the precise analysis of this complex of relations (tussen
de betrokkenen bij het zeevervcer, J.v.E.) into the classical offer and
acceptance, with identifiable consideration, that seems to present
difficulty, but this same difficulty exists in many si[uations of daily
life.
(...)
The exemption is designed to cover the whole carriage from loading
to discharge, by whomscever it is performed: the performance attracts
the exemption or immunity in favour of whcever the performer turns
ou[ to be. There is possibly more than one way of analysing this
business transac[ion into the necassary componen[s; that which their
Lordships would accept is to say that the bill of lading brought into
existence a bargain initially unilateral but capable of becoming mutual,
between the shipper and the appellant, made through the carrier as
agent. This became a full contract when the appellant performed
services by discharging the goods. The performance of these services
for the benefi[ of the shipper was the considera[ion for the agreement
by the shipper that the appellant should have the benefit of the
exemption and limitations contained in the bill of lading.'

Het aannemen (ik zou bijna zeggen: construeren) van 'consideration' was
hier derhalve kennelijk een absoluut vereiste voor het kunnen doen onts[aan
van een gehoudenheid van con[ractuele aard tussen de afzender c.q. de
opvolgende cognossementhouder en de stuwadoor. In Junior Books ont-
stond deze gehoudenheid van contractuele aard wel zonder 'consideration'.
Daar mcet ik overigens onmiddellijk aan [oevoegen dat de inhoud van de
binding in beide uitspraken verschilt. In New Zealand v. Satterthwaite
ging het in wezen om het afweren van aansprakelijkheid door de contrac-
tuele gelding van de exoneratie. In Junior Books daaren[egen lie[ men
het probleem van de exoneratie rusten en rich[te alle aandacht zich op
de mate van schadevergoeding, die in casu werd berekend op basis van
een contractuele maatstaf (Vgl. hierover Treitel, The law of contract, p.
471).
In Junior Books v. Veitchi wordt deze ingewikkelde en omslachtige reden-
geving van gehoudenheid tussen twee par[ijen die met elkaar verbonden
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zijn door een wederzijds gemeenschappelijke contractspartij, vermeden
door het aannemen van aansprakelijkheid op grond van de 'tort of negligen-
ce'. Ook werd daardoor tegemcet gekomen aan de bezwaren tegen de
contractconstructie van Denning L.J. in Adler v. Dickson [1955] 1 Q.B.
158, p. 182~3), die hierover spreekt in termen als 'supposed collateral
contracts' die naar zijn eigen zeggen een 'legal fiction' vormen.
De feiten in Junior Books v. Veitchi zijn simpel. Junior Books gaf aan
Ogilvie (Builders) Ltd. opdracht voor hen een fabriek te bouwen in Gran-
gemouth. De architect van Junior Books besliste dat Veitchi Co. Ltd., als
specialist onderaannemer, de vloer in het belangrijkste produktiedeel van
de fabriek zou aanleggen. Daartce sloot Ogilvie een overeenkomst van
onderaanneming met Veitchi. De vlcer bleek niet goed te zijn gelegd en
vertoonde na 2 jaar scheuren over de gehele oppervlakte. Junior Books
vorderde op grond van 'delic[' schadevergceding voor de vervanging van
de vloer, benevens vergoeding van schade ten gevolge van het stilliggen
van de fabriek gedurende de periode van het leggen van een nieuwe vloer.
Hoewel deze procedure werd beheerst door Schots recht, werd, evenals in
Donoghue v. Stevenson, aangenomen dat er [en aanzien van het Schotse
'delict' en de Engelse 'tort of negligence' geen wezenlijk verschil bestaat,
zodat de relevante Engelsrechtelijke cases ook in dit geval van toepassing
zijn.
De meerderheid van het House of Lords wijst de vordering van Junior Books
toe. Lord Roskill sprak de 'leading speech' uit; Lord Brandon was 'dissen-
ting'. Zowel door Lord Fraser, als door Lord Roskill en door Lord Brandon
wordt vooropgesteld dat de verhouding tussen Junior Books en Veitchi bijna
con[ractueel is.

'The proximity between the parties is extremely close, falling just
short of a direct contractual relationship'

(Lord Fraser t.a.p. p. 204), terwijl Lord Roskill spreekt van een

'almost as close a commercial relationship wi[h the apellants (Veitchi,
J.v.E.) as it is possible to envisage short of privity of contract, so
as not to e~cpose the respondents to a possible liability to financial
loss for repairing the flooring should it prove that the flooring had
been negligently constructed' (t.a.p. 211).

De kern van de opvatting van Lord Roskill is de volgende passage ( t.a.p.
p. 213):

'But that approach (te weten dat schade veroorzaakt door het
geleverde goed zelf alleen via een contractuele vordering verhaald
kon worden, J.v.E.) and its concomitant philosophy ended in 1932
(het jaar van Donoghue v. Stevenson, J.v.E.) and for my part I
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should be reluctant to countenance its re-emergence some fifty
years later in the instant case. I[hink today the proper conirol
lies not in asking whether the proper remedy should lie in contract
or instead in delict or tort, not in somewhat capricious judicial
determination whether a particular case falls on one side of the
line or the other, not in somewhat ar[ificial dis[inctions between
physical and economic or fmancial loss when the two sometimes go
together and sometimes do not (it is sometimes overlooked that
virtually all damage including physical damage is in one sense financial
or economic for it is compensated by an award of damages) but in
the first instance in establishing the relevant principles and then in
deciding whether the pazticular case falls within or without those
principles.'

Daarna bespreekt hij kort 'the Anns principle' en concludeert dat hier sprake
is van een 'prima facie duty of care'in de volgende bewoordingen (p. 213~4):

'Twning back to the present appeal I therefore ask first whether
there was the requisite degree of proximity so as to give rise to
the relevant duty of care relied on by the respondents. I regard the
following facts as of crucial importance in requiring an affirmative
answer to that question: (1) the appellants were nominated sub-
contractors;(2) the appellants were specialists in flooring; (3) the
appellants knew what products were required by the respondents
and [heir main contractors and specialised in the production of
those products; (4) the appellants alone were responsible for the
composition and construction of the flooring; (5) the respondents
relied on the appeWants' skill and experience; (6) the appellants
as nominated sub-contractors must have known that the respondents
relied on their skill and experience; (TJ the relationhip between the
parties was as close as it could be short of actual privity of contract;
(8) the appellants must be taken to have known that if they did
the work negligently (as it must be assumed tha[ they did) the
resulting defects would at some time require remedying by the
respondents expending money on the remedial measwes as a conse-
quence of which the respondents would suffer fmancial or economic
loss.'

Hierna concludeert hij dat er geen reden is om deze prima facie aansprake-
lijkheid in dit geval niet aan te nemen.
De dissenting opinion van Lord Brandon kan kortweg als volgt worden
samengevat. Wanneer de meerderheid in casu Veitchi gebonden acht aan
een buitencontractuele 'standazd of care', die ertce leidt dat ook de schade
aan de vlcer zelf ontstaan door het gebrekkige werk dient te worden
vergced, wordt hierdoor ten onrechte principieel afgeweken van Donoghue
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v. Stevenson. Daarin immers werd geen vergceding tcegekend voor schade
aan het gebrekkige product zelf. Door dit laatste in casu wel te doen
rijst de, naar de mening van Lord Brandon onoplosbare, vraag hoe een
contractuele vorm van schadevergoeding kan worden toegewezen, zonder
dat er strikt genomen een contract tussen Veitchi en Junior Books bestond,
waaruit de 'standard' voor de (mate van) schadevergoeding kon worden
afgeleid ([.a.p. p. 218). Lord Brandon ziet met name als probleem ont-
staan dat hier aan exoneratieclausules derden werking zal dienen te worden
toegekend. Dergelijke clausules kunnen immers binnen contrac[ een schade-
vergoedingsvordering aanzienlijk beperken. Het is zijns inziens onrech[-
vaardig deze beperkingsmogelijkheid te ontzeggen aan een contrac[spartij
die, op grond van niet-nakoming van haar contractt~ele plichten buiten-
contrac[ueel wordt aangesproken.

De rechtspraak na Junior Books; de grijze zone tussen contract en onrecht-
matige daad

De vervaging van de grens tussen contract en 'tort', begonnen in Hedley Byrne

en culminerend in Junior Books, leidt volgens Engelse rech[ers tot grote onze-

kerheid voor de praktijk, omdat men niet meer weet wanneer een gehoudenheid

nu wel is ontstaan en wanneer niet. Bovendien weet men nie[ meer wa[ de

beslissende 'standard' dient [e zijn, aan de hand waarvan bepaald kan worden

wat de inhoud is van de gehoudenheid. Ondergaat, zo stelt. men zich de vraag,

een buiteneqntr~ctu-ele..nortn befnvloeding door een contrackuel~ norm, indien

e?~~.tgen.tzemd~ ttnrttt moet ~vorden toegepast op het gedrag vau ee.n delsi.e. d1e

bij -d~. so~tt~~etuele ti,~c[p .'betrokken'~? De onzekerheid die dit alles opriep

was reden om de 'ratio decidendi' van Junior Books zoveel mogelijk in te perken.

Daarbij heef[ men uiteindelijk aanknoping gezocht bij de opinie van Lord Fraser

in Junior Books, waarin hij er (t.a.p. p. 204) uitdrukkelijk op wijst dat hij

hier zijn beslissing geef[ 'strictly on its own facts'.

Zo overwoog de Privy Council in Candlewood Navigation Corp. v. Mitsui
O.S.K. Lines (The Mineral Transporter; The Ibaraku Maru [1985] 3 WLR
381) dat de hierboven geciteerde passage in7ake de 'prima facie duty' uit
Anns v. Merton geen betrekking had op een geval waarin de pleger van
een onrechtmatige daad werd aangesproken door iemand die, louter omda[
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hij tot het slachtoffer in een con[ractuele relatie staat, schade lijdt (t.a.p.
p. 390~1), terwijl Lord Fraser op p. 394 voorts stelt dat Junior Books

'may be regarded as having extended the scope of duty somewhat,
but any e~ension was not in the direction of recognising a title to
sue in a party who suffered economic loss because his contract with
the victim of the wrong was rendered less profitable or unprofitable.'

In Muirhead v. Industrial Tank Specialities Ltd. (1985] 3 WLR 993 overwoog
de Court of Appeal vervolgens (zie de 'opinion' van Goff L.J.) dat Junior
Books he[ volgende
'principle' inhoudt (t.a.p. p. 1006~7):

'(...) it was considered by the majority of the House of Lords that
the nominated sub-contractor had assumed a direct responsibility
to the building owner. Voluntary assump[ion of responsibility, in
circumstances akin to contract, was the basis of liability in Hedley
Byme 8t Co. Ltd. v. Heller c~ Panners Ltd. [1964] A.C. 465, which
Lord Roskill regarded as relevant in .Iunior Books Ltd. v. i~eitchi
Co. Ltd. [1983] 1 A.C. 520, both to the invocation by the defendant
of contractual terms with a third party, and to reliance. However,
I feel very diffident in so analysing lunior books, because that
analysis appears to me to be difficult [o reconcile with the factual
situation in that case, in which the par[ies had deliberately structured
their contractual relationship in order to achieve the result tha[ (apart
from any special arrangements) there should be no direc[ liabiliby
inter se.
Faced with these difficulties it is, I think, safest for this court to
treat lunior books as a case in which, on its particular facts, there
was considered [o be such a very close relationship between the
parties that the defenders could, if the facts as pleaded were proved,
be held liable to the pursuers.'

Een dergelijke relatie bes[aat, zo wordt geconcludeerd, in ieder geval niet
tussen een producent van goederen en de eindgebruiker die door een
schakel van contracten met elkaar zijn verbonden. In een dergelijk geval
moe[ de consument zijn 'economic loss' maar verhalen op zijn voorganger
in de keten: de verkoper.
Aan zijn 'opinion' in Muirhead voeg[ Lord Goff vervolgens in Smith and
O[hers v. Lit[lewoods Organisa[ion Ltd., Maloco v. Littlewoods Organisa-
tion Ltd. [1987] 2 WLR 480, p. 511, min of ineer terloops, nog het volgende
toe:
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'I observe that in lunior Books Ltd. u Veitchi Co. Ltd. [1983] 1
A.C. 520, some members of your Lordships' House succumbed, perhaps
too easily, to the tempta[ion to adopt a solution based simply upon
'proxitnity~.'

Waarna hij plei[ voor het zceken naar

'special cases in which, upon narrower but still identifiable principles,
liablility can properly be imposed.'

Deze uitspraken geven al een duidelijke indruk van de tcenemende onrust,
die Junior Books veroorzaakte. Omdat deze onrust in genoemde uitspraken
echter minder expliciet naar voren komt dan in andere uitspraken wil ik
hier volstaan met een summiere bespreking.

Van de mees[ recen[e inperkingen op de Junior Books-benadering van aansprake-

lijkheid op grond van de 'tort of negligence' kunnen worden gencemd Leigh 8c

Sillavan Ltd. v. Aliakmon Shipping Co. (The Aliakmon) [1985] 2 All E.R. 44

(Court of Appeal) en [1986] 2 All E.R. 145 (House of Lords), M~S Aswan

Engineering Establishment Co. v. Lupdine Ltd. and Another [1987] I W.L.R. 1,

met als (voorlopig?) sluitstuk Simaan General Contracting Co. v. Pilkington

Glass Ltd. (no. 2) [1988] 1 All E.R. 791.

Uit zowel The Aliakmon, Aswan v. Lupdine als Simaan v. Pilkington spreekt de

grote moeite die men na Junior Books bleef hebben (en eigenlijk nog steeds

heef[) met de vaststelling van de inhoud van de buitencontractuele 'duty'

waarvan de schending tot 'tort' aansprakelijkheid leidt, in een situatie dat

contractuele en buitencontractuele aansprakelijkheid zeer dicht tegen elkaar

aan liggen. Dit doet zich onder meer voor in driepartijen verhoudingen, waar

ecn contract bes[aat tussen A en B, evenals tussen B en C, maar niet tussen

A en C. Men vraagt zich met andere woorden af - ik merkte het reeds op-

hce in dit type gevallen de 'standard of care' dient te worden bepaald, wanneer

bij voorbeeld A wordt aangesproken door C.

De casus in The Aliakmon betrof een 'tort action' van de kopers van
goederen (niet zijnde de opdrachtgevers tot het vervoer) tegen de zeever-
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voerder daarvan. Door een wat eigenaardige gang van zaken konden de
kopers geen contrac[uele rechten ondenen aan het cognossement. Tussen
verkoper en koper was namelijk afgesproken dat de verkoper het cognos-
sement weGswaar aan de koper ter hand zou stellen, maaz uitstluitend
om de koper in de gelegenheid [e stellen de gcederen als vertegenwoordiger
van de verkoper in ontvangst [e nemen.
De vraag was nu, of de aan deze 'tort ac[ion' ten grondslag gelegde 'dut}~
'was qualified by the terms of the bill of lading under which the goods
were carried' (t.a.p. p. 14~. De vordering wordt afgewezen, omdat de
kopers alleen contractuele (leverings-) rechten ten aanzien van de gekochte
goederen hadden.
Lord Brandon, die de 'leading speech' uitsprak, stelde onder meer, voort-
bouwend op eerdere tot voorzichtigheid manende overwegingen in Governors
of the Peabody Donation Fund v. Sir Lindsay Parkinson 8c Co. L[d. and
Others [1984] 3 All ER 529, dat Anns v. Merton geen 'universally applicable
test of the existence and scope of a duty of care in the law of negligence'
geeft (t.a.p. p. 153). Enige alinea's verder vervolgt hij:

'The second observation which I would make is that Lord Wilberforce
was dealing, as is clear form what he said, with the approach to the
questions of the existence and scope of a duty of care in a novel type
of fac[ual situation which was no[ analogous to any factual situation
in which the existence of such a duty had already been held to exist.
He was not, as I understand the passage, suggesting that the same
approach should be adopted to the existence of a duty of care in a
factual situation in which the existence of such a duty had repeatedly
been held no[ to exist.'

Op p. 155 volg[ dan de ontknoping betreffende de vraag inzake he[ al of
niet kunnen aannemen van een 'qualified du[y of care'. Zou men deze vraag
bevestigend beantwoorden dan zou deze 'duty of care' mede bepaald worden
door de Hague Rules (die het contract tusen de zeevervcerder en diens op-
drachtgever beheersen) en dit achtte Lord Brandon onmogelijk. Een
'intricate blend of responsibilities and liablilities' (Sir John Donaldson in
The Aliakmon Court of Appeal beslissing, zie The Aliakmon [.a.p. p. 155)
als de Hague Rules kan alleen maaz binnen een contractueel kader tot
toepassing komen. Verdere argumentering wordt niet gegeven.
Aswan v. Lupdine vormt een bevestiging van deze afwijzing van het bestaan
van een door het contract nader bepaalde 'duty of care'.
De feiten in Aswan v. Lupdine waren deze. Aswan had van Lupdine 'liquid
waterproofing compound' gekocht die was verpakt in emmers van Thurgar
Bolle. De emmers met het mengsel werden verscheept naar Kuweit, alwaar
ze, als gevolg van de hoge temperatuur ter plaatse, schade ondervonden.
(De emmers waren opgeslagen in een container die gedurende geruime tijd
op de kade was blijven staan.) Aswan sprak o.a. Thurgar Bolle aan en wel
op grond van de 'tort of negligence'.
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Lloyd L.J. constateert dat de vordering van Aswan tegen Thurgaz Bolle,
'is pleaded almost as if it were a case in contract' (t.a.p. p. 18). In essentie
bleek de eis tegen Thurgar Bolle (gebaseerd op onrechtmatige daad)
inderdaad gegrond op dezelfde argumenten als de eis [egen Lupdine
(gebaseerd op contrac[). Overigens was de vordering tegen Thurgar Bolle
nadien verder aangewld met 'zuivere' 'tort' azgumenten. Lloyd L.J.
overweegt onder meer ( t.a.p. p. 21):

NI'he lunior Books case was the first case to cross the line, as it
were, between tort and contract. That step was justilied because
the relationship between the parties was such that it could be
regarded as equivalent to contract. In the great majority of cases
the question whether the danger created is danger to other property
of the plaintiff admits of an obvious answer. The peculiarity of the
present case is that the position is not so clear.'

Hij onderscheidt vervolgens de Aswan-case van Muirhead v. Industrial Tank
Specialities en concludeert (p. 23) dai de gestelde schade niet was van
een soort die redelijkerwijs voorzienbaaz was, zodat de vordering diende
te worden afgewezen. De beslissing van de rechter in lagere instantie dat
er onvoldcende 'degree of proximity' was tussen Thurgar Bolle en Aswan
om in casu een 'duty of care' te kunnen aannemen komt, zo meent Lloyd
L.J., in wezen op hetzelfde neer als zijn beslissing. Uiteindelijk wijst de
Court of Appeal de ingestelde vordering unaniem af.
Tot slo[ Simaan v. Pilkington. Deze uitspraak heef[ betrekking op een
feitencomplex dat zeer verwan[ is aan dat van Junior Books. In opdracht
van sheikh AI-Oteiba van Abu Dhabi bouwde Simaan als hoofdaannemer
in Abu Dhabi een gebouw. In een van de wanden van dit gebouw diende
grcen glas geplaatst te worden, gefabriceerd door Pilkington, die daartoe
door de opdrachtgever uitdrukkelijk was aangewezen. Pilkington werd
vervolgens alsonder-onderaannemer ingeschakeld door Industria Componenti
per l'Architettura FEAL SpA (Feal), die onderaannemer was voor de
constructie van de wand, waarin het glas van Pilkington moest worden
geplaatst. Uiteindelijk bleek het glas niet een over de gehele oppervlakte
gelijke grcene kleur te hebben. Reden waarom de opdrachtgevende sheik
betaling van een gedeelte van de aanneemsom weigerde. Simaan leed
daardoor 'economic loss' en vorderde dit bedrag met ren[e van Pilkington.
Opnieuw - evenals in de hierboven besproken twee gevallen - in 'tort'.
Pilkington was overigens inmiddels door Feal betaald; Feal was nog niet
betaald door Simaan.
Bingham LJ. gaf de 'leading opinion'. Hij onderscheidt de feiten in Junior
Books scherp van de fei[en in Simaan. Zo overweeg[ hij (t.a.p. p. 803):

'lunior Books has been interpreted as a case arising from physical
damage. ( Bingham LJ. dcelt hier op Tate 8c Lyle Industries Ltd. and
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another v. Greater London Council and another [1983] 1 All ER 1159
(House of Lords), p. 1165, J.v.E.) I doubt if that interpretation accords
with Lord Roskill's inten[ion, but it is binding on us. There is in
my view no physical damage in this case.'

Vervolgens trek[ hij een aantal conclusies (t.a.p. p. 802~3), waarvan ik er
hier twee wil noemen. In de eers[e plaats de conclusie dat Simaan niet
op Pilkington heeft vertrouwd, immers Pilking[on was aangewezen door de
opdrachtgever. En in de tweede plaats dat de aard van de schade die hier
gevorderd wordt, [e weten: gederfde winst, zich in casu verzet [egen
toewijzing daarvan in 'tort'. Ten slotte komt hij tot de volgende slotsom
(P. 803~4):

'I do not think it just and reasonable to impose on Pilkington a
duty of care towards Simaan of the scope conteded for. (a) Just as
equity remedied the inadequacies of the common law, so has the law
of torts filled gaps left by other causes of ac[ion where the interests
of jusiice so required. I see no such gap here because there is no
reason why claims beginning with the sheikh should not be pursued
down the contractual chain, subject to any short cut which may be
agreed upon ending up with a contractual claim against Pilkington.
That is the usual procedwe. It must be what the parties contemplated,
when they made their contracts. I see no reason for departing from
iL (b) Although Pillcington did not sell subject to exempting conditons,
I fully share the difficulty which others have anticipated where there
were such conditions. Even as it is, Pilkintgon's sale may well have
been subject to terms and conditions imported by the Sale of Goods
Act 1979. Some of those are beneficial to the seller. If such [erms
are to circumscribe a duty which would be otherwise owed to a party
not a party to the contract and unaware of its terms, then that
could be unfair to him. But, if the duty is unaffected by the condi-
tions on which [he seller supplied the goods, it is in my view unfair
to him and makes a mockery of contrac[ual negotiation.'

De vordering van Simaan wordt derhalve afgewezen.
Deze afwijzing vindt inmiddels bevestiging in een tweetal andere uitspraken,
te we[en: D. 8c F. Estates and Others v. Chwch Commissioners for England
and Others [1988] 3 W.L.R. 368 (House of Lords) en Greater Nottingham
Co-Operative Society Ltd. v. Cementation Piling and Foundations Ltd.
and Others [1989] 3 W.L.R. 396 (Cowt of Appeal). In D. 8c F. Estates ging
het om een schadevergoedingsactie van bewoners van een flat jegens de
aannemer, die de flats had gebouwd, voor onoordeelkundig aangebracht
pleisterwerk door een onderaa~emer. De vordering werd afgewezen, omdat
het hier ging om 'pwe economic loss', die in beginsel niet via de 'tort
of negligence' kan worden gevorderd. Lord Bridge of Harwich overweegt
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met nadruk dat Junior Books niet kan worden beschouwd als 'laying down
any principle of general application in the law of [ort or delict' (t.a.p.
p. 381). De casus in Greater Nottingham v. Cementation was de volgende.
De 'society' (opdrachtgever tot een verbouwing) sprak in deze procedure
Cementation (een onderaannemer) aan tot vergceding van zuivere vermo-
gensschade, veroorzaakt door slecht werk van laatstgenoemde. Ook in dit
geval werd de vordering afgewezen. Van groot belang voor de beslissing
was dat de 'society' en Cementa[ion ook onderling een contract hadden
gesloten. Dit contract bevatte wel uitdrukkelijke bepalingen over de plicht
tot zorgvuldig handelen met betrekking tot ontwerp en materialen, maar
beva[te geen bepalingen over aansprakelijkheid voor 'pure economic
loss'ontstaan door slecht uitgevcerd werk. Om die reden sloot de overeen-
komst - zo luidde de conclusie - 'tort'aansprakelijkheid van Cementation
jegens de 'societ}~ voor slecht uitgevcerd werk uit. Zelfs al leek de situatie
hier feitelijk - afgezien van de overeenkomst tussen opdrachtgever en
onderaannemer - als twee druppels water op de situatie in Junior Books.
De volgende overweging van Purchas L.J. (t.a.p. p. 413) is in dit verband
zeker het vermelden waard:

'(...)I do not believe that it would be in accordance with present
policy to e~end Junior Books Ltd v. Veitchi Co. Ltd. [1983] 1 A.C.
520 rather than to restrict it. This dces give rise to an appareant
inconsistency, namely the effect of enhancing the close relationship
upon which Lord Roskill based his duty in tort in Junior Books Ltd.
v. Veitchi Co. Ltd. by adding a direct contractual relationship dces
not confirm a duty to avoid economic loss but negatives that liability.
But in this compartment of consideration it is not only the proximity
of the relationship giving rise to reliance which is critical but also
the policy of the law as to whether or not in these circumstances
damages for pecuniary loss ought to be recoverable.'

Wat hier ook van zij, voorlopig is Junior Books bepaald niet volledig van
de baan, ondanks de titel van het artikel van Stephenson: Goodbye Junior
Books, 138 NLJ 483 (1988). Bingham LJ. zei in Simaan v. Pilking[on immers
ook nog ( t.a.p. p. 796):

'Plainly this decision contained within it the seeds of a major
development of the law of negligence. According to Professors J.C.
Smith and Peter Burns, YI'he implications of this case for the law
of contracts and products liability are staggering to say the least'
(see (1983) 46 MLR 147 at 153. It remained to be seen whether
those seeds would be encouraged or permitted to germinate. The
clear trend of authority since Junior Books Ltd v. Veitchi Co Ltd.
has indicated that, for [he time being at least, they will noL'
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Zie overigens wat betreft het gencemde artikel van Smith en Burns hetgeen
ik naar aanleiding daarvan hierboven al opmerkte.

Junior Books betreft, zo wordt de uitspraak althans op di[ moment uitgelegd,

een zeer specifiek geval: Indien men in 'tort' 'economic loss' vordert, kan dit

alleen in een relatie, die bijna als contractueel kan worden aangemerkt. Het

vraagstuk van het eventueel kunnen bestaan van een door het contract A-B of

B-C 'qualified duty of care' binnen de verhouding A-C in een situatie dat

het contract A- B en het contract B-C op elkaar zijn afgestemd is daardoor

bijna volledig geëcar[eerd. In een dergelijk geval zal immers, zo ziet het er

althans voorlopig naar uit, bijna nooit sprake zijn van een 'duty of care'. Deze

restrictieve benadering van Junior Books vindt haar grondslag in de huiver van

Engclse juristen voor algemeen principiële uitspraken en, voor wat in he[

bijzonder 'tort' betreft, het daardoor ontstaan van aansprakelijkheid in een

'indeterminate ammount for an indeterminate time to an indeterminate class',

zoals de in Engelse cases vaak geciteerde uitspraak luidt van Chief Justice

Cardozo in Ultramares Corp v. Touche (Court of Appeals of New York 1931;

174 N.E. 441, 443). Engelse juristen spreken hier vaak de zorg uit voor 'opening

the floodgates' (vgl. recentelijk nog Lord Brandon in The Aliakmon, t.a.p. p.

154, vgl. ook Roger in Winfield en Jolowicz on Tort, p. 255 e.v., naar aanleiding

van Junior Books).

De, zoals ik di[ hierboven uitdrukte, 'huiver' van Engelse juris[en om
principiële uitspraken te dcen waarvan men de reikwijdte nie[ kan overzien
blijkt nie[ alleen duidelijk uit de houding van Engelse rechters ten aanzien
van Junior Books v. Vei[chi, maar ook uit hun houding [en aanzien van
Anns v. Merton. Wat betreft Junior Books is de achterliggende reden dat,
indien men pro[ocontractueel aansprakelijk kan worden jegens een partij
met wie men geen rekening heeft gehouden (in het bijzonder: met wie
men niet zelf een contrac[ heeft gesloten) de grenzen tussen contrac[
(vrijwillige, berekenbare, gebondenheid) en onrechtmatige daad (onvrijwillige
gebondenheid) vervagen. Di[ vorm[, zo wordt aangenomen, een belemmering
voor he[ handelsverkeer, da[ immers 'a general rule, which is simple [o
understand and easy to apply' nodig heeft. 'Certainty of the law is of
the uttermost importance, especially but by no means only, in commercial
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ma[ters' (Lord Brandon in The Aliakmon, t.a.p. resp. p. 154 en 155). Engelse
rechters hebben bovendien een voorkeur voor pragmatische beslissingen,
zodat het recht van geval tot geval kan worden ontwikkeld. Vgl. in dit
verband bij voorbeeld Dillon L.J. die in Simaan v. Pilkington benadrukt
dat de rechtspraak inzake vergoeding van 'economic loss' wordt gekenmerkt
door pragmatische overwegingen (t.a.p. p. 805) en Lord Keith of Kinkel
in Rowling v. Takaro Properties t.a.p. p. 172, die meent dat de vraag of
in een bepaald geval sprake is van een 'duty of care' een vraag is van
een 'intensely pragmatic character'.
Het Engelse recht is índerdaad tamelijk pragmatisch, maar dat wil bepaald
niet zeggen dat aan de Engelse rechtspraak geen theorievorming ten
grondslag ligt. Vgl. bijvoorbeeld voor een diepgaande analyse van de
contract~tor[ verhouding Reiter, Contracts, Torts, Relations and Reliance,
in: Reiter en Swan (eds.), Studies in Con[ract Law, p. 235 e.v.

Samenvattirtg en slotconclusie; twee illustraties

Laat ik trachten de ontwikkelingen met betrekking tot het contract~tort dilemma

samen te vatten en nader te beschouwen. In de Engelse 'tort' cases stelt men

de 'relationship' en de inhoud van de daaruit voortvloeiende 'duty of care'

centraal. Het gaat daarbij met name om het formuleren van de inhoud van

deze 'duty' in concreto. De recente hierboven besproken jurisprudentie vormt

daarvan een sprekend voorbeeld.

Wanneer een 'relationship' zo dicht een contract in klassieke zin benadert dat

van een protocontractuele verhouding kan worden gesproken, kunnen daaruit

soms 'in tort' gevolgen voortvloeien die eigenlijk contractueel van aard zijn.

Zo dien[, bij voorbeeld, een rela[ie 'protocontractueel' [e zijn wil men 'in

tor[' 'economic loss' kunnen vorderen (vgl. Palmer en Murdoch, 'Expanding

contracts', 46 (1981) M.L.R. 213, met name p. 219).

Junior Books is een duidelijk gevolg van deze ontwikkeling, die~was ingezet met

Hedley Byrne v. Heller. Ogenschijnlijk is de Engelse rechtspraak, wat deze

laatste ontwikkeling betreft, op dit moment de weg terug ingeslagen, zich

vastklampend aan een streng onderscheid tussen con[ract en 'tort'. Toch kan

niet ontkend worden da[ de grens tussen contract en '[ort' aan het vervagen
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is, gegeven dat Hedley Byrne een uitspraak is, waarnaar nog voortdwend met

instemming word[ verwezen.

Deze vervaging van de grens tussen contract en 'tort' leidt tot klemmende

vragen als, kan, in geval van een protocontractuele gehoudenheid, de 'duty of
care' door een, nauw met de 'relationship' tussen pleger en slachtoffer van
een onrechtmatige daad verbonden, contractuele verhouding nader worden bepaald
(het vraagstuk van de 'qualified duty')? Bijvoorbeeld: kan, indien de opdracht-
gever de onderaannemer buitencontractueel aanspreekt, de onderaannemer zijn

exonera[ie uit de onderaannemingsovereenkomst aan de gelaedeerde tegenwerpen?

Oorspronkelijk was het vraagstuk van de derdenwerking van con[ractsbepa-
lingen ( in he[ bijzonder exoneratieclausules) een probleem dat als zodanig
in het geheel niet kon rijzen. Immers door de beperk[e mogelijkheid om
een ander op grond van de 'tort of negligence' aan te spreken, was een
vordering als die van Junior Books tegen Veitchi - ik wees daar reeds op
- in het geheel niet mogelijk. Bovendien: een contract bond alleen partijen
en verder niemand (vgl, in dit verband ook Flannigan, Privity - The end
of an era (error) 103 (198~ LQR 564). Wanprestatie binnen contract kon
niet leiden tot een vordering uit onrechtma[ige daad door een derde.
Dit werd anders na Donoghue v. Stevenson, maar niettemin bleef het
bovengencemde uitgangspunt in zoverre intact dat exonera[ieclausules in
een contract noch ten voordele, noch [en nadele van een derde konden
worden ingeroepen. Men ziet dit laatste bevestigd in cases als Adler v.
Dickson en New Zealand Shipping v. Satterthwaite ( beide hiervoor bespro-
ken) en Midland Silicones v. Scruttons [1961] 1 QB 106. In laatstgencemde
zaak sprak degene die tot afleveren van gcederen gerechtigd was krachtens
een cognossement de stuwadoor aan tot vergoeding van schade bij het
ontschepen. Het beroep van de stuwadoor op een exoneratieclausule in
het cognossement werd afgewezen, omdat hij daarbij geen partij was.
Op het moment echter dat buitencontractuele normen protocon[ractueel van
aard bleken [e kunnen zijn, veranderde deze afwijzende houding ten aanzien
van derdenwerking van exoneratieclausules. Junior Books zelf is daarvan
een voorbeeld. Ik wil hier volstaan met [e verwijzen naar de speeches
van Lord Fraser en Lord Roskill, welke overigens wel als obiter dictum
dienen [e worden beschouwd, omdat zich in Junior Books geen geval van
mogelijke derdenwerking voordeed (vgl, in deze zin Lord Brandon in The
Aliakmon, t.a.p. p. 155).
In het licht van overwegingen in The Aliakmon en onlangs Simaan v.
Pilking[on is het echter zeer twijfelach[ig of inen derdenwerking van
contractsbepalingen in het Engelse recht inderdaad erkenL Duidelijk
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afwijzend is bij voorbeeld Dillon LJ. in Simaan v. Pilkington [1988] 1 All
ER 791, 806. Het lijkt er zelfs op da[ men zo beducht is voor het probleem
van derdenwerking van con[rac[sclausules dat men alleen daarom al 'tort
actions' als in Junior Books zoveel mogelijk buiten de deur wil houden.
Niettemin, en ook hier blijkt weer de onzekerheid die de Engelse 'tort
of negligence' jurisprudentie thans zo kenmerk[, zijn er twee recente
uitspraken, die minder afwijzend staan tegen over derdenwerking van
contractsclausules: Norwich City Council v. Harvey and Others [1989] 1
All ER 1180 en PaciGc Associates Inc and Another v. Baxter and Others
[1989] 2 All ER 159. In het eerste geval werd aangenomen dat, wanneer
de eigenaar van een op te richten gebouw, jegens de aannemer, op grond
van he[ met hem gesloten contract, óet risico draagt van brand, hij dit
risico ook draag[ jegens de onderaannemer. Ook zonder dat hij dit met
deze laatste is overeengekomen en er zelfs sprake kan zijn van 'negligence'
van de zijde van de onderaannemer. De tweede uitspraak, die een vordering
van een aannemer tegen een 'engineer' betrof op grond van 'negligence'
door laatstgenoemde, is interessant, omdat daarin zowel Purchas L.J. als
Ralph Gibson L.J. de mogelijkheid van derdenwerking uitdrukkelijk open
houden (t.a.p. p. 179 en p. 188).
Zie over di[ vraags[uk voorts Reynolds, The signilicance of tort in claims
in respect of carriage by sea LImeLQ 1986, p. 97 e.v., met name p. 107,
zie ook dezelfde, Tort actions in contractual situations (1985) 11 NZULR
215, met name p. 221 e.v., evenals Forsikringsaktieselskapet Vesta v.
Butcher and Others [1986] 2 All E.R. 488 (Hobhouse J.) voor de mogelijkheid
van doorwerking van een contractuele risicoberekening in een buitencon-
tractuele vordering, zij het tussen dezelfde partijen.
Wat er echter ook zij van de houding van het Engelse recht op het punt
van de aanvaarding van derdenwerking van contractsbepalingen, de wijze
waarop het probleem wordt benaderd is bepaald instructief te noemen.
Jurisprudentie en literatuur in mijn eigen woorden samenvattend kom ik
tot de volgende formulering van de probleemstelling naar Engels recht.
Wordt, wanneer A contracteert met B en B met C en het hier zogenaamde
'geschakelde' contracten betreft, de 'duty of care' welke aanleiding kan
geven to[ de vordering van A tegen C op grond van '[ort' mede bepaald
door de inhoud van de beide contracten A-B en B-C (of één van beiden)?
Bij bean[woording van deze vraag dient mede in aanmerking [e worden
genomen dat de 'duty of care' ook een eigen, zelfstandige inhoud heeft,
aangezien nu eenmaal tussen A en C(strikt bezien) geen contract bestaat.
Aldus samengevat is het een probleem dat zich ook in het Nederlandse
recht - zie de jurisprudentie met betrekking tot derdenwerking van
exoneratieclausules - doet gevoelen.

Ter afronding van deze paragraaf en ter nadere illustratie van de hier aan de

orde zijnde vraagstukken wil ik nog een tweetal uitspraken vermelden: Ross v.
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Caunters (a Firm) [1979] 3 All ER 580 (Sir Robert Megarry V-C) en AI-Kandari

v. J.R. Brown 8t Co. (a Firm) [1988] 1 All ER 833 (Court of Appeal). In beide

gevallen ging het om aansprakelijkheid van een solicitor jegens derden, die

men als 'contractueel betrokken' zou kunnen aanmerken. Aansprakelijkheid op

grond van 'tort' wordt hier aangenomen na een grondige analyse van zowel de

contractuele verplichtingen van de solicitor als de betrokkenheid van de derde.

Opnieuw een duidelijke aanwijzing hcezeer contractuele en buitencontractuele

aansprakelijkheid onder de Common Law met elkaar zijn verweven, ofschoon

zij - klassiek gezien - scherp van elkaar dienen te worden onderscheiden.

In Ross v. Caunters had een solicitor een testament verkeerd opgemaakt,
doordat hij de echtgenoot van een begunstigde onder het testament (mevr.
Ross) als getuige de akte had laten mede-ondertekenen. Het tes[ament
was dientengevolge nietig wat betreft de making aan mevr. Ross. Dit
vormgebrek kwam pas aan het Gcht na het overlijden van de testateur.
Mevr. Ross sprak daarop, zich baserend op een jegens haar gepleegde
'tort of negligence', de solicitors6rm aan. Zij vorderde vergoeding van
het bedrag dat haar ontging door de nietigheid van het testament. Deze
vordering werd tcegewezen. Uit de beslissing zou ik twee punten naar
voren willen halen: (1) het ontbreken van 'reliance' aan de zijde van mevr.
Ross en (2) de aard en inhoud van de 'duty of care' van de solicitor jegens
zijn cliënt (gegeven dat [ussen hen een contract bestaat) vergeleken met
zijn 'duty of care' jegens de derde (met wie geen contract is gesloten).
Hield het on[breken van 'reliance', gegeven het grote gewicht dat daaraan
werd tcegekend in Hedley Byrne v. Heller, in dat, nu in casu alleen zuivere
vermogensschade was geleden, mevr. Ross geen schade en dus geen vorde-
ring had? Sir Robert Megarry V-C ontkent dit (t.a.p. p. 592). Uitgaande
van de aard van de aansprakelijkheid in Hedley Byrne, waar het ging om
'innocent misrepresen[a[ion', vormt 'reliance' daar zowel een onderdeel
van de maatstaf aan de hand waarvan de al of nie[ aansprakelijkheid
wordt vastgesteld, als een onderdeel van de vraag naar he[ causaal verband.
Doel van deze verscherpte aansprakelijkheidseis is het inperken van
mogelijke aansprakelijkheid voor grote sommen geld jegens een grote
grcep gelaedeerden.

'But that dces not affect those cases in which the principles of
Donoghue v. Stevenson apply (met andere woorden, gevallen waar
geen sprake is van 'innocent misrepresentation', J.v.E.). If I am
right in [hinking that the case before me falls wi[hin those principles,
then there is no need to consider questions of reliance.'
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De strikte test van Hedley Byrne hceft derhalve in casu niet te worden
toegepast, nu het niet gaat om mededelingen, maar om het opmaken van
een testament. In dat geval wordt het al of niet bestaan van 'negligence'
rechtstreeks beheerst door ponoghue v. Stevenson. Maar ook dan dient
nog per rechtsbetrekking gedifferentieerd te worden. Opnieuw Sir Robert
Megarry V-C (t.a.p. p. 599):

'In broad [erms a solicitor's duty to his client is to do for him all
that he properly can, with, of course, proper care and attention.
Subject to giving due weight to the adverb 'properly' that duty is
a paramount duty. The solicitor owes no such duty to those who are
not his clients. He is no guardian of their interests. What he dces
for his client may be hostile and injurious to their interests; and
sometimes the greater the injuries the better he will have served
his client. The duty owed by a solicitor to a third party is entirely
different. There is no trace of a wide and general duty to do all
that properly can be done for him. Instead, in a case such as the
present, there is merely a duty, owed to him as well as the client,
[o use proper care in carrying out the client's instructions for
confering the benefit on the th'ud party. If it is to be held that
there is a duty that is wider than that, that will have to be deter-
mined in some other case. The duty that I hold to exist in the present
case, far from diluting the solicitor's duty to his client, marches
with it, and, if anything, strengthens it.'

Zeer nauwkeurig wordt derhalve enerzijds de ene rechtsbetrekking van de
andere onderscheiden, terwijl Megarry zich anderzijds terdege realiseert
hcezeer de beide rechtsbetrekkingen van soGcitor en cliënt resp. solicitor
en begunstigde samenhangen.
Ui[ Al-Kandari v. Brown blijkt precies een genuanceerd gevcel voor
verhoudingen. In dit geval had de solicitor van de echtgenoot van mevr.
Al-Kandari diens paspoort, waarin ook hun kinderen waren bijgeschreven,
in bewaring onder zich op grond van een gerechtelijke uitspraak. De
reden daarvan was dat men aldus wilde voorkomen dat de man de kinderen
wederrechtelijk met zich mee zou nemen naar Kuweit. De echtelieden
waren namelijk in een echtscheidingsprocedure verwikkeld en de man had
de kinderen al een keer eerder wederrechtelijk naar Kuweit meegenomen.
Hoewel de man, na aandrang van zijn echtgenote, de kinderen vervolgens
weer naar Engeland had laten [erugkeren, bestond er, naar de mening
van de vrouw, geen zekerheid dat wegvoering zich niet zou herhalen.
Tcen een ver[egenwoordiger van de solici[or het paspoort naar de ambasade
van Kuweit had gebracht om, op verzcek van de vader, de kinderen uit
het paspoort te dcen verwijderen, bleek dat dit document daarvoor enige
tijd op de ambassade mcest blijven. Al-Kandari meldde zich daar vervolgens
met de mededeling dat hij het paspoort voor korte tijd nodig had om
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zich te kunnen legitimeren bij een banktransactie, waarop hem het paspoort
werd meegegeven. Met geweld ontvcerde hij vervolgens de kinderen naar
Kuweit. Mevr. AI-Kandari eiste daarop van de solicitor schadevergceding
(o.a. wegens het lichamelijk letstel ontstaan door de onivcering met
geweld). Bingham L.J., na te hebben opgemerkt dat een "solicitor" in een
procedure alleen de belangen van zijn cliënt behartigt en niet die van de
tegenpartij, overweegt als volgt (t.a.p. p. 839):

"It may nevertheless happen, even in the course of contested civil
litigation, [ha[ a solicitor for a limited purpose s[eps aside from his
role as solicitor and agent of one party and assumes a different
role, either independent of both parties or as agent of both. The

most common example is where he is depu[ed to hold a fund pending
a decision on its ownership or application. The solicitor is selected
for such a role, not because he is one party's solicitor, but despite
that fact: he is selected because the parties know they can rely on
him as a solicitor [o ac[ with probity and in accordance wi[h the
terms of the trust he has undertaken."

De schadevergoedingsvordering wordt tcegewezen, omdat de solicitor van
de man niet aan de solicitor van de vrouw had medegedeeld dat het
paspoort op de ambassade was achtergelaten.
Een solicitor behartigt, zo blijkt uit de beide uitspraken, in de eerste
plaats de belangen van zijn cliënten; daartce sluiten dezen immers met
hem een contract. Onder omstandigheden kan het echter zo zijn dat hij
ook de belangen van derden mede dient te behartigen, ook al staan deze

derden tot hem niet in een contractuele rela[ie.
Inmiddels heeft de Court of Appeal ook uitdrukkelijk aangegeven welke
derden in ieder geval niet tot laatstgencemde categorie behoren. Een
"solicitor" die, nadat hij voor zijn cliënt een testament heeft opgemaakt,
zijn tussenkomst verleent bij een wijziging van een huurovereenkomst
door deze cliënt als verhuurder is niet aansprakelijk op grond van "tort"

jegens een begunstigde onder het [estament die door deze wijziging wordt
benadeeld in zijn positie als erfopvolger. Zie Clarke v. Bruce Lance 8t
Co. (A Firm) and Others [1988] 1 WLR 881.

1.4. "Inequality of bargaining power'

Indien tussen contracterende partijen een ongelijke onderhandeGngspositie
bestaat, kan dit ertce leiden dat de inhoud van een onder invlced daarvan
gesloten contract onevenwichtig is.
In de Engelse rechtspraak is in dit verband de vraag gerezen, die in deze vorm
niet is gesteld in het Nederlandse recht, of het bestaan van een ongeGjke onder-
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handelingspositie als zodanig een afzonderlijke grond voor de aantasting van
een overeenkoms[ zou kunnen zijn. Of, zo luidde het traditionele standpunt, is
het zo, dat he[ bestaan van een gelijke onderhandelingspositie "slechts" een
uitgangspunt van het contractenrecht is, dat aan bepaalde leerstukken, zoals
"res[raint of [rade", en aan consumenten beschermende we[geving [en grondslag
ligt? Dit laa[ste standpunt hield tevens in dat aantastbaarheid van een overeen-
komst op grond van ongeGjkheid van onderhandelingsposi[ie niet rechtstreeks,
maar alleen via die bestaande leers[ukken, kon plaatsvinden.
De eerste opva[ting werd gehuldigd door Lord Denning, de tweede opva[ting door
het House of Lords.

Zie voor de opvatting van Lord Denning M.R, diens oordeel in Lloyds
Bank Ltd v. Bundy, [1975] 1 Q.B. 326 en voor de opvatting van het House
of Lords de speech van Lord Scarman in National Westminster Bank Plc
v. Morgan, [1985] 2 W.L.R. 588, op welke beide uitspraken ik hierna zal
ingaan.

Teneinde beide opva[[ingen in een juist perspectief tegenover elkaar [e kunnen

plaatsen, zal ik achtereenvolgens aan de orde stellen: Esso Petroleum Co. Ltd.

v. Harper's Garage (Stourport) Ltd. [1968] A.C. 269 (House of Lords); A

Schroeder Music Publishing Co. Ltd. v. Macaulay [1974] All ER 616 ( House of

Lords), Clifford Davis Managment L[d. v. W.EA. Records Ltd. [1975] 1 W.L.R.

61 (Court of Appeal) en Lloyds Bank Ltd v. Bundy, [1975] 1 Q.B. 326 (Cour[

of Appeal).

In Esso Petroleum v. Harper's Garage kwam de vraag aan de orde of een

exclusieve afname-overeenkoms[ wegens te grote beperking van het vrije

handelsverkeer ("restraint of trade") aantastbaar was wegens strijd met "public

policy". Het antwoord op deze vraag bleek af te hangen van een "reasonableness

tes[" aan de hand van de belangen die beide par[ijen hebben bij het sluiten

van dergelijke overeenkomsten.

Harper's Garage exploiteerde twee garages. Ten aanzien van beide garages
had Harper's zich bij standaardcontract verbonden om alle benzine en olie-
produkten alleen te kopen bij Esso, waartegenover Esso zich verplichtte
deze aan haar te zullen verkopen, tegen de prijzen die Esso berekende aan
haar dealers. Het garagebedrijf verwierf daardoor o.a. het voordeel van
een prijsreductie. Behalve tot exclusieve afname had Harper's zich voorts
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onder meer verbonden om de garage geopend te houden gedurende "all
reasonable hours". En wanneer zij de gazage zou verkopen, diende de koper
bereid te zijn tot het sluiten van een overeenkomst met Esso van gelijke

inhoud.
De contracten met betrekking tot de twee garages waren echter niet geheel
gelijkluidend. Wat betreft de Mus[ow Green garage, werd overeengekomen
dat het contract vier jaaz en vijf maanden zou duren (de resterende
looptijd van het contract dat de voorganger van Harper's Garage met
Esso had gesloten). Ten aanzien van de Corner garage was de looptijd
van het con[ract daaren[egen 21 jaar. Tevens was de garage voor deze
zelfde periode hypothecair aan Esso verbonden voor een schuld van f7.000,
ontstaan door een lening van Esso voor de verbouwing van de garage. De
hypotheek mocht niet vervrcegd worden afgelost.
De vraag was, of ten aanzien van deze exclusieve afname-contracten ("solus
agreements") sprake was van "restraint of trade", zodat deze nietig waren,
als zijnde strijdig met "public polic)~.
Uitgangspun[ van de beslissing was, dat hier inderdaad sprake was van
"restraint of trade", immers Harper's Garage mocht, gedurende de looptijd
van het con[ract, geen benzine en oGeprodukten van andere oliemaatschap-
pijen verkopen. Wat betreft de toelaatbaarheid van de "restraint of trade"
bleek de duur van de overeenkomst cruciaal te zijn. Een contract met
bovengencemde inhoud, gesloten voor de duur van vier jaar en vijf maanden
werd door het House of Lords toelaa[baar geacht, maar een soortgelijk
contract met een looptijd van 21 jaar daarentegen niet. Daartce werden
tegen elkaar afgewogen, enerzijds de belangen van Esso bij óet opzetten
en in stand houden van een net van benzinepompstations, tegen anderzijds

het nadeel dat Harper's had, nu zij gedurende de contractsperiode volledig
was gebonden aan Esso. Naar de mening van het House of Lords maakte
het bij deze afweging een wezenlijk verschil voor welke duur de exclusieve
afnameovereenkomst was gesloten. Bij een contractsduur van 21 jaar sloeg
de balans in het voordeel van Harper's door, omdat bij een dergelijk
lange looptijd tussentijdse ontwikkelingen ten tijde van het sluiten van

de overeenkomst minder of niet goed kunnen worden afgewogen. He[
contract beperkte daardoor op onredelijke wijze de vrijheid van handelen

van Harper's.
Deze beslissing, maar dit ter zijde, is aldus in overeenstemming met recente

Europese richtlijnen, die een periode van vijf jaar bij exclusieve afname-
overeenkomsten aanvaardbaar achten (vgl. Verordeningen EEG nr. 1983~83
en 1984~83, PubGcatieblad L 173, inz. resp. alleenverkoopovereenkomtsten
en exclusieve afnameovereenkomsten).
Het is met name de wijze waarop de argumentatie wordt opgebouwd die
in deze uitspraak boeit. In geval een bercep op "restraint of trade" wordt

gedaan, dient allereerst bepaald te worden of het contract de vrijheid
van handelen inderdaad beperkt. Zo dit het geval is, rust op degene die
zich op het contract beroept de last deze beperking te rechtvaardigen,
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er - anders gezegd - de redelijkheid van aan te tonen (vgl. de speech
van Lord Reid). Niettemin (aldus Lord Wilberforce, t.a.p. p. 332 e.v.) dient
het recht ten aanzien van bepaalde typen con[racten uit te spreken dat
deze, althans in beginsel, in het geheel buiten het leerstuk van de "res-
traint of trade" vallen, ook al beperken zij de vrijheid van handelen.
T.a.p. merkt Lord Wilberforce op:

"How, then, can such contracts be defined or at least identified?
No exhaustive test can be stated - problably no precise non-exhaustive
test. But [he development of the law dces seem to show that judges
have been able to dispense from the necessity of justification under
a public policy test of reasonableness such contracts or provisions
of contracts as, under contemporary conditions, may be found to
have passed into the accepted and normal currency of commercial
or contractual or conveyancing relations. That such con[racts have
done so may be taken to show with at least strong prima facie force
that, moulded under the pressures of negotiation, competition and
public opinion, they have assumed a form which satisfies the test
of pubGc policy as understood by the courts at the time, or, regarding
the matter from the point of view of the [rade, that the trade in
question has assumed such a form that for its health or expansion
it requires a degree of regulation. Absolute exemption for restriction
or regulation is never obtained: circumstances, social or economic,
may have altered, since they obtained acceptance, in such a way as
to call for a fresh examination: there may be some exorbitance or
special feature in the individual contract which takes it out of the
accepted catgory: but the court must be persuaded of this before it
calls upon the relavant party to justify a contact of this kind".

Dit slui[ aan bij hetgeen Lord Pearce (t.a.p. p. 323) betoogt:

"It is important that the court, in weighing the question of reason-
ableness, should give full weight to commercial prac[ices and to the
generality of contracts made freely by parties bargaining on equal
terms."

Indien een contract, zo vat ik het voorgaande samen, de vrijheid van
handelen inperkt, dient allereerst beoordeeld te worden of deze overeen-
koms[ behoort tot een type, waaromtrent door aan elkaar gelijkwaardige
partijen is onderhandeld en waarvan men in het handelsverkeer aanneemt
dat zij als redelijk mag worden beschouwd. Het con[ract, hier aan de
orde, behoort niet tot zulk een categorie (vgl. Lord Wilberforce t.a.p. p.
33~. In dat geval dient, aan de óand van alle omstandigheden (met name
ook de "consideration" - dit is, het zij uitdrukkelijk gezegd bij wijze
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van benadering, de eis van het quid pro quo -, vgl. Lord Pearce t.a.p.
p. 323) te worden bepaald of de beperking redeGjk is.

De, breedvoerig gemotiveerde, uitspraak inz. Esso Petroleum v. Harper's Garage

vormde de basis voor de beslissing in Schrceder Music v. Macaulay en in Clifford

Davis v. W.EA. Records. Omdat beide uitspraken op vrijwel identieke feiten

betrekking hebben, zal ik vooral op de meest recente van deze twee, Clifford

Davis v. W.EA. Records, ingaan. Mede aan de hand van deze beslissing zal ik

ook Lloyds Bank v. Bundy bespreken.

Evenals in de zaak van Harper's Garage, wordt in Clifford Davis v. W.EA.

Records aan de hand van een afweging van de wederzijdse belangen bij het al

of niet gebonden zijn aan een exclusiviteitsbeding ( in casu bepalend dat de

manager de alleenrechten zou verkrijgen met betrekking tot composities) beslist

of sprake is van "res[raint of trade". Daarbij plaatst Lord Denning, maar in

wezen ook Lord Diplock, "restraint of trade" op de algemene noemer van

aantastbaarheid van overeenkomsten wegens het bestaan van "inequality of

bargaining power".

Op zijn, als gebruikelijk onnavolgbare, wijze leidt Lord Denning M.R. de
casus van Clifford Davis v. W.EA. Records als volgt in:

"There is a"pop" group of four or five musicians called "Fleetwood
Mac." The group take their name from two of their members, Michael
Fleetwood and John McVie. The group have formed themselves into
a limited company called Fleetwood Mac Promo[ions Ltd. The members
are the directors and shareholders of it. I will call them "the group."
The manager of the group was Clifford Adams, known as Clifford
Davis. He has now turned himself into a limited company: Clifford
Davis Management L[d. He and lus wife are the sole shareholders. I
will call i[ "[he manager""

De verdere feiten zijn als volgt. Christine McVie en een ander lid van de
groep, Robert Welch, gingen met de manager een (standaard-)uitgeverscon-
tract aan. Het contract bevatte in het bijzonder de volgende punten: (1)
Christine Mcvie en Rober[ Welch (hierna gencemd "componisten") verplicht-
ten zich om nummers te schrijven en te componeren. De manager~uitgever
was vrij in he[ al of niet publiceren van de betreffende composities. Zo
een nummer gepubliceerd werd, hadden de componisten o.a. recht op
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royalties. (2) Ieder gecomponeerd werk diende te worden aangeboden aan
de uitgever, ongeacht of deze dit zou publiceren of niet; de uitgever
verwierf ogenblikkelijk het auteursrecht voor de gehele wereld. Binnen 6
maanden diende de uitgever te beslissen of hij het werk zou behouden.
Zo ja, dan ging zijn verplichting niet verder dan het betalen van 1 shilling.
(3) Het contract had een looptijd van 5 jaar, maar kon met nog eens 5
jaar worden verlengd. Ervan uitgaande dat in casu sprake was van een
soortgelijk con[ract als in Schroeder Music v. Macaulay, - de omschrijving
van de inhoud van beide contracten geeft een sterke aanwijzing in deze
richting - was dit een verlenging van rechtswege, indien de royalties
gedurende deze 5 jaar een bepaald bedrag (in Schroeder Music v. Macaulay:
fS.000) te boven gingen.
Is dit contract nietig wegens "restraint of trade"? Deze vraag was daarom
van belang, omdat Fleetwood Mac in de Verenigde Staten de zeer succes-
volle lp "Herces are hard to find" had uitgebracht en Clifford Davis, met
wie de groep gebroken had, het uitbrengen daarvan op de Engelse markt
wilde verhinderen.
In Schroeder Music v. Macaulay besliste het House of Lords dat een
contract als het onderhavige inderdaad nietig is, als zijnde "in restraint
of trade", mede ook omdat het geen tussentijdse beëindigingsmogelijkheid
kende. Me[ name de speech van Lord Diplock is in[eressant. Voor Lord
Diplock is van bijzonder belang dat het hier gaat om een standaard
contract. Voordat hij daar evenwel op ingaat merkt hij het volgende op
(t.a.p. p.623):

"It is in my view, salutory to acknowledge that in refusing to enforce
provisions of a contract where one party agrees for the benefit of
the other party [o exploit or to refrain from exploiting his own
earning-power, the public poGcy which the court is implementing is
not some 19th century economic theory about the benefit to the
general public of freedom to trade, but the protection of those
whose bargaining power is weak against being forced by those whose
bargaining power is stronger to enter into bargains [hat are uncon-
scionable. Under the inlluence of Ben[ham and of laissez-faire the
courts in the 19th centry abandoned the practice of applying the
public policy agains[ unconscionable bargains to contracts generally,
as they had formerly done to any contrac[ considered to be usurious;
but the policy survived in its application to penalty clauses and [o
relief against forfeiture and also [o the special category of contracts
in restraint of trade. If one looks at the reasoning of 19th century
judges in cases about contracts in restraint of trade one fmds lip
service paid [o current economic theories but if one looks at what
they said in the light of what they did, one finds that they struck
down a bargain if they thought it was unconscionable as between
the parties to it, and upheld it if they thought that it was no[."
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Vervolgens gaat Lord Diplock in op standaardcontracten. Hij maakt een
tweedeling (t.a.p. p. 624): standaardcontracten die van oudsher in het
handelsverkeer worden gebruikt, zoaLs cognossemen[en en verzekeringspolis-
sen, en standaard contracten die pas in de 19e en 20e eeuw zijn opgeko-
men, o.a. ter zake van het personenvervcer per spoorweg. Over de eerstge-
noemde groep contracten is door vertegenwoordigers van de betrokken
bercepsgrcepen onderhandeld en zij zijn algemeen aanvaard. Bij de tweede
groep ligt dit anders. Er is, noch door partijen, noch door hen vertegen-
woordigende beroepsorganisaties over onderhandeld.

"They have been dictated by that party whose bargaining power, either
exercised alone or in conjunction with other providing similar goods
or services, enables him to say: `If you want these goods or services
at all, these are the only terms on which they are obtainable. Take
it or leave it." To be in a position to adopt this attitude towards
a party desirous of entering into a contract to obtain goods or
services provides a classic instance of superior bargaining power."

Na erop gewezen [e hebben dat succesvolle componisten een eigen contract
bedingen, vervolgt Lord Diplock:

"I'he fact that the appellants" bargaining power vis-à-vis the respon-
dent was strong enough to enable them to adopt this take-it-or-
leave it attitude raises no presumption that they used it to drive
an unconscionable bargain with him, but in the field of restraint of
trade it calls for vigilance on the part of the court to see tha[
they did not."

Het contract werd vervolgens als nietig bestempeld.
Lord Denning M.R. komt wat betreft het contract tussen Christine McVie
en Robert Welch met Clifford Davis tot dezelfde conclusie. Hij acht hier
een geval van "inequality of bargaining power" aanwezig, onder verwijzing
naar zijn hierna te bespreken "opinion" in LLoyds Bank v. Bundy en, voor
wat betreft de duur van het contract, in casu 5 of 10 jaar, naar Esso
Petroleum v. Harper's Garage, hierboven besproken.
In Lloyds Bank v. Bundy formuleert Lord Denning M.R. (zij het als dissen-
tor) wanneer ongelijkheid van onderhandelingspositie reden kan zijn voor
aaniasiing van een contract.
De feiten waren de volgende. Herbert Bundy had zijn bcerderij Yew Tree
Farm te Broadchalke, die al 300 jaar "in de familie" was en welke zijn
enige bezit vormde, verbonden aan Lloyds Bank voor de schuld van de
vennootschap van zijn zoon aan deze bank. De eerste keer voor f1.500,
de tweede keer voor f6.000 en de derde keer voor f3.500, waarmee op de
bcerderij een tophypotheek rustte. De tweede keer had de assistentbeheer-
der van de bank de stukken bij Bundy achtergelaten, zodat deze het advies
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van zijn "solicitor" kon inwinnen, hetgeen ook gebeurde. De derde keer
echter liep het anders. De nieuwe assistentbeheerder van de bank was
samen met de zoon en diens echtgenote naar Bundy en zijn vrouw gekomen
met stukken die alleen nog maar getekend hcefden te worden. Bundy
tekende. Tcen na verloop van tijd de bank van zijn rechten gebruik wilde
maken en het huis wilde verkopen, vocht Bundy de derde transactie aan
op grond van "undue influence" van de zijde van de bank.
De rechter in eerste instantie had weliswaar medelijden met Herbert Bundy
- hij noemde hem een "poor old gentleman"; Bundy kreeg voorts een
hartaanval tcen hij als getuige werd gehoord - maar wees een beroep op
"undue influence" van de hand.
Anders daarentegen de Court of Appeal. De meerderheid, te weten Sir Eric
Sachs en Cairns LJJ., achtten inderdaad "undue influence" aanwezig. Lord
Denning M.R. was het met hun einduitkomst eens, maar baseerde deze op
"inequality of bargaining power".
Hij onderscheidde (t.a.p. p. 337) enerzijds aantastbaarheid van een transactie
op grond van "fraud", "misrepresentation" en "mis[ake", die worden beheerst
door "set[led principles" en anderzijds aantastbaarheid waar "there has
been inequality of bargaining power, such as to merit the intervention of
the court". Hij ncemt dan 5 categorieën: "dwess of goods", "unconscionable
transaction", "undue influence", "undue pressure" en "salvage agreements".
Hij concludeert (t.a.p. p. 339):

"Gathering all together, I would suggest that through all these
instances there runs a single thread. They rest on "inequality of
bargaining power." By virtue of it, the English law gives relief to
one who, without independent advice, en[ers into a contract upon
terms which are very unfair or transfers property for a consideration
which is grossly inadequate, when his bargaining power is grievously
impaired by reason of his own needs or desires, or by his own
ignorance or infirmity, coupled with undue influences or pressures
brough[ to bear on him by or for the benefit of the other."

Tot de omstandigheden die hier leidden tot de conclusie dat sprake was
van een dergelijke ongelijkheid van onderhandelingspositie rekent Lord
Denning M.R. in Lloyds Bank v. Bundy (1) dat de "consideration" "grossly
inadequate" is (de transactie was uitsluitend in het voordeel van de bank),
(2) de bijzondere vertrouwensrelatie tussen de bank en Bundy sr., alsmede
(3) het bestaan van een d'uecte belangentegenstelling tussen de bank en
de vader, die voor de bank aanleiding had mceten zijn de vader te advise-
ren om de transactie eerst met zijn "solicitor" te bespreken. Lord Denning
formuleert, met andere woorden, enerzijds een open norm, die echter
anderzijds wordt geconcretiseerd door afwegingsfactoren. Dit is een methode
die men voor wat betreft "restraint of trade" ook al kan vinden in Esso
Petroleum v. Harper's Garage en die overigens in het Amerikaanse recht
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zeer vaak wordt gehanteerd (zie par. 2 van di[ hoofdstuk). Overigens
acht Lord Denning hier ook "undue influence" aanwezig.

Lord Denning meende dat een contract aantastbaar kon zijn in geval de inhoud

daarvan voor een van de partijen sterk bezwarend was en dit zijn oorzaak vond

in de ongelijkheid van onderhandelingspositie tussen de contractspartijen. Zowel

de Privy Council als het House of Lords wijzen deze opvatting in nie[ mis te

verstane bewoordingen af.

Lord Denning M.R. gaat derhalve in Lloyds Bank v. Bundy en Clifford Davis
v. W.E.M. Records in wezen niet zozeer uit van een bestaand leerstuk om
vervolgens de aan[astbaarheid van het contrac[ daarop te baseren, maar
neemt als uitgangspunt de aanwezigheid als zodanig van "inequality of
bargaining power".
Deze bcnadering wordt eerst door de Privy Council in Pao On and Others
v. Lau Yin Long and Others [ 1980] AC 614 en la[er door het House of
Lords in National Wes[minster Bank Plc v. Morgan [1985] AC 686 vols[rek[
van de hand gewezen. Ik volsta met de weergave van National Westminster
Bank v. Morgan, omdat het de meest recente uitspraak is en bovendien
genoemde afwijzing daaruit zonneklaar blijkt.
National Westminster Bank v. Morgan was, evenals Lloyds Bank v. Bundy,
een procedure waarin een beroep werd gedaan op "undue influence" in een
geval waar een beheerder van een bankfiliaal naar het huis van zijn cliënt
was gekomen om een transactie af te wikkelen. In National Westminster
Bank v. Morgan moest een woonhuis voor een overbruggingskrediet worden
verbonden. De man had het contract al getekend, de vrouw nog niet. Het
overbruggingskrediet was nodig, omdat de Abbey National Building Society
het huis wegens achterstand bij de atlossing van de hypotheek zou gaan
verkopen.
Het beroep op "undue influence" wordt in dit geval verworpen. Ik laat
hier rusten op welke gronden, omda[ deze voor mijn betoog niet van belang
zijn. Wel van belang is de speech van Lord Scarman, die omtrent een
beroep op "inequality of bargaining power" het volgende stelt (t.a.p. p.
C00):

"Lord Denning M.R. believed [hat the doctrine of undue influence
could be subsumed under a general principle that English courts will
grant relief where there has been "inequality of bargaining power".
(...) He delibera[ely avoided reference to the will of one party bcing
dominated or overcome by another. The majority of the court did
not follow him; they based their decision on the orthodox view of
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the doctrine as expounded in Allcard v. Skinner, 36 Ch.D. 145. The
opinion of the Master of the Rolls, therefore, was not the ground
of the court's decision, which was to be found in the view of the
majority, for who Sir Eric Sachs delivered the leading judgment.
Nor has counsel for the respondent sought to rely on Lord Denning
M.R.'s general principle: and, in my view, he was right not to do
so. The doctrine of undue influence has been sufficiently developed
not to need [he support of a principle which by its formulation in
the language of the law of contract is not appropriate to cover
transactions of gift where there is no bargain. The fact of an unequal
bargain will, of course, be a relevant feature in some cases of undue
influence. But it can never become an appropriate basis of principle
of an equitable doctrine which is concerned with transactions "not
to be reasonably accounted for on the ground of friendship, relation-
ship, charity, or other ordinary motives on which ordinary men act"
(Lincley L.J. in Allcard v. Skinner, at p. 185). And even in the field
of contract I question whether there is any need in the modern law
to erect a general principle of relief against inequality of bargaining
power. Parliament has undertaken [he tasks - and it is essentially a
legislative task - of enacting such restrictions upon freedom of
contract as are in its judgment necessary to relieve against the
mischief: for example, the hire-purchase and consumer legislation,
of which the Supply of Goods (Implied Terms) Act 1973, Consumer
Credit Act 1974, Consumer Safety Act 1978, Supply of Goods and
Services Act 1982 and Insurance Companies Ac[ 1982 are examples.
I doubt wether the courts should assume the burden of formulating
further restric[ions."

Hoewel "inequality of bargaining power" derhalve op zichzelf geen grond is

voor nietigheid of vernietigbaarheid van een overeenkomst, is het bestaan van

een gelijke onderhandelingspositie tussen contracterende partijen wel een van

de uitgangspunten van het Engelse contractenrecht. In zoverre had Lord Denning

zeker het gelijk aan zijn zijde. Dit blijkt uit het feit dat, indien een contract

als gevolg van een ongelijke onderhandelingspositie een onevenwichtige inhoud

heef[, het Engelse recht een aantal leerstukken heeft ontwikkeld om in te

kunnen ingrijpen. Dit komt o.a. naar voren in een leerstuk als "restraint of

trade" en overigens ook in consumenten beschermende wetgeving, waarbij ik

vooral denk aan de Unfair Contract Terms Act 1977.
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Voor aantasting van een overeenkoms[ is meer nodig dan de enkele
omstandigheid dat sprake is van een ongelijkheid van onderhandelingspositie
en dit meerdere komt tot uitdrukking in de eisen die bestaande aan[astings-
mogelijkheden, zoals "restraint of [rade" en "undue influence", stellen.
Dat gelijkheid van onderhandelingspositie echter een, zij het onuitgespro-
ken, uitgangspunt van het Engelse contractenrecht is, ben ik met Lord
Denning eens (Zie ook de opmerkingen in Suisse Atlantique [1967] A.C.
361 over gelijkheid van onderhandelingspositie als uitgangspunt van het
Engelse contractenrecht, hierna besproken in par. 1.6). Wanneer hij echter
als voorbeeld van een clausule die nietig kan zijn op grond van "inequality
of bargaining power" een onereuze exoneratieclausule ncemt (Clifford
Davis v. W.E.A. Records t.a.p. p. 64), verliest hij mijns inziens enigszins
uit het oog dat de bezwarendheid van de clausule haar rechtvaardiging
kan vinden in de overige omstandigheden waaronder het contract is
gesloten. De Unfair Contract Terms Act 1977 onderwerpt exoneratieclausules
dan ook terecht aan een "reasonableness [est", waarbij de redelijkheid
wordt bepaald aan de hand van verschillende afwegingsfactoren, waarvan
"inequality of bargaining power" er één is (vgl. sections 6 en 7 jo. 11 en
Schedule 2 van de Unfair Contract Terms Act).
Vgl. ook Treitel, The law of contract, p. 319 e.v., waar men de rechtspraak
nog eens kort samengevat vindt. Voor een gced overzicht van de problema-
tiek verwijs ik verder naar het Report on Amendment of the law of
con[ract, uitgebracht door de On[ario Law Reform Commission (1987), p.
119 e.v., alwaar het leerstuk "unconscionability" wordt besproken. " Uncon-
scionability" is een leerstuk dat vooral in het Amerikaanse recht sterk
tot ontwikkeling is gekomen en daar de functie verult die Lord Denning
"inequality of bargaining power" naar Engels recht had willen laten vervul-
len. Zie voor het Amerikaanse recht par. 2.2 van dit hoofdstuk.

1S. Bijna-contraduele verhoudingen

Wanneer tussen partijen (nog) geen contractuele gebondenheid bestaat, kunnen
uit de tussen betrokkenen bestaande relatie toch rechtsgevolgen voortvlceien
die ik zou willen aanduiden als bijna-contractueel. Di[ kan samenhangen met
de omstandigheid dat men over een contract onderhandelt. Maar het kan ook
samenhangen me[ de oms[andigheid dat verhoudingen in he[ sociaal-economische
verkeer zo nauw met elkaar verbonden kunnen zijn, dat een niet-contractuele
verhouding sterke invloed ondergaat van een contractuele verhouding.
Deze bijna-contractuele verhoudingen zal ik bespreken aan de hand van de
leerstukken "misrepresentation" en "estoppel". Het gaat hier om [ypisch Engels-
en Amerikaansrechtelijke begrippen, die in het Nederlandse recht geen echte

equivalent hebben. In het vervolg zal blijken dat de vragen die hier aan de
orde zijn bij voorbeeld betrekking hebben op afgebroken onderhandelingen, welk
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leerstuk naar Nederlands recht wordt beheerst door de gcede trouw. En juist
de goede trouw als algemeen leerstuk heeft weer geen equivalent in het Engelse
recht. Doordat in Engeland andere concepten worden gehanteerd dan in het
Nederlandse recht kan de bespreking van leerstukken hier niet parallel lopen
met hoofdstuk 2. Materieel bezien, echter, zijn er wel degelijk parallellen, zoals
ik hoop aan te tonen.

Omdat in het Engelse recht het begrip gcede trouw niet als algemeen
leerstuk tot ontwikkeling is gekomen, wordt de vraag naar eventuele
rechtsgevolgen van bij voorbeeld precontractuele verhoudingen voornameGjk
beheerst door "tort" en - een typisch Engelsrechtelijk leerstuk - "estoppel".

Zie over het begrip goede trouw in het Engelse recht en over de rechts-
positie van onderhandelende partijen in het algemeen hierna par. 1.7,
alsmede Banque Keyser Ullman S.A. v. Skandia (U.K.) Insurance Co. Ltd
and O[hers [1989] 3 W.L.R. 25, op welke uitspraak ik overigens hieronder
nog verder zal ingaan. Daarin wordt door Slade L.J., namens de gehele
Court of Appeal, onder meer het volgende opgemerkt (t.a.p. 80):

"True it is [hat all contracts of insurance are (in the words of section
17 of the Act of 1906 applicable to contracts of marine insurance)
based upon the utmost good faith. However, in the case of commercial
contracts, broad concepts of honesty and fair dealing, however
laudable, are a somewhat uncertain guide when determining the
existence or otherwise of an obligation which may arise even in the
absence of any dishonest or unfair intent; (...)".

Daaraan vcegt hij (t.a.p. p. 108) nog het volgende toe:

"The law cannot police the fairness of every commercial contract by
reference to moral principles. It frequently appears with hindsight,
as in this case, [hat one contracting party had knowledge of facts
which, if communicated to the other party, would have protected him
from loss. However, subject to well recognised exceptions, the law
does not and should not undertake the reopening of commercial
transactions in order to adjust such losses."

Het Amerikaanse recht vertoont hier een opvallend verschil met het Engelse
recht. In het Amerikaanse recht wordt "good faith and fair dealing"
regelma[ig gehanteerd als toe[ss[een voor he[ handelen van contractspar-
tijen. Zie daarover par. 2.5 onder c.
Vgl. verder over de ontwikkelingen in het "tort" recht ook hetgeen ik
daarover opmerkte in par. 1.3 van dit hoofdstuk. Ten dele zal wat ik in
deze paragraaf schrijf over "misrepresentation" een overlapping [e zien
geven van laatstgenoemde paragraaf. "Misrepresentation" (aansprakelijkheid
voor onjuiste mededelingen) is namelijk een leerstuk dat zeer nauw verbon-
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den is met "tort". Thans staat echter de aansprakelijkheid voor mededeling-
en centraal. Hetzij mededelingen buiten contractsverband, hetzij mededeling-
en binnen contractsverband, waar derden tot hun schade op hebben
vertrouwd.

a. Misrepresentation

"Misrepreseniation", zo kan men - zeer algemeen - stellen is het leerstuk

betreffende de aansprakelijkheid voor onjuist gedane mededelingen. Uitgangspunt

was dat aansprakelijkheid alleen kon bestaan voor "statements of fac[, pas[ or

present", niet voor "statements of opinion, or of intention, or of law". Wat

dit laatste be[reft wordt echter in de huidige Engelse rechtspraak ook voor

dit type mededelingen wel aansprakelijkheid aangenomen, mits aan zekere

voorwaarden is voldaan.

Vgl. Guest in: Chi[ty on Con[racts nr. 391 e.v. In de nrs. 396 en 397 wordt
de strikte scheidíng tussen enerzijds mededelingen betreffende feiten en
anderzijds mededelingen in de vorm van een mening genuanceerd op grond
van recente beslissingen. Wat betreft "statements of opinion" ofwel "to
[he future" en "statements of law" geldt thans da[ deze als tot aansprake-
lijkheid leidende "misrepresentation" kunnen worden beschouwd, indien,
voor degene aan wie de mededeling werd gedaan, "it was reasonable, in
all the circumstances (...) to rely upon it." (Guest [.a.p. nr. 397)

Het nie[-doen van mededelingen ("non disclosure") is in beginsel geen tot

aansprakeGjkheid aanleiding gevende "misrepresentation". Daarop bestaat een

viertal uitzonderingen: (1) de uberrimae fidei contracten (bijvoorbeeld verzeke-

ring), (2) het bestaan tussen partijen van een "fiduciary relationship", bij

voorbeeld een trustverhouding, (3) het geval dat het niet doen van een medede-

ling een eerdere gedane mededeling, die inmiddels niet meer juist is, bewust

in stand laat en (4) de zogenaamde "misrepresentation by conduct", zoals het

gebruiken van een credi[card en het daardoor wekken van de schijn da[ men

ook gerechtigd is om deze te gebruiken.
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Een "duty to disclose" kan verder ook ontstaan uit een "special relationship"
als bedoeld in de in par. 1.3 besproken uitspraak betreffende Hedley Byrne
v. Heller 8c Partners. Gencemd kan worden de beslissing inzake Rust v.
Abbey Life Assurance Company v. Another [1978] 2 Ll. Rep. 386, waar in
het kader van onderhandelingen over "property bonds" door Clothier Q.C.
(Deputy Judge Q.B. Division) wordt overwogen (t.a.p. p. 391):

"I hold that on the facts I have found and on the authorities Mr.
Prentice (degene die namens Abbey Life Insurance Company met
mevr. Rust over de "property bonds" onderhandelde, J.v.E.) was under
a duty of care towards the plaintiff to give her adequate explanations
of the nature of property bonds and of the liquidity facility.
I think tha[ that still involves a seperate, more positive and more
extensive duty than not to make misrepresentations without proper
grounds for belief, for silence would fulfil the latter obligation but
not the former."

Voor zover ik echter óeb kunnen nagaan is deze uitspraak vooralsnog een
uitzondering. En dat deze uitspraak inderdaad wel een uitzondering zal
blijven blijkt uit Banque Keyser Ullman SA. v. Skandia (U.K.) Insurance
Co. Ltd. and Others [1989] 3 W.L.R. 25. Daarin heeft de Court of Appeal,
bij monde van Slade LJ., beslist dat uitgangspunt van het Engelse recht
is en blijft dat er in beginsel geen plicht bestaat tot het geven van
inlichtingen wanneer men over een contract onderhandelt. Ieder dient
zorg te dragen voor de behartiging van zijn eigen belangen. Een uitzonde-
ring vormt onder meer de verzekeringsovereenkomst, een contract "of
the utmost good faith". Schending van deze plicht leidt echter niet zonder
meer tot aansprakeGjkheid. In de woorden van Slade LJ. (t.a.p. p. 88):

"If (...) this obligation (tot het dcen van mededelingen, J.v.E.) dces
not arise under contract or statute and no fiduciary relationship
between the parties is asserted, a breach of the obligation must, in
our judgmen[, itself constitute a tori if it is such as to give rise
to a claim for damages."

De schending van deze "utmost good faith" plicht tot het verstrekken van
inlichtingen is echter niet als zodanig een "tort". Wil dit laatste het geval
zijn, dan dient er sprake te zijn van "negligence". Op grond van de feiten
van het geval - het betrof het (door de verzekeraar) niet geven van
inlichtingen over de dekkingsomvang van een verzekeringspolis en de
betrouwbaarheid van de verzekeringsmakelaar - werd geen "negligence"
aangenomen. Slade L.J. merkt hierover onder meer op (t.a.p. p. 106):

"(...) it would be wholly contrary to principle to suggest, at least in
the case of an ordinary contract made between persons in an ordinary
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relationship [hat B., having undertaken no relevant contractual
obligation to A., should be treated as having assumed a responsibility
which could give rise to a liability to A. in tort. To reach such a
decision as to the effect of a non-disclosure in the course of contrac-
tual negotiations would run counter to the general principle of caveat
emptor on which our law of contract is founded."

Soms bestaat echter wel degelijk aansprakelijkheid voor gedane onjuiste
mededelingen. Over die gevallen gaat het vervolg van deze paragraaf.

Naast de al gencemde uitgangspunten van het "misrepresentation" leerstuk,

hanteerde men ook nog als uitgangspunt dat alleen "fraudulent misrepresentation"

relevant was en niet "innocent" (waazonder begrepen: "negligent") "misrepresen-

tation". Ook hier heeft de rechtspraak met betrekking tot de zogenaamde

"fiduciary relationships" resp. "special relationships" het beeld veranderd.

Tegenwoordig kan ook "negligent misrepresentation" to[ aansprakelijkheid

aanleiding kan geven. De EngeLse wetgever heeft hier overigens eveneens

ingegrepen door middel van de Misrepresen[ation Act 1967.

Wat betreft de mogelijkheid van "tort" aansprakelijkheid voor onjuiste
mededelingen blijkt jurisprudentie die hiervoor bij de bespreking van het
"contract~tort dilemma" al aan de orde is gekomen een belangrijke rol te
spelen. Ik kan hier Esso Petroleum v. Mazdon [1976] Q.B. 801 en Hedley
Byrne v. Heller and Paztners [1964] A.C. 465 noemen. Kortheidshalve wil
ik, wat deze uitspraken betreft, hier verwijzen naar par. 1.3.
Zoals gezegd, heeft ook de Engelse wetgever hier ingegrepen. De Misrepre-
sentation Aci 1967 heeft de aansprakelijkheid voor onjuiste mededelingen
in verschillende opzichten verruimd, met name wat de "negligent misrepre-
sentation" betreft. Zie over de Misrepresentation Act 1967 Atiyah en
Treitel (1967) 30 M.L.R. 369.
Een voorbeeld van een geval waarin de Misrepresentation Act 1967 tcepas-
sing vond en waarin tevens ook de daaraan voorafgaande jurisprudentie
aan de orde komt vormt Howazd Marine and Dredging Co. Ltd. v. A.
Ogden 8c Sons (Excavations) L[d. [1978J 2 W.L.R. 515 Het betrof hier
onjuiste inlichtingen gedurende contractsonderhandelingen. In par. 1.7
van dit hoofdstuk kom ik op deze uitspraak nog terug.
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Wat betreft de ontwikkeling van de Engelse rechtspraak in de richting van

"tort" aansprakelijkheid voor onjuiste mededelingen kan Nocton v. Lord

Ashburton [1914) AC 932 ( House of Lords), waarin de grondslagen werden

gelegd voor Hedley Byrne v. Heller (vgl. hiervoor par. 1.3), niet onbesproken

blijven. In deze uitspraak werd aansprakelijkheid gebaseerd op de bijzondere

verhouding die bestaat tussen een " soGcitor" en zijn cliënt zonder dat in casu

"fraud" werd aangenomen. De aanwezigheid van "negligence" werd voldoende

geacht voor aansprakelijkheid.

Nocton v. Lord Ashburton betrof een geval, waarin een "solici[or" zijn
cliënt onjuist informeerde over een bepaalde speculatieve transactie, waar
de "solicitor" zelf persoonlijk belanghebbende bij was.
Lord Ashburton had aan projectontwikkelaars geld geleend onder hypo[he-
cair verband van het [e ontwikkelen onrcerend goed, [erwijl op hun beurt
de Economic Life Assurance Company weer geld had geleend aan Lord
Ashbur[on, onder verband van een tweede hypotheek op he[ be[reffende
onroerend goed en een eerste hypotheek op onroerend goed van Lord
Ashburton zelf. Op het moment dat de projectontwikkelaars in financiële
moeilijkheden geraakten, adviseerde Nocton aan Lord Ashburton zijn hypo-
theek, voor wat het bebouwde deel betrof, te laten varen; Economic Life
Assurance zou op haar beurt hetzelfde doen met haar ( tweede) hypotheek.
Er zou - aldus Nocton - voldoende zekerheid overblijven, zo had de Econo-
mic Life Assurance Company vastgesteld. Daarbij " vergat" Nocton te
vermelden da[ de hypothecaire positie van Lord Ashburton en van Economic
Life Assurance niet dezelfde was. Verder bleek dat door het tcn dele
vervallen van de hypotheken, Nocton en zijn broer een recht van eerste
hypotheek op het bebouwde deel van het onroerend gced zouden krijgen.
Het probleem waar het House of Lords in deze zaak voor werd geplaats[
was de vraag of onjuiste mededelingen ook tot aansprakelijkheid konden
leiden buiten gevallen van "fraud". Lord Shaw of Dunfermline schetst het
uitgangspunt bij de beantwoording van deze vraag als volgt (t.a.p. p.
968):

"Addressing myself to the merits of the case, I approach it, my
Lords, -in [his respec[ differing [o some extent from the line along
which some of your Lordships have advanced - by suggesting that
the first consideration in these cases ought always to be, What was
the rela[ion in which the parties stood to each other at the time
of the [ransaction in respect of which the claim for damage, compen-
sation, or res[itu[ion is made? In the answer to that ques[ion, in
my judgment, may be found a solution of not a few of the difficulties
which arise in such actions."
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Op basis van een analyse van de "relationship" tussen een "solicitor" en
een cliën[ concludeert hij (t.a.p. p. 972):

"My Lords, I purposely avoid the term "estoppel", but the principle
to be found running through [his branch of the law is, in my opinion,
this: That once the relations of parties have been ascertained to be
those in which a duty is laid upon one person of giving information
or advice to another upon which that other is entitled to rely as
the basis of a transaction, responsibility for error amounting to
misrepresentation in any statement made will attach to the adviser
or informer, although the information and advice have been given
not fraudulently but in good faith.
It is admitted in the present case that misrepresentations were made;
that they were material; that they were the cause of loss; that they
were made by a solicitor to his client in a situation in which the
clien[ was entitled to rely, and did rely, upon the information
recieved. I accordingly think that tha[ situation is plainly open for
the application of the principle of liability to which I have refered,
namely, liability for the consequences of a failure of du[y in circum-
stances in which it was a matter equivalent to contract between
the parties that that duty should be fulfilled"

Er kan derhalve volgens Lord Shaw inderdaad buiten gevallen van "fraud"
aansprakelijkheid voor onjuiste mededelingen ontstaan, in situaties "equiva-
lent to contract", zonder dat overigens wordt gesproken van "tort".
Dat de benadering van Lord Shaw op de keper beschouwd minder afwijkt
van de andere Law Lords dan hij in het eerste citaat aangeeft, blijkt uit
de speech van Lord Dunedin. Ook Lord Dunedin stelt de rechtsbetrekking
tussen partijen centraal, alleen wat minder direct dan Lord Shaw. Na te
hebben geconcludeerd dat "at Common Law" in casu geen aansprakelijkheid
bestond bij gebreke van "fraud", gaat hij na of deze conclusie ook juist
is "in Equity" en of er luer geen sprake is van een "fiduciary rela[ionship".
Het laats[e is zijns inziens inderdaad het geval.

Aansprakelijkheid voor mededelingen bestaat soms niet alleen tegenover degene

jegens wie de mededeling is gedaan, bij voorbeeld in he[ kader van onderhande-

lingen, maar in bepaalde gevallen ook tegenover derden die op dergelijke

mededelingen hebben ver[rouwd.

Zo is een mogelijke uitbreiding van de Hedley Byrne aansprakelijkheid
voor "surveyors"-(taxatie)-rapporten jegens anderen dan de opdrach[gever,
voorzover deze derden op het rapport hebben vertrouwd en daaruit voor
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hen nadeel is voortgevlceid, onlangs niet zonder meer afgewezen. Zij het
slechts - binnen de al gegeven randvoorwaarden - ten aanzien van een
beperkte grcep van derden (Vgl. Yianni v. Edwin Evans 8c Sons [1982] 1
QB 438 (Park J.), Harris and another v. Wyre Forest District Council and
anoiher [1988] 1 All ER 691 en Shankie-Williams and Others v. Heavey
[1986] 2 EGLR 139 (de twee laatstgencemde uitspraken zijn van de Court
of Appeal).

Yianni v. Evans had betrekking op de koop van een huis door de heer en
mevr. Yianni van een zekere Protopapas. Om, ter fmanciering van de
koopprijs, een lening te kunnen krijgen, wendde het echtpaar Yianni zich
tot de Halifax Building Society. Deze was wettelijk verplicht, alvorens
een beslissing op de aanvraag voor een lening te nemen, een "surveyor"
(talcateur) te vragen een rapport op te maken, of het huis voor de lening
voldcende zekerheid bood. Gebaseerd op een positief rapport van de
taxateur Evans, verstrekte de "Building Society" de lening en in vertrouwen
daarop zette het echtpaar Yianni de koop door. De "Building Society"
had overigens uitdrukkelijk te kennen gegeven dat zij jegens de kopers
geen aansprakelijkheid voor de juistheid van het rapport aanvaazdde. Na
de koop bleek het huis zeer ernstige gebreken in de fundering te hebben.
Het echtpaar Yianni sprak de "surveyor" aan tot schadevergoeding wegens
een door hem gepleegde "tort of negligence". Zou deze claim niet slagen,
dan gold volgens Park J. hetgeen Sir Robert Megarry V-C in Ross v.
Caunters (hiervoor par. 1.3 besproken) stelde (Yianni v. Evans t.a.p. p. 449):

"If this is right, the result is striking. The only person who has a
valid claim has suffered no loss (dit betreft de "Building Societ}~,
J.v.E.), and the only person who has suffered a loss has no valid
claim (het echtpaaz Yianni derhalve, J.v.E.)."

Uitgaande van met name de House of Lords beslissing in Hedley Byrne wees
Park J. de vordering tce. De kopers hadden bij hun beslissing om het huis
[e kopen voor de gevraagde prijs vertrouwd op he[ rapport en de
"surveryors" wisten dat, omdat in ieder geval het bedrag waarvoor op
basis van het rapport door de "Building Society" een lening verstrekt zou
worden aan de kopers werd kenbaar gemaakt. Voorts bestond in casu
geen vrees dat "massa"-aansprakelijkheid zou ontstaan. Park. J. (t.a.p. p.
456) overweegt hieromtrent:

"In my view, the only person to whom the surveyor is liable is the
party named in the building society's "Instructions to Valuer" addres-
sed to him. That party, as well as the building society, has to be
regarded as his client. That dces not seem to me to be unreasonable,
since, to his knowledge, his fee for the valuation is paid by that
party to the building society which hands it over to him"
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Een soortgelijk geval als Yianni v. Evans is overigens zeer recentelijk in
gelijke zin beslist door de Court of Appeal in Smith v. Eric S. Bush (a
fum) [1987] 3 All ER 179, met dit feitelijke verschil dat in Smith v. Bush
de "surveyors" zelf een exoneratie-clausule hadden opgenomen in hun
rapport dat in casu door de "Building Society" aan de kopers was doorge-
zonden. De centrale vraag was hier of deze exoneratie de toets van de
Unfair Contract Terms Act 1977 kon doorstaan. Een probleem dat ik hier
wil laten rusten, omdat het House of Lords zich inmiddels over deze
vraag heeft gebogen. Ik kom daar hierna op terug.
Ook in de [weede hier te bespreken zaak (Harris v. Wyre Forest) vormde
de exoneratie-clausule een belangrijk punt in de procedure. In dit geval
was echter (opnieuw een feitelijk, en zeker niet onbelangrijk, verschil
met Yianni v. Evans) de "surveyor" in dienst van de Wyre Forest District
Council, aan wie door de kopers van een huis gevraagd was de koopprijs
te fmancieren. Ook hier werd een onjuist rappor[ uitgebracht en hadden
de kopers in vertrouwen op het rapport het huis gekocht. De Court of
Appael besliste dat het beroep op de exoneratieclausule slaagde en dat
men niet toekwam aan een toets op grond van de Unfair Contract Terms
Act 1977, omdat de exoneratie in casu het onstaan van een "duty of care"
als zodanig verhinderde en niet vrijtekende voor de schadelijke gevolgen
van een eenmaal onstane "duty of care". Vooral de "opinion" van Kerr LJ.
is boeiend, omdat daarin het dilemma ten aanzien van dit type claims in
al zijn scherpte tot ui[drukking word[ gebracht. Ui[gangspunt van Kerr
L.J. is een geval waarin A aan B een lening vraag[ om de koop te kunnen
financieren van bij voorbeeld een schilderij. Stel dat A het gced niet laat
taxeren, en B dit weet, maar dat B, hetgeen A weet, het gced wel laat
taxeren en dat zijn taxatie voor A een aanwijzing vormt wat betreft de
waarde van het schilderij. B zou hier naar de mening van Kerr L.J. niet
aansprakelijk dienen [e zijn, indien de taxatie onjuis[ mocht blijken.

"B has not been asked for advice or information but merely for a
loan. His valuation was carried out for his own commercial purposes."

Zc;lfs in geval B van A een kleine bijdrage zou vragen in de kosten van
de taxa[ie, is de si[ua[ie zijns inziens niet anders en zeker niet wanneer
ook nog een ezonera[ie-clausule is opgenomen.
In Smith v. Eric Bush en Harris v. Wyre Forest D.C. tesamen heeft het
House of Lords inmiddels uitspraak gedaan (Smith v. Eric Bush, Harris
and Another v. Wyre Forest District Council and Another [1989] 2 W.L.R.
790). De beslissing is kortweg deze. Een "surveyor", of hij nu in dienst
is van de hypotheeknemer dan wel zelfstandig een beroep uitoefent, is
aansprakelijk voor het door hem uitgebrachte advies, indien het betrekking
heeft op de koop van een bescheiden huis en de "surveyor" zich ervan
bewust diende te zijn dat de kopers op zijn rapport zouden vertrouwen
en niet zelf een "surveyor" zouden inschakelen. De aansprakelijkheid van
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de "surveyor" kan worden uitgesloten door middel van een exoneratieclausu-
le. Deze is echter onder de omstandigheden die zich hier in beide gevallen
voordeden aantastbaar op grond van de Unfair Contract Terms Ac[ 1977.
(Zie voor een summiere bespreking van deze wet hierna het slot van par.
1.6.) In de " speeches" wordt op verschillende plaatsen benadrukt dat het
in de onderhavige si[uatie aannemen van een buiten contractuele "duty
of care" mede wordt bepaald door het feit dat de verhouding tussen de
betrokken bijna contractueel is. Zie Lord Templeman t.a.p. p. 796 en ook
798, waar hij stelt:

"In the present appeals, the relationship be[ween the valucr and the
purchaser is "akin to contract". The valuer knows that the considera-
tion which he receives derives from the purchaser and is passed on
by the mortgagee, and the valuer also knows that the valuation will
determine whether or not the purchaser buys the house."

En zie ook Lord Griffiths, waar deze (t.a.p. p. 816) in Harris v. Wyre
Forest overweegt:

"I accept that the mere fact of a contract between mortgagor and
mortgagee will not of itself in all cases be sufficient to found a
duty of care. But I do not accept the view of the Cour[ of Appeal
in Curran v. Northern Ireland Co-ownership Housing Association Ltd.,
8 N.LJ.B. 1, that a mortgagee who accepts a fee [o obtain a valuation
of a small house owes no duty of care to the mortgagor in the
selection of the valuer to whom he entrusts the work. In my opinion,
the mortgagee in such a case, knowing that the mortgagor will rely
upon the valuation, owes a duty [o the mortgagor to take reasonablc
care to employ a reasonably competent valuer. Provided he does
this [he mortgagee will not be held liable for the negligence of the
independent valuer who acts as an independen[ contractor."

Onder verwijzing naar hetgeen ik in par. 1.3 schreef over Junior Books
v. Veitchi in he[ kader van het con[ract~"tort" dilemma, meen ik - opnieuw
- te mogen stellen dat Junior Books bepaald nog nie[ dood is en dat het
onderscheid tussen con[ractuele en buitencontractuele aansprakelijkheid
kennelijk toch niet zo scherp is als sommige uitspraken na Junior Books
suggereren. Hoe aansprakelijkheid voor "surveyors" ook via een andere
wijze kan worden ingeperkt dan via de vaststelling van de kring van
derden aan wie een "tort" claim tcekomt laat, ten slotte, Shankie Williams
v. Heavy zien.
In opdracht van een zekere Whi[[aker had Heavy (een "dry rot surveying
specialist", handelend onder de naam "Damp Tech") een flat in Londen op
"dry rot" onderzocht, nadat aan deze flat herstelwerkzaamheden waren
verricht. In zijn rapport verklaarde hij dat geen "dry ro[" (meer) aanwezig
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was. De flat werd daarop verkocht aan kopers die de koop hadden uitgesteld
tot na de herstelwerkzaamheden, aangezien de hypotheekverstrekker (op
grond van een rapport van zijn surveyor) de koop niet wilde fmancieren
alvorens de flat vrij was van "dry rot". Enige tijd na de koop bleek de
flat niettemin toch last te krijgen van "dry rot", evenals dit het geval
was met de erboven gelegen flat. De kopers van de geïnspecteerde flat en
de koper van de andere flat spraken daarop de surveyor aan.
Beide vorderingen werden, voor zover gegrond op de "tort of negligence"
afgewezen. Weliswaar bestond jegens de kopers van de geïnspecteerde flat
een "duty of care", maar er ontbrak in casu causaal verband tussen de
schending daarvan en de geleden schade. Onduidelijk was in hoeverre de
kopers inderdaad op het rapport hadden vertrouwd. Ten aanzien van de
koper van de tweede flat werd onvoldcende "nexus" jegens de surveyor
aangenomen. De uitspraken inz. Hedley Byrne en Anns. v. Merton konden,
wat deze koper betreft, niet tot aansprakelijkheid leiden. Bij deze laatste
beslissing kwam, zonder dat het woord werd gebruikt, het inmiddels bekende
"floodgates" argument weer naar boven.

Bij de afbakening van de kring van derden jegens wie aansprakelijkheid bestaat

op grond van onjuiste mededelingen, gedaan in een contractuele verhouding,

blijkt met name van groot belang te ujn de mate waarin de derde bij deze

verhouding is betrokken. Des te nauwer de betrokkenheid, des te sneller tot

aansprakelijkheid kan worden geconcludeerd, vooral wanneer deze nauwe band

de kring van met het contract verbonden derden bepaalbaar maakt. Deze

toetssteen ter bepaling van de categorie van derden, als intens bij een verhou-

ding betrokkenen, met een mogelijke claim op grond van een handelen of nalaten

door een bij een verhouding direct betrokkene, wordt soms ook als maatstaf

gehanteerd in een geval dat het niet gaat om een contractuele verhouding.

Ik wil hier wijzen op een tweetal uitspraken, waarvan de eerste betrekking
heeft op bij een contract betrokken derden en de [weede op bij een trust
betrokkenen. He[ betreft resp. Caparo Industries Plc v. Dickman and Others
[1989] 2 W.L.R. 316 en Mills and Others v. Winchester Diocesan Board of
Finance and Others [1989] 2 W.L.R. 976. Capazo Industries v. Dickman
óeeft betrekking op het volgende geval. Mede gebaseerd op de jaarrekening
opgemaakt door Touche Ross 8c Co., accountants, had Capazo alle aandelen
gekocht in Fidelity plc. (Voor publicatie had men ook al aandelen gekocht.)
Vervolgens bleek dat de jaarrekening niet klopte, waardoor Caparo schade

160



leed. De Court of Appeal besliste, bij meerderheid, dat de accountant van
een "public limited company" aansprakelijk kan zijn op grond van "negligen-
ce" jegens een aandeelhouder, die, afgaande op het verslag van de accoun-
tant, zijn aandelen houdt, aandelen koopt of deze verkoopt. Een dergelijke
aansprakeGjkheid bestaat niet jegens een mogelijke investeerder, die op
het moment van koop van aandelen nog geen aandeelhouder is. Een belang-
rijk argument voor dit onderscheid tussen een aandeelhouder en een
mogelijke investeerder was dat de kring van aandeelhouders bepaalbaaz is
en die van mogelijke investeerders niet. Bingham L.J. overweegt onder
meer het volgende (t.a.p. p. 32~:

If, (...), however one asks whether the auditors here voluntarily
assumed direct responsibility to individual shazeholders it seems to
me inescapable that they did. They did not have to accept appointment
as auditors. Their work was not in reality unrewarded. They undertook
i[, no doubt, in the ordinary course of professional practice in order
to eazn a fee and, perhaps, obtain additional work from the company.
But [hey knew that the end-product of their audit was a report to
shareholders on which they knew any shazeholder might rely. It would,
I think, be surprising if in those circumstances the auditors were
said not voluntarily to have assumed a responsibility to each share-
holder.
There is, of course, no contract between the shareholders, either as
a group, or individually, and the auditor. But certainly as between
the shareholders as a class and the auditor the relationship seems
to me to be very close indeed to contract. The auditor's contract is
made with the company, but it is a contract made on the company's
behalf by [he shareholders; the auditor's fee is paid out of company
funds otherwise available (in part) for distribution to the shareholders;
and the objed of the contract is to obtain a report to shazeholders
made independently of the company itself. As between the shazeholders
individually and the audi[or the aaalogy with contract is less compel-
ling, but in my view it remains close. If a company engaged a doctor
to examine and advise its senior employees, I would regazd the
relationship between the doctor and each individual employee as
equivalent to contract for all except strictly legal purposes. The
relationship between auditor and individual shareholder is less close,
but not in my opinion critically so."

Hierop aansluitend, spreekt Taylor LJ. in zijn "opinion" over een "nexus
close to contract" tussen de accountant en de aandeelhouder. Men ziet hier
opnieuw - ik blijf het herhalen - dat het onderscheid contract~"tort", ook
na de vergaande inperking van de ratio decidendi in Junior Books, bepaald
niet als scherp kan worden gekwalificeerd.
De andere hierboven gencemde beslissing, Mills v. Winchester Diocesan
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Board, is een uitspraak, die laat zien dat óet probleem van de bepaalbaar-
heid van de kring van derden ook buiten contrac[uele verhoudingen een
rol kan spelen. Een aantal inwoners van de "parish" van Upton Grey sprak
onder meer de Charity Commissioners aan, omdat deze, naar de mening
van deze inwoners: ten onrechte, de "trus[ees" van een "charitable trus["
hadden geadviseerd dat een trustakte, waarbij een school voor kinderen
of volwassenen was opgericht, geen mogelijkheid bood om van deze school
een peuterschool te maken. Gevolg was dat de school zou worden gesloten.
De Charity Commissioners hebben als wettelijke taak (section 1 van de
Charities Act 1960) onder meer het houden van toezicht op het beheer
van een "charitable trust" en het aan "trustees" geven van adviezen, die
voor het gced beheer van de "trust" nodig kunnen zijn. Knox J. sprak,
als unus iudex, uit, dat section 24 van de Charities Act 1960 weliswaar
eist dat de Commissioners me[ "reasonable care" te werk gaan, maar da[,
indien de Commissioners deze plicht hebben geschonden, hieruit geen
"tort" aansprakelijkheid jegens de inwoners kan voortvlceien. De Charities
Act kent een beroepsmogelijkheid wanneer men een advies wil aantasten
en het zou een verspilling van geld zijn, indien een foutief advies via
twee wegen kon worden aangevallen. Wat dit laa[ste betreft overweegt
hij voorts uitdrukkelijk (t.a.p. p. 995) dat de aanval via de weg van de
"[ort of negligence" "contrary to [he general good of charities" zou zijn,
nu de kring van begunstigden, die wellich[ schade hadden geleden, mogelijk
erg groo[ was.

b. Estoppe!

Het Engelse recht kent verschillende vormen van "estoppel" (waaronder "prom-

issory" en "proprietary estoppel"), die alle echter dit gemeen hebben: Een partij

die een rechtstoestand wil inroepen, zoals deze bij strikte han[ering van

rechtsregels naar Common Law zou bestaan, wordt daarin "gestop[". Dit "stoppen"

gebeurt me[ name uit krachte van de regels van "Equity".

De grenzen tussen de verschillende vormen van "estoppel" zijn, zeker bij
eerste kennismaking, bepaald niet eenvoudig [e [rekken. Laat ik niettemin
proberen een korte schets te geven.
Bij het leerstuk "estoppel" dient men te denken aan situaties waarin de
ene partij een (onjuiste) mededeling dcet aan de andere partij waar deze
ander vervolgens op afgaaL In dat geval kan degene die de onjuiste
mededeling deed soms "gestopt" worden om op de onjuistheid een bercep
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te doen. Dit is de zogenaamde "estoppel by misrepresentation". Vereist is
hier dat he[ om een feitelijke mededeling gaat.
Is dit laatste niet het geval, gaat het met andere woorden om een "pro-
mise", dan belanden we in de leerstukken "waiver" (laten varen van een
recht) en "promissory estoppel", met dien verstande dat "waiver" een
leers[uk naar "Common La~' is en "promissory estoppel" een leerstuk
naar "Equity".
"Proprietary estoppel" óeeft weliswaar ook betrekking op mededelingen
(daaronder begrepen "promises"), maar dan wel mededelingen betreffende
het verkrijgen van een "interest in property". Bijvoorbeeld het geval dat
A een bungalow heeft gebouwd op B's land, vertrouwend op B's belofte
dat A daar voor de rest van zijn leven kan blijven wonen. De belof[e bindt,
bij gebreke van "consideration", niet zonder meer, toch mag A blijven
wonen. B wordt namelijk in zijn beroep op het eigendomsrechi "ges[opt"
door zijn mededelingen en houding jegens A.
"Promissoryr' en "proprietary estoppel" verschillen van elkaar op een aantal
punten. (Vgl. voor een beknopt overzicht van de verschilpunten [ussen
"promissor}~' en "proprietary estoppel" Treitel, The law of contract, p.
112 e.v., vgl. ook p. 85 e.v.) Het belangrijkste verschilpunt is het volgende.
"Promissory estoppel" is alleen defensief en schept geen eigen zelfstandig
recht, terwijl "proprietary estoppel" dit laatste wel doet. "Promissory
estoppel" in de woorden van Beale, Bishop en Furmston, Contract cases
and ma[erials (p. 93)

"will not create a cause of action; it can be used as a shield but
not as a sword. This is apt to be misleading; (...). What seems to be
meant is this. If there would be a cause of action against the person
who made the statement if only the statement were true, estoppel
will operate to provide the missing element; but if there would not
be an ac[ion against the representor even if the fact stated were
true, then estoppel will not create one."

Verder is voor "proprietary estoppel" o.a. vereist dat de wederpartij in
vertrouwen op de belofte van een ander, nadelige handelingen heef[ verricht
(er dient met andere woorden sprake te zijn van "detrimental reliance").
In geval van "promissory estoppel" is dit laatste geen absoluut vereiste
voor een beroep op deze vorm van "es[oppel"; "reliance" als zodanig is
voldoende.

Van de verschillende vormen van "estoppel" is voor het onderwerp van dít

onderzoek naast "proprietary estoppel" in het bijzonder "promissory estoppel"

van belang. Laatstgenoemde vorm van "estoppel" is vooral na de Tweede Wereld-

oorlog sterk tot ontwikkeling gekomen onder invlced van Lord Denning, me[
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name door zijn beslissing in de High Trees case (Central London Property

Trus[ v. High Trees House Ltd. [1947J KB 130).

High Trees betrof een geval waarin tussentijds, gedurende de looptijd
van een huwcontract, de huur van een aantal flats in Londen in prijs
was verlaagd in verband met de oorlogsomstandigheden.
Deze huurverlaging was niet bindend, omdat "consideration" ontbrak: de
huurder verrichtte (resp. beloofde) geen tegenprestatie (Aldus de "rule in
Pinnel's Case" (1602) 5 Rep. 117a). In 1937 echter had de Law Revision
Committee in haar zesde Interim Rapport (dat in wezen een frontale aanval
op het consideration-vereiste vormde) aanbevolen de regel in Pinnel's Case
door een wettelijke bepaling te vervangen, die hier "valuable consideration"
zou fingeren. Bovendien werd in dit zelfde rapport een wettelijke regel
aanbevolen

"that a promise which the promisor knows, or reasonably should know,
will be relied on by the promisee shall be enforceable if the promisee
has altered his position to his detriment in reliance on the promise",

(Aanbeveling 6, rapport p. 31; Vgl. voorts het genoemde rapport, Cmnd 5449,
par. 33 e.v. en par. 40, benevens Working Paper no. 60, 1975, van de Law
Commission betreffende Firm Offers, par. 24 en par. 51 e.v. De Ontario Law
Reform Commission heeft onlangs een soortgeGjke aanbeveling gedaan in
haar "Report on Amendment of the Law of Contract", 1987, p. 25 e.v.;
dit rappor[ geeft een buitengewoon helder en gced onderbouwde rechtsver-
gelijkende argumentatie voor de invcering van een regeling als de Engelse
Law Commission in 1937 voor ogen stond, gemodelleerd naar het voorbeeld
van ~ 90 van de Amerikaanse Restatement Second on Contracts, waarop
ik hierna in par. 2.5 onder b nader inga.)
Mede met een beroep op de aanbevelingen van de Law Revision Committee
achtte Denning J. de huurverlaging bindend, echter tot het moment waarop
de omstandigheden die tot de huurverlaging aanleiding hadden gegeven
zich wijzigden. Denning vat zijn besGssíng aLs volgt samen (t.a.p. p. 136):

"If the case had been one of es[oppel, it might be said that in any
event the estoppel would cease when the conditions to which the
representation applied came to an end, or it also might be said that
i[ would only come to an end on notice. In either case it is only a
way of ascer[aining what is the scope of the representation. I prefer
to apply the principle that a promise intended to be bindin~ intended
to be acted on and in fact acted on, is binding so far as its terrns
properly apply. Here it was binding as covering the period down to
the early part of 1945, and as from that time full rent is payable."

(Cursivering van mij, J.v.E.)
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In Crabb v. Arun District Council [1975] 3 All E.R. 865, Taylor Fashions Ltd.

v. Liverpool Victoria Trustees Co. Ltd.~Old 8c Campbell Ltd. v. Liverpool Victoria

Trustees Co. Ltd. [1981] 1 All E.R. 897 en Habib Bank Ltd. v. Habib Bank A.G.

Zurich [1981] 2 All E.R. 650 is met name door de Court of Appeal getracht

"promissor}~ en "proprietary estoppel" op één ncemer te brengen. Daarbij werd

benadrukt dat het de zich tussen paztijen ontwikkelende rech[sbetrekking is

die in beide vormen van "estoppel" cen[raal s[aat.

Sir Robert Megazry V-C in Haslemere Estates Ltd. and Another v. Bakes and

Others (1982] W.L.R. 1109 heeft er echter voor gewaazschuwd niet al te klakke-

loos deze begrippen voor algemeen geldig te verklaren.

Crabb v. Arun District Council was een geval betreffende "proprietary
estoppel" en "estoppel by conduct". Crabb had een perceel grond gesplitst
in twee delen: een noordelijk en een zuidelijk deel. Naast de beide delen
liep een weg (Mill Park Road), die tcebehoorde aan Arun District Council.
In het noordelijke deel bevond zich een uitweg naar Mill Pazk Road, in
het zuidelijke deel niet. Omdat Crabb het noordeGjke deel wilde verkopen
en het zuidelijke deel zelf wilde ontwikkelen, vond er een bespreking
plaats met Arun D.C. Gedwende die bespreking werd men het in beginsel
met elkaar eens dat ook ten aanzien van het zuidelijke deel een recht
van uitweg diende [e worden gevestigd.
Ten einde het gebied van Crabb af te bakenen ten opzichte van het gebied
van Arun D.C., werd door Arun een afrastering opgericht, met twee
openingen, conform de gevcerde bespreking. In beide openingen werd een
klaphek gehangen.
Nadat Crabb echter het noordelijk deel van zijn land had verkocht,
veranderde Arun D.C. van gedachte en sloot alsnog het zuidelijke deel
van het land volledig met een afrastering af. Tegen betaling van f3.000
zou dit weer ongedaan worden gemaakt. Crabb weigerde, maaz zat volkomen
klem, want hij had geen recht van uitweg naaz het noordelijk deel bedong-
en, terwijl ook overigens geen ander recht van uitweg bestond. Het
beginselakkoord me[ Arun D.C. was voorts naaz Common Law niet bindend,
met name omdat door Crabb geen "consideration" was gegeven.
Zich er niet over uitlatend of hier sprake was van "proprie[ary" of promis-
sory estoppel", meent de Court of Appeal dat hier "equitable reliei mcet
worden verschaft en Crabb krijg[ alsnog zijn recht van uitweg. Vooral de
opinion van Scarman L.J. is boeiend. Op verschillende plaatsen (t.a.p. p.
879 bijvoorbeeld) wijst hij erop dat in dit soort gevallen gelet dient te
worden op "the whole conduc[ of the par[ies and the developing relationship
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between them". De categorisering "promissor}f of "proprietary estoppel" is
voor hem niet belangrijk (t.a.p. p. 875):

"If the plaintiff has any right, it is an equity arising ou[ of the
conduc[ and rela[ionship of [he parties. In such a case I think it is
now well-settled law that the court, having analysed and assessed
the conduct and relationship of the parties, has to answer three
questions. First, is there an equity established? Secondly, what is
the extent of the equity, if one is established? And, thirdly, what
is the relief appropriate to satisfy the equity? (...) Such therefore I
believe to be the nature of the enquiry that the courts have to
conduct in a case of this sort. In pursuit of tha[ enquiry I do not
find helpful the distinction between promisory and proprietary
estoppel. This distinction may indeed be valuable to those who have
to teach or e~cpound the law, but I do not think that, in solving
the particular problem raised by a particular case, put[ing the law
in[o categories is of the slightes[ assistance".

Waarna hij (p. 877) de beide " estoppels" als volgt op één noemer brengt:

"The court therefore cannot find an equity es[ablished unless it is
prepared to go as far as to say that it would be unconscionable and
unjust to allow the defendants to se[ up [heir undoubted rights against
the claim being made by the plaintiff."

Ook Taylor Fashions is, evenals Crabb v. Arun D.C., s[rikt genomen een
geval van "proprietary estoppel". In Taylor Fashions rees de vraag of een
huurder, die een optie tot huurverlenging had onder voorwaarde dat hij
in zijn winkelpand een lift zou laten installeren, in geval van nietigheid
van deze optie, jegens de verhuurder niettemin [och de optie kon inroepen
op grond van estoppel. Samenhangend daarmee rees tevens de vraag of een
andere huurder, wiens huurovereenkoms[ afhankelijk was van de huurverlen-
ging van eers[genoemde huurder, in geval van nietigheid van de genoemde
op[ie, desondanks ook verlenging van de huur kon vorderen en wel eveneens
op grond van es[oppel. De eis van de eerste huurder werd afgewezen,
terwijl de eis van de tweede huurder werd tcegewezen. Aangezien de
uiteindelijke beslissing nogal feitelijk van aard is, laa[ ik hier het waarom
van deze beslissing voor een belangrijk deel rusten. Het gaat mij om het
door Oliver J. uitgesproken principe ten aanzien van de hantering van
een beroep op "proprietar}~ of "promissory estoppel".
T.a.p. p. 911~2 merkt Oliver J. op, nadat de raadsman van de gedaagde
de vereisten voor de verschillende vormen van "estoppel" heeft opgesomd,
dat hij er nie[ van overtuigd is dat het recht op dit pun[ "orderly and
tidy" is. Op p. 913 vcegt hij daar nog aan tce:
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"I am no[ at all convinced that i[ is desirable or possible [o lay
down hard and fast rules which seek to dictate, in every combination
of circumstances, the considerations which will persuade the court
that a departure by the acquiescing party from the previously supposed
state of law or fact is so unconscionable [hat a court of equity will
interfere. Nor, in my judgment, do the authorities support so inflexible
an approach (...). "

Waarna hij op p. 915~6 concludeert:

"Furthermore, the more recent cases indicate, in my judgment, that
the application of the Ramsden v Dyson principle (whether you call
it proprietary estoppel, estoppel by acquiescence or estoppel by
encouragement is really immaterial) requires a very much broader
approach which is d'vected to ascer[aining whether, in particular
individual circumstances, it would be unconscionable for a party to
be permitted to deny that which, knowingly or unknowingly, he has
allowed or encouraged another to assume to his detriment rather
than to inquiring whether the circumstances can be fitted within
the confines of some preconceived formula serving as a universal
yardstick for every form of unconscionable behaviour."

Deze laatste passage uit Taylors Fashion herhaalt Oliver L.J. in Habib
Bank Ltd. v. Habib Bank A.G. Znrich, met dit verschil dat hij op dat
moment niet meer spreekt als unus iudex in de Chancery Division, maar
als lid van de Court of Appeal (Civil Division). In de Habib-case gaat hij
zelfs nog een stap verder (t.a.p. p. 666), indien hij andermaal door de
raadsman van een van de partijen wordt geconfronteerd met ingewikkelde
technische onderscheidingen in "Equity", zoals: betreft de vraag of inen
de handelsnaam van een ander mag gebruiken de "doctrine of laches or
acquiescence in relation to the assertion of equitable rights" of gaat het
hier om "the enforcement by equitable means of legal rights"? T.a.p. zegt
hij (daarin uitdrukkelijk gesteund door Stephenson L.J.):

"I have to confess that I detect in myself, despite the erudition
displayed by both counsel, a strong predilection for the view that
such distinctions are both archaic and arcane and that in the year
1980 they have but little significance for anyone but a legal historian.
For myself, I believe [ha[ the law as it has developed over the past
twenty years has now evolved a far broader approach to the problem
than [hat suggested by counsel for the plaintiff and one which is
in no way dependent on the historical acciden[ of whether any
particular right was fvst recognised by the common law or was
invented by the Court of Chancery."
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De ontwikkeling samenvattend, komt het er op neer dat gebondenheid tussen

personen kan ontstaan buiten con[ract, zonder dat sprake is van bijvoorbeeld

"tort", in gevallen waazin het "unconscionable" zou ujn voor de een om terug

te komen op bij voorbeeld gedane beloftes of inededelingen, met name in geval

de ander in vertrouwen daarop zijn positie te zijnen nadele heeft veranderd.

De categorieën "promissory" en "proprietary estoppel" vormen een hulpmiddel

bij de bepaling of zich een dergelijke situatie in concreto voordcet.

Deze open vorm van juridische gehoudenheid biedt he[ grote voordeel dat,
zoals Lord Denning M.R. het uitdrukte in Hussey v. Palmer [1972] 1 W.L.R.
1286, 1290, in concreto recht gedaan kan worden naaz hetgeen "justice
and good conscience" vereisen. Er zit echter ook een keerzijde aan.
Daarover zegt Thompson in een noot onder Habib v. Habib (9~ 1981 LQR
513, 515 het volgende:

"Finally we note the rueful comment of Oliver LJ. in Habib on heazing
his judgment in Taylor Fashions read by counsel in the later case:
"I could wish that it had been more succinct "[1981] 2 All E.R. at
p. 666. This, we suggest, is crying for the moon. If one scraps distinc-
tions developed over the centuries and reverts to a broad principle
of unconscionableness the result will be longer hearings with even
wider and deeper analyses of facts."

Dit is op zich juist. De vraag is echter wat uiteindelijk voorgaat: de "hard
and fas[ rules" van de van oudsher overgeleverde rechtscategorieën of de
eisen van "justice and good conscience"? Indien men deze laatste eisen
uiteindelijk voor laat gaan, heeft dit het praktische voordeel dat het recht
niet verstart en zich, integendeel, kan aanpassen aan ontwikkelingen in
de maatschappij. Een keuze voor justice and good conscience" betekent
voorts bepaald geen revolutionaire omverwerping van bestaande begrippen.
Deze worden slechts in een breder en meer algemeen verband geplaatst,
waazdoor deze begrippen geen procrustusbed gaan vormen voor nieuwe
gevallen die eigenlijk in de klassieke catgorieën niet thuis horen. Gevallen
die inderdaad "nieuw" zijn, in de zin van niet behorend tot de van oudsher
bekende rechtsbeirekkingen (wals contrad en onrechtmatige daad), kunnen
op deze wijze ook werkelijk als "nieuw" worden behandeld. Het fei[ dat
ze verwant z~jn aan bestaande grcepen van rechtsbetrekkingen kan alleen
maar een hulpmiddel zijn voor een rechter die werkelijk in concreto recht
wil dcen. Aldus vormen bestaande categoriëen geen beperking meer om
nieuwe feitelijke relaties op hun eigen merites te beoordelen, maaz,
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in[egendeel, een vorm van "rugdekking" om deze relaties onbevangen
[egemoet te treden.

Ook het Engelse recht evolueert naar de hantering van meer algemene begrippen,

zonder echter het bestaande begrippenapparaat te verwerpen voor die gevallen

die van oudsher zonder al te veel problemen via de bestaande leerstukken konden

worden opgelost. Duidelijk is in ieder geval dat, evenals bij de "tort of negligen-

ce" (inbegrepen "negligent misrepresentation") bij "estoppel" de "developing

rela[ionship" tussen par[ijen centraal s[aat.

Laat ik als een laatste illustratie daarvan, wa[ estoppel betreft, en mede
als ads[ructie van mijn samenvatting en conclusie ten aanzien van de
ontwikkelingen in dit leerstuk, [wee casus bespreken betreffende afgebroken
onderhandelingen. De eerste is Haslemere Estates Ltd. and Another v.
Baker and Others [1982], 1 WLR 1109.
Het bestuur van de "charity" (liefdadige instelling) Alleyn's College of God's
Gift wilde een in verval geraakt landgced (Hambledon House) gaan ontwik-
kelen. Men trad daartoe in onderhandeling met de projectontwikkelaar
Haslemere Estates. Een principe-akkoord werd bereikt "subject to contrac[
and subject [o [he ob[aining of planning consent", dat wil zeggen dat
men zich ui[drukkelijk nog niet contractueel wilde binden. Het [oeziende
orgaan op "charities", de "Charity Commissioners", was het met de gang
van zaken niet helemaal eens en verlangde van het bes[uur dat ook aan
anderen offerte zou worden gevraagd. Resultaat was dat een andere project-
ontwikkelaar een beter bod deed en Haslemere Estates het contract
uiteindelijk niet werd gegund.
Bij het vragen van de andere offertes was gebruik gemaakt van het
voorbereidend werk dat door Haslemere was verricht. Hoewel daarvoor
door het Bestuur een vergoeding zou worden betaald, wenste Haslemere
een verdere vergoeding voor gemaakte onkosten. Deze laatste vordering
had Haslemere als een zakelijke last laten registreren. Het Bes[uur vorderde
de doorhaling daarvan. Haslemere, bij monde van haar raadsman Scott,
voerde als grondslag voor haar vordering onder meer "poprietary estoppel"
aan, zich beroepend op de eisen van "justice and good conscience". Sir
Robert Megarry V-C acht dit beroep te vaag. Hij overweegt (t.a.p. p.
1119):

"It is common ground that there is an arguable case that the money
was spent under encouragemen[ from [he governors (het bestuur van
de "charity", J.v.E.), and it is also clear that [he expenditure was
made not on the si[e bu[ on plans and so on in rela[ion to the
site.
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Mr. Scott's contention opens a very wide door. Many a developer
spends much time and trouble in putting forward schemes for the
developemen[ of land in the hope, often encouraged by the landowner,
of ob[aining a contract and planning permission; and in many cases
neither contract nor planning permission is obtained. Here, it seems
plain that much of [he plaintiffs" (Haslemere, J.v.E.) expenditure
was incurred before the conditional contrac[ was signed on March
31, 1980. I[ would be remarkable if every developer who did this
were to be held to be entitled to reimbursement and a charge on
the land until payment. Mr. Scott relied on some words in Hussey
v. Palmer [1972] 1 W.L.R. 1286,1290, for some far-reaching conten-
tions which would raise a proprietary estoppel whenever justice and
good conscience require it.
I do not think that the subjec[ is as wide and as indefinite as that.
Here the expenditure was made in [he hope of obtaining a contract
relating to the land, and in furtherance of that con[ract when i[ had
been made. There was no legi[imat;, hope or expecta[ion of obtaining
any interest in the land at all; (...)"

Deze kritiek dient enigzins gerelativeerd te worden in het licht van
Attorney-General of Hong Kong and Another v. Humphreys Estate (Queen's
Gardens) Ltd. [1987] 2 WLR 343. "Justice and good conscience" blijken
wel degelijk een belangrijke rol te spelen, ook al komt dit niet altijd
even expliciet tot uitdrukking.
Het bestuur van Hong Kong had me[ de Hong Kong Land Co. Group,
waartoe o.a. Humphreys Estate behoorde, in januari 1981 een ruiltransactie
gesloten met betrekking tot onroerend goed, echter "subject to contract".
Het bestuur zou een aantal flats krijgen en Humphreys Estate een "Crown
lease" ter zake van bepaalde gronden in eigendom van de regering (de
zogenaamde Queen's Gardens) met het recht deze (en ook eigen) gronden
te ontwikkelen.
Me[ toestemming van Humphreys Estate nam de regering de fla[s al bij
voorbaa[ in bezi[ en brach[ daarin enige veranderingen aan, waarna de
tlats verhuurd werden aan ambtenaren. De flats waarin deze ambtenaren
voorheen woonden werden door de regering verkocht. Op zijn beurt betaalde
Humphreys Estate ruim H.K. S 100.000.000 aan het bestuur van Hong Kong
en had Humphreys Esta[e gebouwen op de gronden, die formeel nog
toebehoorden aan het bestuur gesloopt. Hcewel partijen op louter onderge-
schikte punten nog aan he[ onderhandelen waren (er waren "various minor
problems" terwijl er nog andere problemen van "trivial exception of no
importance" waren), ke[sten de onderhandelingen desnie[tegenstaande in
april 1984 af, naar alle waarschijnlijkheid omdat het inmiddels slechter
ging met de Hong Kong Land Co. Group en de grondprijzen waren gedaald.
Het beroep van het bestuur van Hong Kong op "proprietary es[oppel"
werd door de Privy Council verworpen.
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De Privy Council bij monde van Lord Templeman overweegt ( t.a.p. p.
349):

"Their Lordships accept that the government ac[ed to their detriment
and to the knowledge of HKL (Hong Kong Land Co. Group, J.v.E.)
in the hope that HKL would not withdraw from the agreement in
principle. But in order to found an estoppel the government must
go further. First the government must show that HKL created or
encouraged a belief or expectation on the part of the government
that HKL would not withdraw from the agreement in principle.
Secondly the government must show that the government relied on
that belief or expectation. Their Lordships agree with the courts of
Hong Kong that [he government fail on both counts."

Hij vervolgt enige regels verder (t.a.p. p. 349~50):

"Their Lordships accept that there is no doubt that the government
acted in [he confident and not unreasonable hope that the agreement
in principle would come into effect. As time passed and more and
more actions were undertaken in conformity with the proposals
contained in the agreement in principle, the goverment's hopes were
strengthened. It became more and more unlikely that either the
government or HKL would have a change of heart and would withdraw
from the agreement in principle. But at no time did HKL indicate
expressly or by implication that they had surrendered their right to
change their mind and to withdraw. That righ[, expressly reserved
and confered by the government, was to withdraw at any time before
"document or documents necessary to give legal effect to this trans-
action are executed and registered." HKL did not encourage or allow
a belief or expectation on the part of the government that HKL
would not withdraw. HKL proceeded in accordance with the proposals
contained in the agreement in principle but at the same time they
continued to negotiate the exact provisions of the documents which
were necessary to be execu[ed before the parties could become bound.

De Privy Council komt daarna tot de slotsom dat het bestuur van Hong
Kong niet handelde in vertrouwen op gewekte verwachtingen, maar slechts
hoopte dat uiteindelijk een bindende overeenkomst tot stand zou komen.
Dit laatste is onvoldcende voor een bercep op estoppel, zoda[ de vordering
moet worden afgewezen.
Het beroep van de kroonkolonie op de omstandigheid dat de handelswijze
van Humphreys Estate in casu "unfair", "unjust " en "unconscionable" was,
wordt hiermee - zij het impliciet - verworpen.
Hoewel er in casu "detrimental reliance" is, is dit geen "reliance" op
gewekte venvachtingen, maar op zelf gevoede hoop, zo kan men de uit-
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spraak samenvatten. Om die reden kom[ het vertrouwen niet voor bescher-
ming in aanmerking. De grens tussen "verwachtingen" en "hoop" is hier
echter wel erg vaag. Ik vraag mij daazom af, of de samenvatting niet
aldus kan luiden dat in casu weliswaar sprake is van "detrimental reliance"
op gewekte verwachtingen, maaz dat het niet redelijk is deze "reliance"
te beschermen, omdat de regering van Hong Kong harerzijds steeds de
houding aannam dat de verhouding tussen partijen formeel bezien nog
altijd vrijblijvend was.

De beslissing inzake A-G of Hong Kong v. Humphreys Estate [1987] 2 WLR 343

is een duidelijk voorbeeld van een geval waar "reliance" weliswaar van groot

belang is als afwegingsfactor om in een concree[ geval gebondenheid of aanspra-

kelijkheid aan te nemen, maar bepaald nie[ de enige afwegingsfactor is. Een

andere afwegingsfactor van gewicht blijkt immers de houding van een van de

partijen jegens de ander te zijn met betrekking tot de gebondenheid van

eerstgencemde aan gemaakte precontractuele afspraken. De open norm "justice

and good conscience" blijkt geen "zwart gat" te zijn, waarin ieder criterium

volledig verdwijnt. Integendeel: de open norm wordt ingevuld door afwegingsfac-

toren, aan de hand waarvan per geval bezien kan worden of gebondenheid

bestaat en zo ja wat deze in dit geval inhoudt.

Vgl. in dit verband ook de "opinion" van Lord Denning in Amaigamated
Investment 8r. Property Co. L[d. (In liquidation) v. Texas Commerce Interna-
tional Bank Ltd. [1982] 1 QB 84, 116 e.v., een geval van "estoppel by
convention". Dit laatste wil zeggen dat het contract wordt uitgelegd vanuit
het gedrag van partijen en hetgeen zij feitelijk als de inhoud van hun
contract beschouwen. In deze "opinion" verwoordt Lord Denning opnieuw
zijn standpunt dat de onderliggende gedachte van alle vormen van "estop-
pel", het bereiken van een in concreto redelijk resultaat is. Zij het dat
daarbij de hulp van bestaande begrippen en de daarbij behorende recht-
spraak onontbeerlijk is. De rechtspraak uit het verleden mag echter de
rechtsontwikkeling thans niet belemmeren. In de woorden van Lord Denning
(t.a.p. p. 120):

"The doctrine of estoppel is one of the mos[ fleacible and useful in
the armoury of the law. But it has become overloaded with cases.
That is why I have not gone through them all in this judgment. It
has evolved dwing the last 150 years in a sequence of separate
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developments: proprietary estoppel, estoppel by representation of
fact, estoppel by acquiescence, and promissory estoppel. At the time
it has been sought to be limited by a series of maxims: estoppel is
only a rule of evidence, estoppel cannot give rise [o a cause of action,
estoppel cannot do away with the need for consideration, and so
forth. All these can now be seen to merge into one general principle
shorn of limitations. When the pazties to a transaction proceed on
the basis of an underlying assumption - either of fact or of law -
wheiher due to misrepresentation or mistake makes no difference -
on wluch they have concluded the dealings between them - neither
of them will be allowed to go back on [hat assumption when it would
be unfair or unjust to allow him to do so. If one of them does seek
to go back on i[, [he courts will give the other such remedy as the
equity of the case demands."

1.6. Exoneratiedausules ee de 'dodrine of fundamental breach'

Evenals het Nederlandse recht heeft het Engelse recht tcetsstenen ontwikkeld
voor de beoordeling van de geldigheid (in concreto) van exoneratieclausules.
Doel daarvan is ongebreidelde en daardoor vaak onereuze hantering van derge-
lijke bedingen, zoals deze in met name standaazdcontracten voorkomen, aan
banden te kunnen leggen. Een tcetssteen vormt bij voorbeeld het al of niet
geïncorporeerd zijn van de betreffende clausule in de overeenkomst. Een ander
voorbeeld is de interpretatie van exoneratieclausules "contra proferentes".
Een toets die vooral in de zestiger en zeventiger jazen voor het Engelse recht
typerend was (en, overigens in mindere mate, thans nog steeds is), vormde de
zogenaamde "fundamental breach doctrine". Ofschoon de benadering, als gezegd,
typisch Engelsrechtelijk is, past zij tocó in de tendens die ook in het Neder-
landse recht valt waar te nemen om contracten die qua ontstaanswijze niet
voldcen aan de vereisten van het klassieke contractenrecht aan een nadere
inhoudstcets te onderwerpen. Ik denk hierbij aan overeenkomsten waarop
algemene voorwaarden van tcepassing zijn.

Op de betekenis voor het Engelse contractenrecht van het tcenemende
gebruik van standaardcon[racten en het gevaar dai daarin kan schuilen
voor de contractspaztner die door zijn wederpartij met een standaardcon-
tract wordt geconfronteerd, indien over de inhoud van dit contract onvol-
doende vrij is onderhandeld, is gewezen door Lord Diplock in Schrceder
Music v. Macaulay [1974] All ER 616 (zie paz. 1.4) en door Lord Reid in
Suisse Atlantique Société d'Armement Mazitime S.A. v. N.V. Rotterdamsche
Kolen Centrale [1967] AC 361. Lord Reid geeft de situatie waarin iemand
verkeert die [ot een standaazdcontract tcetreedt (t.a.p. p. 407):
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"Exemption clauses differ greatly in many respects. Probably the most
objectionable are found in the complex standard conditions which are
now so common. In the ordinary way the customer has no time to read
them, and if he did read them he would problably not understand
them. And if he did understand and object to any of them, he would
generally be told he could take it or leave it. And if he then went
to another supplier the result would be the same. Freedom to contract
mus[ surely imply some choice or room for bargaining."

Aangezien genoemd gevaar zich in het bijzonder verwezenlijkt bij onereuze
exoneratieclausules heeft de aandacht zich, evenals dat in Nederland het
geval is, in het bijzonder daarop gericht.

Van de hierboven vermelde tcetsstenen zal ik in het navolgende alleen op de

"fundamental breach doctrine" ingaan. Het belang van een bespreking van dit

leerstuk is niet gelegen in he[ prak[isch nut van de "doctrine"; de "fundamental

breach doctrine", het zal in het navolgende blijken, heeft sterk aan betekenis

ingebcet. De ontwikkelingen met betrekking tot dit Ieerstuk laten echter

duidelijk zien dat het Engelse rech[ om tot in concreto veran[woorde [cetsing

van exoneratieclausules te kunnen komen uiteindelijk heeft gekozen voor een

flexibele "test" aan de hand van een open norm, nader in te vullen met behulp

van een aantal afwegingsfactoren.

De oorsprong van de doctrine is gelegen in het zeevervcersrecht. Later is het

leersiuk ook op andere contracten tcegepast, zoals gcederenvervcer over land.

De basis van de "fundamental breach doctrine" vormen de zogenaamde
"deviation cases". Indien een schip afweek van de overeengekomen route,
kon de vervcerder geen bercep meer dcen op de in zijn vervoerscontract
voorkomende exoneratieclausules. De "deviation" werd geacht te zijn een
"fundamental breach" met betrekking tot de overeengekomen contractsver-
plichtingen en voor een dergeGjke situatie was de exoneratieclausule, zo
nam men aan, niet geschreven. Deze doctrine werd vervolgens ook tcegepast
bij exoneratieclausules voorkomende in andere contracten (Vgl. o.a.
Cheshire, Fifoot 8c Furmston, Law of contract p. 165 e.v.).
De vraag die uiteindelijk de discussie ging beheersen was niet zozeer of
deze uitbreiding [ot andere dan vervcerscontracten geoorloofd was, als wel
de vraag of de "fundamental breach doctrine" een "rule of law" dan wel
een "rule of cons[ruction" was. Indien he[ leerstuk beschouwd diende te
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worden als een "rule of law", betekende dit dat de "fundamental breach"
van rechtswege leidde tot het vervallen van het contract, inbegrepen de
exoneratieclausule. Een bercep op de clausule was dan defmitief niet meer
mogelijk. In het andere geval zou het contract daazentegen in stand blijven,
doch zou door uitleg bepaald moeten worden of de clausule ook voor deze
situatie van ernstige wanprestatie ("fundamental breach") zou gelden.

De vraag hoe de "fundamental breach doctrine" diende te worden gekwalificeerd

- als "rule of law" of als "rule of construction" - heeft tot een hoog oplopende

controverse tussen het House of Lords en de Court of Appeal geleid. De Court

of Appeal voelde aanvankelijk meer voor de "rule of law" kwalificatie, terwijl

het House of Lords koos voor de "rule of construction", hetgeen voor het eerst

werd uitgedrukt in Suisse Atlantique Société d'Armement Mazitime S.A. v. N.V.

Rotterdamsche Kolen Centrale [1967] A.C. 361. De Court of Appeal heeft zich

later (noodgedwongen) aangesloten bij het standpunt van het House of Lords.

Hcewel het House of Lords al in 1967 heeft uitgesproken dat de "fundamen-
tal breach doctrine" een "rule of construction" is, heeft het tot 1982
geduurd, voordat met name de Court of Appeal bereid was dit te aanvaarden
(George Mitchell (Chesterhall) Ltd. v. Finney Lock Seeds Ltd [1983] 1
All ER 108). Dit kwam doordat de "speeches" in Suisse Atlantique niet
volstrekt eenduidig waren, hetgeen bleek toen de Court of Appeal in
Hazbutt's "Plasticine" Ltd. v. Wayne Tank and Pump Co. Ltd. [1970] 1 QB
477 uitsprak dat "fundamental breach" als "rule of law" nog wel degelijk
toepassing kon vinden in geval de onschuldige partij het contract na de
"fundamental breach" als vervallen beschouwde. Het House ofLords verwierp
dit standpunt echter in Photo Production Ltd. v. Securior Transport Ltd.
[1980] A.C. 827 (Securior I) en Ailsa Craig Fishing Co. Ltd. v. Malvern
Fishing Co. Ltd. and Ano[her et e Contra [1983] 1 All ER 101 (Securior
II). Ik zal hierna op deze ontwikkeling verder ingaan.

De controverse tussen het House of Lords en de Court of Appeal over het

karakter van de "fundamental breach doctrine" verschaft een gced beeld van

de mate waarin Engelse rechters bereid zijn de inhoud van een overeenkomst

(met name een exoneratieclausule) te tcetsen en daarmee de contractsvrijheid

in te perken.
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In de Suisse Atlantique zaak had Kolen Centrale van Suisse Atlantique een
schip gecharterd voor de duur van 2 jaar. De aan de eigenaar te betalen
vrachtprijs hing af van het aantal reizen welke het schip gedurende deze
2 jaar zou maken. Voor het geval van overligdagen was overeengekomen
dat 51.000,- per dag zou worden betaald. Het aantal overligdagen bleek na
afloop van de 2 jaar aanzienlijk [e zijn. Suisse Atlantique vorderde daaro,p
de vrachtprijs die zij gekregen zou hebben, indien het schip het maximaal
haalbare aantal reizen zou hebben gemaakt. Dit bedrag was aanmerkelijk
hoger dan het door de Kolen Centrale te betalen overliggeld.
De vraag rees of de clausule inzake overliggeld een exoneratieclausule
was en zo ja, of de Kolen Centrale daar onder deze omstandigheden een
beroep op kon doen. Omdat het hier een door arbiters aan de gewone
rechter voorgelegde "consultative case" be[rof, doet het House of Lords
weinig feitelijke uitspraken. De litgieuze clausule wordt in ieder geval
gekarakteriseerd als een schadevergcedingclausule en niet als een exonera-
tieclausule. Echter, gesteld dat het hier wel om een exoneratieclausule
zou gaan en ges[eld da[ het tevens zou gaan om een "fundamental breach"
beslist het House of Lords dat het een kwestie van interpretatie van de
clausule is, of de ter beslissing voorgelegde situatie onder de overliggeldbe-
paling val[. Lord Upjohn maakt daarbij een onderscheid tussen "fundamental
breach" en schending van een "fundamental term". Het lijkt me voor een
goed begrip zinvol de betreffende passage te citeren (p. 421 e.v.):

"There was much discussion during the argument upon the phrases
"fundamental breach" and "breach of a fundamen[al term" and I think
it is true that in some of the cases these terms have been used
interchangeabiy; but in fact they are quite different. I believe that
all of your Lordships are agreed and, indeed, it has not seriously
been disputed before us that there is no magic in the words "funda-
mental breach'; [his expression is no more than a convenient short-
hand expression for saying that a particular breach or breaches of
contract by one party is or are such as to go to the root of the
contrac[ which entitles the other party to trea[ such breach or
breaches as a repudiation of the whole contract. Whether such breach
or breaches do constitute a fundamental breach depends on the
construction of the contract and on all the fac[s and circumstances
of the case. The innocent party may accept that breach or those
breaches as a repudiation and treat the whole contract at an end
and sue for damages generally or he may at his option prefer [o
affirm the contrac[ and [rea[ it as eon[inuing on foot in which
case he can sue only for damages for breach or breaches of the
particular stipulation or stipulations in [he contract whích has or
have been broken.
But the expression "fundamental term" has a different meaning. A
fundamental [erm of a con[ract is a stipulation which the parties
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have agreed either expressly or by necessary implication or which
the general law regards as a condition which goes to the root of
the contract so that any breach of that term may at once and without
further reference to the facts and circumstances be regarded by
the innocent party as a fundamental breach and thus is conferred
on hun the alternative remedies at his option that I have just
mentioned."

Vervolgens zijn alle Law Lords het er, wat de aard van de "fundamental
breach doctrine" betreft, over eens dat deze een "rule of construction"
is. Vgl. bijvoorbeeld Viscount Dilhorne (t.a.p. p. 392):

"In my view, it is not right to say that the law prohibits and nullifies
a clause exempting or limiting liablility for a fundamental breach or
breach of a fundamental [erm. Such a rule of law would involve a
restriction on freedom of contract and in the older cases I can find
no [race of it."

En zie ook Lord Reid (t.a.p. p. 406), alwaar hij er op wijst dat exonera-
tieclausules op heel verschillende wijzen in een contract kunnen worden
opgenomen, afhankelijk van de sociaal-economische context waarbinnen een
overeenkomst wordt gesloten. Van groot belang is zijns inziens of partijen
op voet van gelijkheid over de contractsinhoud hebben onderhandeld. Deze
wijze van uitleg vindt echter naar zijn mening geen steun in oudere
beslissingen en hij pleit daarom voor ingrijpen door het parlement.

Vgl. tenslotte ook Lord Wilberforce (t.a.p. p. 432):

"One may safely say that the parties cannot, in a contract, have
contemplated that the clause should have so wide an ambit as in
effect [o deprive one party's stipulations of all contractual force:
to do so would be to reduce the contract to a mere declaration of
intent. To this extent it may be correct to say that there is a rule
of law against the application of an exceptions clause to a particular
type of breach. But short of this it must be a question of contractual
intention whether a particular breach is covered or not and the
courts are entitled [o insist, as they do, that [he more radical the
breach the clearer must the language be if it is to be covered."

De "speeches" van Lord Reid en van Lord Upjohn lieten echter ruimte voor
de veronderstelling dat deze opvatting alleen betrekking had op het geval
dat het contract door de onschuldige partij was "bevestigd", zoals in Suisse
Atlantique het geval was.
Daaz maakte de Court ofAppeal en met name the Master of the Rolls, Lord
Denning, gebruik van in Harbu[t's "Plas[icine". Wayne Tank had voor
Harbutt's "Plasticine" een systeem on[worpen en geïnstalleerd waardoor
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stearine vloeibaar kon worden gehouden in continue tcestand. Onderdeel
van het ontworpen systeem was een pijpleiding van "durapipe", dit is
plastic materiaal, waaromheen een elek[riciteitsdraad was gewikkeld voor
de verwarming, gekoppeld aan een thermostaat. Dat er gebruik werd
gemaak[ van een plastic pijpleiding bleek een gigantische ontwerpfout te
zijn. De pijp kon op sommige plaatsen oververhit raken, zonder dat de
thermostaat daarop reageerde. Aan de vooravond van het proefdraaien
van de installatie, werd o.a. de verwarming van de pijpleiding ingeschakeld
waarna het personeel van Wayne Tank de installatie gedurende de nacht
onbewaakt achterlie[. Door de verwarming smolt de pijp, de inmiddels
vloeibaar gewonden stearine kwam naar buiten en va[te vlam. De gehele
fabriek brandde daarop af.
Wayne Tank had zijn aansprakelijkheid in algemene voorwaarden beperkt
tot de aanneemsom (f2.330). De gevorderde schade bedroeg exclusief rente
1:146.581. Kon op deze beperking een bercep worden gedaan? Volgens de
Court Appeal niet. Lord Denning (t.a.p. p. 467), vatte bij zijn redengeving
de Suisse Atlantique zaak aldus samen. Indien de "onschuldige" partij het
contract vanwege de "fundamental breach" beëindigt, kan de "schuldige"
partij op de exoneratieclausule geen beroep meer doen. Word[ het contract
niet beëindigd, dan is het een kwestie van uitleg van de clausule of daar
in dit geval een beroep op kan worden gedaan.
De Court of Appeal concludeerde unaniem dat in casu sprake was van een
"fundamental breach" en dat Harbutt het contract als vervallen beschouwde.
Wayne Tank werd daarop een beroep op de exoneratieclausule ontzegd.
Dat dit bepaald niet de opvatting van het House of Lords was bleek uit
de beide Securior zaken. De feiten in deze zaken zijn even sprekend als
simpel. In Securior I had Securior op zich genomen een papierfabriek te
bewaken. Een werknemer van Securior kreeg het gedurende een van zijn
bewakingsronden koud en ontstak in de fabriek een wurtje om zich te
verwarmen. Het "vuurtje" liep uit de hand en de gehele fabriek brandde
af. In Securior II had Securior zich verplicht een aantal vissersboten te
bewaken. Securior schoot hierin tekort, met als gevolg dat twee boten
zonken (De ene boot nam in zijn ondergang de andere mee). Beide keren
beriep Securior, aangesproken tot schadevergoeding, zich op een exoneratie-
clausule. Dit beroep werd telkens door het House of Lords gehonoreerd.

"The doctrine of "fundamental breach" in spite of its imperfections
and doubtful parentage has served a useful purpose. There was a
large mumber of problems, productive of injustice, in which it was
worse than unsatisfactory to leave exception clauses to operate. Lord
Reid referred to these in the Suisse Atlantique case [1967J 1 AC
361, 406, pointing out at the same time that the doctrine of funda-
mental breach was a dubious specific. Bu[ since then Parliament has
taken a hand: i[ has passed the Unfair Contract Terms Act 1977."
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Aldus Lord Wilberforce in Securior I(t.a.p. p. 843). Ook hij maakt, evenals
Lord Reid in Suisse Atlantique, een onderscheid tussen enerzijds een
situatie waarin sprake is van "commercial matters generally, when the
parties are not of unequal bargaining power, and when risks are normally
borne by insurance" en anderzijds een situatie die onder de werkingssfeer
van de Unfair Contract Terms Act valt, te weten consumententransacties
en standaardcontracten. In de eerstgenoemde situatie is geen rechterlijk
ingrijpen nodig, in de tweede - maar dan gebaseerd op een wettelijk
instrumentarium - wel.

"Fundamental breach" is derhalve, zo heeft het House of Lords duidelijk gemaakt,

een "gewone" interpretatieregel. Daarmee is (in de woorden van de Ontario Law

Reform Commission, rapport inzake Amendment of the law of contract, 1987,

p. 127, die op dit punt zwaar op het Engelse recht leunt) een "anachronistic

[ool" en een "fic[i[ious technique" - namelijk de "fundamental breach doctrine"

als "rule of law" - uit het Engelse recht verdwenen.

De spanning tussen het beginsel van de contractsvrijheid en de inhoudstoetsing

van het overeengekomene was door de rigiditeit van de "fundamental breach

doctrine" als "rule of law" te groot. Er kon te weinig rech[ worden gedaan

aan de concrete relatie tussen de partijen.

De "rule of law" interpretatie van de "fundamental breach doctrine" is ook door

de Engelse en Schotse Law Commissions in hun tweede rapport over exoneratie-

clausules uit 1975 verworpen als te weinig flexibel (vgl. het rappor[ par. 204

e.v.). De beide Law Commissions wezen er in hun rapport op dat de door hen

voor alle exonereatieclausules voorgestelde " reasonableness test" een veel beter,

immers verfijnder, instrument vormde voor de tcetsing van exoneratieclausules.

Het is deze "reasonableness test" die in de Unfair Contract Terms Act 1977 is

neergelegd.

De Court of Appeal heeft zich, in de laatste beslissing waarin Lord Denning
zijn "opinion" gaf, bij het standpunt van het House of Lords neergelegd
(Mitchell v. Finney [1983] 1 All ER 108, bevestigd door het House of Lords
[1983] 2 All ER 737).
Dat de "fundamental breach doctrine" als "rule of law" overigens zonder
al te grote praktische consequenties van het toneel kon verdwijnen in
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verband met de inwerkingtreding van eerst de Supply of Goods (Implied
Terms) Act 1973 en later de Unfair Contract Terms Act 19'77 lijkt tussen
de regels door te kunnen worden afgeleid uit gencemde "opinion" van
Lord Denning in Mitchell v. Finney. De achtergrond van de "rule of la~'
opvatting ten aanzien van de "fundamental breach doctrine" kwam immers
in wezen neer op het aan een "reasonableness test" willen onderwerpen
van exoneratieclausules. (Zie in gelijke zin Reiter, The control of contract
power, 1 Oxford Journal of Legal Studies 347, p. 360~1 (1981).) Deze
"reasonableness test" kon echter - in een veel beter uitgewerkte, want
meer op het concrete geval gerichte, vorm - na de Unfair Contract Terms
Act 1977 op een wetteGjk gebod worden gebaseerd.
Deze (buitengewoon gecompliceerde) wet onderwerpt, zij het in beginsel,
o.a. verschillende soorten exoneratieclausules (en dit niet alleen in consu-
mententransacties) aan een "reasonableness test". Voor wat onder meer de
koopovereenkomst betreft is deze uitgewerkt in Schedule 2, waarin een
aantal afwegingsfactoren worden gencemd (zie de sections 3, 6 en 11).
Section 11 (1), definieert "reasonableness test" als volgt:

"(...) that the term shall have been a fair and reasonble one to be
included having regard to the circumstances which were, or ought
reasonably to have been, known to or in the contemplation of the
parties when the contract was made."

Schedule 2 formuleert een aantal " guidelines" te weten:

"(a) the strength of the bargaining positions of the parties relative
to each other, taking into account (among other things) alternative
means by which the customer's requirements could have been met;
(b) whether the customer received an inducement to agree to the
term, or in accepting it had an opportunity of en[ering into a similar
con[ract with other persons, but without having [o accept a similar
term;
(c) whether the customer knew or ought reasonbly to have known of
the existence and extent of the term (having regard, among other
things, to any custom of the trade and any previous course of dealing
between the parties);
(d) where the term excludes or restricts any relevant liablility if
some condition is not complied with, whether it was reasonable at
the time of the con[ract to expect that compliance with that condition
would be practicable;
(e) whether the goods were manufactured, processed or adapted to
the special order of the customer."

De methode die in de Unfair Contract Terms Act 1977 wordt gehanteerd om de

rechter houvast te geven bij de inhoudstcetsing van contracten is de formulering
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van een open norm, welke door afwegingsfactoren nader wordt bepaald.

Een opvallend verschil tussen Engelse en Amerikaanse rechtspraak is, dat, waar

de Engelse rechter zich kennelijk niet vrij vcelt een dergelijke methode uit

eigener beweging te volgen, voor de Amerikaanse rechter deze methode welhaast

een "tweede natuur" is geworden (vgl. deel 2 van dit hoofdstuk). De methode

die de Nederlandse rechter hier tcepast is duidelijke vergelijkbaar met de

Amerikaanse benadering (vgl. par. 6 van hoofdstuk 2, waar de toetsing van

exoneratieclausules en standaardcontracten naar Nederlands recht wordt bespro-

ken).

1.7. Afsluitende opmerkingen ten aanáen van het Engelse recht

Zoals ik in de inleiding tot het Engelsrechtelijk deel van dit onderzoek al

opmerkte, zijn de besproken breuklijnen ten aanzien van het klassieke contrac-

tenrecht naar Engels recht niet geheel dezelfde als naar Nederlands recht. Dit

hangt samen met de geheel eigen aard en on[wikkeling van de "Common Law".

Teneinde echter volledig te zijn, zal ik tot slot een enkele opmerking wijden

aan leerstukken die de breuklijn die de breuklijn vormen naar Nederlands recht,

maar in het vorenstaande niet, of slechts summier, aan de orde zijn gekomen.

Dit laatste wil bepaald niet zeggen dat gencemde leerstukken geen breuklijn

in het Engelse recht te zien zouden geven. Ze treden echter als zodanig minder

duidelijk aan het licht.

Achtereenvolgens zal ik bespreken: (a) aanbod en aanvaarding (b) de rechtspositie

van onderhandelende par[ijen, (c) crediteursverzuim en (d) onvoorziene omstan-

digheden. Derdenwerking van contractsbepalingen is weliswaar in het voorgaande

afzonderlijk aan de orde geweest, maar wel in het kader van de bespreking

van het contract~"tort" dilemma (par. 1.3.). Om die reden ga ik hierna op dit

vraagstuk niet verder in.
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a. Aanbod en aanvaarding

In tegenstelling tot Nederlandse rechters hebben Engelse rechters uitgesproken

dat het model van aanbod en aanvaarding bij de totstandkoming van overeen-

komsten niet altijd een juridisch-adequate beschouwingswijze en vorming van

de praktijk is.

Vgl. daaromtren[ twee beslissingen die hierboven in ander verband al aan
de orde zijn geweest, te weten New Zealand Shipping Ltd. v. A.M.
Satterthwaite 8r. Co. Ltd. [1975] A.C. 154 en Rust v. Abbey Life Assurance
Co. Ltd. [1978] 2 Ll. Rep. 386. In New Zealand Shipping v. Satterthwaite
merkt Lord Wilberforce (t.a.p. p. 167) het volgende op (voor de feiten
verwijs ik naar hetgeen ik hiervoor in par. 1.3. schreef):

"If the choice, and the antithesis, is between a gratuitous promise,
and a promise for consideration, as it must be in the absence of a
tertium quid, there can be little doubt which, in commercial reality,
this is. The whole contract is of a commercial character, involving
service on one side, rates of payment on the other, and qualifying
stipulations as to both. The relations of all parties to each other
are commercial relations entered into for business reasons of ultimate
profiL To describe one set of promises, in this context, as gratuitous,
or nudum pactum, seems paradoxical and is prima facie implausible.
It is only the precise analysis of this complex of relations into the
classical offer and acceptance, with identifiable consideration, that
seems to present difficulty, but this same difficulty exists in many
situations of daily life, e.g., sales at auction; supermarket purchases;
boarding an omnibus; purchasing a train ticket; tenders for the supply
of goods; offers of rewards; acceptance by post; warranties of
authority by agents; manufacturer's guarantees; gratuitous bailments;
bankers' commercial credits. These are all examples which show that
English law, having committed itself to a rather technical and
schematic doctrine of contract, in application takes a practical
approach, often at the cost of forcing [he facts to fit uneasily into
the marked slots of offer, acceptance and consideration."

Duidelijker kan het welhaast niet worden gezegd, lijkt me. Overigens is
Clothier Q.C. in Rusi v. Abbey Life even duidelijk (Rust v. Abbey Life
t.a.p. p. 392):

mI'he traditional analysis of business activity into invitations to treat,
offers and acceptances, or counter-offers and acceptances, presupposes

182



an orderliness of thought among busy people which is seldom encoun-
tered in practice. Contracts involving very large sums are often
drawn by lawyers and examined by company secretaries and the
proper steps towards agreement can readily be discerned. But in
hundreds of everyday transactions conducted by parties with no
legal qualifications, the analysis is not always helpful, because the
distinct s[ages of formation of contract may be blurred by inar[istic
use of language and untrained habits of [hought. I must on the one
hand be careful not to allow academic considerations to thwart
people who, in an objective test, intended to undertake legally
enforceable obligations toward one another and on the other take
care that legal obliga[ions shall not be thrust on unwilling people
nor promises imputed to them as a punishmen[ for inertia. There is
plenty of justification for an approach which [ends [o support people's
apparent agreements rather than to disqualify them for technical
imperfection."

Evenals in het Nederlandse recht - alleen is het daar meer een constatering
door auteurs - worden aanbod en aanvaarding als "technical and schematic"
beschouwd.
Vgl. in dit verband de problemen waartoe het classificeren van het onder-
handelingsproces in de elemen[en "aanbod" en "aanvaarding" kan leiden,
in geval beide partijen hun eigen algemene voorwaarden op de overeenkomst
van toepassing willen doen zijn en onduidelijk is wat uiteindelijk is
overeengekomen. Een voorbeeld - ik wil op deze plaats volstaan met het
te signaleren - van deze zogenaamde "battle of forms" problematiek [reft
men aan in Butler Machine Tool Co. v. Ex-Cell-O Corporation (England)
Ltd. [1979] 1 All ER 965.

b. De rechtspositie van onderhandelende partijen

Het Engelse recht kent, anders dan het Nederlandse recht (zie de arres[en

Baris~Riezenkamp en P1as~Valburg), geen standaardarrest me[ betrekking tot de

rechtspositie van onderhandelende par[ijen. Dit hangt ten dele samen me[ de

oms[andigheid da[ he[ Engelse rech[ de goede trouw niet als afzonderlijk leers[uk

kent, maar vooral (en da[ vindt zijn verklaring in de functionele rechtsverge-

lijking) ook met de omstandigheid dat men problemen gerezen in de onderhande-

lingsfase to[ nu toe nog al[ijd met bes[aande leers[ukken heef[ kunnen (en

willen) oplossen. Overigens gaan er inmiddels ook onder Engelsrechtelijke auteurs
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(Atiyah, Reiter en Swan) stemmen op, die verdedigen dat het Engelse recht

wel degelijk een algemene plicht tot het te goeder trouw voeren van onderhande-

lingen kent.

In ieder geval, kan de rechtsposi[ie van partijen die met elkaar over de tot-

standkoming van een contract onderhandelen slechts vanuit verschillende

leerstukken, die ieder betrekking hebben op een bepaald aspect van deze

rechtspositie, worden geanalyseerd. Vandaar dat dit vraagstuk in de voorgaande

paragrafen op onderscheiden plaatsen vermelding vond.

Auteurs die, zij het zeer voorzichtig, vermelden dat er een algemene plicht
tot het te goeder trouw onderhandelen aan het ontstaan is zijn Atiyah
en Reiter (Zie in dit verband trouwens ook Swan, Whither contracts: a
retrospective and prospective overview, in: Law in transition: contracts,
Special lectures of the Law Society of Upper Canada, 1984, p. 125 e.v.,
vooral p. 148 e.v.).
Het standpunt van Atiyah kan men vinden in diens The law of contract,
1981 (herdruk 1985), p. 61 e.v. (alwaar de "relationship of negotiating
parties" wordt besproken, een voor het Engelse recht opvallende benadering
van het totstandkomingsproces van contracten). Op p. 61 verwijst hij
onder andere naar English v. Dedham Vale Properties Ltd. [1978] 1 WLR
93, waarvan Atiyah meent, zie noot 21, dat deze uitspraak "comes close
to a duty of good faith on negotiating parties". In deze uitspraak merkt
Slade J. op (t.a.p. p. 111):

"(1) Where during [he course of negotiations for a contract for the
sale and purchase of property, the proposed purchaser, in the name
of and purportedly as agent on behalf of the vendor, but without
the consent or authority of the vendor, takes some action in regard
to the property (whether it be the making of a planning application,
a contract for the sale of the property, or anything else) which, if
disclosed to the vendor, might reasonably be supposed to be likely
to intluence him in deciding whether or not to conclude the contract,
a fduciary relationship in my judgment arises between the two parties.
"(2) Such fiduciary relationship gives rise to the consequences that
there is a duty on the proposed purchaser to disclose to the vendor
before the conclusion of the contract what he has done as [he
vendor's purported agent, and correspondingly, in the event of non-
disclosure, [here is a duty on him [o account to him for any profit
made in the course of the purported agency, unless the vendor
consents to his retaining it. In such circumstances, the person who,
for his own private purposes, uses the vendor's name and purports
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to act as his agent cannot reasonabley complain if the law subjects
him to the same consequences vis á vis his alleged principal as if
he had actually had the authority which he purported to have"

Deze uitspraak sluit aan bij de hierboven (par. 1.5) besproken jurisprudentie
inzake "misrepresentation" in het kader van een "fiduciar}~ ofwel "special"
"relationship". Ik verwijs hier o.a. naar Esso Petroleum v. Mazdon [1976]
QB SOl en Howazd Mazine and Dredging Co. v. A. Ogden 8c Sons (Excava-
tions) Ltd. [1978] 2 WLR 515.
Vgl. voor de opvatting van Reiter over onderhandelen te gceder trouw,
diens Contracts, torts, relations and reliance in: Reiter en Swan (eds.),
Studies in contract law p. 240, noot 10. Hij lijkt hier te suggereren dat
de gcede trouw soms de basis vormt voor (Engelse) rechterlijke uitspraken
over de rechtsgevolgen van afgebroken onderhandelingen. Reiter vermeldt
in dit verband twee uitspraken, te weten Errington v. Errington and
Another [1952] 1 All ER 149 en Brewer Street Intvestments Ltd. v. Barclays
Woollen Co. Ltd. [1954] 1 QB 428. Uit deze uitspraken leidt hij het volgende
af (t.a.p., noot 10):

"(...) [here may now be duties to continue to negotiate in good faith
(or at least not to attempt to change positions on agreed aspects
of [he transaction) where the other party has acted on the faith of
a partially concluded agreement."

In Errington v. Errington kocht een vader voor zijn zoon en schoondochter
een huis, echter op eigen naam. Hij beloofde zijn zoon en schoondochter
dat, indien zij de schuld uit geldlening, aangegaan ten behceve van de
aankoop van het huis, zouden betalen, het huis hun eigendom zou worden.
Als schenking had hij f250 van de koopprijs (1~3 gedeelte van de prijs)
voor eigen rekening genomen. Met geld van haar man betaalde de schoon-
dochter maandelijks de geldlening af. Nadat de vader was overleden, verliet
de zoon zijn vrouw, waarna de schoonmceder-weduwe ontruiming van het
huis vorderde. Beslist werd dat dit laatste niet mogelijk was. Weliswaar
was hier geen sprake van huur, maar de "relationship" tussen de partijen
naderde deze overeenkomst toch sterk (Zie voor herhaald gebruik van de
term "relationship" de "opinion" van Denning en Hodson L.JJ.; Somervell
L.J. spreekt van een transactie die "legally novel" is, p. 152). Daarom
waren de zoon en zijn vrouw "Gcencees", die, nadat de schuld was afbe-
taald, bezitters konden worden.
Brewer Street v. Barclays betrof een geval waarin over een huurovereen-
komst ("lease") met betrekking tot onrcerend gced overeens[emming was
bereikt "subject to contract", dat wil zeggen dat ondanks de overeen-
stemming nog geen contractuele band tot stand was gekomen. Beide paztijen
gingen ervan uit da[ uiteindelijk wel een overeenkomst totstand zou komen.
Niet[emin werden de onderhandelingen toch afgebroken, omdat men het
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niet eens kon worden over een koopoptie ten gunste van de huurder, in
geval van verkoop door de verhuurder. Ondertussen echter had Brewer
Street de (toekomstige verhuurder) op verzcek van Barclays (de toekomstige
huurder), welke verklaard had de verantwoordelijkheid voor de te maken
kosten op zich te nemen, aan een aannemer opdracht gegeven het pand
te verbouwen. Zodra de onderhandelingen werden afgebroken, werd de
verbouwing stilgelegd. Brewer Street wenste daarop restitutie door Barclays
van de aanneemsom, die zij - Brewer Street - aan de aannemer had voldaan.
Deze eis werd toegewezen. Met name de "opinion" van Denning is intrige-
rend. T.a.p. p. 435 is hij, na geconstateerd te hebben dat er niet op grond
van contract kon worden geageerd, aangezien de werkzaamheden niet
waren voltooid, van mening dat:

"They (Brewer Street, J.v.E.) clearly cannot recover on a quantum
meruit (een vorm van ongerechtvaardigde verrijking, J.v.E.) as ordina-
rily understood. The way they put their claim on this item and the
others in the statement of claim is money paid on request. The
prospective tenants, however, made no request in fact to the landlords
to pay the money. Their request, if any, was to pay on completion
of the work, and it was not completed. In these circumstances, the
proper way to formulate the c(aim is on a request implied in law,
or, as I would prefer to put it in these days, on a claim in restitu[ion.
It is clear on the facts that the parties proceeded on a fundamental
assumption - that the lease would be granted - which has turned
out to be wrong. The work done has been wasted. The question is:
on whom is the loss to fall?"

Op p. 437 geeft hij het antwoord op deze vragen.

"What, then, is the position when the negotiations go off without
the default of either? On whom should the risk fall? In my opinion
the prospective tenants ought to pay all the costs thrown away. The
work was done to meet their special requirements and was prima
facie for [heir benefit and not for the benefit of [he landlords. If
and in so far as the work is shown to óave been of benefit to the
landlords, credit should be given in such sum as may be just. Subject
to such credit, the prospective tenants ought to pay the cost of
the work, because they in the first place agreed to take responsibility
for it; and when the matter gces off withou[ the default of either
side, they should pay the cos[s thrown away. There is no finding
here that the work was of any benefit to the landlords and in the
circumstances the prospective tenants should, I think, pay the amount
claimcd."
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Ongetwijfeld zou een Nederlandse rech[er di[ resultaat ook hebben bereikt,
maar dan via de goede trouw en met P1as~Valburg (HR 8juni 1982, NJ 1983,
723) in de hand. Ik verwijs hier naar mijn bespreking van dit arrest in
hoofdstuk 2, par. 5.
Naast de zojuist aan de orde ges[elde uitspraken, kunnen hier ook nog
worden gencemd: D 8c C Builders v. Rees [1966] 2 Q.B. 617, waarin Lord
Denning (zonder dit overigens met zoveel woorden te zeggen), geGjkwaar-
digheid van onderhandelingspositie van belang acht bij de beantwoording
van de vraag of het resultaat van heronderhandelingen over een al gesloten
contract aanvaardbaar is, alsmede Lloyd v. Stanbury [1971J 1 W.L.R. 535,
waarin is beslist dat pre-contractuele uitgaven, gedaan in een fase dat er
al een "agreement" is, voor vergceding in aanmerking kunnen komen in
het kader van een vordering uit contractuele niet-nakoming.
De jurisprudentie toont hier derhalve een heel divers beeld.

Hoewel de auteurs die verdedigen dat he[ begrip goede trouw door Engelse

rechters bij de beoordeling van de rechtsgevolgen van afgebroken onderhande-

lingen weliswaar niet gencemd, maar in wezen wèl gebruikt wordt - Brewer

Street Intvestments Ltd. v. Barclays Woollen Co. Ltd. [1954] 1 QB 428 is een

duidelijk voorbeeld -, is vooralsnog heersende leer in Engeland dat "gcede

trouw" een begrip is, dat men als het geheel van het recht doortrekkende

principe niet kent.

De Court of Appeal heeft dit nog eens, zij het beperkt tot contracten in
het handelsverkeer, duidelijk gemaakt in Banqque Keyser v. Skandia (U.K.)
Insurance [1989] 3 W.L.R. 25, 80, alwaar Slade L.J., namens de gehele Court
of Appeal, het volgende stelt:

mTrue it is that all contracts of insurance are (in the words of section
17 of the Act of 1906 applicable to contracts of marine insurance)
based upon the utmost good faith. However, in the case of commercial
contracts, broad concepts of honesty and fair dealing, however
laudable, are a somewhat uncertain guide when determining the
existence or o[herwise of an obliga[ion which may arise even in the
absence of any dishonest or unfair intent (...)"

Zoals hierna (par. 2.5 sub c) zal blijken staat het Amerikaanse recht
helemaal niet zo afwijzend tegenover "broad concepts of honesty and
fair dealing". We stui[en hier op een, mijns inziens in belang tcenemend,
verschilpunt tussen het Engelse en het Amerikaanse contractenrecht.
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Eén ding blijkt echter zonneklaar: de concrete casus en de vraag welke rechtsge-

votgen voor deze partijen in deze si[ua[ie ontstaan, is hier, het is in Engelse-

en ook in het Amerikaanse - recht ook nooit anders geweest, het alles beheer-

sende uitgangspunt. Door deze benadering is het soms mogelijk om, met behulp

van bestaande leerstukken, toch resultaten te bereiken die in Nederland zouden

worden gemotiveerd met een bercep op de gcede trouw.

Traditionele leerstukken die met name in de precontractuele fase tot tcepassing

kunnen komen zijn de hierboven al besproken "misrepresentation" en "estoppel".

Een ander leerstuk da[ ik in dit verband kan ncemen is de "undertaking", die

het midden houdt tussen contractuele en buitencontractuele gebondenheid. Zie

Meates v. Attorney General [1983] NZLR 308 (Court of Appeal te Wellington)

en General Acciden[ Fire and Life Assurance Corporation and Others v. Peter

William Tanter and Others ('I'he Zephyr") [1985] 2 Ll. Rep. 529.

Meates v. A-G betrof de vraag of de Staat aansprakelijk kan worden jegens
aandeelhouders in een vennootschap die vermcedelijk levensvatbaar zou
zijn geweest, indien de S[aa[ eerdere tcezeggingen tot verlening van
overheidssteun tijdig zou zijn nagekomen. Afgezien van de eerdere tcezeg-
gingen, was in casu een bijkomende omstandigheid dat na lange onderhande-
lingen over deze tcegezegde overheidssteun voorts door de debiteuren
van de vennootschap en de Minister van Handel en Industrie een persver-
klaring was uitgegeven, waarin de werknemers, crediteuren en aandeelhou-
ders werd verzekerd dat hun belangen zouden worden beschermd.
Met name dit laatste was voor de meerderheid van de (Nieuwzeelandse)
Court of Appeal aanleiding in casu "Hedley Byrne" aansprakelijkheid aan
te nemen.
Hcewel de Court of Appeal contractuele aansprakelijkheid van de Staat
afwijst, benadrukt de Nieuwzeelandse hoogste rechter dat feiten die zijn
aangevcerd ter ondersteuning van deze basis van aansprakelijkheid, tevens
feiten zijn die een beslissende betekenis kunnen hebben voor buitencontrac-
tuele aansprakelijkheid. Uitgaande van de nauwe en innige samenwerking
tussen regering en vennootschap~aandeelhouders spreekt de Cour[ ofAppeal
van een "united effort with a shared purpose" en van een "association",
waarbij uitdrukkelijk op de parallellie met de situa[ie in Junior Books
wordt gewezen (t.a.p. p. 334~~. Uitgaande van deze karakterisering van
de "relationship" overweegt de meerderheid van de Court of Appeal (Wood-
house P. en Ougley J. t.a.p. p. 33~:
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~I'he second submission of counsel for the respondent is that the
Hedley Byme principle has never been extended to undertakings or
assurances in respec[ of future action. And the answer in our opinion
is that although a promise may fall short of a contractual commitment
nonetheless if it is provided by somebody who intends it to be acted
upon and who is in an exclusive position to give effect to it, let
alone the central Government, then surely it is likely to be received
as a far more powerful piece of information than mere opinion
whether supplied by a man in a professional capacity or by some
other person sufficiently equipped and interested enough in the
subject-matter to express a serious view upon it."

Vervolgens concludeert de Court of Appeal (t.a.p. 34~:

"In this case the particular strength of the appellants" claim of
negligence lies in the fact [hat unqualified representations were not
discharged in a situation where the Government had exclusive control
and could decide whether and in what fashion they would be met;
and if there had been only a half-settled intention to stand by the
assurances then they should not have been offered at all without
qualification. In the one case or the other the encouragement which
was offerd was misleading and in breach of the duty to be careful."

De schade die de aandeelhouders vergced krijgen is het positief saldo
dat liquidatie op eigen verzcek van de aandeelhouders van de vennootschap
zou hebben opgebracht op het moment dat de regering een zogenaamde
"receiver" (vergelijkbaar met onze cwator) bencemde en, onder druk van
de regering de aandeelhouders van liquidatie afzagen (t.a.p. p. 351~2).
De tweede uitspraak die ik hierboven ncemde (The Zephyr) betrof een geval
van herverzekering van zeeschepen. Het probleem dat zich hier voordeed
was kort gezegd dit. Is een makelaar aansprakelijk jegens een herverzeke-
raar die het volle bedrag van zijn deel van de polis mcet uitkeren, in
een geval dat de makelaar tegenover een andere herverzekeraar heeft
gezegd dat deze uiteindelijk voor een lager bedrag dan in de polis genoemd
aansprakelijk zal zijn, omdat de polis overtekend ("signed down") zal
worden? Na een analyse van de gebruiken op de Londense verzekeringsmarkt
en de concrete relatie tussen de makelaar en de herverzekeraars komt de
Court of Appeal tot de conclusie dat een dergelijke aansprakelijkheid in
casu niet bestaat, al sluit Mustill L.J. deze mogelijkheid niet onder alle
omstandigheden uit. Laatstgencemde stelt dan (t.a.p. p. 540):

"(...), I would conclude that even if a d'~rect and explicit signing
indication is capable of creating an extra-contractual promissory
liability, the situation with which the present appeal is concerned
is in a quite different category, so far as concerns the prarimity of
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the relationship and the preeision of the obligation. At the trial, the
whole of the ample market evidence was concerned with the effect
of an e~ress signing indication. Not a single witness (...) even
suggested that the broker might be liable in circumstances where
he said nothing, because the underwriter did not trouble to ask.
This suggests to me that the mazket view is the same as my own;
namely that there is no such liability." (Cursivering van mij, J.v.E.)

Sommige moeilijkheden met betrekking tot de grondslag van aansprakelijkheid

voor handelen resp. nalaten in de precontractuele fase kunnen overigens, zij het

niet zonder duidelijk forceren, in bepaalde gevallen worden opgelost door het

bestaan van een contract aan te nemen.

In het zeerecht is een klassiek voorbeeld het "implied contract", tussen
degene die een cognossement aanbiedt, de vrachtprijs betaalt en de aan
hem afgeleverde goederen aanvaardt en de eigenaar van het schip, tevens
vervoerder. Het cognossement bepaalt alsdan, zoveel als mogelijk, de
inhoud van het "implied contract" (Brandt and Another v. Liverpool, Brazil
and River Plate Steam Navigation Company Ltd. [1924] 1 K.B. 575). Zie
voor contractuele aansprakelijkheid voor mededelingen gedaan in de
onderhandelingsfase Dick Bentley Productions Ltd. and Another v. Harold
Smi[h (Motors) Ltd. [1965] 1 W.L.R. 623 (Een "representation" door de
verkoper werd beschouwd een hem contractueel bindende "warranty" [e
zijn). Lord Denning M.R. overwoog te dien aanzien (t.a.p. p. 627~8):

"It was said by Holt C.J., and repeated in Neilbut, Symons c~ Co. v.
Buckleton, [hat: "An affirmation at the [ime of the sale is a warranty,
provided it appear on evidence [o be so intended." But [hat word
"in[ended" has given rise to difficulties. I endeavoured [o explain in
Oscar Chess Ltd. v. Williams that [he question whether a warranty
was intended depends on the conduct of the parties, on their words
and behaviour, ra[her [han on their thoughts. If an intelligent
bystander would reasonably infer [ha[ a warranty was in[ended,
that will suffice. What conduct, then? What words and behaviour
lead to the inference of a warranty?
Looking a[ the cases once more, as we have done so often, it seems
to me that if a representation is made in the course of dealings for
a contract for [he very purpose of inducing [he other party to act
upon it, and actually inducing him to act upon it, by entering into
the contract, that is prima facie ground for inferring [hat it was
intended as a warranty. It is not necessary to speak of it as being
collateral. Suffice it [hat it was intended to be acted upon and was
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in fact acted on. But the maker of the representation can rebut this
inference if he can show that it really was an innocent misrepresenta-
tion, in that he was in fact innocent of fault in making it, and
that it would not be reasonable in the c'ucumstances to be bound
by it."

N.B.: Deze uitspraak is gewezen voordat in Hedley Byrne werd beslist dat
in sommige gevallen "tort" aansprakelijkheid kan bestaan voor gedurende
onderhandelingen onjuist gedane mededelingen.

c. Crediteursverzuim

Crediteursverzuim (mora creditoris) is in het Engelse recht onbekend. Indien

een crediteur de aangeboden prestatie weigert is dit wanprestatie die kan leiden

tot on[binding van het contract (Vgl. Treitel, The law of contrac[ p. 581 e.v.).

Crediteursverzuim als incident is, ik zou bijna zeggen: uiteraard, in het Engelse

recht niet onbekend.

d. Onvoorziene omstandigheden

Hoewel de sterke dynamiek die he[ Engelse recht vertoon[ wanneer we kijken

naar de ontwikkelingen in de "tort of negligence", met name wanneer het gaat

om de afbakening van "[ort" [en opzichte van contract, niet aanwezig is wanneer

het om he[ leerstuk onvoorziene oms[andigheden gaat, wil ik er toch een enkele

opmerking aan wijden. Dit, ter wille van de parallellie tussen het Nederlandse

en het Engelse (en Amerikaanse) deel. Het Engelse recht onderscheidt in het

kader van onvoorziene omstandigheden (1) "frustration" in de vorm van "impos-

sibility" (onmogelijkheid van nakoming) en (2) "frustra[ion" overigens (nakoming

is nog wel mogelijk, maar is, gegeven het dcel van het contract zinloos). De

mogelijkheid van een beroep op "frustration" wordt niet gebaseerd op de goede

trouw, maar op een "implied term" in het contract.
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Vgl. voor een summier overzicht, Atiyah, The law of contract, 1981
(herdruk 1985), p. 17~18 en p. 292~3, alsmede het rapport van de On[ario
Law Reform Commission over Amendment of the law of contract, 1987,
p. 271 e.v.; Abas, Artikel 6.5.3.11 NBW en het Engelse recht, in: BW-krant
jaarbcek 1986, p. 15 e.v., dezelfde, Rebus sic stantibus, 1989, p. 25 e.v.;
zie in dit verband ook de Law Reform (Frustrated Contrads) Act 1943.
Met een bercep op Davis Contradors Ltd. v. Fareham Urban District
Council [1956] AC 696 verdedigt Atiyah (t.a.p. p. 19) dat de basis van
een beroep op frustration thans niet meer de aanwezigheid van een "implied
term" in het contract is, maar een "rule of law". Daarmee is dit beroep
niet langer afhankelijk van de bedceling van partijen, maar kan er,
integendeel, onafhankelijk van dezen op "frustration" een bercep worden
gedaan als algemene rechtsregel. Treitel, The law of contract, p. 712 e.v.
lijkt dit te betwijfelen en schijnt de grondslag van een bercep op "frustra-
tion" toch eerder te zceken in uitleg van de overeenkomst.
De casus in Davis Contrac[ors v. Fareham U.D.C., waar Atiyah zijn opvat-
ting op baseert, is de volgende. Een aannemer (Davis Contractors Ltd.) had
een aannemingsovereenkomst gesloten met Fareham Urban District Council
ter zake van de bouw van een complex woningen. De woningen zouden
binnen 8 maanden dienen te worden opgeleverd. Ten gevolge van een tekort
aan arbeidskrachten (het contract was gesloten in 1946) duurden de
bouwactiviteiten aanzienlijk langer, te weten: 22 maanden. De aannemer
deed o.a. een bercep op "frusiration" en stelde dat het contract dientenge-
volge van rechtswege was ontbonden en vorderde schadevergceding op
grond van "quantum meruit" (vergelijkbaar met een vordering op grond
van ongerechtvaardigde verrijking). He[ bercep op "frustration" faalde,
omdat, naar de mening van het House of Lords, de aannemer het risico
van het tekort aan arbeidskrachten op zich had genomen.
De uitspraak is vooral van belang voor de overwegingen betreffende het
rechtskarakter van "frustration". Zie hieromtrent met name Lord Radcliffe
(t.a.p. p. 728~9). Nadat Lord Radcliffe heeft vermeld dat volgens sommigen
de basis van "frustration" is gelegen in een "implied term" in het contract,
gaat hij in op de kritiek die tegen deze zienswijze is geopperd. Zijns
inziens is de toets "wat redelijke partijen gewild zouden hebben, indien
zij de verandering van omstandigheden voorzien hadden", ver verwijderd
van de werkelijke bedceling van partijen als rechtvaardiging van een
"implied term". In zijn eigen woorden:

"By this time it might seem that the parties [hemselves have become
so far disembodied spiri[s that the'v actual persons should be allowed
to rest in peace. In their place there rises the figure of the fair
and reasonable man. And the spokesman of the fa'u and reasonable
man, who represents after all no more than the anthropomorphic
conception of justice, is and must be the court itself. So perhaps it
would be simpler to say at the outset that frustration occurs whenever
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the law recognizes that withou[ default of either party a contractual
obligation has become incapable of being performed because the
circumstances in which performance is called for would render it a
thing radically different from that which was undertaken by the
contract. Non haec in fcedera veni. I[ was not this that I promised
to do."

De Engelse rechter bGjkt derhalve bereid partijen, in geval van onvoorziene

omstandighedeq soms van hun contractuele verplichtingen te ontslaan, ook

zonder de constructie dat partijen daartce in hun contract een "implied term"

hebben opgenomen. Ook hier derhalve inhoudstcetsing van het overeengekomene.

e. Slotopmerkingen

Ofschoon ik aanbod en aanvaarding, de rechtpositie van onderhandelende partijen,

crediteursverzuim en onvoorziene omstandigheden minder breedvoerig heb bespro-

ken dan andere, mijns inziens meer in het oog springende, breuklijnen in het

Engelse contractenrecht, meen ik toch te mogen concluderen dat zij mijn stand-

punt ten aanzien van het Engelse recht bevestigen. Het klassieke contractenrecht

vormt ook voor het Engelse recht geen adequate beschouwingswijze en vormge-

ving meer van het "contrac[enrecht in actie".

Ook in Engeland staat het klassieke contractenrecht onder spanning. De
tegenstelling tussen de begrippen contract en "tort" is veel minder scherp
dan, klassiek bezien, verwacht mocht worden. Contract en "tort" blijken
elkaar aanzienlijk te kunnen naderen en elkaar zelfs te kunnen overlappen
(zie par. 1.3 met betrekking tot het contract~"tort" dilemma en par. 1.5,
waar "misrepresentation" en "esioppel" worden besproken). Ook aan andere
vooronderstellingen van het klassieke contractenrecht wordt vaak niet meer
voldaan. De compartimentering van het con[ract in tijdzones met strikte
grenzen en de in beginsel volledige vrijheid om aan het contract inhoud
te geven, blijken ook in he[ Engelse recht niet meer overeen te stemmen
met de on[wikkelingen in rechtspraak, wetgeving en literatuur. (Vgl. wat
het eerstgenoemde aspect betreft de al gencemde par. 1.3 en, wat het
tweede aspect betreft, par. 1.4, waar "inequality of bargaining power"
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aan de orde komt, en par. 1.6, in welke paragraaf wordt ingegaan op de
tcetsing van exoneratieclausules). Beide laatstgenoemde karaktertrekken
van het klassieke contractenrecht worden gekenmerkt door zoveel uitzonde-
ringen dat deze het uitgangspunt bijna in belang gaan overtreffen.

Het Engelse recht heeft daarbij dit voor op het Nederlandse, dat historisch de

"case", en niet een wettelijk systeem, centraal staat, waardoor men altijd al

veel meer oog heeft gehad voor de concrete relatie tussen partijen. Engelse

juristen zijn weliswaar voorzichtig wanneer het om vernieuwingen gaat, maar

de casus-benadering maakt het toch altijd weer mogelijk voorzichtigheid te

doen opgaan in recht in concreto.

194



Deel 2
AMERIKAANS RECHT

2.1. Inleiding

Het Amerikaanse recht vindt zijn wortels in de Engelse "Common Lav~'. Engelse

beslissingen ( met name oudere uitspraken) vindt men dan ook regelmatig aange-

haald, al zijn deze beslissingen voor Amerikaanse rechters geen bindende

precedenten.

Vgl. voor de betekenis van vooral oudere Engelse cases voor het
Amerikaanse recht en de onzekerheid die daaromtrent bestaat: Walker,
Introduction to American Law (oorspr. ed. 1837; heruitgave New York,
1972), p. 54 e.v.

Ondanks deze wortels in de "Common Law" heeft het Amerikaanse recht zich

op verschillende punten duidelijk anders ontwikkeld dan het Engelse recht. Het

contractenrecht is daarvan een gced voorbeeld.

Vanuit rechtsvergelijkend oogpunt brengt dat met zich dat ontwikkelingen
in het Engelse contractenrecht niet noodzakelijk dezelfde hoeven te zijn
als in het Amerikaanse recht. Sommige leerstukken die hiervoor in deel 1
uitgebreid zijn besproken, zullen om die reden soms niet of - als het waze
"verborgen" in andere ontwikkelingen - slechts ind'uect aan de orde komen.

Het contractenrecht in de Verenigde Staten is voorts niet een federaal (uniform)

contractenrecht, maar verschilt per staat. Men heefr getracht enige uniformiteit
~.-- - - - t. ..

te bereiken door eenvormige wetten (bijvoorbeeld de Uniform Commercial Code,

afgekort: U.C.C.) en door zogenaamde "Res[atements". Dit zijn door hetAmerican
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Law Institute samengesielde overzichten van rechtspraak voor het gehele territoir

van de Verenigde Staten, o.a. op het gebied van het contractenrecht.

De "Restatement" met betrekking tot het contractenrecht die thans veelvul-
dig wordt gehanteerd en geciteerd is de "Restatement of the Law, Second,
(Contracts)" (afgekort: Rest. 2d on Contracts).

Ondanks deze pogingen om tot eenvormig recht te komen, blijft het contracten-

recht "state law". Toch zal ik in het navolgende vaak spreken over "het"

Amerikaanse contractenrech[. Ik meen dat dit, ondanks de verschillen per

deelstaat, verantwoord is, indien met "he[ Amerikaanse contractenrecht" de

onderling per deelstaat niet principieel verschillende contractenrechtelijke

uitganspunten en doctrines worden bedceld. Het is dan ook alleen in deze

laatste betekenis dat ik de omschrijving "het Amerikaanse contractenrecht" zal

gebruiken.

De grote hceveelheid uitspraken (een ander kenmerk van het Amerikaanse recht)

maakt het ondcenlijk de ontwikkelingen tot in laa[ste détail te beschrijven.

De opzet van dit deel van hoofdstuk 3 is echter dezelfde als van het voorgaande

deel en van hoofdstuk 2: met name aan de hand van rechtspraak aantonen dat

in het contractenrecht fundamentele ontwikkelingen gaande zijn die tot een

hernieuwd doordenken van het klassieke contractsbegrip nopen.

22. Contracxsvrijheid

Ook in het Amerikaanse recht staat de contractsvrijheid voorop. Maar in de

Verenigde Staten is eveneens het besef gegrceid da[ aan deze vrijheid bepaalde

vooronderstellingen ten grondsiag liggen, waarmee de praktijk van het dagelijks

leven niet al[ijd in overeenstemming is. En - opnieuw: ook - in het Amerikaanse

recht is men dit voor óet eerst duidelijk gaan beseffen in het kader van de

beantwoording van vragen naar de gerechtvaardigdheid van gebondenheid aan
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bezwarende clausules in s[andaardcontracten (oïwel algemene voorwaarden) en

naar de rechtspositie van onderhandelende partijen.

Zie over contractsvrijheid in het algemeen Calamari en Perillo, Contracts,
1987, p. 5~6; Fanswor[h, Contrac[s, 1982, p. 20 e.v.; vgl. voorts Kessler,
Contracts of Adhesion - Some thoughts about freedom of contract 43
Colum. L. Rev. 628 (1943), alsmede Kessler en Fine, Culpa in contrahendo,
Bargaining in good faith and freedom of con[ract: a comparative study,
77 Harv. L. Rev. 401 (1964). Kessler, Contracts of adhesion t.a.p. p. 631
verwijst voor een klassieke formulering van de contractsvrijheid naar
een Engelse beslissing uit 1873 (Printing and Numerical Registering Company
v. Sampson, L.R. 19 Eq. 462), alwaar Sir G. Jessel, M.R. opmerkt (p. 46S):

"It must not be forgotten that you are not to extend arbitrarily those
rules which say that a given contract is void as being against public
policy, because if there is one thing which more than another public
policy requires it is that men of full age and competent understanding
shall have the utmos[ liberty of contracting, and that [heir contracts
when entered into freely and voluntarily shall be held sacred and shall
be enforced by Courts of justice. Therefore, you have this paramount
public policy to consider - that you are not lightly to interfere with
this freedom of contract."

De contrac[svrijheid wordt ook geacht te zijn begrepen in de "priviliges
and immunities" als neergelegd in de Amerikaanse Grondwet, 14th
Amendment, Section 1, dat luidt:

"All persons born or naturalized in the United S[ates, and subject
to the jurisdiction thereof, are citizens of the United States and of
the State wherein they reside. No State, shall make or enforce any
law which shall abridge the privileges or immunities of citizens of
the United States; nor shall any Sta[e deprive any person of life,
liberty, or property, without due process of law; nor deny to any
person wi[hin its jurisdiction the equal protection of the laws."

Doordat de contractsvrijheid in deze zin dan grondwettelijk is gewaarborgd,

heeft het Amerikaanse Hooggerechtshof zich een aantal malen over de principiële

vraag naar de reikwijdte van deze vrijheid kunnen uitspreken. De klassieke

positie kom[ duidelijk naar voren in de volgende twee uitspraken: Joseph Lochner

v. People of the State of New York 198 U.S. 4S, 2S, Sup. Ct. Rep. S39 (1905)
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en United States of America v. Colgate 8c Company, 250 U.S. 300, Sup. Ct.

465 (1919).

Lochner v. New York betrof de grondwettigheid van een wet van de Staat
New York waarin de rechtspositie van werknemers in bakkerijen werd
geregeld. Het betrof daarbij mct name het verbod om langer dan 60 uur
per week en - met een kleine uitzondering - meer dan 10 uur per dag
te werken. De klacht was dat de contractsvrijheid hierdoor zonder "due
process of law" werd ingeperkt. Deze klacht werd gegrond bevonden.
Peckham, J. gaf de meerderheidsopvatting als volgt weer (Sup. Ct. Rep.
t.a.p. p. 543):

"The question whether this act is valid as a labor law, pure and
simple, may be dismissed in a few words. There is no reasonable
ground for interfering wi[h the liberty of person or the right of
free contract, by determining the hours of labor, in the occupation
of a baker. There is no con[ention that bakers as a class are not
equal in intelligence and capacity to men in other trades or manual
occupations, or [hat they are not able to assert their righ[s and
care for themselves without the protecting arm of the sta[e, interfe-
ring with their independence of judgment and of ac[ion. They are
in no sene wards of the state. Viewed in the light of a purely labor
law, with no reference whatever to the question of health, we think
that a law like the one before us involves neither the safety, the
morals, nor the welfare, of the public, and that the interest of the
public is not in the lightest degree affected by such an act. The
law must be upheld, if at all, as a law pertaining to the health of
the individual engaged in the occupation of a baker. It does not
affect any other portion of the public than those who are engaged
in that occupation. Clean and wholesome bread does not depend
upon whether the baker works but ten hours per day or only sixty
hours a week. The limi[ation of the hours of labor does not come
within the police power (bedoeld wordt de bevoegdheid van iedere
staa[ om, bijvoorbeeld in he[ belang van de volksgezondheid, eigendom
en contractsvrijheid te reguleren, J.v.E.) on that ground".

De tweede hierboven genoemde uitspraak (United States v. Colgate) ging
over de tcepasselijkheid van de Sherman Anti-trust Act van 1890. De vraag
was of Colgate de mededinging op de markt ongeoorloofd inperkte door
weliswaar met afnemers geen bindende prijsafspraken aan te gaan, maar
"slechts" te weigeren een nieuw afnamecontract te sluiten, indien de
afnemer prijsadviezen negeerde. He[ Hooggerechtshof besliste dat dit niet
door de Sherman Act werd verboden. McReynolds, J. overwoog (US t.a.p.
p. 307):
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"The purpose of the Sherman Act is to prohibit monopolies, contracts,
and combinations which probably would unduly interfere with the free
exercise of their rights by [hose engaged, or who wish to engage,
in trade and commerce, - in a word, to preseve the right of freedom
to trade. In thC absence of any purpose to create or maintain a
monopoly, the act dces not restrict the long-recognized right of
trader or manufacturer engaged in an entirely private business,
freely to exercise his own independent discretion as to parties with
whom he will deal. And, of course, he may announce in advance the
circumstances under which he will refuse to sell. "The trader or
manufacturer, on the other hand, carries on an entirely private
business, and may sell to whom he pleases." (United States v. Trans-
Missouri Freight Asso. 166 U.S. 290, 320, 41 L. ed. 1007, 17 Sup.
Ct. Rep. 540). "A retail dealer has the unquestioned right to stop
dealing with a wholesaler for reasons sufficient to himself, and may
do so because he thinks such dealer is acting unfairly in trying to
undermine his trade (Eastern S[ates Retail Lumber Dealers" Asso. v.
United States, 234 U. S. 600, 614, 58 L. ed. 1490, 1500, L.RA.1915A,
788, 34 Sup. Ct. Rep. 951)."

De contractsvrijheid was derhalve voor wat betreft de onderhavige weige-
ring te contracteren, niet beperkt op een wijze die strijdig was met de
Grondwet.

In de volgende paragrafen zai duidelijk worden hoezeer deze klassieke positie

aan betekenis heeft mceten inbceten. Niettemin is de contractsvrijheid he[

ui[gangspunt van het Amerikaanse con[ractenrecht gebleven.

23. Contrad~'tort' dillemma Lussen partijen (bad faith tort") en tegenover

derden

Evenals in het Engelse recht is de verhouding tussen contract en "tort" in het

Amerikaanse recht bepaald ingewikkeld te ncemen. Literatuur en jurisprudentie

zijn welhaast overweldigend.

Om greep te krijgen op de materie zal ik eerst de verhouding tussen contrac[

en "tort" binnen de rechtsbetrekking tussen twee contradspartijen bekijken en

vervolgens nagaan hoe deze verhouding is in de rechtsbetrekking tussen een
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contractspaztij en een buitenstaande derde. In he[ kader van de subparagraaf

over het contract~"tort" dilemma tussen partijen zal ik de zogeheten "bad faith

tort" aan de orde stellen. Dit, typisch Amerikaanse, leerstuk heeft betrekking

op de kwalificatie van een bepaalde vorm van contractsbreuk als "tort", vooral

met het oog op de daardoor mogelijke tcewijzing van extra schadevergoeding

(zogenaamde "punitive damages").

Teneinde de overzichtelijkheid van de bespreking van het contract~"tort"
dilemma in het rech[svergelijkende deel van dit onderzcek zoveel mogelijk
te bevorderen, heb ik de zelfde indeling aangehouden als ik hanteerde ten
aanzien van het Engelse recht. Naar de inhoud bestaan er echter tussen
he[ Engelse en he[ Amerikaanse recht op dit punt aanzienlijke verschillen.

a. Tussen pariijen

Of partijen tussen wie een een overeenkomst is gesloten elkaar ook "in tort"

kunnen aanspreken bestaat geen eensluidende opvatting. Berust de vordering op

persoonsschade, dan wordt gewoonlijk aangenomen dat he[ "zwaartepunt" van

de casus het karakter heeft van een "tort", zodat de eiser zijn vordering alleen

daarop kan baseren. Bij vermogensschade daarentegen wordt de eiser veelal geen,

op het "zwaartepunt" van de casus gebaseerde, beperking in de keuzevrijheid

ten aanzien van de rechtsvordering opgelegd.

Vgl. hieromtrent Prosser en Keeton, The Law of Torts (1984), p 655 e.v.,
met name p. 666~7; Prosser, The borderland of tort and contract, in:
Prosser, Selected [opics on the law of torts (1954), p. 380 e.v.; Hill, Breach
of contrac[ as a tort, 74 Colum. L. Rev. 40 (1974).

Een goede illus[ratie van de onderhavige problematiek vormt de zogenaamde

"bad faith tort". Dit is een "tort" gebaseerd op de niet-nakoming van de in ieder

contract opgenomen "implied covenant of good faith and fair dealing".
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Iedere overeenkomst bevat naar Amerikaans recht een "implied covenant
of good faith and fair dealing" wat betreft de uitvceringsfase van een
conirac[ (vgl. ~ 1-203 U.C.C. en ~ 205 Rest, 2d on Contracts). In met
name de Californische jurisprudentie is de vraag gerezen of schending
van deze gèimpliceerde contractsbepaling ook als een "tort" kan worden
gekwalificeerd. Dit is in het bijzonder van belang voor de bepaling van
de duur van verjaringstermijnen en voor het kunnen tcewijzen van zoge-
naamde "punitive damages". Onder "punitive damages" wordt een vorm
van schadevergceding verstaan die niet is gerelateerd aan de werkelijk
geleden schade, maar tcegewezen wordt als een "extra" vanwege het als
"kwaadaardig" te kwalificeren gedrag van de gedaagde.

Deze "bad faith tort" is in tal van uitspraken aan de orde geweest. Ik zal de

belangrijkste Californische beslissingen hierna bespreken. De beperking tot

Californië vindt zijn oorzaak in de omstandigheid dat deze staat in de ontwikke-

ling van de "bad faith tort" voorop heeft gelopen.

Allereerst zal ik Crisci v. Security Insurance Company of New Haven,
Connecticut 58 Cal. Rptr. 13, 42b P.2d 173 (Supreme Court van Californië
21 april 1967) bespreken. Bij deze bespreking zal tevens Anthony J.
Communale v. Traders and General Insurance Company (a Corporation) 50
C.2d 654; 328 P.2d 198 aan de orde komen, welke beslissing de voorloper
van Crisci v. Security Insurance Company vormt. Daarna zal ik ingaan op
F'letcher v. Western National Life Insurance Co. et al. 10 CA.3d 376, 89
Ca1.Rptr. 78 (Court of Appeal Californië 7 augustus 1970).
Crisci v. Security Insurance en Fletcher v. Western National life hebben
beide betrekking op een geval waarin een verzekeraar te kwader trouw
weigerde de verzekeringsovereenkomst na te komen, waardoor de verzekerde
in zeer ernstige financiële mceilijkheden dreigde te geraken resp. geraakte.
In de eerstgencemde uitspraak stonden de volgende feiten centraal. Mevr.
Crisci had haar aansprakelijkheid als verhuurster van een appartement
voor door haar huurders geleden schade verzekerd bij Secwity Insurance
Company voor een bedrag van á10.000. Op grond van de polis had de
verzekeraar de plicht een eventuele vordering ingesteld tegen mevr. Crisci
te verdedigen, terwijl de verzekeraar bevoegd was iedere schikking te
treffen die deze verantwoord achtte.
Tcen mevr. Crisci werd aangesproken door mevr. DiMare en haar echtgenoot
voor schade, ontstaan doordat een houten trede van een trap aan de
buitenkan[ van het appartement stuk brak op het moment dat mevr. DiMare
daarop stapte, waarna ze tot haar middel door de aldus ontstane opening
viel en ongeveer 4yz meter boven de grond bleef hangen, weigerde de
verzekeraar een schikking te treffen. Zo werd een aanbod van de DiMares
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tot een schikking voor 59.000, waarbij mevr. Crisci aanbood daarvan á2.500
zelf te betalen, door de verzekeraar van de hand gewezen. Deze was er
van overtuigd was dat de DiMares een eventuele procedwe om het volle
bedrag van de schade vergoed te krijgen zouden verliezen. Mevr. DiMare
had namelijk door de val last gekregen van een ernstige psychose en
vorderde mede op grond daarvan schadevergceding. De verzekeraar, nu,
was ervan overtuigd dat in een procedwe zou komen vast te staan dat
het causale verband hier ontbrak. In geval de DiMares echter een eventuele
procedure zouden winnen, en dit was Security Insurance bekend, kon de
toegewezen schadevordering ~100.000 of ineer bedragen.
De laatste mogelijkheid verwezenlijkte zich; een jury bepaalde de aan
mevr. DiMare te vergceden schade op á100.000 en de aan haar man te
vergceden schade op 51.000. De verzekeraar keerde daarop á10.000 uit en
achtte zich tot niet meer gehouden. Mevr. Crisci eiste vervolgens van de
verzekeraar het onbetaald gebleven bedrag van de schade, met als argument
da[ de verzekeraar het "implied covenant of good faith and fair dealing"
had geschonden door het eerder vermelde schikkingsaanbod af te slaan.
De Californische Supreme Cowt "in bank" wees deze vordering tce, onder-
meer overwegend bij monde van Peters, J. (Cal. Rp[r. t.a.p. p. 16~`~:

"Communale v. Traders 8t General Ins. Co., supra, 50 Ca1.2d 654, 658-
9, 328 P.2d 198, makes it clear that liability based on an implied
covenant exists whenever the inswer refuses to settle in an appropria-
te case and that liabiGty may exist when [he inswer unwarrantedly
refuses an offered settlement where the most reasonable manner of
disposing of the claim is by accepting the settlement. Liability is
imposed not for a bad faith breach of the contract but for failure
to meet [he duty to accept reasonable settlements, a duty included
within the implied covenant of good faith and fair dealing."

Een verzekeraar dient bij de beslissing om al of niet te schikken de
belangen van de verzekerde in het oog te houden, waarbij "the test is
whether a prudent insurer without policy limits would have accepted [he
settlement offer" (t.a.p. p. 16). Speculeren op risico van de verzekerde
(niei schikken vanuit de gedachtengang dat het verliezen van de procedure
hoogstens tot vergceding van het in de polis gencemde bedrag kan leiden,
terwijl het winnen van de procedure "mooi meegenomen" is), voldcet nie[
aan deze tcets.
Mevr. Crisci vorderde tevens vergceding van immateriële schade ad 525.000.
Met wederom een verwijzing naar Communale Traders 8r. General Insurance
Co. overweegt Peters, J. (t.a.p. p. 18):

"In Communale v. Traders 8c General Ins. Co., supra, SO Ca1.2d 654,
663, 328 P.2d 198, 203, it was held that an action of the type involved
here sounds in both con[ract and tort and that "where a case sounds
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both in contract and tort the plaintiff will ordinarily have freedom
of election between an action of tort and one of contract. (...) An
exception to this rule is made in suits for personal injury caused
by negligence, where the tort character of the action is considered
to prevail (...), but no such exception is applied in cases, like the
present one, which relate to fmancial damage (...). Although this rule
was applied in Communale with regard to a statute of limitations,
the rule is also applicable in determining liability." (Noot weggelaten,
J.v.E.)

En hij concludeert vervolgens dat ook deze vordering in casu kan worden
tcegewezen, omdat de contractbreuk tevens een "tort" vormt.
Ook F7etcher v. Western National Life Insurance Co. et al. 10 CA.3d 376,
89 Ca1.Rptr. 78 (Court of Appeal Californië 7 augustus 1970) betreft een
procedure van een verzekerde tegen zijn verzekeraar. F'letcher had bij
Wes[ern National Life een verzekering tegen arbeidsongeschiktheid afgeslo-
ten. Nadat Fletcher op zijn werk een ongeluk had gekregen, waardoor
bij verwond werd aan zijn rug en benen, ontdekten artsen dat hij een
hernia had. Hij onderging om die reden vervolgens een hernia operatie.
Fletcher bleef daarna last ondervinden van zijn rug en uiteindelijk bleek
hij btijvend arbeidsongeschikt te zijn, waarop hij door zijn werkgever
werd ontslagen. Tussen Fletcher en de verzekeraar ontstond daarop een
verschil van mening over de vraag of de blijvende arbeidsongeschiktheid
veroorzaakt was door het ongeluk, of door de hernia. In het eerste geval
voorzag de polis in een uitkering gedurende 30 jaar, in het tweede geval
in een ziekte-uitkering gedurende 2 jaar. Hcewel de verzekeraar wist dat
het hier medisch gesproken, om de gevolgen van een arbeidsongeval ging,
keerde deze slechts uit op grond van de ziektebepalingen in de polis en
ging zelfs zover de rechtsgeldigheid van de polis te betwisten, met als
argument dat Fletcher een voor het sluiten van de polis bestaande ziekte
verzwegen had. Tcen F7etcher een schikkingsaanbod weigerde, staakte
Western National Life haar betalingen en hernam deze pas nadat Fletcher
een advocaat had ingeschakeld en met een procedure dreigde. Op de dag
van de terechtzitting erkende Western National Life, ten slotte, dat zij
inderdaad verplich[ was [ot ui[keren op grond van de polisbepalingen met
betrekking tot blijvende arbeidsongeschiktheid.
Fletcher vorderde in de procedure tegen de verzekeraar echter niet alleen
betaling van de arbeidsongeschiktheidsuitkering, maar o.a. ook nog
compensatoire schadevergceding en vergceding van "punitive damages"
wegens het hem desbewust tcebrengen van immateriële schade. Deze eis
werd tcegewezen. Kaufman, J. (met wie de beide overige rechters zich
verenigden) overwoog ondermeer (CA.3d t.a.p. 401)

"An insurer owes to its insured an implied-in-law duty of good faith
and fa'u dealing [hat it will do nothing to deprive the insured of
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the benefits of the policy. (Crisci v. Security Ins. Co., supra (66
Ca1.2d 425, J.v.E.), at 429.) Included within this duty in the case of
a liability insurance policy is the duty to act reasonably and in good
faith to settie cl~íms against the inswed by a third person. (Crisci
v. Secwtiy Ins. Co. supra.) The violation of that duty sounds in [ort
notwithstanding that it may also consitute a breach of contract.
(...) We think that, similarly, the implied-in-law duty of good faith
and fair dealing imposes upon a disability inswer a duty not to
threa[en to withhold or actually withhold payments, maliciously and
without probable cause, for the purpose of injuring its insured by
depriving him of [he benefi[s of [he poGcy. We [hink that, as in
Cnsci, the viola[ion of that duty sounds in tort notwithstanding
that it also constitutcs a breach of contract".

Gegeven dat hier tevens sprake was van een "tort", kon Fletcher schadever-
goeding vorderen voor desbewust tcegebrachte imma[eriële schade. Daarbij
dient mede rekening te worden gehouden met de "significance of the
relationship" tussen de partijen en met het antwoord op de vraag of een
van de partijen is "affected with the public interest" (t.a.p. p. 403).
Daaromtrent concludeer[ Kaufman, J. (ibid en p. 404):

"Both of these considerations are pertinent to the case at the bench.
The insurance business is governmentally regulated [o a substantial
degree. It is affected with a public interres[ and offers services of
a quasi-public nature. (...) An insurer has a special relationship to
its insured and has special implied-in-law duties towards the insured.
(...) To some exten[ this special rela[ionship and these special du[ies
take cognizance of the great disparity in the economic situations
and bargaining abilities of the insurer and the insured. (...) To some
ezten[ the special relationship and duties of the insurer e~ust in
recognition of the fact that the insured does no[ contract "...to obtain
a commercial advantage but to protect [himselfJ agains[ the risks of
accidental losses, including the mental distress which might follow
from [he losses. Among the considerations in purchasing ... insurance,
as insurers are well aware, is the peace of mind and security it will
provide in the event of an accidental loss...." (Crisci v. Security Ins.
Co., supra, 66 Cal.2d 425, 434.) These considerations are particularly
cogen[ in disability insurance. The very risks insured against presup-
pose that if and when a claim is made, the insured will be disabled
and in strai[ financial circumstances and, therefore, particularly
wlnerable to oppressive tactics on [he part of an economically
powerful en[ity."
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De Californische Court of Appeal concludeert in F7etcher v. Western National

Life dat de bijzondere relatie tussen verzekerde en verzekeraar een factor van

groot gewicht is bij mogelijke tcewijzing van schadevergceding op grond van

"tort" en dat daarbij van doorslaggevende betekenis kan zijn dat de verzeke-

ringsbranche diensten van quasi-publieke aard verleent. De Court of Appeal

baseert zich bij dit oordeel vermcedelijk op een artikel van Tobriner (toentertijd

rechter in, later de president van, de Californische Supreme Court) en Grodin,

getiteld: The individual and the public service enterprise in the new industrial

state, 55 Calif. L. Rev. 1247 (1967). In dit artikel verdedigen zij de stelling

dat de "Common Law", in reactie op ontwikkelingen in de hedendaagse samenle-

ving, verplichtingen ("duties and obligations") oplegt, gebaseerd op "status and

relationship" en niet zozeer gebaseerd op een tussen betrokkenen gesloten

overeenkomst (t.a.p. p. 1í48~9). Deze achterliggende gedachte komt bijzonder

sterk naar voren in Seaman's Direct Buying Service v. Standard Oil, een beslis-

sing waarin het leerstuk van de "bad fai[h tort" tcepasselijk werd geacht ook

bij andere overeenkomsten dan die van verzekering gesloten in het kader van

de uitoefening van handel.

In hun genoemde artikel wijzen Tobriner en Grodin erop dat in de heden-
daagse samenleving individuen vaak tegenover ondernemingen staan die
door hun sociaal-economische overwicht het contractenrecht kunnen
misbruiken voor hun eigen commerciële dcelen. Dit heeft er huns inziens
toe geleid dat rechters in dit soort situaties een zeker wantrouwen tegen-
over hun contracten aan de dag zijn gaan leggen. In plaats van het
contract tot uitgangspunt te nemen voor hun oordeel over een aan hen
voorgelegd geschil, gaan rechters thans meer en meer uit van de relatie
tussen partijen en de redelijke verwachtingen van de personen die door
het contract worden "bediend". Het gevolg was dat men privé-ondernemingen
aan "public obligations" is gaan onderwerpen en op basis daarvan bij
voorbeeld clausules tcetst krachtens welke bedoelde ondernemingen hun
gehoudenheden ten opzichte van de consument zceken te verlichten. De
rechter stelt daar, o.a. bij verzekeringsmaatschappijen - maar niet alleen
daar - de "performance which the average member of the public might
reasonably expect of such enterprises" voor in de plaats (t.a.p. p. 1265).
De argumentatie in zowel Fletcher v. Western National Life, als in een
andere, voor dit gebied belangrijke, uitspraak, te weten Seaman's Direct
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Buying Service Inc. v. Standard Oil Company of California 36 Ca1.3d 752,
206 Cal Rptr. 354, 686 P.2d 1158 (Supreme Cowt Californië 30 augustus
1984), past zeer wel in deze gedachtengang.
Wat was het geval in Seaman's D'vect Buying Service v. Standard Oil?
Seaman's voorzag schepen in de jachthaven van Eweka van o.a. scheeps-
benodigdheden en benzine. Tcen Eweka de jachthaven wilde moderniseren,
was natuurlijk Seaman's gegadigde voor de huw van een gedeelte van de
vernieuwde jachthaven. Voorwaarde voor de uiteindelijke gunning van de
huwovereenkomst was dat Seaman's een dealer-contract met een benzine-
maatschappij had afgesloten. Daartce begon Seaman's onderhandelingen met
o.a. S[andard Oil, uitmondend in overeens[emming op hoofdpunten, welke
in een, door Seaman's voor akkoord getekende, brief van Standard Oil
d.d. 11 ok[ober 1972 werd vastgelegd. Seaman's tekende daarop de huur-
overeenkoms[ en stopte de onderhandelingen met een andere benzinemaat-
schappij. Begin 1973 veranderde de situatie op de oliemarkt drastisch: de
"kopersmarkt" veranderde in een "verkopersmarkt". Een federale regeling
verbood vervolgens leverantie aan nieuwe dealers, zoals Seaman's, behoudens
ontheffmg. Hoewel Standard aan Seaman's de formulieren gaf voor een
ontheffmgsverzcek en zelfs hielp bij het invullen daarvan, ging zij in
bercep tcen Seaman's daadwerkelijk ontheffmg kreeg. Het argument van
Standard was dat er met Seaman's nog geen bindend contract was gesloten.
Uiteindelijk kreeg Seaman's zijn ontheffing, evenwel onder voorbehoud
dat in rechte vast kwam te staan dat een geldig contract was gesloten.
Standard weigerde dit laatste te erkennen, waarop Seaman's aan Standard
Oil mede liet weten onder deze omstandigheden haar bedrijf te moeten
stoppen. "In reply, Standard's representative laughed and said, "See you
in court"."
In de daaropvolgende procedure vorderde Seaman's onder meer schadever-
goeding vanwege schending van het "implied convenant of good faith and
fair dealing". De Californische Supreme Cowt overwoog, Bird C.J. dissen-
ting (Cal.Rptr., p. 362~3):

"While the proposition that the law implies a covenant of good faith
and fair dealing in all contrac[s is well established, the proposition
advanced by Seaman's - that breach of the covenant always gives
rise to an action in tort - is no[ so clear. In holding that a tort
action is available for breach of the covenant in an insurance con-
tract, we have emphasized the "special relationship between inswer
and insured, characterized by elements of public interest, adhesion
and fiduciary responsibility.(...)
When we move from such special relationships to consideration of
the tort remedy in the context of the ordinary commercial contract,
we move into largely unchartered and potentially dangerous waters.
Here, parties of roughly equal bargaining power are free to shape
the contours of their agreement and to include provisions for attorney
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fees and liquidated damages in the event of breach. They may not
be permitted to disclaim the covenant of good faith but they are
free, within reasonable limits at least, tn agree upon the standards
by which application of the covenant is to be measured. In such
contracts, it may be difficult to distinguish between breach of the
covenant and breach of contract, and there is the risk that interjec-
ting tort remedies will in[rude upon the expectations of the parties.
This is not to say that tort remedies have no place in such a commer-
cial conte~ct, but that it is wise to proceed with caution in determining
their scope and application.
(.) For the purposes of this case it is unnecessary to decide the
broad question which Seaman's poses. Indeed, it is not even necessary
[o predica[e liability on a breach of the implied covenant. It is
sufficient to recognize [hat a party to a con[ract may incur tort
remedies when, in addition to breaching the contract, it seeks to
shield itself from liability by denying, in bad faith and without
probable cause, that the contract eirists"(Noot weggelaten, J.v.E.)

De Supreme Court concludeerde vervolgens dat in casu "tort remedies" de
"bargaining relationship" en de redelijke verwachtingen van partijen niet
verstoren, nu hier sprake was van een "stonewall" posi[ie aan de zijde
van Standard ("See you in Court"). Uiteindelijk wordt de zaak wat o.a.
dit punt betreft teruggewezen, omdat in de lagere instantie de jury onjuist
geïnstrueerd was.
Opnieuw derhalve wordt de rechtsbetrekking tussen partijen centraal gesteld
en wordt nauwkeurig geanalyseerd welke gehoudenheden uit deze rechtsbe-
trekking voortvlceien. Daarbij wordt groot gewicht toegekend aan het
bestaan van gelijkwaardige onderhandelingsposities, waardoor zou zijn
voldaan aan een van de grondslagen van het klassieke contractenrecht.
Dit leidt ertce dat de rechter slechts in extreme gevallen een gehoudenheid
als hier aan de orde, [e weten het te kwader trouw en zonder gegronde
reden ontkennen van het bestaan van een contract, aanwezig zal achten.
Het is echter volstrekt duidelijk dat con[ract en onrechtmatige daad hier
nauwelijks meer van elkaar te scheiden zijn.

Deze "bad faith tort" jurisprudentie is ook tcegepast in het arbeidsrecht. Een

goede illustratie biedt de Californische uitspraak in de zaak Wallis v. Krcehler.

Wallis v. Superior Court of the State of California for the county of San
Bernardino, Krcehler Manufacturing Company et al., Real Parties in Interest
160 CalApp.3d 1109, 207 Ca1.Rp[r. 123 (Court of Appeal Californië 16
oktober 1984) betrof het volgende geval. Wallis was werknemer van Krcehler
Manufacturing Company en werkte in haar fabriek te San Bernardino. In
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1979 besloot Krcehler de fabriek te sluiten. Aan Wallis, die 32 jaar voor
Krcehler had gewerkt en op dat moment 55 jaar oud was, werd geen
baan in een van de andere fabrieken van Krcehler aangeboden, maar in
plaats daarvan een afvlceiingsregeling. Krcehler zou ong. 5569 per maand
betalen tot Wallis 65 ~aar zou zijn geworden. Wallis verbond zich zijnerzijds
tot non-concurrentie. Na 3 jaar staakte Krcehler de be[alingen met een
bercep op veranderde omstandigheden. Ten aanzien van de vordering van
Wallis tot schadevergceding op grond van "bad faith breach of the implied
covenant of good faith and fair dealing" besliste de Californische Court
of Appeal (Mc.Daniel, Ass. Justice, met wie de andere rechters instemden;
Ca1.Rptr. p. 129):

"As noted earlier, the Seaman court intimated that a non-insurance
contract could be tortiously breached if it contained characteristics
similar to those which allow a finding of tortious breach in an
insurance contract. (...) For purposes of serving as a predicate to
tort liability, we fmd tha[ the following "similar characteristics"
must be present in a contract: (1) the contract must be such that
the parties are in inherently unequal bargaining positions; (2) the
motivation for entering the contract must be a non-profit mo[ivation,
i.e., to secure peace of mind, security, future protection; (3) ordinary
contract damages aze not adequate because (a) they do not require
the party in the superior posi[ion to account for its actions, and
(b) they do not make the inferior party "whole"; (4) one party is
especially wlnerable because of the type of harm it may suffer and
of necessity places trust in the other party to perform; and (5) the
other pazty is aware of this vulnerability.
These criteria having been met, the pazty in the stronger position
has a heightened duty not to act unreasonably in breaching the
contract, and to consider the interest of the other party as tanta-
mount to its own. Obviously, "[t]he precise nature and extent of
the duty imposed by such an implied promise [covenant of good
faith and fair dealing] will depend on the contractual purposes" and
must be defined in light of the par[ies" justified ezpectations."
(Vcetnoot weggelaten, J.v.E.)

Waarna McDaniel J. tot de gevolgtrekking komt dat de overeenkomst tussen
Wallis en Kroehler, beoordeeld aan de hand van de zojuist vermelde
catalogus van afwegingsfactoren, voldcende overeenstemming vertoont
me[ een verzekeringsovereenkomst. De zaak wordt vervolgens [er afdoening
teruggewezen naaz een lagere instantie.
De achterliggende gedachte is duidelijk. Krcehler heeft jegens zijn ex-
werknemer een, met de afvlceiingsregeling samenhangende, zorgplicht,
waarvan de schending een gemengd contract~"tort" karakter heeft. Wel is
een opvallend feitelijk verschil tussen Seaman's en deze uitspraak, dat in
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Seaman's werd uitgegaan van een gelijkwaardige, hier daarentegen van
een inherent ongelijkwaardige onderhandelingspositie. De ratio decidendi
van beide uitspraken is echter duidelijk. Indien aan de in Wallis genoemde
karakteristieke kenmerken is voldaan, zal - zo parafraseer ik - de "bad
faith tort" prima facie vast staan. Is aan bedcelde kenmerken niet voldaan,
dan snijdt dit een bercep op deze "tor[" evenwel nog niet bij voorbaat
af.
Het Amerikaanse arbeidsrecht vertoont overigens meer van deze gemengde
gehoudenheden.Zo is bijvoorbeeld aangenomen dat een werknemer die een
"employment contract at will" heeft ( inhoudend dat hij op ieder moment
met onmiddellijke ingang ontslagen kan worden) bij een ontslag dat zijn
grondslag vindt in gedrag van de werknemer dat beschermd wordt door
"public policy" zijn werkgever tot schadevergceding kan aanspreken. Vgl.
voor een dergelijk geval Sheets v. Teddy's Frosted Foods Inc. 179 Conn.
471, Conn. 427 A.2d 385 (Supreme Court Connecticut 22 januari 1980).
Daarin vorderde een werknemer schadevergceding op grond van "tort" van
zijn (ex)werkgever, nadat deze hem had ontslagen, omdat de werknemer
aan hem kenbaar had gemaakt dat ook hij zich aan de bepalingen van
de Connecticut Uniform Food, Drug and Cosmetic Act diende te houden,
aangezien de werknemer anders het risico liep van een strafrechtelijke
sanctie. Zie echter ook Geary v. United States Steel Corporation Pa. 319
A2d 174 (Supreme Court Pennsylvania 25 maart 1974). Een werknemer
werd ontslagen, omdat hij zijn werkgever erop attent maakte dat een
door het bedrijf nieuw op de markt te brengen produkt gevaarlijk was.
Nadat het produkt toch op de markt gèintroduceerd was, werd het door
United States Steel later weer van de markt teruggetrokken. De werkgever
achtte evenwel in casu de wijze waarop Geary waarschuwde ontwrichtend
voor een gcede werkverhouding. In dit geval werd geen aansprakelijkheid
aangenomen, omdat geen "clear mandate of public policy" was geschonden
(t.a.p. p. 180).
Ook in de laatste twee uitspraken ziet men derhalve een gemengd contrac-
tuele~delictuele gehoudenheid, met deze bijzonderheid dat hier aspecten
van openbare orde een beslissende rol spelen.

De "bad faith tort" kenmerkt zich, zo blijkt uit de gencemde uitsprakeq door

een gemengd contractueel~deGctueel karakter. Ofeen schadevergcedingsvordering

op grond van deze "tort" voor tcewijzing in aanmerking komt, wordt bepaald

aan de hand van een aantal afwegingsfactoreq door de Californische Court of

Appeal in Wallis v. Krcehler overzichtelijk samengevat. Van de afwegingsfactoren

wordt als eerste gencemd de omstandigheid dat partijen in een, door de aard

van de situatie veroorzaakte ("inherently"), ongelijke onderhandelingspositie
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verkeren. Indien, met andere woorden, niet aan een van de uitgangspunten

van het klassieke contract wordt voldaan, is daarmee de mogelijkheid gegeven

dat de rechtsbe[rekking tussen de contracterende paztijen mede inhoud wordt

gegeven door het "tort"recht.

Vgl. ten slotte voor de "bad faith tort" Cohen, Reconstructing breach of
the implied covenant of good faith and fair dealing as a tort, " Calif.
L. Rev. 1291 (198~; Monaghan, E~ctending the bad faith tort doctrine to
general commercial contracts, 65 B. U. L. Rev. 355 (1985).

b. Tegenover derden

Inleiding

Een derde die een vordering tot schadevergoeding instelt jegens een wanpreste-

rende contractpaztij in gevallen waazin deze derde door de wanprestatie schade

lijdt heeft in de Verenigde Staten meer kans van slagen dan in Engeland.

Niet[emin valt thans ook in de Verenigde Staten een zekere mate van terughou-

dendheid voor de tcewijzing van dergelijke vorderingen waar te nemen uit

vrees voor een te vergaande aansprakelijkheid van de wanprestant.

Vgl. voor een rechtsvergelijkend overzicht: Markesinis, A Compazative
Introduction to the German Law of Torts (Oxford, 1986), p. 29 e.v., p.
141 e.v., p. 359 e.v. en p. 604~5, alwaar ook Engelse en Amerikaanse
jurisprudentie met elkaar word[ vergeleken.

Oudere jurispn~dentie

De prelude voor de ontwikkelingen op dit gebied wordt gevormd door een aantal

vooroorlogse beslissingen in New York, met name van de hand van Cardozo.

Het is voor een gced begrip van de aansprakelijkheid van een wanpresterende
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contractspartij jegens een buitencontractuele derde zinvol aan deze New Yorkse

jurisprudentie een enkele opmerking te wijden.

Het beginpunt van de ontwikkelingen is, zoals dit ook in Engeland het
geval was (vgl. Donoghue v. S[evenson, hiervoor in par. 1.3 besproken),
de vraag of een producent van (massa)consumptie artikelen aansprakelijk
kan zijn voor de schadelijke gevolgen van een gebrek daarin. Is, zo luidde
concreet de vraag die rees, een fabrikant van een auto aansprakeGjk voor
schade veroorzaakt door een gebrek daarin jegens de uiteindelijke koper,
indien hij met deze laatste niet in een contractuele verhouding staat?
Ondanks het ontbreken van "privity of contract" is deze aansprakelijkheid
inderdaad aangenomen, maar dan wel gebaseerd op "tort" (MacPherson v.
Buick Mo[or Co., 217 N.Y. 382, 111 N.E. 1050, Court of Appeals New York
14 maart 1916). In het navolgende zal overigens blijken dat in di[ type
gevallen soms toch (semi)contractuele aansprakelijkheid is aangenomen,
maar daarover straks.

"We have put aside the notion thai [he duty to safeguard life and
limb, when the consequences of negligence may be foreseen, grows
out of contract and nothing else. We have put the source of the
obligation where it ought to be. We have put its source in the law."

Aldus Cardozo, C.J., N.E. t.a.p. p. 1052. Op p. 1053 geeft hij de volgende
aanwijzing voor de kring van personen (waarbij "the promiacimity or
remoteness of the relation" een afwegingsfactor van groot gewicht is, p.
1052) jegens wie de fabrikant aansprakelijk is:

"The manufacturer who sells the automobile to the retail dealer invites
the dealer's cus[omers to use it. The invitation is addressed in the
one case to de[erminate persons and in the other to an indeterminate
class, but in each case it is equally plain, and in each its consequen-
ces must be the same."

Een toepassing van dit laatste criterium kan men vinden in Glanzer et
al. v. Shephard et al. 233 N.Y. 236, 135 N.E. 275 (Court of Appeals New
York 18 april 1922). Een "public weigher" die handelt in opdracht van een
verkoper van goederen en ook door deze wordt betaald, is voor weegfouten
aansprakelijk op grond van " tort" jegens de koper van deze goederen,
aangezien het wegen van de goederen de basis vormde voor de vaststelling
van de prijs die de koper aan de verkoper moet betalen. Gebruik door de
koper van het "certifica[e" van de weger was voorts de "end and aim"
van de transactie tussen verkoper en weger.
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"In such circumstances, assumption of the task of weighing was the
assumption of a duty to weigh carefully for the benefit of all whose
conduct was to be govemed. We do not need to state the duty in
terms of contract or of privity. Growing out of a contract, it has
none the less an origin not exclusively contractual. Given the contract
and the relation, the duty is imposed by law." (Cardozo, C.J., N.E.
p. 276)

Een spoorwegmaatschappij is echter weer niet aansprakelijk tegenover
een op een perron wachtende passagier wanneer een conducteur een andere
passagier helpt die in een al vertrekkende trein springt, en daarbij een
pakket vuurwerk verliest dat door de val op de raiLs ontploft, waardoor,
vanwege de luchtdruk die dit veroorzaakt, een weegschaal op het perron
omvalt en de eerstgencemde wachtende passagier schade toebrengt (Palsgraf
v. Long Island R. Co. 248 N.Y. 339, 162 N.E. 99, Court of Appeals New
York 29 mei 1928).
Naar de mening van Cardozo gaat het hier niet om een causaliteitsvraag
maar om de vraag of er uberhaupt wel sprake is van "breach of a duty":

"Negligence like risk, is thus a term of relation. Negligence in the
abstract, apart from things related, is surely not a tort, if indeed
it is understandable at all." (p. 101)

In de beslissing wordt overigens in het midden gelaten hoe de handeling
van de conducteur jegens de instappende passagier moet worden gekwalifi-
ceerd, met name of hier wel sprake is van wanprestatie of onrechtmatige
daad.
Cardozo ontwikkelt het criterium ter bepaling van de kring van derden
jegens wie een wanpresterende contractspartij aansprakelijk kan worden
verder in een beslissing die ook thans nog grote invloed heeft op de
Engelse jurispruden[ie, te weten Ultramares Corporation v. Touche 255
N.Y. 970, 174 N.E. 441 (Court of Appeals New York 6 januari 1931).
De Ultramares beslissing betreft een geval van "misrepresentation". Touche,
een "public" accountants maatschap, had gedurende 3 achtereenvolgende
jaren de boeken van Fred Stern 8c Co. Inc. een handelmaa[schappij in
rubber, gecontroleerd en had na controle telkenmale een accountantsverkla-
ring afgegeven. Het was Touche bekend dat de balans met accountantsver-
klaring door Stern werd gebruikt als basis voor financiële handelingen, zoals
geldleningen. Touche gaf namelijk aan Stern 32 genummerde authentieke
afschriften van de balans met accountantsverklaring. Ook voor het jaar
1923 had Touche de boeken onderzoch[ en een accountantsverklaring
afgegeven, zonder echter te ontdekken dat de boekhouding vervalst was
en dat Stern in werkelijkheid aan de rand van faillissement stond. In
tegendeel: uit de stukken bleek dat er een netto vermogen van meer
dan ~ 1 miljoen zou zijn. Op basis van deze stukken gaf Ultramares in
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1924 verschillende malen krediet voor aanzienlijke bedragen. Begin januari
1925 failleerde Stern. De vorderingen bleken gedeeltelijk oninbaar.
Ultramares sprak Touche aan voor schadevergceding, gebaseerd op "fraud"
en "negligence". De Court of AppeaLs wijst de vordering op grond van
"negligence" af, maaz acht een vordering op grond van "fraud" mogelijker-
wijs wel voor tcewijzing vatbaaz. Voor ons onderwerp is alleen de "negli-
gence" vordering van belang. Cazdozo, C.J. leidt de uiteindelijke beslissing
van de Court of Appeal aLs volgt in (N.E. t.a.p. p. 444):

"The defendants owed to their employer a duty imposed by law to
make their certificate without fraud, and a duty growing out of
contract to make it with the care and caution proper to their calling.
Fraud includes the pretense of knowledge when kncwledge there is
none. To creditors and investors to whom the employer exhibited
[he certificate, the defendants owed a like duty to make it without
fraud, since there was notice in the circumstances of its making
that the employer did not intended to keep it to himself. (...) A
different question develops when we ask whether they owed a duty
to these to make it without negligence. If liability for negligence
exists, a thoughtless slip or blunder, the failure to detect a theft
or forgery beneath the cover of deceptive entries, may eacpose
accountants to a liability to an indeterminate amount for an indeter-
minate time to an indeterminate class. The hazards of a business
conducted on these [erms are so extreme as to enkindle doubt whether
a flaw may not exist in the implication of a duty that exposes to
[hese consequences."

Vervolgens beschrijft Cardozo "the assault upon the citadel of privity",
die "is proceeding in these days apace" (p. 445). Met name de nadere uitleg
die hij in deze uitspraak aan Glanzer v. Shephazd geeft is bceiend (t.a.p.
p. 445~6).

~There was a case where the transmission of [he certificate to another
was not merely one possibility among many, but the "end and aim
of the transaction," as certain and immediate and deliberately willed
as if a husband were to order a gown to be delivered to his wife,
or a telegraph company, contracting with the sender of a message,
were to telegraph i[ wrongly to the damage of the person expected
to recieve it. (...) The intimacy of the resulting nexus is attested
by the fac[ [hat, after stating the case in terms of legal duty, we
went on to point out [hat viewing it as a phase or extension of
Lawrence v. Fox, supra, or Seaver v. Ransom, supra, (waarin derdenbe-
dingen afdwingbaar werden geacht, J.v.E.) we could reach the same
result by stating it in terms of contract (Cf. ...). 77te óond was so
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close as to app~oach that of privity, if not completely one with it."
(Cursivering van mij, J.v.E.)

Enkele regels verder vervolgt hij:

"In a word the service rendered by the defendant in Glanzer v.
Shepard was primarily for the information of a third person, in
effect, if not in name, a party to the contract, and only incidentally
for that of the formal promisee."

Aangezien een dergelijke nauwe bijna-contractuele band in casu ontbreekt,
is Touche niet aansprakelijk voor "negligence".
De uitleg die Cardozo hier geeft aan Glanzer v. Shepazd vertoont verrassend
veel gelijkenis met de Engelse beslissing inz. Junior Books v. Veitchi [1983]
1 A.C. 520, met name zoals deze in recente Engelse uitspraken wordt
géinterpreteerd Aansprakelijkheid van een wanpresterende partij jegens
een derde is alleen dan mogelijk, indien deze derde contractueel betrokken
is en wel in die mate dat hij met een contractspartij kan worden gelijkge-
steld. Het is de concrete rechtsbetrekking, alsmede de vraag welke gehou-
denheden daaruit in casu voortvlceien, die hier centraal is komen te staan.
Ik verwijs naar mijn opmerkingen over Junior Books hiervoor in par. 1.3.
Een aspect dat in Ultramares duidelijker - en ook meer beargumenteerd-
dan in de Engelse jurisprudentie naaz voren komt is het beleidsaspect
me[ betrekking tot het tcelaten van deze vorm van aansprakelijkheid van
accountan[s. De accountant zou een ondraagbaaz grote mate van aansprake-
lijkheid te torsen krijgen jegens een potentieel aanzienlijke en diverse
groep derden, die voor zijn diensten niet hebben betaald. Dit naar voren
halen van het beleidsaspect van de beslissing, niet door middel van een
enigszins emo[ioneel argument als het "openen van de stormvloedkering",
maar door middel van een met concrete argumenten onderbouwde benade-
ring, kan men in de Engelse jurisprudentie eigenlijk alleen vinden bij
Oliver L.J. in The Aliakmon [1985J, QB 368 e.v. en bij Slade L.J. in Banque
Keyser Ullmann S.A. v. Skandia (U.K.) Insurance Co. Ltd. and Others
[1989] 3 W.L.R. 25, vooral p. 99 e.v. (Het gaat in beide beslissingen om
uitspraken door de Court of Appeal).

Naast beslissingen met betrekking tot de vraag of contractbreuk tegenover de

wederpartij ook een "tort" kan zijn jegens een derde, zijn er tevens beslissingen

waarin wordt geleerd dat een dergelijke contractbreuk ook een contractbreuk

in de relatie met de derde kan vormen. Dit zijn de zogenaamde "wazranty-cases".

Ik wil twee voorbeelden geven: Ryan v. Progressive Grocery Stores Inc. 255
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N.Y. 388, 175 N.E. 105 (Court of Appeals New York 10 februari 1931 en Claus

H. Henningsen et al. v. Bloomfield Mo[ors, Inc. et al. 32 NJ. 358, 161 A.2d

69, 75 A.L.R.2d 1(New Jersey Supreme Court 9 mei 1960).

De oude New Yorkse beslissing betrof de vraag of degene die brood
nuttigde waarin een speld zat, de verkoper van dit brood tot schadevergoe-
ding kon aanspreken op grond van een "implied warranty of inerchantable
quality", indien niet hijzelf, maar zijn vrouw het brood had gekocht.
Cardozo CJ. beantwoordde deze vraag beves[igend door aan te nemen
dat in casu sprake was van "agenc}~ (vertegenwoordiging).
In Henningsen v. Bloomfield Motors werd het probleem daarentegen niet
langs een omweg opgelost. Henningsen had voor zijn vrouw een auto
gekocht van Bloomfield Motors. Door, naar moch[ worden aangenomen,
een gebrek in de stuurinrichting kreeg mevr. Henningsen een ernstig
ongeluk. De Supreme Court van New Jersey nam aan dat ook bij ontbreken
van "vertical privity" (dat wil zeggen dat er in de distributieketen geen
contrac[uele band bes[aat [ussen bijvoorbeeld fabrikant en uiteindelijke
consument) door Henningsen toch een beroep jegens de fabrikant kon
worden gedaan op een "implied warranty of inerchantability". Het argument
dat daartce werd aangevoerd was dat "modern marketing conditions" dit
met zich brachten (t.a.p. p. 20~1). De fabrikant die zijn produkt publiekelijk
aanprijst dient er tegenover de consument, die het produkt bij aankoop
nu eenmaal niet op gebreken kan controleren, voor in te staan dat dit
aan de door de fabrikant gewekte verwachtingen voldoet.
Voorts nam de Supreme Court aan dat ontbreken van "horizontal privity"
(hetgeen inhoudt dat men niet door een contract verbonden is met een
voorgaande schakel in de dis[ributieketen), geen beletsel vormde voor een
vordering van de echtgenote van Henningsen jegens de fabrikant, aangezien

"(...) it cannot be overlooked that historically actions on warranties
were in tort also, sounding in decei[ (...) The contract theory gradual-
ly emerged, although the tort idea has continued [o lurk in the
background, making the warranty "a curious hybrid of [ort and
contract" (Prosser, supra, ~ 83). An awareness of [his evolution
makes for ready acceptance of [he relaxation of rigid concepts of
privity when third persons, who in the reasonable contemplation of
the parties to a warranty might be expected to use or consume the
product sold, are injured by its unwholesome or defective state."

Aldus Francis. J. in zijn "opinion" namens de Supreme Court (A.L.R., p.
37).
Zie voor dit laa[ste aspect van privity ook ~ 2-318 U.C.C., waar aan staten
een drietal mogelijkheden wordt gelaten om bepaalde derden binnen de
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beschermende werking van de ([o[ een koopcontract behorende) "express

of implied warranties" van de U.C.C. te brengen. Het gaat hier om personen
die geen contractspartij zijn, maar er wel min of ineer nauw bij kunnen
zijn betrokken, zoals huisgenoten. Daarbij wordt in het officiële "Comment"
bij deze section uitdrukkelijk aangetekend dat het bijvoorbeeld een fabri-

kant vrijstaat ook jegens deze ui[gebreide kring van personen zijn aanspra-
kelijkheid te beperken (vgl. ~ 2-316 en ~~ 2-718~9). Zie met betrekking
tot deze zogenaamde "third-party beneficiaries" ook ~ 402A Rest. 2d on
Torts (produktaansprakelijkheid), alsmede de hierna te bespreken beslissing
van de Californische Supreme Court inzake Lucas v. Hamm 15 Ca1.Rptr.
821.
Overigens wordt in Henningsen v. Bloomfield Motors aan de fabrikant

een bercep op een exoneratieclausule ontzegd, omdat deze in strijd is

met "public polic}~. Het zou mij op deze plaats te ver van mijn onderwerp
voeren daar verder op te gaan, al wil ik wel dcen opmerken dat een van

de factoren die bij dit oordeel een belangrijke rol speelden, de "grossly
disproportionate bargaining power" van de fabrikant tegenover Henningsen

was.
Zie over ~ 2-318 U.C.C. White en Summers, Uniform commercial code, p.
398 e.v.

Recente jurisprudentie

Ten aanzien van de meer recente jurisprudentie wil ik andermaal eerst aan

enkele Californische uitspraken aandacht besteden. De Californische rechters

hebben zich ook hier namelijk in de voorste linies begeven.

Allereers[ Biakanja v. Irving, 49 C.2d 647; 320 P.2d 16 (Supreme Court

van Californië 17 januari 1958). De brcer van Biakanja had Irving, een
"notary public", zijn testament laten opstellen, inhoudend dat Biakanja

enig erfgenaam wu zijn. Na overlijden bleek het testament nietig te zijn
wegens een vormgebrek. Biakanja sprak daarop Irving aan voor het verschil
tussen hetgeen zij thans uit de nalatenschap ontving (1~8) en de volledige
waarde van de nala[enschap. De Supreme Court wees deze schadevordering
op grond van de "tort of negligence" tce. Gibson C.J., met wie de andere

rechters instemden, overwoog daartce onder meer (C. t.a.p. p. 650):

"I'he determination whether in a specific case the defendant will be
held liable to a third person no[ in privity is a matter of policy
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and involves the balancing of various factors, among which are the
e~ctent to which the transaction was intended to affect the plaintiff,
the foreseeability of harm to him, the degree of certainty that the
plaintiff suffered injury, the closeness of the connection between
the defendant's conduct and [he injury suffered, the moral blame
attached to the defendant's conduct, and the policy of preventing
future harm."

Het gaat hier, zo kan men de beslissing samenvatten, om een beleidsafwe-
ging aan de hand van een aantal, niet limitatief opgesomde afwegingsfacto-
ren.
Ook Lucas v. Hamm, 56 Cal. 2d 583, 15 Cal. Rptr. 821 (Supreme Court
van Californië 5 september 1961) be[rof een geval, waarin een testament
na overlijden van de testator, althans ten dele, nietig bleek te zijn. In
casu was het testament echter opgemaakt door een "attorney at law". Ook
hier werd in principe aangenomen dat de schade die aldus ontstond voor
de begunstigden in het testament vergced diende te worden. Aangezien
de gemaakte fout echter een bijzonder gecompliceerd rechtsgebied be[rof
("restraints on alienation and the rule against perpetuities") werd uiteinde-
lijk echter in dit geval to[ niet-aansprakelijkheid geconcludeerd.
De basis voor de aansprakelijkheid, zoals deze in Lucas v. Hamm in beginsel
werd aangenomen, vormde, naast "tort" (conform Biakanja v. Irving), het
leerstuk van de "third-party beneficiaries".

"Since, in a situation like those presented here (...), the main purpose
of the testator in making his agreement with the attorney is to
benefit the persons named in his will and this intent can be effectua-
ted, in the even[ of a breach by the attorney, only by giving the
beneficiaries a right of actioq we should recognize, as a matter of
policy, that they are entitled to recover as third-party beneficiaries."

Aldus Gibson, CJ., Cal. Rptr. p. 82~. De aansprakelijkheid in dit type
gevallen is daardoor (kennelijk) ten dele van contractuele en ten dele van
bui[encon[ractuele aard, gegeven dat de Supreme Cour[, zoals al opgemerkt,
op basis van Biakanja v. Irving had geconcludeerd dat in casu een vordering
op grond van "tort" niet door ontbreken van "privity" (de aanwezigheid
van een contract) werd afgesneden. De standaard waaraan het handelen
van de "attorney" mcet voldcen is echter zowel "in tor[" als onder contract
dezelfde (p. 82~. Lucas v. Hamm geeft de onzekerheid en verwarring die
hier bestond (en bestaat) met betrekking tot de juridische kwalificatie
van de aansprakelijkheid derhalve met grote scherpte weer. Vgl. voor wat
betreft "third-party beneficiaries" voorts ~ 302 (1) Rest. 2d on Contracts,
waarin wordt aangegeven wanneer jegens een derde een plicht tot presteren
kan bestaan, alsmede de daarbij behorende inleidende opmerkingen. Deze
section luidt:
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"(1) Unless otherwise agreed between promisor and promisee, a
beneficiary of a promise is an intended beneficiary if recognition of
a right to performance in the beneficiary is appropriate to effectuate
the intention of the parties and either

(a) the performance of the promise will satisfy an obligation
of the promisee to pay money to the beneficiary; or

(b) the circumstances indicate that the promisee intends to
give the beneficiary the benefit of the promised perfor-
mance.

(2) (...)..

Tobriner ziet Biakanja v. Irving en Lucas v. Hamm als uitspraken die geheel
passen in zijn opvattingen over de veranderende betekenis van het contrac-
tenrech[, zoals neergelegd in zijn hiervoor in subparagraaf (a) gereleveerde
artikel over The individual and the public service enterprise in the new
industrial state 55 Calif. L. Rev. 1247 (1967). Dit blijk[ uit Arden Bovee
Heyer et al. v. Joseph Lawrence Flaig 70 CaL2d 223, 449 P.2d 161 (Supreme
Court van Californië 22 januari 1969). Daarin besliste de Supreme Court,
bij monde van Tobriner, J. - onder uitdrukkelijke verwijzing naar zijn
artikel - dat erfgenamen die, doordat de "attorney" de instructies van de
tes[atrix onjuist had uitgevoerd, minder kregen dan de tes[a[rix had
bedoeld, de "attorney" tot schadevergoeding konden aanspreken. De grond-
slag van deze aansprakelijkheid is een "tort duty", die zijn grondslag
vindt in de "relationship" tussen de erfgenamen en de "a[torney". Maar
de inhoud van de "duty" wordt mede bepaald vanuit de "con[e~ct" van de
rechtsverhouding tussen de testa[rix en de "attorney". De "duty" jegens
de erfgenamen wordt derhalve door het contract tussen de testatrix en
de "attorney" nader bepaald. Een redenering die sterk doet denken aan
de gedachte van de "qualified duty" ui[ het Engelse recht (vgl. par. 1.3
van di[ hoofdstuk).
De beslissing in Goodman v. Kennedy 556 P.2d 737, 18 Ca1.3d 335, 134
Ca1.Rp[r. 375 (Supreme Court van Californië 29 november 1976) sluit nauw
aan bij de voorgaande uitspraken. Cliënten van Kennedy, een "a[torney",
verkoch[en aan o.a. Goodman aandelen. Goodman veronderstelde da[ deze
aandelen vrij verhandelbaar zouden zijn en nie[ geregistreerd hoefden te
worden conform de voorschriften van de Securities Ac[ 1933. Deze veron-
derstelling bleek onjuist te zijn, waardoor de aandelen in waarde daalden.
Goodman verweet Kennedy dat deze diens cliënten op dit punt verkeerd
had voorgelicht. Bovendien werd Kennedy verweten dat hij de advocaat
van twee van de drie kopers in een [elefoongesprek betreffende de aande-
lentransactie niet had ingelicht over de gevolgen daarvan voor genoemde
registratieplichL De verkoop van de aandelen betrof voorts een contract
"at arm's length", dat wil zeggen dat het een overeenkomst was tussen
twee partijen die te goeder trouw me[ elkaar onderhandelden in het kader
van een gebruikelijke zakentransactie.
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Aangenomen werd dat van de zijde van Kennedy ten opzichte van Goodman
geen sprake was van "negligence". Wright, C.J. overwoog hierover (Cal.
Rptr. p. 381):

"(...), plaintiffs were not persons upon whom defendant's cGents had
any wish or obligation to confer a benefit in the transaction. Plain-
tiffs' only relationship [o the proposed transaction was that of parties
wi[h whom defendant's c6en[s might negotiate a bargain at arm's
length. Any buyers' "potential advantage" from the possible purchase
of the stock "was only a collateral consideration of the transaction"
(Biakanja v. Irving, (...)) and did not put such potential buyers into
any relationship with defendant as "intended beneficiaries" of his
clients" anticipated sales (Heyer v. Flaig, (...) 70 Ca1.2d at p. 228,
74 Ca1.Rptr. 225, 449 P.2d 161)."

Wright, C. J. baseer[ zich daarbij op een "judicial weighing of the policy
considerations for and against the imposition of liability under the circum-
stances" (t.a.p. p. 380), met name de afwegingsfactoren genoemd in Biakanja
v. Irving.
Overigens werd in casu ook geen mededelingsplicht van Kennedy aangeno-
men. Hij adviseerde slechts vertrouwelijk aan zijn cliënten en er was in
het telefoongesprek met de advocaat van twee van de kopers geen sprake
van uitdrukkelijke mededelingen. Voorts werd geconcludeerd dat er geen
sprake was van "fraud".

De Californische pendant van lunior Books:l'Aire v. Gregory (1979)

De laatste uitspraak van het Californische Supreme Court in dit verband
heeft in de literatuur heel wat los gemaakt. De feiten in J'Aire v. Gregory,
24 Cal.App.3d 799, 157 Ca1.Rptr. 407, 598 P.2d 60 (Supreme Cour[ van
Californië 13 augustus 1979) zijn verwant aan die van de Engelse Junior
Books v. Vei[chi case.
J"Aire exploiteerde op Sonoma County Airport een restaurant in een pand
dat hij van de County huurde. De verhuurder zou zorgen voor warm[evoor-
ziening en airconditioning. In 1975 sloot de "County" een aannemingscon-
tract met Gregory teneinde verbeteringen in het pand aan te brengen,
inbegrepen renovatie van de warmtevoorzienings- en airconditionssystemen,
alsmede het aanbrengen van isolatie. Het aannemingscontract voorzag er
niet in da[ de werkzaamheden voor een bepaalde datum zouden zijn
beëindigd, zodat het werk binnen redelijke termijn moest zijn uitgevoerd.
Aangezien, naar de stelling van J'Aire, de redelijke termijn werd overschre-
den, vorderde hij schadevergoeding van de aannemer, met als argument
dat hij ten aanzien van he[ aannemingscon[ract "third party beneficiary"
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was en dat hier sprake was van de "tort of negligence". In de loop van
het geding liet J'Aire de eerste grondslag valleq ofschoon deze, gegeven
de voorgaande jurisprudentie, een gcede mogelijkheid bood om de procedure
te winnen. (De advocaat van J'Aire deelde later in een interview mede
dat hij deze grondslag had laten valleq omdat "contracts were never my
strong point in law school", p. 43 van het hieronder te vermelden aztikel
van Schwartz).
Het maakt voor de uiteindelijke beslissing echter weinig uiL Weliswaar
wordt nu de voor de "tort of negligence" klassieke vraag gesteld of in
casu een "duty of care" is geschonden, maaz deze vraag wordt bevestigend
beantwoord aan de hand van de boven besproken jurisprudentie, met name
aan de hand van de afwegingsfactoren uit Biakanja v. Irving.
De Supreme Court (bij monde van Bird CJ.) concludeert (Ca1.Rptr. p. 412)
dat de vordering tcewijsbaar is, omdat

"the nexus in the present case between the injury that occurred
and respondent's conduct is extremely close".

Een redengeving die dcet denken aan de uitleg die Cardozo in Ultramares
v. Touche gaf aan zijn eigen eerdere uitspraak in Glanzer v. Shepard (beide
beslissingen zijn hierboven besproken). Ten aanzien van het gevaaz van
een cascade van schadevorderingen, die door het aanvaazden van aansprake-
lijkheid voor "economic loss" in dit soort gevallen mogelijk gemaakt zou
worden, overweegt Bird C.J. tenslotte (p. 412):

"However, the factors enumerated in Biakanja and applied in sub-
sequent cases place a limit on recovery by focussing judicial attention
on the foreseeabili[y of the injury and [he nexus between the defen-
dant's conduct and the plaintifPs injury. These factors and ordinary
principles of tort law such as proximate cause aze fully adequate to
limit recovery without the drastic consequence of an absolute rule
which bazs recovery in all such cases (...) Following these principles,
recovery for negligent interference with prospective economic advan-
tage will be limited to instances where the risk of harm is foreseeable
and is closely connec[ed with the defendant's conduct, where damages
aze not wholly speculative and the injury is not pazt of the plaintiff's
ordinary business risk".

Deze bouwrechtelijke uitspraak is scherp bekritiseerd door o.a. Sweet.
Deze spreekt, mede naar aanleiding van J'Aire v. Gregory, van een "tort
wild card", die de resultaten van een onderhandelingsproces, leidend tot
een in contracten vastgelegde rech[sverhouding tussen de bouwpazticipan[en,
doorkruist en onnodig chaos in de bouwwereld veroorzaakt (Sweet, Legal
aspects of architecture, engineering and the construction process, 1985,
p. 383 e.v.). Zie over J'Aire voorts Rabin, Tort recovery for negligently
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intlicted economic loss: a reassessment 37 Stan L.Rev. 1513 (1985), ook
opgenomen (als eerdere versie) in The law of tort, Policies and trends in
liability for damage to property and economic loss (ed. Furmston), 1986,
p. 25 e.v., onder de titel Characterisation, context and the problem of
economic loss in American tor[ law; Schwartz, Economic loss in American
tort law: the examples of J'Aire and products liability 23 San Diego L.
Rev. 37 (1986), ook (als eerdere versie) opgenomen in: The law of tort
(ed. Furmston, b.a.), p. 83 e.v.; Gauch en Sweet, Deliktshaftung fur reinen
Verm~genssch~den, in: Festschrift fur Max Keller, 1989, p. 117 e.v., waarin
genoemde auteurs het Amerikaanse recht met in het bijzonder Zwi[sers
recht vergelijken. Vooral Schwartz neemt tegenover J'Aire een nogal
kritische houding in. Hij spreekt er zelfs over (San Diego L. Rev. t.a.p.
p. 78) dat weliswaar "from a descriptive standpoint 1'Aire is important in
revealing [he vitality of [he negligence principle in American law", maar
dat "yet from a normative standpoint !'Aire likewise suggests the potential
for vacuity in the negligence principle".

rcties in de rechtspraak oplAire v. Gregory

Californische ui[spraak inzake J'Aire v. Gregory stemt in hoge mate overeen

de Engelse beslissing inzake Junior Books v. Veitchi. Zowel in J'Aire als

unior Books zijn contract en "tort" nog maar ternauwernood van elkaar te

erscheiden.

federale jurispruden[ie in de Verenigde Staten (met name de Amerikaanse

reme Court) toont een wat voorzichtiger benadering, meer in de lijn van

overwegingen van Cardozo in Ultramares Corporation v. Touche 255 N.Y.

0, 174 N.E. 441 (Court of Appeals New York 6 januari 1931). Ultramares v.

iche is hiervoor besproken als een van de oudere New Yorkse voorbeeld-

praken op het onderhavige probleemgebied.

De federale rechtspraak is, wat betreft het aanvaarden van de mogelijkheid
om "economic loss" via "tort" voor vergoeding in aanmerking te dcen
komen, terughoudender.
Dit blijkt uit State of Louisiana, ex rel. William J. Guste, Jr. Attorney
General, et al., Ventwa Trading Company Ltd., Inc., et al. v. M~V Testbank,
her engines, tackle, apparel, her owners, etc. et al., Par[enreederei M~S
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Charlotta, etc., et.al., 752 F.2d 1019 (US Court of Appeals, Sth Circuit)
("certiorari denied" 106 S.Ct. 3271, 91 L.Ed.2d 562) en Eas[ River Steamship
Corp., et. al. v. Transamerica Delaval Inc. 476 U.S. --, 106 S.Ct. 2295, 90
L.Ed.2d 865.
De M~V Testbank is een geval van "maritime tort", reden waarom de zaak
onder de rechtsmacht van de federale rechter viel. Op 22 juli 1980 had
de Testbank een aanvaring met de Sea Daniel op de Mississippi River Gulf
waterweg. Door de aanvaring en de daaruit voortvlceiende beschadiging
van de containers aan boord van de Testbank ontstond een wolk hydrobro-
mide. Enkele containers die over boord waren geslagen bleken twaalf
(Amerikaanse) ton pentachlorophenoL (PCP) [e bevat[en. De Kustwacht
van de Verenigde Staten sloot daarop de waterweg voor alle scheepvaart
tot 10 augustus 1980. In een groo[ gebied rondom het ongeluk werden de
zeevisserij en aanverwante ac[iviteiten gedurende deze periode verboden.
Een hele scala van personen en bedrijven (waaronder bootverhuurbedrijven,
visrestaurants en recreatie-vissers) sprak daarop de gedaagden (kortweg
Testbank [e ncemen) aan voor geleden schade. De Court of Appeals wees
deze vorderingen af.
Higginbotham, Circui[ Judge, baseert zich me[ name op de ratio decidendi
van Robins Dry Dock 8r. Repair Company v. George Flint (en anderen),
275 U.S. 303, 48 S.Ct. 134, 72 L.Ed. 290 (US Supreme Court 12 december
1927). Daarin overwoog Holmes J., namens de Supreme Court, naar aanlei-
ding van een schadevergoedingsvordering met betrekking to[ stilligschade
van tijdbevrachters tegen een droogdok wegens diens wanprestatie in het
contract met de eigenaar van het schip (L.Ed. p. 292):

"Their loss (te weten dat van de bevrachters, J.v.E.) arose only
through their contract with the owners - and while in[entionally to
bring about a breach of contract may give rise to a cause of action,
(...) no authority need be cited to show that, as a general rule, at
leas[, a tor[ to [he person or property of one man does no[ make
the tort-feasor liable to another merely because the injured person
was under a contract with that other, unknown to the doer of the
wrong. (...) The law does not spread i[s protection so far"

Holmes concludeerde dat (t.a.p. p. 293)

"justice does not permit [hat the pe[itioner (de droogdokmaatschappij,
J.v.E.) be charged with the full value of the loss of use unless there
is someone who has a claim to it as against the petitioner. The
respondents (de tijdbevrachters, J.v.E.) have no claim either in
contrac[ or in tor[, and they canno[ get a standing by [he suggestion
that if some one else had recovered it he would have been bound
to pay over a par[ by reason of his personal relations with the
respondents."
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Higginbotham ncemt Robins Dry Dock (F. p.1023) een "pragmatic limitation
imposed by the Court upon the tort doctrine of foreseeabilit}~'. Deze
pragmatische beperking is gewenst en nodig en is voorts in het belang
van de zeehandel. Deze heeft behcefte aan "uniform rules of conduct",
zoals de "Robins Dry Dock"-regel.
Gee, Circui[ Judge, grondt zijn afwijzing van de vordering op de

"thesis that the dispute-resolution systems of courts are poorly
equipped to manage disasters of such magnitude and that we should
be wary of adopting rules of decision which, as would that contended
for by the dissent (hierna te bespreken, J.v.E.), encourage the drawing
of their broader aspects before us" (t.a.p. p. 1032).

Wílliams, Circuit Judge, wijst er overigens uitdrukkelijk op dat de beslissing
van de Court of Appeal om de schadevordering niet toe te wijzen niet
betekent dat dergelijke schade nooit voor vergoeding in aanmerking komt.
Zij het, dat het dan zal gaan om uitzonderlijke gevallen.
Wisdom, Circuit Judge, geeft een bceiende "dissenting opinion", waar Higgin-
botham in het hiervoor weergegeven citaat al naar verwees. Zijns inziens
kan het gevaar van een cascade van schadevorderingen worden afgewend
door hantering van de aansprakelijkheidsbeperkende leerstukken "proximate
cause", "foreseeabilit}~' en het door eiser mceten aantonen van "particular
damage that distinguishes him from the general population." (Zie in gelijke
zin, Bird C.J. in J"Aire v. Gregory, hierboven besproken)
Het is duidelijk dat de Court of Appeals voor een "bright line test" kiest
en niet voor een meer casuïstische benadering. Angst voor een grote
toevloed van schadevorderingen staat daarbij, hoe de rechters hun argumen-
tatie ook inkleden, op de voorgrond (Vgl. het uit de Engelse rechtspraak
bekende "floodgates" argument).
Ook de Supreme Court van de Verenigde Staten heeft zich inmiddels (1986)
uitgesproken voor een "bright line test" in East River Steamship Corp.,
et al., v. Transamerica Delaval Inc., 476 U.S. --, 106 S.Ct. 2295, 90 L.Ed.2d
865.
Seatrain Shipbuilding (een volledige dochter van Seatrain Lines) kreeg
van vier andere dochters van Seatrain Lines de opdracht om voor ieder
van hen een supertanker te bouwen. Voor het ontwerp, he[ maken en het
tcezien op het plaatsen van de turbines werd een contract gesloten met
Transamerica Delaval. Nadat ieder schip gereed was gekomen werd de
eigendom door de opdrachtgevende dochter van Seatrain Lines overgedragen
aan een zogenaamde "trust company" als trustee voor de eigenaar. Deze
"trust compan}~ vervrachtte voor 20-22 jaar de in trust gegeven schepen
aan weer een andere volledige dochter van Seatrain Lines, van wie East
River Steamship er één was. Iedere bevrachter nam op zich om de repara-
tiekosten aan het schip te voldcen.
De twbines bleken een ontwerpfout te vertonen, welke door Delaval werd
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hersteld. Bovendien bleek in het laatst afgeleverde schip de achter veilig-
heidsklep tussen de hoge druk en lage druk twbines achterstevoren te zijn
geïnstalleerd. Daardoor kon stoom de lage druk twbine binnenkomen, met
als gevolg dat deze al gedurende de eerste reis van het schip schade
opliep.
In deze procedure vorderden de bevrachters schade bestaande uit betaalde
reparatiekosten en verminderde inkomsten (stilligschade) op grond van
"tort". Seatrain Lines en Seatrain Shipbuilding konden geen vordering uii
contract meer instellen, nu deze verjaard was). Omdat het hier, evenals
in de Testbank-zaak, om "admiralty law" gaat, kreeg de US Supreme Court
de mogelijkheid om een beslissing te geven over de vergcedbaarheid van
"economic loss", in een geval dat de vordering is gebaseerd op "tort" en
het verlies is veroorzaakt door schade aan het produkt zelf. Het betrof
hier derhalve zuivere vermogensschade.
De beslissing van de Supreme Court werd verwoord door Blackmun J. Deze
baseert zich in zijn "opinion" heel nadrukkelijk op de aazd van de schade
en de aard van de aansprakelijkheid. Hij begint met de volgende algemene
opmerkingen over produktaansprakelijkheid (L.Ed. p. 874):

"Products liability grew out of a public policy judgment that people
need more protection from dangerous products than is afforded by
the law of wazranty. (...) It is clear, however, that if [his development
were allowed to progress too faz, contract law would drown in a
sea of tort. See G. Gilmore, The Death ofContract 87-94 (1974). We
must determine whether a commercial product injwing itself is the
kind of harm against which public policy requires manufactwers to
protect, independent of any contractual obligation."

Waarna hij vervolgt (ibid.):

"The paradigmatic products-liability action is one where a product
"reasonably certain to place life and limb in peril," distributed without
reinspection, causes bodily injury. See, e. g., MacPherson v Buick
Motor Co. 217 NY 382, 389, 111 NE 1050, 1053 (1916). The manufac-
twer is liable whether or not it is negligent because "public policy
demands that responsibility be fixed wherever i[ will most effectively
reduce the hazards to life and health inherent in defective products
that reach the mazket"(Escola v Coca Cola Bottling Co. 24 CAI
2d, at 463, 150 P2d at 441(concurring opinion)"

Daazna stelt hij de vraag naar de vergcedbaarheid van de in casu geleden
schade aan de orde (p. 875):

"Obviously, damage to a product itself has certain attributes of a
products-liability claim. But the injury suffered - the failwe of the
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product to function properly - is the essence of a warranty action,
through which a contracting party can seek to recoup the benefit
of i[s bargain."

Blackmun, J. onderscheidt vervolgens in de nie[-admiralty jurisprudentie
3 stromingen me[ betrekking tot vergceding van schade als waarvan hier
sprake is. (1) Niet-vergoedbaarheid (meerderheid), (2) wel-vergoedbaarheid
(minderheid) en (3) een tussenstandpunt: vergcedbaarheid, indien niet louter
sprake is van [eleurgestelde verwachtingen, mede gelet op he[ soort risico
dat de eigenaar~gebruiker van het produkt loopt, in geval dit gebrekkig
is. Blackmun (t.a.p. p. 876~7), concludeert vervolgens dat het tussenstand-
punt te vaag is "to enable manufacturers easily to structure their business
behaviour" en da[ het minderheidsstandpun[

"fails to account for the need to keep products liability and contract
law in separate spheres and to maintain a realis[ic limita[ion on
damages."

Schadevergoeding in het type geval als hier aan de orde dient derhalve
te worden afgewezen:

"Excercising traditional discretion in admiralty (...) we (...) hold that
a manufacturer in a commercial relationship has no duty under either
a negligence or strict produc[s-liability theory to prevent a product
from injuring itself."

Waaraan in een noot wordt toegevoegd:

"We do not reach the issue whether a tort cause of action can ever
be stated in admiralty when the only damages sought are economic.
Cf. Ultramares Corp. v Touche ( ...). Bu[ see Robins Dry Dock 8c Repair
Co. v flint (...). "

Blackmun, J. geeft vervolgens nog aan waaruit, naar de mening van de
Supreme Court, in dit type gevallen de grote meerwaarde van het contrac-
tenrecht bes[aa[, in vergelijking met het "tor[" recht. Deze meerwaarde
is, kort samengevat, vooral gelegen in de mogelijkheid om aantal en grootte
van schadeclaims binnen hanteerbare grenzen te houden. Overigens bedoelt
Blackmun, J. met contractenrecht vooral "warranty law"; zie over "warran-
ties" hetgeen ik daarover eerder in dez~e paragraaf opmerkte.

De US Supreme Court houdt, zo kan op grond van East River Steamship Corp.,

et. al. v. Transamerica Delaval Inc. 476 U.S. --, 106 S.C[. 2295, 90 L.Ed.2d 865
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worden geconcludeerd, vanuit de beleidsoverweging dat schadeclaims beheersbaar

dienen te blijven, in beginsel vast aan een strikte scheiding tussen contract

en "tort". Deze beslissing is echter uitdrukkelijk beperkt to[ produktaansprake-

lijkheid in een geval waar het produkt gekocht is in een commerciële transactie,

waarbij - zo veronderstelt de Supreme Court - in het algemeen geen grote

ongelijkheid van onderhandelingspositie zal bestaan en daarom partijen zelf

het beste tot een onderlinge risicoverdeling kunnen komen.

Eas[ River Steamship v. Transamerica Delaval rcept bij mij voor[s, mede
in het licht van de Californische jurisprudentie op di[ punt, enkele vragen
op. Deze hebben betrekking op de drie uitgangspunten van de uitspraak:
(a) de gelijkheid van onderhandelingspositie tussen deelnemers aan het
handelsverkeer, (b) de onbeheersbaarheid van schadevorderingen in "tort"
en (c) de contractuele aard van de aansprakelijkheid.
Ten aanzien van de stelling over de onderhandelingspositie, vraag ik mij
af, of deze in haar algemeenheid niet te ver gaat. Ik kan mij ook in het
zakenverkeer heel goed voors[ellen dat er een, min of ineer aanzienlijke,
ongelijke onderhandelingspositie bestaat. Denk bijvoorbeeld aan de positie
van een detaillist tegenover een grossier die oligopolis[ is. Dat het contract
hier, om reden van de gelijke onderhandelingspositíe, het geëigende middel
zou zijn waarmee de betrokkenen zelf hun risico's kunnen verdelen is dus
bepaald geen bij voorbaat juiste vooronderstelling. Maar, nog afgezien
daarvan, stel ik mij de vraag of het gegeven beleidsuitgangspunt (beheers-
baarheid van schadevorderingen) inderdaad niet verwezenlijkt kan worden
"in tort". Het lijkt mij dat, bij voorbeeld, via de causaliteit wel degelijk
aan vorderingen paal en perk kan worden gesteld (Vgl. de "dissenting
opinion" van Wisdom, Circuit Judge, in de Testbank-zaak en de "opinion"
van Bird, C.J. in J'Aire v. Gregory).
Het bercep op de "aard van de aansprakelijkheid" (contractueel of delic-
tueel), ten slotte, is weinigzeggend. Wat de aard van de aansprakelijkheid
in casu is staat immers juist ter discussie. Wanneer Blackmun, J. in dit
verband (p. 877) opmerkt dat "[t]hus, both the nature of the injury and
[he resulting damages indicate it is more natuTal (mijn cursivering, J.v.E.)
to think of injury to a product itself in terms of warrant}" (contract
derhalve) heeft dit voor mij nauwelijks overtuigingskracht. De vraag naar
de aard van de aansprakelijkheid is overigens zeker de moeite waard om
gesteld te worden, maar het belang van die vraag is in sterke mate
afhankelijk van de methode waarmee zij wordt beantwoord. Een louter
mechanische beantwoording aan de hand van de van oudsher overgeleverde
rechtscategorieën maakt de vraag tot een overbodige. Een beantwoording
echter aan de hand van "policy weighing factors" kan zicht geven op een
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nieuw perspectief, dat niet noodzakelijk hetzij contractueel, hetzij delictueel
van aard hceft te zijn (Vgl. de afwegingsfactoren in Biakanja v. Irving,
boven besproken).

Ter afsluiting van deze paragraaf wil ik nog een uitspraak van de New Jersey

Supreme Court vermelden, die tegen de richting van de hoogste federale recht-

spraak in gaat en aansluit bij de eerder besproken Californische jurisprudentie.

In H. Rosenblum Inc. (en anderen) v. Jack F. Adler (en anderen, partners in

Touche Ross 8t Co.) 93 NJ. 324, 461 A.2d 138 (Supreme Court van New Jersey

9 juni 1983) werd een accountant op grond van "tort" aansprakelijk geacht

tegenover derden die hadden vertrouwd op door hem opgestelde jaarcijfers en

daaz nu schade door leden, toen deze onjuist bleken.

De New Jersey Supreme Court besliste in Rosenblum v. Adler dat een
accountant op grond van "negligence" aansprakelijk isjegens degenen die
voor hem voorzienbaar, in het kader van het normale zakenverkeer van
zijn cliënt, op zijn accountantsverklaring vertrouwen en daardoor schade
lijden.
Rosenblum had zijn ondernemingen verkocht aan Giant, een grootwinkelbe-
drijf. De betaling vond plaats in aandelen van Giant. Daazbij vertrouwde
Rosenblum op de accountantsverklaringen van Touche en op de door hem
gecontroleerde jaarrekening van Giant, inhoudend dat Giant een goed
lopende en gezonde onderneming was. De overnametransactie werd gesloten
op 12 juni 1972. Begin 1973 bleek dat de bcekhouding van Giant vervalst
was. De handel in aandelen Giant op de Amerikaanse beurs werd geschorst
en niet meer hervat. Touche trok daazop zijn accountsverklaring voor
het jaar 1971~2 (waaromtrent de Securities and Exchange Commission een
tuchtrechtelijke maatregel jegens Touche had genomen) weer in. Giant
failleerde uiteindelijk. De aandelen waren waardeloos geworden. Bij monde
van Schreiber J. komt de Supreme Court langs de volgende weg tot zijn
hierboven weergegeven conclusie. Allereerst wordt ingegaan op Ultramazes
v. Touche en ~ 552 Rest. 2d on Torts. Voor Ultramares v. Touche verwijs
ik naaz mijn bespreking hierboven. ~ 552 Rest. 2d on Torts bepaalt, dat
sommige derden die tot hun nadeel hebben vertrouwd op onjuiste informatie
gegeven aan een ander, de informatieverstrekker kunnen aanspreken voor
schadevergoeding.
Schreiber, J. overweegt daarna (A, t.a.p. p. 145):

"Both Ultramares and the Restatement demand a relationship between
the relying third party and the auditor. Unless some policy considera-
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tions warrant otherwise, privity should not be, and is not, a salutary
predicate to prevent recovery. Generally, within the outer limits
fixed by the court as a matter of law, the reasonably foreseeable
consequences of the negligent act define the duty and should be
actionable."

Vervolgens wordt gewezen op de wettelijke aansprakenlijkheid tegenover
derden die op accountants rust krachtens de Securities Act 1933 (15
U.S.CA. ~ 77k) en de Securities Exchange Act 1934 (15 U.S.CA. ~ 78r).
Ook wordt het gevaar van te grote aansprakelijkheid onder ogen gezien.
Overwogen wordt onder meer (p. 152):

'The extent of financial exposure has certain built-in limits. The
plaintiffs would have to establish that they received the audited
statements from the company pursuant to a proper company purpose,
that they, in accordance with that purpose, relied on the statements
and that the misstatements therin were due to the auditor's negligence
and were a proxima[e cause of the plaintiffs damage. The injured
party would be limited to recovery of actual losses due to reliance
on the misstatement." (Noten weggelaten, J.v.E.)

Waarna in dit verband nog een verwijzing volgt naar Hedley Byrne [1964]
AC 54, waarin een exoneratieclausule uiteindelijk aansprakelijkheid afsneed,
en naar JEB Fasteners L[d. v. Marks, Bloom 8c Ca [1981] 3 All ER 289,
uitmondend in de conclusie (p. 153):

"When the independent auditor furnishes an opinion with no limitation
in the certificate as to whom the company may disseminate the
financial statements, he has a duty to all those whom that auditor
should reasonably foresee as recipients from the company of the
statements for its proper business purposes, provided that the reci-
pients rely on the statements pursuant to those business purposes.
(In een noot wordt voor deze beslissing een beroep gedaan op JEB
Fasteners, b.a., J.v.E.) The principle that we have adopted applies
by its terms only to those foreseeable users who receive the audited
statements from the business entity for a proper business purpose
to intluence a business decision of the user, the audit having been
made for that business entity."

Na het voorgaande is mijns inziens maar één conclusie gewettigd. In het

Amerikaanse recht vormen contract en "tort" bepaald geen strikt gescheiden

bronnen van gehoudenheden. Nog sterker dan in het Nederlandse en het Engelse

recht lijk[ het er hier op dat het klassieke con[ractenrecht onvoldcende houvast
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biedt voor een adequate juridische analyse van hedendaagse sociaal-economische

ontwikkelingen. Daarbij dient - wellicht, zie East River Steamship Corp., et

al., v. Transamerica Delaval Inc. 476 US --, 90 L.Ed.2d 865, 106 S.Ct. 2295-

een uitzondering te worden gemaakt voor bepaalde transacties in het handels-

verkeer tussen ondernemingen.

Het Amerikaanse rech[ verschilt daarbij in zoverre van het Engelse (en, in

mindere mate, van het Nederlandse) recht, dat Amerikaanse rechters niet

terugschrikken voor het formuleren van open normen, die zij dan vervolgens

nader bepalen me[ behulp van "policy weighing factors". Enerzijds is er derhalve,

wat de begripsvorming betreft, een duidelijke tendens naar abstractie en komt,
in plaats van contract en "tort" steeds sterker de "relation" tussen betrokkenen

centraal te staan. Maar anderzijds wordt deze abstractie hanteerbaar gemaakt

door afwegingsfactoren te formuleren, die vanuit he[ concrete geval worden

ontwikkeld. Men abstraheert, anders gezegd, van de feiten om aan de feiten

recht te kunnen dcen in het afwegingsproces van aandachtspunten. Abstraheren

om later [e kunnen concretiseren.

2.4. "Unconscionabilit~

De opkomst van standaardcon[racten en het gebruik van algemene voorwaar-

den heeft ook in het Amerikaanse recht de vraag opgercepen of, gegeven de

wijze van totstandkoming van dit type contracten en de vaak eenzijdig geredi-

geerde inhoud daarvan, een inhoudelijke tcetsing van het contract door de

rechter niet op haar plaats zou zijn.

De Amerikaanse rechter hanteerde daartce verschillende methoden. Zo nam
hij soms aan dat een clausule geen deel van een contrac[ vormde, omdat
een gemiddelde wederpartij onder deze oms[andigheden een dergelijke
clausule niet hcefde te verwach[en (Zie in dit verband ~ 211 Rest. 2d on
Contracts, met name subsection 3).
Een voorbeeld van een dergelijke clausule is een exoneratieclausule op de
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rugzijde van een on[vangstbewijs van in bewaring gegeven gcederen.
Een andere [echniek is uitleg van bedingen "contra proferentem" (vgl. ~
206 Rest. 2d on Contracts), en tenslotte tcetsing van de inhoud van een
beding aan "pubGc policy" (vgl. ~ 178 Rest. 2d on Contracts). Zie omtrent
het vorenstaande Farnsworth, Contracts, p. 293 e.v.

Een goed voorbeeld van de wijze waarop Amerikaanse rechters dit probleem

benaderen vormt de hierboven (par. 2.3) al aan de orde gestelde uitspraak inzake

Henningsen v. Bloomfield Motors 32 NJ. 358,161 A2d 69, 75 A.L.R.2d 1(Supreme

Court van New Jersey 9 mei 1960).

Kort herhaald komt de casus van Henningsen v. Bloomfield Motors hierop
neer dat Henningsen een auto had gekocht van Bloomfield Motors. Zijn
vrouw kreeg, door een gebrek in de auto, een ongeluk. Henningsen sprak
daarop zowel de dealer als de fabrikant aan, die zich beiden verweerden
met o.a. een bercep op een exonera[ieclausule. Dit bercep werd door de
New Jersey Supreme Court verworpen. Francis, J. stelt zich daarbij de
volgende vraag (A.L.R. t.a.p. p. 21):

"(...) what effect should be given to the express warranty in question
which seeks to limit [he manufacturer's liability to replacement of
defective parts, and which disclaims all other warranties, express or
implied? In assessing its significance we must keep in mind the general
principle that, in the absence of fraud, one who does not choose to
read a contract before signing it cannot later relieve himself of its
burdens. (...) And in applying that principle, the basic tene[ of
freedom of competent parties to contract is a factor of unportance.
But in the framework of modern commercial life and business prac-
tices, such rules cannot be applied on a strict, doctrinal basis. The
conflic[ing interests of the buyer and seller mus[ be evaluated
realistically and justly, giving due weight to the social poGcy evinced
by the Uniform Sales Act (een van de voorlopers van de U.C.C.,
J.v.E.), the progressive decisions of the courts engaged in administe-
ring it, the mass production methods of manufacture and distribution
to [he public, and the bargaining position occupied by the ordinary
consumer in such an economy. This history of the law shows that
legal doctrines, as first expounded, often prove to be inadequate
under the impact of later experience. In such case, the need for
justice has stunulated the necessary qualifications or adjustments."

Hij concludeert dat er tussen Henningsen enerzijds en de fabrikant van de
auto anderzijds een duidelijk onevenwichtige onderhandelingspositie bestaat,
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[e meer daar het hier een standaardcontract van de Automobile Manufac-
turers Association betrof, waarvan de leden bijna volledig de automarkt
in de Verenigde Siaten beheersen. De consument heeft derhalve geen
werkelijke keuze ó f onderhandelingsvrijheid ten aanzien van o.a. de
onderhavige clausule. Daardoor kon de fabrikant de in het objectieve
recht ter bescherming van de koper ontwikkelde "warranties" omvormen
tot een bescherming van zichzelf. Zo had in dit geval de fabrikant door
middel van een beperkte "express warranty", waarbij óij zich verplichtte
defecte onderdelen te vervangen, alle "implied warranties" uitgesloten.
Gegeven de wijze waarop de clausule [ot stand was gekomen, alsmede de
inhoud daarvan, acht Francis, J. het beding strijdig met "public policy"
(t.a.p. p. 31~2). Hij overweegt:

"True, [he Sales Act authorizes agreements between buyer and seller
qualifying the warranty obligations. But quite obviously the Legislature
contemplated lawful stipulations (which are determined by the circum-
stances of a particular case) arrived at freely by parties of relatively
equal bargaining strength. The lawmakers did not authorize the
automobile manufacturer to use its grosslly disproportionate bargaining
power to relieve itself from liability and to impose on the ordinary
buyer, who in effect has no real freedom of choice, the grave danger
of injury to himself and o[hers that attends the sale of such a
dangerous instrumentality as a defectively made automobile. In the
framework of this case, illuminated as it is by the facts and the
many decisions noted, we are of the opinion that Chrysler's attempted
disclaimer of an implied warranty of inerchantability and of the
obligations arising therefrom is so inunical to [he public good as to
compel an adjudication of its invalidity."

Henningsen v. Bloomfield Motors drukt de gedachte uit dat de wijze van tot-

standkoming van een contract, tezamen met de bezwarende inhoud daarvan, de

overeenkomst in rechte aantastbaar kan maken. He[ is deze gedachte die de

grondslag heeft gevormd voor de ontwikkeling van een algemene doctrine ter

toetsing van de verbindende kracht van overeenkomsten, genaamd "unconscion-

ability". "Unconscioaability" vindt, zoals de naam al uitdrukt, historisch zijn

grondslag in "Equity".

Vrceg men om "equitable reGef" (dat wil zeggen: stelde men een vordering
in die naar Common Law niet mogelijk was) dan werd met een grote mate
van beoordelingsvrijheid bezien of een dergelijke vordering kon worden
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tcegewezen. Zou tcewijzing van de vordering tot een "unconscionable"
resultaat leiden dan volgde afwijzing. Deze typische "Equity" benadering
van een ingestelde vordering is, als gezegd, de historische basis voor de
"unconscionabiGty" doctrine.
Met name de opneming van "unconscionability" als grond voor aan[as[baar-
heid van een koopcon[ract in ~ 2-302 U.C.C. is voor de ontwikkeling van
het leerstuk van groot belang geweest. Deze section luidt:

"(1) If the court as a matter of law finds the contract or any clause
of the con[ract to have been unconscionable at the time it was made
the court may refuse to enforce the contract, or it may enforce
the remainder of the contract without the unconscionable clause, or
it may so limit the application of any unconscionable clause as to
avoid any unconscionable result.
(2) When it is claimed or appears to the court [hat the contract or
any clause thereof may be unconscionable the parties shall be afforded
a reasonable opportunity to present evidence as to its commercial
setting, purpose and effect to aid the court in making the determina-
tion."

Thans is "unconscionability" ook als algemene aantastingsgrond van een
contract opgenomen in ~ 208 Rest. 2d on Contracts. Zie voor een algemene
bespreking van "unconscionability" Calamari en Perillo, Contracts, p. 397
e.v.; Farnsworth, Contracts, p. 302 e.v. De geschiedenis van ~ 2-302 U.C.C.
wordt in een uiterst kritisch en, ten aanzien van "unconscionabilit~' als
algemeen leerstuk, zeer afwijzend artikel besproken door Leff, Unconsciona-
bility and the code: the emperor's clause 115 U. Pa. L. Rev. 485 (1967).

Ten aanzien van "unconscionability" worden twee aspecten onderscheiden, te

weten "procedural" en "substan[ive unconscionability" "Procedural unconscionabili-

ty" betreft de wijze waarop een contract tot stand komt, terwijl "substantive

unconscionability" de inhoud van een contract betref[.

Dit onderscheid, geïntroduceerd door Leff in zijn boven aangehaald artikel,
wordt thans vrij algemeen gevolgd. Men kan het ook terugvinden in de
"Comment" bij ~ 2-302:

MThe principle is one of the prevention of oppression and unfair
surprise (cf. Campbell Soup Co. v. Wentz, 172 F.2d 80, 3d Cir. 1948)
and not of dis[urbance of alloca[ion of risks because of superior
bargaining power."
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Of dit laats[e overigens als zodanig - ook thans nog - juist is, is zeer
de vraag. Waarschijnlijk is bedceld dat een ongelijke onderhandelingspositie
op zich onvoldoende grond is om een contract als ongeldig te beschouwen.
Daartce is inderdaad meer nodig, namelijk dat de inhoud van de overeen-
komst voor een van de partijen te bezwarend is. Met dien verstande
echter dat alleen al de omstandigheid dat een contract is gesloten op,
bij voorbeeld, een "take i[, or leave it" basis, op zich reeds tot een meer
kritische benadering van de inhoud van een contract leidt.
Meer algemeen kan men zeggen dat in die gevallen een kritische houding
ten aanzien van de contractsinhoud zal ontstaan, waar de wijze van
totstandkomen van de overeenkomst niet voldcet aan de vooronderstellingen
van het klassieke contractenrecht. In geval dit laatste zich voordoet wordt
niet langer a priori voldaan aan de waarborgen voor een evenwichtige en
doordachte inhoud. Deze waarborgfunctie wordt dan overgenomen door een
maatstaf die word[ ingeschakeld doorda[ partijen contracteren, namelijk
de goede trouw óf "unconscionibality". Het gevaar dat daarbij in een
leerstuk als "unconscionability" schuilt is dat het zo abstract is, dat het
in wezen géén maatstaf vorm[. Dit gevaar kan worden afgewend door de
formulering van afwegingsfactoren, waardoor de abstractie geen nietszeggen-
de leegte is, maar ruimte schept om op een casus gerichte wijze tot een
verantwoorde inhoudstcetsing te komen. De U.C.C. zelf verschaft op dit
punt geen aanwijzingen, terwijl de Amerikaanse rechtspraak hier, naar
mijn opvatting, enigszins in gebreke is gebleven. Ik zal dit laatste hierna
adstrueren aan de hand van een viertal uitspraken. De Uniform Consumer
Sales Practices Ac[ (afgekort: U.S.PA.) bevat daarentegen wel aanwijzingen
voor de invulling van de daarin opgenomen, met de U.C.C. vergelijkbare,
open norm "unconscionability". ~ 4 U.S.PA. tuidt:

"(a) An unconscionable ac[ or practice by a supplier in connection
with a consumer transaction violates this Act whether it occurs
before, during, or after the transaction.
(b) The unconscionability of an act or practice is a question of law
for the court. If it is claimed or appears to the court that an act
or practice may be unconscionable, [he parties shall be given a
reasonable opportunity to present evidence as to its setting, purpose,
and effect to aid the court in making the determination.
(c) In determining whether an act or practice is unconscionable,
the court shall consider circumstances such as the following of which
the supplier knew or had reason to know:
(1) that he took advantage of the inability of the consumer reason-

ably to protect his interests because of his physical infirmity,
ignorance, illiteracy, inability to understand the language of
an agreemen[, or similar factors;

(2) that when the consumer transaction was en[ered into the price
grossly exceeded the price at which similar property or services
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were readily obtainable in similar transac[ion by like consumers;
(3) that when the consumer transaction was entered into the

consumer was unable to receive a substantial benefi[ from the
subject of the transaction;

(4) that when [he consumer transaction was entered in[o there was
no reasonable probability of payment of [he obligation in full
by the consumer;

(S) that the transaction he induced the consumer to enter into was
excessively one-sided in favor of the suppGer; or

(6) that he made a misleading statement of opinion on which ihe
consumer was likely to rely to his detriment."

De zojuist aangehaalde afwegingsfactoren kunnen worden samengevat onder
vier trefwoorden: verwachtingen (zowel van de verkoper, als de koper),
vertrouwen (van de koper op een mededeling door de verkoper), voordeel
(zowel voor de verkoper als de koper) en nadeel (voor de koper die bij
voorbeeld vertrouwt op de misleidende mededeling). N.B.: Opvallend is
het verschil tussen de U.C.C. en de U.S.PA. wat betreft het tijdstip waarop
beoordeeld moet worden of "unconscionabilit}~ aanwezig is; in de U.C.C.
is di[ het moment van contractsluiting, in de U.S.PA. daarentegen is geen
vast tijdsmomen[ aangegeven.
Het is overigens juist de openheid van de "unconscionability" doctrine die
de afwijzende houding van Leff veroorzaakt. Deze openheid leidt er zijns
inziens tce dat rechters hun beslissingen niet meer echt beargumenteren;
men kan in de open norm vluchten. (zie zijn bovenaangehaald artikel,
vooral p. SS8~9; vgl. hierover ook White en Summers, Uniform Commercial
Code, 1980, p. 1S1). Dit is, op zichzelf beschouwd, weliswaar juist: een
open norm biedt de mogelijkheid om zonder grondige argumentatie een
beslissing te nemen. Maar daarmee is bepaald nog niet gezegd dat het
om die reden ook al[ijd zo zal gebeuren.

"Unconscionability" is een doctrine die van oudsher bekende leerstukken ter

beoordeling van de rechtsgeldigheid van de overeenkomst onverlet laat.

De klassieke leerstukken zoals "fraud", "duress" en "public policy", kunnen
in sommige gevallen hun traditionele functie van bewaker van de grondsla-
gen van het klassieke contract niet meer volledig vervullen. Ik merkte dit
reeds op. Het gaat dan om gevallen waar, door de wijze van totstandkoming
van het contract, niet meer voldaan wordt aan de voorwaarden van dit
klassieke contract. Het ontbreken van bij voorbeeld "fraud" (bedrog) en
andere wilsgebreken wil in een dergelijke situatie bepaald nog niet zeggen
dat het contract dus een evenwichtige inhoud heeft. "Unconscionabilit}~'
fungeert hier als extra bewaker van de contractsinhoud. Dit aspect van
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"unconscionabili[y" drukt Leff soms wat naar de achtergrond, door te stellen
dat dit leerstuk betrekking heeft op "quasi fraud" etc. (zie Leff, ibid. p.
488). Het lijkt daardoor alsof we ons nog midden in het klassieke contrac-
tenrecht bevinden, terwijl dit juist niet meer het geval is. In het klassieke
contractenrecht, immers, vindt nauwelijks of geen inhoudelijke beoordeling
van de contractsinhoud plaats. " Unconscionabilit}~ heeft nu juist als functie
deze contractsinhoud wel aan een oordeel te onderwerpen.
Zie in dit verband ook Fort, Understanding "unconscionability": Defming
[he principle 9 Loy. U. Chi. L.J. 765. 765 (1978), vooral p. 799 e.v.

Ter afsluiting van deze paragraaf en ter adstructie wil ik vier gevallen bespre-

ken, die als gemeenschappelijk kenmerk hebben dat zij betrekking hebben op

standaardcontracten (algemene voorwaarden). In het eerste geval gaat he[ om

"overall imbalance". In de andere drie om individuele clausules die "unconscion-

able" waren.

In Campbell Soup Co. v. Wentz (172 F. 2d 80, U.S. Court of Appeals, 3rd
Circuit, 23 december 1948) had Wentz bij contract van 21 juni 1947 zijn
oogst Chantenay wortels verkocht aan Campbell Soup voor de prijs van
á23 [ot S30 per ton. In januari 1948 was de prijs per ton voor deze wortels
á90 en bestond er een grote schaarste aan deze wortels. Wentz weigerde
daarop aan Campbell Soup te leveren en verkocht een gedeelte van de oogst
aan zijn buurman Lojeski, die de wortels weer op de open markt aan o.a.
Campbell Soup verkocht. Toen Campbell Soup vermoedde wat er aan de hand
was, vorderde zij nakoming van Wentz ("specific performance", een "equit-
able remedy"). Deze vordering werd afgewezen, omdat het contract eenzijdig
in het voordeel was van Campbell Soup. De overeenkomst kwam er namelijk
op neer dat Wentz ten aanzien van de verkochte wortels volledig afhanke-
lijk was geworden van Campbell Soup. Kon Campbell Soup de wortels, bij
voorbeeld niet afnemen, dan mocht Wentz deze pas verkopen met toestem-
ming van Campbell. Vooral dit laatste was, volgens de Court of Appeals
"carrying a good joke too far". Goodrich, Circuit Judge, concludeerde om
die reden (F.2d t.a.p. p. 83):

"We think it is too hard a bargain and too one-sided an agreement
to entitle the plaintiff to relief in a court of conscience."

Overigens houdt de afwijzing van de vordering alleen in dat "specific
performance" als "equitable remedy" niet mogelijk is. Het contract blijft
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echter in stand, zodat schadevergceding (een "remedy at - common - law")
mogelijk blijft.
In American Home Improvement v. MacIver (201 A. 2d 889, Supreme Court
New Hampshire 1 juli 1964) ging het om een contract met be[rekking tot
woningverbetering. MacIver had aanAmerican HomeImprovemen[ opdracht
gegeven enkele werkzaamheden aan zijn huis te verrichten. De werkzaamhe-
den zouden worden gefmancierd door middel van een persoonlijke lening
door een "fmance corporation". De aanvraag voor deze lening werd getekend
tegelijk met het contract tot woningverbetering. Kort nadat de persoonlijke
lening was gcedgekeurd, op een moment dat American Home Improvement
nog slechts een te verwaarlozen hceveelheid werk had verricht, gaf MacIver
opdracht de werkzaamheden te staken. De Supreme Court van New
Hampshire stelde vast dat de [cegezegde gcederen en diensten een waarde
hadden van 5959, de commissie 5800 bedrceg, terwijl de ter zake van de
lening te betalen rente en kosten 5809.60 beliepen. Onder andere op grond
van "unconscionabilit}~ nam de Supreme Court aan dat American Home
Improvement in casu geen vordering tot schadevergoeding wegens wanpres-
[atie kon instellen: de waarde van de gcederen en diensten stonden in
een wanverhouding tot het te betalen bedrag aan commissie én rente en
kosten.
In Williams v. Walker-Thomas Furniture Company (350 F. 2d 445, U.S.
Court of Appeals, District of Columbia Circuit 11 augustus 1965) had
Williams vanWalker-Thomas gcederen gekocht op afbetaling. Op het moment
van de laatste aankoop (een stereo-installatie, welke ~514.95 kostte) stond
ten nadele van Williams nog een saldo open van á164. Kort na de laatste
aankoop bleek Williams niet langer in staat de afbetalingen te voldoen,
waarop Walker-Thomas alle gekochte gcederen terugvorderde. Grondslag
daarvoor was een clausule in he[ afbetalingscontract. Deze clausule kwam
er, kort gezegd, op neer dat de afbetalingen werden toegerekend op iedere
nog uitstaande lening. Tot het moment dat iedere lening in haar geheel
was afgelost konden, in geval van wanbetaling, alle nog niet volledig
betaalde gcederen worden teruggevorderd. De vraag was of deze clausule
geldig was. Bij de beantwoording daarvan was van belang dat de verkoper
wist dat Williams een bijstandsuitkering kreeg van á218 per maand, waarvan
niet alleen zijzelf, maar ook haar zeven kinderen mcesten leven. Ook was
van belang dat het Congres, als wetgever voor he[ District of Columbia,
de U.C.C. had aanvaard. Hcewel dit stuk wetgeving in casu niet van
[cepassing was, werd aan de aanvaarding ervan, door de U.S. Court of
Appeals veel waarde gehecht. Skelly Wright, Circuit Judge, overwoog
namens de meerderheid onder andere (F. t.a.p. p. 449~50):

"Unconscionability has generally been recognized to include an absence
of ineaningful choice on the part of one of the parties together with
contract terms which are unreasonably favorable to the other party.
Whether a meaningful choice is present in a particular case can only

236



be determined by consideration of all the circumstances surrounding
the transaction. In many cases the meaningfulness of the choice is
negated by a gross inequality of bazgaining power. The manner in
which the contract was entered is also relevant to this consideration.
Did each party to the contract, considering his obvious education
or lack of it, have a reasonable opportunity to understand the terms
of the contract, or were the important terms hidden in a maze of
fine prin[ and minimized by deceptive sales practices? Ordinarily,
one who signs an agreement without full knowledge of its terms
might be held to assume the risks that he has entered a one-sided
bargain. But when a party of little bazgaining power, and hence little
real choice, signs a commercially unreasonable contract with little
or no knowledge of its [erms, it is hardly likely that his consent,
or even an objective manifestation of his consent, was ever given
to all the terms. In such a case the usual rule that the terms of
the agreement aze not to be questioned should be abandoned and
the court should consider whether the terms of the contract aze so
unfair that enforcement should be withheld." (Vcetnoten weggelaten)

Deze "test" ncemt hij: "not simple, nor can it be mechanically applied".
Omdat de lagere (feiten-) rechter de mogelijkheid van "unconscionability"
niet onder ogen had gezien, werd de zaak daarnaar terugverwezen.
Weaver v. American Oil Company (276 N.E.2d 144, 49 A.L.R.3d 306 Supreme
Court Indiana 3 december 1971) be[rof, in tegenstelling tot de eerder
besproken drie beslissingen, een procedure tussen zakenlieden. Weaver
had met American Oil (een werkmaatschappij van Standazd Oil) een
huurcontract gesloten met betrekking tot een benzinepompstation. Het
huurcontract bevatte een "hold harmless" clausule, "which provided in
substance that the operation would hold harmless and also indemmify the
oil company for any negligence of the oil company occurring on the leased
premises" (Aldus de samenvatting van de clausule door Arterburn, C.J. in
zijn meerderheids "opinion" A.L.R. p. 30'7).
Bij repara[iewerkzaamheden door Hoffer, een werknemer van American Oil,
aan benzinepompen op het terrein van het benzinepompstation deed zich
gedurende een demonstratie - ten bewijze dat de mankementen gerepareerd
waren - een ernstig ongeluk voor. Benzine spoo[ op Weaver, evenaLs op
een werknemer van hem, en vloog in brand waazdoor zij beiden brandwon-
den opliepen. Weaver en zijn werknemer spraken American Oil en Hoffer
aan tot schadevergceding. Daazop riepen deze de gencemde exoneratie- en
vrijwaringsclausule in. Dit bercep werd verworpen, omdat de clausule in
casu "unconscionable" was.
Groot gewicht werd bij deze beslissing tcegekend aan het verschil in
onderhandelingspositie tussen Weaver en American Oil. Zo speelde ten
aanzien van Weaver een rol dat hij "high school" niet had afgemaakt en
tot het moment van sluiten van de huurovereenkomst had gewerkt "at
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vazious skilled and unskilled labor oriented jobs. He was not one who
should be expected to know [he law or understand the meaning of technical
terms" (Arterburn, CJ., t.a.p. p. 308). Wat het slui[en van he[ contract
op zich betreft, merkt Arterburn, CJ. in zijn opinion op, dat:

wl'he ceremonious activity of signing the lease consisted of nothing
more than the agent of American Oil placing [he lease in front of
Mr. Weaver and saying "sign", wluch Mr. Weaver did. There is nothing
in the record to indica[e Weaver read the lease; that the agent asked
Weaver to read it; or that the agent, in any manner attempted to
call Weaver's attention to the "hold harmless" clause in the lease.
Each yeaz following, the procedure was the same"

Op p. 309 vcegt Arterburn, CJ. daaz nog aan tce:

~The leases were prepared by the attorneys of American Oil Company,
for the American Oil Company, and the agents of the American Oil
Company never attempted to explain the conditions of the lease nor
did they advise Weaver that he should consult legal counsel, before
signing the lease. The superior bargaining power of American Oil is
pa[ently obvious and the significance of Weaver's signature upon
the legal document amounted to no[hing more than a mere formality
to Weaver for the substantial protection ofAmerican Oil"

Strikt genomen is t; 2-302 inzake "unconscionabilit}~ hier niet van tcepas-
sing. De gehele ~ 2 heeft immers betrekking op koopcontracten met
betrekking tot "goods" (roerende gcederen). Deze section wordt hier echter
analoog toegepast (ibid. p. 311):

"VVhen a party can show that the contract, which is sought to be
enforced, was in fact an unconscionable one, due to a prodigious
amount of bargaining power on behalf of the stronger pazty, which
is used to the stronger party's advantage and is unknown to the
lesser pazty, causing a great hardship and risk on the lesser party,
the contract provision, or the contract as a whole, if the provision
is not sepazable, should not be enforceable on the grounds that the
provision is contrary to public policy. The pazty seeking to enforce
such a contract has the burden of showing that the provisions were
explained to the other party and came to his knowledge and there
was in fact a real and voluntary meeting of the minds and not merely
an objective meeting."

Aan deze voorwaazden was in casu niet voldaan. Een probleem wu hier-
ten slotte - de "parol evidence rule" kunnen zijn geweest. Deze regel
houdt in dat "an agreement or contract, signed by the parties, is conclusi-
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vely presumed to represent an integration or meeting of the minds of
the parties" (Arterburn, C.J., p. 310~1). Met argumenten die vrijwel dezelfde
zijn als bovengeciteerd met betrekking tot de aanvaarding van een beroep
op "unconscionability" wordt de "parol evidence rule" in casu niet toepas-
selijk geacht.
De conclusie is derhalve dat de clausule Weaver niet bindt en de oliemaat-
schappij en diens werknemer derhalve hun aansprakelijkheid niet kunnen
on[gaan.

Deze vier uitspraken maken duidelijk hoe ver de Amerikaanse rechter bereid

is te gaan bij toetsing van naar haar inhoud onevenwichtige contractsbepalingen,

indien die onevenwich[igheid haar oorzaak vindtin een tussen de contractanten

bestaande ongelijke onderhandelingspositie.

Inhoudstoetsing zoals hier plaa[svindt is bezien vanuit het klassieke
contractenrech[ ondenkbaar. Daarin is toetsing van de inhoud van een
contract slechts beperkt mogelijk. Dat in gevallen als hier aan de orde
wel een vergaande toetsing van de inhoud plaatsheeft, vindt haar rechtvaar-
diging in de ongelijke onderhandelingspositie, die zich in alle besproken
gevallen voordeed. Er is geen tegen elkaar opwegende gelijkheid van
partijen en daarmee samenhangende vrijheid meer. Nu het totstandkomings-
mechanisme van het klassieke contractenrecht (met name het aanbod~aan-
vaardingsmodel) dientengevolge niet goed kan functioneren, hoeft het
overeengekomene ook niet meer bij voorbaat evenwichtig te zijn. In een
dergelijke situatie is een leerstuk als "unconscionability" een goed middel
om [e waken tegen contracten met een s[erk onevenwichtige inhoud.

2S. Bijna-contraduele vcrhoudingen

Ook in het Amerikaanse recht bestaan buiten-contractuele verhoudingen, die

naar hun aard en inhoud sterk aan een contractuele band doen denken. Ik wil

in dit kader de volgende leerstukken bespreken: aansprakelijkheid op grond

van "negligent misrepresentation" en van "estoppel" (welke ook aan de orde

zijn geweest bij de bespreking van de breuklijnen in het Engelse contracten-
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recht) en, tot slot, de ontwikkelingen op het gebied van het "good faith"

leerstuk.

a. Negligent misrepresentation

Evenals het Engelse recht kent het Amerikaanse recht het leerstuk van aanspra-

kelijkheid voor onjuiste mededelingen. Naast "fraudulent misrepresentation" is

thans ook "negligent" en in sommige gevallen zelfs "innocent misrepresentation"

een grond voor aansprakelijkheid.

"Fraudulent misrepresentation" is het opzettelijk verschaffen van onjuiste

informatie, teneinde een ander, die op de informatie vertrouwt, tot een handelen

of nalaten te bewegen, leidend tot vermogensrechtelijk nadeel voor die ander.

In geval van "negligent" misrepresentation worden de onjuiste inlichtingen niet

opzettelijk, maar onzorgwldig gegeven, terwijl in geval van "innocent misrepre-

sentation" het louter om feitelijk onjuiste mededelingen gaat (Vgl. resp. ~~

525, 552 en 552C Rest. 2d on Torts).

Van de verschillende vormen van aansprakelijkheid voor onjuis[e medede-
lingen wil ik hier alleen "negligent" en "innocent" misrepresentation aan
de orde stellen. Het zijn juist deze vormen van aansprakelijkheid die een
gced inzicht verschaffen in de vervagende grenzen tussen contrac[uele
en buitencontractuele gehoudenheden. Als zodanig sluit deze subparagraaf
nauw aan bij de bespreking van het contract~"tort" dilemma in par. 2.3.
De Rest. 2d on Torts omschrijft "negligent" en "innocent misrepresentation"
als volgt (vgl. ~ 552 respectievelijk si 552C):

~ 552 "(1) One who, in the course of his business, profession or
employment, or in any other [ransaction in which 6e has a pecuniary
interest, supplies false information for the guidance of others in
their business transactions, is subject to liability for pecuniary loss
caused to them by their justifiable reliance upon the information, if
he fails to exercise reasonable care or competence in obtaining or
communica[ing the informa[ion.
(2) Except as stated in subsection (3), the liability stated in Subsec-
tion (1) is limited to loss suffered
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(a) by the person or one of a limi[ed group of persons for whose
benefit and guidance he intends to supply the information or knows
that the recipient intends to supply it; and
(b) through reliance upon it in a transaction that he intends the
information to influence or knows that the recipient so intends or
in a substantially similaz transaction.
(3) The liability of one who is under a public duty to give the
information extends to loss suffered by any of [he class of persons
for whose benefit [he duty is created, in any of the transactions in
which it is in[ended to protect them"

~ 552C "One who, in a sale, a rental or exchange transaction with
another, makes a misrepresentation of a material fact for the purpose
of inducing [he other to act or to refrain from acting in reliance
upon it, is subject to liability [o the other for pecuniary loss caused
to him by his justifiable reliance upon the misrepresentatioq even
though it is not made fraudulently or negligently.
(2) Damages recoverable under the rule stated in this section are
limited [o the difference between [he value of what the other has
parted with and the value of what he has received in the transaction "

Vergelijkt men de beide omschrijvingen dan vallen twee dingen op. In de
eerste plaats de hoogte van de schadevergoeding. ~ 552, nader uitgewerkt
in ~ 552B, stelt vergoeding van vermogensschade, daaronder begrepen schade
ontstaan als gevolg van het vertrouwen op de onjuiste mededeling, voorop.
~ 552C daarentegen óanteert een maa[staf die meer is gebaseerd op
"restitution" (vergelijkbaar met het Nederlandse leerstuk ongerechtvaardigde
verrijking). Immers (vgl. me[ name subsection (2) van ~ 552C) vergceding
van het verschil in waazde [ussen de beide prestaties staat voorop. Zie
hierover ook "Comment" b bij deze section.
Het "Comment" bij ~ 552C wijst in dit verband met nadruk op de parallellie
tussen een vordering gebaseerd op "innocent misrepresentation" en een
(contractenrechtelijke) vordering gebaseerd op ~reach of warranty" (Vgl.
in dit verband hetgeen ik over "warranty" schreef in de voorgaande
paragraaf.) Ondanks deze parallellie bestaat er niettemin, ook wat dit
aspect betreft, een verschil in de maatstaf voor de schadevergceding.
Wordt de eis tot schadevergceding gebaseerd op "breach of wazranty"
dan komt meer schade voor vergceding in aanmerking dan wanneer de
vordering gebaseerd zou zijn op "innocent misrepresentation". In he[ eerste
geval is nameGjk ook vergceding van "incidental" en "consequential
damages" mogelijk (vgl. ~ 2-714(2) en ~ 2-715 U.C.C.). In het "Comment"
wordt echter tcegegeven dat aan dit verschil in maatstaf voor mogelijke
schadevergceding in de rechtspraak weinig aandacht wordt besteed.
Zie voor een bepaald kritische bespreking van ~ 552C Hill, Damages for
innocent misrepresentation 73 Colum. L. Rev. 679 (1973), alwaaz de innige
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verbondenheid van contract ("warranty") en "tort" (voor wat betreft
"fraudulent", "negligent" en "innocent misrepresentation") uitvcerig en
diepgaand wordt besproken.
Naast het verschil in maatstaf voor de schadevergceding is een tweede
verschilpunt de mogelijke aansprakelijkheid jegens anderen dan degene
die de informatie ontvangt. In tegenstelling tot ~ 552 (en trouwens ook
het geval van "fraudulen[ misrepresentation", vgl. ~ 531) word[ in ~ 552C
een dergelijke aansprakelijkheid tegenover derden (en dat is [e betreuren)
niet gencemd. Het is me[ name deze mogelijke aansprakelijkheid jegens
derden in gevallen van "negligent misrepresentation" die in par. 2.3, bij
de bespreking van de verhouding tussen contrac[ en "[ort", in het middel-
punt van de belangstelling stond. Ik wil hier daarom volstaan met een
verwijzing daarnaar.

Om een indruk te geven van de ontwikkelingen op dit gebied wil ik, als illustra-

tie, twee uitspraken aan de orde stellen. Uit deze uitspraken bGjkt dat men niet

alleen aansprakelijk kan zijn voor onzorgvuldig gegeven inlichtingen, maar soms

ook voor het juist niet-geven van informatie.

De oudere Engelse en Amerikaanse jurisprudentie kende alleen "fraudulent
misrepresentation" als "[ort" en wees aansprakelijkheid voor het onzorgwl-
dig ("negligent") gebruik van woorden af. In de Verenigde Staten is deze
opvatiing in de twintiger jaren verlaten. Een "landmark case" vormt de
beslissing door de Court of Appeals van New York in International Products
Co., v. Erie R. Co. (244 N.Y. 331, 155 N.E. 662, Cour[ of Appeals, 23
februari 1927). Een importeur van goederen verwachttc dat een bepaalde
scheepslading begin augus[us 1921 in New York zou aankomen. De Erie
spoorwegmaatschappij zou de gcederen in de haven in ontvangst nemen
en vervoeren naar New Jersey, waar deze in een pakhuis van de spoorweg-
maatschappij zouden worden opgeslagen. Aangezien de goederen, nadat
zij in di[ pakhuis waren opgeslagen, niet meer verzekerd zouden zijn,
vroeg de importeur aan de spoorwegmaatschappij in welk pakhuis de opslag
zou plaatsvinden, zodat hij de aldus geïdentificeerde gcederen opnieuw
zou kunnen verzekeren. De spoorwegmaatschappij antwoordde dat de
gcederen waren opgeslagen in "dock F, Weekawken". In werkelijkheid
waren de goederen nog niet eens uit het schip geladen en, nadat dit
alsnog gebeurd was, werd de helft van de lading bovendien opgeslagen in
"dock D". In[ernational Products Co. werd van dat alles onkundig gelaten.
Het tceval wilde nu dat pakhuis D afbrandde. De verzekeraar weigerde
daarop de verzekerde som uit [e keren. Om die reden eis[e de importeur
vervolgens schadevergoeding van de spoorwegmaatschappij Erie R. Co.,
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welke eis wordt tcegewezen. Andrews, J. (met wie o.a. Cardozo, C.J.
instemde) overweegt onder meer ( N.E. t.a.p. p 664):

"Liability in such cases (te weten gevallen van aansprakelijkheid op
grond van "negligent misrepresentation" J.v.E.) arises only where there
is a duty, if one speaks at all, to give the correct information. And
that involves many considera[ions. There must be knowledge, or its
equivalent, [hat the information is desired for a serious purpose;
[hat he to whom it is given intends to rely and act upon it; that,
if false or erroneous, he will because of it be injured in person or
property. Finally, the relationship of the parties, arising out of
contract or otherwise, must be such that in morals and good con-
science the one has [he right to rely upon the other for informa[ion,
and the other giving the information owes a duty to give it with
care (...) An inquiry made of a stranger is one thing; of a person
with whom the inquirer has entered, or is about to enter, into a
contract concerning the goods which are, or are to be, its subject,
is another. Even here the inquiry must be made as the basis of
independent action. We do not touch the doctrine of caveat emptor.
But in a proper case we hold that words negligently spoken may
justify the recovery of the proximate damages caused by faith in
their accuracy.
When such a relationship as we have referred to e~ásts may not be
precisely defined. All that may be stated is the general rule. In view
of the complexity of modern business, each case must be decided
on the peculiar facts presented."

Op grond van International Products v. Erie R. Co. is de conclusie gewettigd

dat er, indien men al spreekt, soms een ~licht kan bestaan de waarheid te

spreken. Of deze plicht in concreto inderdaad bestaat, wordt mede bepaald

aan de hand van de "relationship" tussen de partijen. Van een plicht om, ook

zonder dat inlich[ingen gevraagd zijn, uit eigen beweging informatie te verstrek-

ken, is hier nog geen sprake.

Dit verandert in latere uitspraken. Daarin is de plicht om, indien men spreekt,

de waarheid te spreken, uitgebreid tot een volledige spreekplicht. Het bestaan

van een dergelijke plicht hangt ten nauwste samen met (opnieuw) de relatie

tussen de betrokkenen. Een voorbeeld daarvan is Easton v. Strassburger (152

Ca1.App.3d 90, 199 Ca1.Rptr. 383, 46 A.L.R.4th 521, Court of Appeal 22 februari
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1984), welke uitspraak de verhouding tussen een koper en de makelaar van de

verkoper betreft.

De volledige spreekplicht is in de Verenigde Staten zowel in contract als
in "tort" tot ontwikkeling gekomen. Grondige bespreking zou een studie
op zich vergen. Ik volsta op deze plaats met een verwijzing naar de ~~
159 e.v. van de Rest. 2d on Contracts en ~ 551 van de Rest. 2d on Torts,
in welke sections het vraagstuk van "nondiscloswe" aan de orde komt.
Niettemin wil ik - om te laten zien welke beweging het leerstuk "negligent
misrepresentation" vertoont - een Californische beslissing aan de orde
stellen, waarin de volledige spreekplicht is aangenomen. Het betreft de
reeds aangekondigde zaak van Easton v. Strassburger. De casus in simpel.
Valley of California verkocht, als makelaar van Strassburger, een perceel
land in de City of Diablo, waarop een huis was gebouwd met zwembad,
alsmede een groot gastenverblijf. Na verkoop en levering bleek dat er
dusdanige aardverschuivingen optraden (en ook al in het verleden waren
opgetreden) dat de waarde van he[ onrcerend gced, welke in onbeschadigde
staat 5170.000 bedrceg, gedaald was tot á20.000. De herstelkosten werden
beraamd op 5213.000. Voorts stond vast dat de makelaar niet op de hoogte
was van het feit dat er in het verleden aardverschuivingen waren geweest.
Eas[on sprak o.a. de makelaar aan tot schadevergceding. Niet op grond
van "negligent misrepresentation" maar op grond van "negligence" zonder
meer. Er was immers geen sprake van een (onjuiste) mededeling, maar
van een stilzwijgen. Niettemin hangt - dit zal duidelijk zijn - de vordering,
materieel bezien, ten nauwste met "misrepresentation" samen. De kernvraag
is, in de bewoordingen van Kline, P.J., de volgende (A.L.R. t.a.p. p. 531):

"(...) we must determine whether the broker's duty of due care in a
residential real estate transaction includes a duty to conduct a
reasonably competent and diligent inspection of property he has
listed for sale in order to discover defects for the benefit of the
buyer."

Ter beantwoording van deze vraag wordt allereerst, met een bercep op
eerdere jurisprudentie, een beleidsGjn aangegeven. Deze is (ibid.):

"to protect the buyer from the unethical broker and seller and to
inswe that the buyer is provided sufficient accwate information to
make an informed decision whether to pwchase."

Daaraan wordt (p. 532) tcegevcegd dat het in gevallen als het onderhavige
vaak de makelaar is, die "best situated" is "to obtaín and provide the
most reliable information on the property and is ordinarily counted on [o
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do so." Vertrekkend vanuit dit standpunt komt Kline, tot de conclusie
dat de makelaar inderdaad aansprakelijk dient te zijn (p. 533):

"Defmition of the broker's duty to disclose as necessarily including
the responsibility to conduct a reasonable investigation thus seems
to us warranted by the pertinent realities. Not only do many buyers
in fact justifiabty believe the seller's broker is also protecting their
interest in securing and acting upon accurate information and rely
upon him, but the injury occasioned by such reliance, if it be mis-
placed, may well be substantial. However, the broad definition of
the duty we adopt is supported not simply by the magnitude of the
benefit thus conferred on buyers bu[ also by the relative ease with
which the burden can be sustained by brokers. It seems relevant to
us, in this regard, that the duty to disclose that which should be
known is a formally acknowledged professional obligation that it
appears many brokers customarily impose upon themselves as an
ethical matter." (Vcetnoot weggelaten; cursivering onderdeel van de
beslissing).

Hierna volgt een verwijzing naar de "Code of Ethics of the National
Association of Realtors".
Daarmee is echter de koper niet volledig ontslagen van een eigen onder-
zoeksplicht. In het onderhavige geval werd tenslotte aangenomen dat de
makelaaz tegenover de koper aansprakelijk was.
Deze gehele redengeving is gebaseerd op een analyse van de relatie tussen
koper en makelaaz. Het is dan ook niet tcevallig dat Kline. P.J. uitdrukke-
lijk verwijst naaz een overweging van Cardozo, J. in Roman v. Lobe 243
N.Y. 51, 152 N.E. 461 (Cour[ of Appeals New York 25 mei 1926), die over
deze verhouding kort, maar krachtig, opmerkt (N.E. t.a.p. p. 462~3):

~I'he real estate broker is brough[ by his calling into a relation of
trust and confidence."

Het is deze "relation of trust and confidence" die in casu de volledige
spreekplicht schept.

Welke afwegingsfactoren bepalen nu of, en zo ja met welke inhoud, een gehou-

denheid tot het inwinnen en verschaffen van informatie bestaat in de (nie[-

contractuele) rechtsbetrekking tussen een verkopers-makelaar en een koper?

Het blijkt hier om vier aspecten te gaan:

(1) Kopers veronderstellen dat de makelaaz van de verkoper ook hun belangen

behartigt;
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(2) de gerechtvaardigdheid van deze veronderstelling blijkt uit de "Code of

Ethics" van de makelaars;

(3) kopers vertrouwen daardoor terecht op de inlichtingen die de makelaar hun

vers[rekt;

(4) indien het vertrouwen misplaa[st blijkt, kan de schade voor de koper

aanzienlijk zijn.

De vraag wanneer een koper een makelaar van de verkoper kan aanspreken,
indien deze de koper niet heeft ingelicht over bepaalde gebreken in het
te koop aangeboden onrcerend gced, hangt derhalve af van het gekozen
beleidsuitgangspunt (bescherming van de koper) en, direc[ daarmee samen-
hangend, een catalogus van afwegingsfactoren. Deze catalogus kan met
de volgende trefwoorden worden gekarakteriseerd: verwachting (enerzijds
van de koper dat de makelaar ook zijn belangen zal behar[igen; anderzijds
van de makelaar, dat de koper dit inderdaad zal verwachten, omda[ hij
in zijn erecode zekere plichten op zich heeft genomen), vertrouwen (van
de koper op he[ (niet) geven van inlichtingen door de makelaar), nadee!
(van de koper, indien hij door dit vertrouwen schade lijdt).
Deze benadering van relaties - waarin de concrete rechtsbetrekking en
de concrete gehoudenheid centraal staan en de rechter oordeelt aan de
hand van afwegingsfactoren - mag bepaald niet als "incidenteel" worden
afgedaan. Zij geeft veeleer een duidelíjke tendens in de Amerikaanse
rechtspraak weer, die men op allerlei juridische terreinen tegenkomt. Een
voorbeeld dat ik hierboven al heb besproken is de "bad faith tort" (zie
par. 2.3 sub a). Een ander voorbeeld is het leerstuk "promissory estoppel",
dat ik in de volgende paragraaf aan de orde stel.

b. Prontissory Estoppel

Hiervoor (par. 1.5 van dit hoofds[uk) kwam "promissory estoppel" al [er sprake

bij de bespreking van het Engelse recht. Het Amerikaanse recht ver[oont het

tegendeel van de voorzichtige - tot soms zelfs afwijzende - houding die het

Engelse recht op dit punt kenmerkt.

"Promissory estoppel" heeft zich ontwikkeld vanuit "equitable estoppel", welke

alleen betrekking heeft op de vraag of, en zo ja wanneer, men gebonden is aan
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feitelijke mededelingen ("representa[ions of fact"). Beloftes ("promises") behoren

niet tot deze "feitelijke" mededelingen.

"Equi[able estoppel" kan worden ingeroepen in een geval waarin een par[ij
een onjuiste mededeling heeft gedaan (niet-mededelen waar spreken plicht
is inbegrepen), waarop de wederpartij gerechtvaardigd heeft vertrouwd
en dientengevolge nadeel heeft geleden. Wordt dit beroep toegewezen dan
wordt de partij die de mededeling heeft gedaan "gestopt" in de ontkenning
van de juistheid van de door hem gedane mededeling.
Zonder al te diep op "equitable estoppel" te willen ingaan, lijkt het me
goed, als voorbeeld van het type situatie dat zich hier voordoet, de
uitspraak van de Californische Supreme Court in The Times - Mirror
Company ( a Corporation) v. The Superior Court of Los Angeles County
et al. 3 Ca1.2d 309 (1935) aan de orde te stellen.
De staat Californië, de "county" Los Angeles en de stad Los Angeles hadden
in de jaren 1925~6 het plan opgevat in het centrum van Los Angeles alle
overheidsgebouwen (zowel van de federatie, van de staat als van de
gemeente) te concentreren in een zogenaamd "civic center". Daartoe was
o.a. aankoop of wel onteigening van het gebouw van de Los Angeles Times
nodig.
Toen men het door middel van onderhandelingen niet eens kon worden over
de prijs voor de verkoop van het oude gebouw, begon de gemeente een
onteigeningsprocedure. In een tussenvonnis werd het geschil over de prijs
in het voordeel van de Los Angeles Times beslecht. De daaropvolgende
verdere onderhandelingen leidden opnieuw niet tot een resultaat en de
gemeente vervolgde de onteigeningsprocedure. Deze werd daarna echter
abrupt door de gemeente afgebroken, omdat het bedrag waartegen onteigend
zou kunnen worden aanzienlijk hoger zou uitvallen dan oorspronkelijk
gedacht (N.B.: het was inmiddels 1934 geworden en men bevond zich midden
in de economische crisis). Afgaande op de besluiten die o.a. de gemeente-
raad van Los Angeles had genomen inzake de stichting van een "civic
center," alsmede de geëntameerde onteigeningsprocedure was de directie
van de Los Angeles Times inmiddels ech[er - in overleg met de gemeente-
op zoek gegaan naar een andere loca[ie. Deze werd gevonden vlakbij de
bestaande locatie. Vervolgens was aldaar een nieuw gebouw opgetrokken.
De Los Angeles Times had door deze gang van zaken derhalve inmiddels
twee gebouwen en vorderde om die reden dat de rechter die over de
onteigeningszaak besliste zou worden bevolen het verzoek van de gemeente
om de procedure te mogen staken niet te honoreren. De Supreme Court
overwoog (t.a.p. p. 333~4):

"It unquestionably appears from the foregoing that petitioner in good
faith constructed the new building upon the understanding tha[ the
site of the old building was included in the civic center plan and it
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was necessary from the nature of the business in which it was
engaged that it should prepare in due time to relocate its plant.
That it was justified in so concluding and that the city is bound by
the rules of equity to prosecute said condemnation causes to fmal
judgment seems wholly within the realm of reason. There is no
reason to believe that an unreasonable or unjust appraisal of said
properties will be assessed by the court trying the cause, or grounds
to fear that an unconscionable sum would, if assessed, be permitted
to stand."

Overigens kon hier "technically" (zie Fuller and Eisenberg, Basic Contract
law, p. 37) geen sprake zijn van "equitable estoppel" in strikte zin, omdat
de gemeente niet te kwader [rouw handelde, naar duidelijk uit de stukken
bleek. Bovendien was hier eigenlijk ook geen sprake van een "misrepresen-
tation of fact", maar van een intentie om te onteigenen, een "implied
promise" zo men wil. Aldus bezien vormt deze casus een overgangsfase
[ussen "equitable estoppel" en "promissory estoppel".

Wanneer er geen sprake is van een feitelijke mededeling, maar van een "promise"

welke tot "detrimental reliance" leidt, kan een bercep open staan op het leerstuk

"promissory estoppel". Slaagt dit bercep dan kan, bij voorbeeld, een verplichting

tot het betalen van "reliance damages" ontstaan.

De vereisten voor een beroep op "promissory estoppel" en de rechtsgevolgen die

uit een geslaagd beroep kunnen voortvloeien vindt men in ~ 90 van de Restate-

ment 2d on Contracts. Hcewel ~ 90, strikt bezien, alleen de vraag betreft of

"consideration" als voorwaarde voor gebondenheid aan een belofte kan worden

vervangen door "detrimental reliance" op een belofte, wordt de aan t; 90 ten

grondslag liggende gedachte dat opgewekt vertrouwen dient te worden beschermd

ook bij andere leerstukken tcegepast. De bewoordingen van ~ 90 hebben daardoor

een verdergaande betekenis dan in eerste oogopslag lijkt.

Vgl. over "promissory estoppel" in het algemeen, Farnsworth, Contracts,
p. 89 e.v., Calamari en Perillo, Contracts, p. 271 e.v. en p. 489 e.v., alsmede
Metzger en Phillips, Emergence of Promissory estoppel as an independent
theory of recovery, (35) Rutgers L. Rev. 471 (1983), in het bijzonder p.
482 e.v. Zie voorts (algemeen) over de mogelijke vergceding van nadeel
ontstaan door teleurgesteld vertrouwen ("detrimental reliance") Fuller en
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Perdue, The reliance interest in contract damages, 46 Yale L.J. 52 (deel
1) en 373 (dee12).
De hierboven gencemde ~ 90 luidt ( in de versie van de Restatement 2d,
on Contracts):

"(1) A promise which the promisor should reasonably expect to induce
action or forbearance on the part of the promisee or a third person
and which dces induce such action or forbearance is binding if
injustice can be avoided only by enforcement of the promise. The
remedy granted for breach may be limited as justice requires.
(2) A charitable subscription or a marriage settlement is binding
under Subsection (1) without proof that the pomise induced action
or forbearance."

Een voorbeeld van een leerstuk waar het "reGance principle" ook buiten
het "consideration" leerstuk een rol kan spelen is de eis dat een contract
soms schriftelijk mce[ zijn vastgelegd om bindend te zijn, op grond van
de zogenaamde "Statute of Frauds". Deze schriftelijke vastlegging als
voorwaarde voor gebondenheid kan soms worden vervangen door "reliance".
Vgl. ~ 139 van de Res[atement 2d on Contrac[s, luidende:

"(1) A promise which the promisor should reasonably expect to induce
action or forbearance on the part of the promisee or a third person
and which dces induce the action or forbearance is enforceable
notwithstanding the Statute of Frauds if injustice can be avoided
only by enforcement of [he promise. The remedy granted for breach
is to be limited as justice requires.
(2) In determining whether injustice can be avoided only by enforce-
ment of the promise, the following circumstances are significant:

(a) [he availability and adequacy of o[her remedies, particularly
cancellation and restitution;

(b) the definite and substantial character of [he action or
forbearance in relation to the remedy sought;

(c) the extent to which the action or forbearance corroborates
evidence of the making and terms of the promise, or the making
and terms are otherwise established by clear and convincing evidence;

(d) the reasonableness of the action or forbearance;
(e) the extent to which the action or forbearance was foreseeable

by the promisor."

Interessant is dat een aantal afwegingsfactoren wordt gegeven, aan de hand
waarvan de open norm van het "vertrouwd hebben" meer concreet inhoud
kan worden gegeven.
Beide sections (~ 90 en ~ 139) geven uitdrukking aan een flexibele open
norm (bescherming van opgewekt vertrouwen), maar omdat ~ 90 een andere
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functie vervult dan ~ 139, zal de tcepassing van de open norm verschillen.
~ 90 betreft immers, als gezegd, de vervanging van de "consideration"-eis
door "reliance", ~ 139 vervanging van het vereiste van geschrift door
"reliance", waarbij ~ 90 sneller zal kunnen worden toegepast dan ~ 139.
(Aldus "Commen[" a bij ~ 139). Vgl. in di[ verband ook Henderson, Promis-
sory estoppel and traditional contract doctrine, 78 Yale L.J. 343 (1969),
alsmede Knapp, Reliance in the revised Restatement: the proliferation of
promissory es[oppel, 81 Colum. L. Rev. 52 (1981).

"Promissory estoppel" dcet, als gezegd, in het Amerikaanse recht contractuele

gebondenheid ontstaan, waar deze - traditioneel bezien - niet mogelijk was,

omdat "consideration" ontbrak. Dit heeft tot gevolg dat het "consideration"-

vereiste voor contractuele gebondenheid danig aan betekenis inbcet, zo zelfs

dat ik mij in gemoede afvraag of het Amerikaanse contractenrecht niet in

wezen als voorwaarde voor gebondenheid ex contractu de causa-eis is gaan

stellen.

Gegeven de comptexiteit van het "consideration" vereiste, lijkt het me op
deze plaats nuttig de omschrijving [e citeren, zoals ~ 71 van de Restate-
ment 2d on Contracts deze geeft:

"(1) To constitu[e consideration, a performance or a re[urn promise
must be bargained for.

(2) A performance or return promise is bargained for if it is sought
by the promisor in exchauge for his promise and is given by the
promisee in exchange for that promise.

(3) The performance may consist of
(a) an act other than a promise, or
(b) a forbearance, or
(c) the creation, modiGcation, or destruction of a legal relation.

(4) The performance or return promise may be given to [he promisor
or to some other person. It may be given by the promisee or
by some other person."

"Consideration" vereist derhalve wederkerigheid. Wil dit nu zeggen dat in
een geval waarin deze wederkerigheid ontbreekt er geen enkele contractuele
binding [ussen personen kan ontstaan (even afgezien van de in par. 2.3
besproken ontwikkelingen in "tort")? De beantwoording van deze vraag is
gelegen in meergencemde ~ 90.
Allereerst een enkele historische opmerking. Naar Gilmore in zijn boek
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The death of contract (p. 61 e.v., met name p. 63) vermeldt, is ~ 90 het
gevolg van een discussie tussen de eminente Amerikaanse juristen Williston
en Corbin. Laatstgencemde had een dusdanig ruime definitie van "considera-
tion" voorgesteld dat deze een equivalent van causa zou zijn geworden.
(Gilmore geeft niet aan hce deze defmitie precies luidde.) Williston verzette
zich daar met succes tegen, maar het argument van Corbin dat een strikte
definitie van "consideration" niet alle cases verklaarde waarin gebondenheid
als ex contractu was aangenomen, vond niettemin gehoor. Dit leidde tot
de opneming van ~ 90.
Laat ik mijn stelling dat causa enerzijds en "consideration" aangevuld door
"promissory estoppel" anderzijds elkaar zeer nauw genaderd zijn voorts
staven met twee uitspraken.
In Walker v. Kentucky Fried Chicken (515 F. Supp 612, U.S. District Court,
S.D. California, 4 juni 1981) ging he[ om een "franchise"-overeenkoms[
tussen Walker en Kentucky Fried Chicken (KFC). In het kader van de
onderhandelingen over deze overeenkomst had KFC o.a. gezegd dat men
het plan had om "nationwide" een "Mexican McDonalds" keten op te zetten,
zonder dat dit op enigerlei wijze in de tussen partijen gesloten "franchise"-
overeenkomst tot uiting kwam. Omdat de vestiging van een dergelijke keten
uiteindelijk verliesgevend wu blijken te zijn, veranderde KFC van opvat-
ting. Walker vorderde daarop, onder meer op basis van "promissory estop-
pel", vergceding van het verlies dat hij hierdoor leed en vergoeding van
de winst die hij had kunnen maken, indien KFC zijn tcezeggingen gestand
zou hebben gedaan. Beide schadevorderingen werden toegewezen. Nichol,
Senior District Judge, overwoog o.a. (t.a.p. p. 61~:

"Defendants also argue that no damages for lost profits under a claim
for promissory estoppel may be awarded. While this Court agrees that
courts are divided over the limitations, if any, on promissory estoppel
damages, it agrees with the statement in a case cited by defendants
that "(t}the decision as to the proper measure of damages for breach
of promissory estoppel contract...must initially be that of the trial
court (Swinenon á Walberg Co. v. City of Inglewood, 40 CalApp.3d
98, 114 Cal.Rptr. 834 (1974). That anticipated profits can be considered
is supported by a recent California case in which the jury returned
a general verdict for the plaintiff after having been instructed that
it could fmd liability based on either breach of contract or promissory
estoppel. (...) The Court of Appeals found that the jury's verdict
was proper since there was sufficient evidence at trial to support
both theories. (...) The Court indicated that [he reasonably anticipated
profits could be taken into account."

De "promise" van KFC wordt, gegeven de hoogte van de schadevergceding
(verlies en winst), op deze wijze volledig ten uitvcer gelegd, als ware er
een contract gesloten. Dit sluit aan bij "Comment" d ad ~ 90 ("A promise
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binding under this section is a contract, and full-scale enforcement by
normal remedies is often appropriate.") Ofschoon hier geen sprake is van
een "consideration" (de tcezeggingen vormden geen onderdeel van het
contract) is er - zo concludeer ik - niettemin toch contractuele binding,
gegeven het economisch belang (het nadeel ontstaan door de "reliance")
dat Walker heeft bij de tenui[vcerlegging van de "promise". .
In Farm Crop Energy v. Old National Bank (685 P. 2d 1097, Court of
Appeals Washington 3 juli 1984) werd in een soortgelijk geval als zojuist
besproken eveneens op grond van "promissory estoppel" vergceding van
winst tcegewezen.
Old National Bank (ONB) legde in februari 1981 in een "commitment letter"
vast da[ zij onder bepaalde voorwaazden aan Farm Crop Energy 51,.475,000
zou lenen onder bepaalde voorwaarden. Met de lening zou Farm Crop
Energy een alcohol brandstof fabriek bouwen. Aan de aannemer werd op
diens verzcek door Farm Crop al S 175.000 vooruitbetaald. Deze betaling
vond plaats in vertrouwen op een mededeling door een medewerker van
ONB aan Fazm Crop dat de lening inderdaad vers[rek[ zou worden, en
wel onder de gestelde voorwaarden. In juni 1981 herriep ONB zijn "commit-
ment letter", waarop Farm Crop volledige schadevergceding (verGes en
ontgane winst) vorderde op grond van: wanprestatie, "waiver" (vergelijkbaar
met afstand van recht), "equitable estoppel" en "promissory estoppel".
Het gaat mij hier om laatstgencemde grondslag. Thompson, J. geeft in
zijn overwegingen allereerst uitdrukkeGjk aan dat het leerstuk "promissory
estoppel" in casu eigenlijk niet voor toepassing in aanmerking komt. De
"promise" waar Fazm Crop Energy zich op baseert is weliswaar een toezeg-
gingjmededeling ("promise") door een medewerker van ONB, maar deze
hield in dat de (overeengekomen!) lening gestand zou worden gedaan. In
de procedure werd ervan uitgegaan dat bedcelde mededeling niet tot de
contractsinhoud behoorde. Om die reden kon zij toch de basis vormen
van een vordering op grond van "promissory estoppel". Wat betreft de
mogelijkheid tot vergceding van ontgane winst op grond van "promissory
estoppel", overwoog Thompson, J. - na tot uitgangspunt te hebben genomen
dat de li[eratuur en de rechtspraak hier geen mechanische benadering
van de bepaling van de schadevergceding voorstaan, maaz een flexibele
benaderíng - (P. t.a.p. p. 1102):

~he general rule is to fashion an equitable remedy. We find that
lost profits were equitable in this case. Presumably, Farm Crop and
ONB anticipated a profitable venture. In relying on a loan commitment
from ONB, Farm Crop did not seek alternative fmancing for its
venture. Not only did it lose its money advanced, it lost its opportu-
~ty"
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Waarna hij (ibid. en p. 1103) vervolgt:

"Even if profits are properly recoverable, ONB contends the trial
court should not have submitted the issue to the jury because Farm
Crop failed [o provide adequate evidence.
Lost profits are properly recoverable as damages when (1) they
are within the con[empla[ion of the par[ies at the time [he contract
was made, (2) they are the proximate result of defendant's breach,
and (3) they are proven with reasonable certainty. (Italics ours.)
Larsen v. Walton Plywood Co., 65 Wash.2d 1, 15, 390 P.2d 677,
rehearing with modifieation, 65 Wash.2d 21, 396 P.2d 879 (1964).
Here, lost profits were in contemplation and caused by ONB's failure
to loan money. The only real issue is proof. Larsen allowed proof
of lost profits by e~cpert opinion:
So long as [heir opinions afford a reasonable basis for inference,
there is departure from [he realm of uncertainty and specula[ion.
Expert testimony alone is a sufficient basis for an award for loss of
profits."

De maatstaf ter bepaling van de hoogte van de schadevergoeding wat
betreft ontgane winst is hier de contractuele maatstaf. (Vgl. Farnsworth,
Contracts, p. 881~2, Calamari en Perillo, Contracts, p. 599 e.v.) Dit beves-
tigt opnieuw da[ er, in de opvatting van de betreffende rech[erlijke
intstantie, een werkelijk contract bestaat, ofschoon "consideration" ont-
breekt. He[ economische belang van Farm Crop Energy is voldoende basis
om tot contractuele gebondenheid te kunnen concluderen.

Het leerstuk "promissory estoppel", als verwoord in ~ 90 van de Rest. 2d on

Contracts, heeft door de hierboven geschetste ontwikkelingen een tweezijdig

effect op het Amerikaanse con[ractenrecht. Enerzijds verzacht het louter een,

tradi[ioneel zeer belangrijk, vereiste voor de [o[standkoming van een overeen-

komst, daarbij de andere vereisten intact latend. Anderzijds is de verzachting

van het "consideration" vereiste tot steeds verdergaande aansprakelijkheid gaan

leiden. Daarmee is ~ 90 in de Amerikaanse rechtspraak dezelfde functie gaan

vervullen als in de Nederlandse rechtspraak de precontractuele goede trouw

heeft. Beslissingen met betrekking [ot de onherroepelijkheid van een aanbod

en afgebroken onderhandelingen bevestigen dit beeld.
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Allereerst het onherroepelijke aanbod. De "leading case" is hier William
K. Drennan v. Star Paving Company (a Corporation) 51 Ca1.2d 409, 333
P.2d 757 (Supreme Court van Californië 31 december 1958).
Drennan was een aannemer die, in het kader van een aanbesteding van de
"Monte Vista school job" in het Lancaster school district, een bod uitbracht
ter zake van de volledige uitvcering van het werk. Hij baseerde zijn bod
mede op een aan hem gedaan bod door Star Paving, die als onderaannemer
de bestratingswerkzaamheden wilde verrich[en en voor deze werkzaamheden
het laagste bod had gedaan. In zijn bod ncemde Drennan deze Star Paving
als onderaannemer. Nadat aan Drennan als laagste inschrijver het werk
gegund was, bleek dat S[ar Paving een rekenfou[ had gemaakt. Star Paving
trok daarop zijn bod weer in nog voor Drennan dit had kunnen aanvaarden.
Drennan zag zich vervolgens genoodzaakt dit onderdeel van het werk aan
een andere onderaannemer op te dragen, die echter een hogere onderaanne-
mingssom vrceg. Hij vorderde daarop van Star Paving het verschil tussen
de beide onderaannemingssommen. Vast stond dat het aanbod door Star
Paving als zodanig niet onherroepelijk was gedaan en Drennan het ook
niet tijdig had aanvaard. Traynor, J. besliste namens de Californische
Supreme Court, zich baserend op de tekst van ~ 90, zoals deze luidde in
de eerste "Restatement on Contracts", als volgt. Het aanbod van Star
Paving bevat een "subsidiary promise, necessarily implied" dat, indien
Drennan tot zijn nadeel vertrouwt op het bod van Star Paving, het bod
onherroepelijk zal zijn, althans gedurende een zodanige periode als waarin
dit nog redelijkerwijs kan worden aanvaard. Deze "detrimental reliance"
vervangt in casu de "consideration" als voorwaarde voor gebondenheid,
aldus niemand minder dan Judge Traynor. Opmerkelijk is echter dat de
basis van de impliciete "promise" deze zelfde "reliance" is. Zie Traynor,
J. [.a.p. C.2d, p. 414:

"Whether implied in fact or law, the subsidiary promise serves [o
preclude the injustice that would result if [he offer could be revoked
after the offeree had acted in detrimental reliance [hereon. Reasonable
reliance resulting in a foreseeable prejudicial change in position
affords a compelling basis also for implying a subsidiary promise
no[ to revoke an offer for a bila[eral con[rac[."

De "implicit promise" is derhalve, op de keper beschouwd, een constructie.
Waar het uiteindelijk om gaat is, dat op het bod is vertrouwd. Dit is de
grondslag van de conclusie dat het aanbod onder die omstandigheden
vooralsnog onherroepelijk is. Da[ Star Paving bij de berekening van zijn
bod een fout had gemaakt doet daaraan niet af, gegeven dat het bod
redelijk was. Overigens zou het mogelijk zijn geweest dat de vergissing
van Star Paving [ot "[ort" aansprakelijkheid had geleid en wel op grond
van Biakanja v. Irving, hiervoor (par. 2.3) besproken. De Californische
Supreme Court laat di[ echter nadrukkelijk open. Naar Nederlands recht
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zou in casu ongetwijfeld een bercep zijn gedaan op de gcede trouw (zie
hoofdstuk 2, par. 4).
Vgl. over de onherrcepelijkheid van óet aanbod naar Amerikaans recht ~
2-205 U.C.C. ( "firm offer") en ~ 87 ( 2) Rest. 2d on Contracts, welke laatste
subsection luidt:

"An offer which the oferror should reasonably expect to induce action
or forbearance of a substantial character on the part of the offeree
before acceptance and which dces induce such action or forbearance
is binding as an option contract to the extent necessary to avoid
injustice."

Een ander gebied waar "promissory estoppel" de functie vervult die in
het Nederlandse recht de precontractuele gcede trouw is gaan vervullen
vormt de rechtspositie van onderhandelende partijen. Een belangrijke
Amerikaanse beslissing vormt hier Joseph Hoffman et al. v. Red Owl Stores,
Inc., a foreign corp., et al. 2b Wis.2d 683, 133 N.W.2d 267 (Supreme Court
van wisconsin 2 maart 1965).
De casus is aLs volgt. Hoffman onderhandelde met Red Owl Stores (een
supermark[ keten) over een "franchise" overeenkomst om een eigen Red
Owl supermarkt te kunnen beginnen. Red Owl verlangde in deze onderhan-
delingen van Hoffman een eigen inbreng van ~18.000. In overleg met Red
Owl opende Hoffman, naast zijn bakkerij, een kleine winkel in kruideniers-
waren om ervaring op te dcen. Na 3 maanden werd hem aangeraden zijn
kruidenierswinkel aan de manager daarvan te verkopen, wat Hoffman
deed, terwijl ook de bakkerij in deze periode werd verkocht. Daarna
werkte Hoffman 's-nach[s bij een andere bakkerij. Inmiddels had hij,
opnieuw in overleg met Red Owl, een optie genomen op een perceel land
waar de supermarkt zou worden gevestigd. Men was voorts aan het onder-
handelen over de teks[ van de definitieve overeenkomst. Daarbij bleek
dat R ed Owl plotseling geen á18,000, maar uiteindelijk á34,000 aan eigen
inbreng vereiste, waarvan á13,000.- in de vorm van een schenking (en
niet, zoals eerder in de onderhandelingen als mogelijkheid was opengelaten,
een lening) door Hoffman's schoonvader. Daarop werden de onderhande-
lingen afgebroken.
Hoffman vorderde van Red Owl zowel de geleden verliezen als (ten aanzien
van de verkochte kruidenierswinkel) de gederfde winst. Voor wat betreft
de bakkerij vorderde hij slechts de helft van de geleden schade. De andere
helft van laatsgencemde schade werd gevorderd door de echtgenote van
Hoffman, aangezien zij mede-eigenaar ervan was.
De Supreme Court van Wisconsin, bij monde van Currie C.J., wijst de
vordering ten aanzien van de gederfde winst af, omdat hier geen sprake
was van een contract. Aangaande de geleden verliezen, overweegt Currie,
allereerst dat een beroep op "promissory estoppel" niet louter defensief
van aard is, maar ook als basis voor "affirmative reliefkan dienen. (De
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Engelse rechtspraak neem[ hier, zoals in par. 1.5 bleek, het tegendeel
aan.) Van een subs[ituut voor "consideration" is "promissory estoppel"
thans een zelfstandige bron van verplichtingen tot bij voorbeeld schadever-
goeding geworden. Niettemin dient er nog steeds sprake te zijn van een
"promise", waarbij de vraag rijst (N.W. p. 274~5)

"whether [he promise necessary to sustain a cause of action for
promissory estoppel must embrace all essential details of a proposed
transaction between promisor and promisee so as [o be the equivalent
of an offer that would result in a binding contract between the
parties if the promisee were to accep[ the same."

Deze vraag wordt on[kennend beantwoord. Voldoende is dat de in ~ 90
genoemde vereisten (in wezen zijn het afwegingsfactoren) tot de conclusie
leiden da[ in casu schadevergceding op haar plaa[s is. UiteindeGjk krijg[
Hoffman een gedeelte van de door hem gestelde verliezen vergoed.
De vordering van de echtgenote van Hoffman vormt een afzonderlijk
probleem. Zij is immers een derde [en opzichte van de beloften en medede-
lingen door Red Owl. Daaromtrent overweegt Currie, CJ. (t.a.p. p. 275):

"Ordinarily only [he promisee and not third persons are entitled to
enforce the remedy of promissory estoppel against the promisor.
However, if the promisor actually foresees, or has reason to foresee,
action by a third person in reliance on the promise, it may be quite
unjust to refuse to perform the promise."

Hoffman en diens echtgenote krijgen derhalve uiteindelijk hun schade,
zij het niet volledig, vergced. De basis daarvan is uitdrukkelijk niet een
tussen Hoffman en Red Owl gesloten contract en ook niet "tort", maar
het tot hun (1) nadeel (2) vemouwen door Hoffman en zijn vrouw op de
"promise" als zodanig en de omstandigheid dat Red Owl dit vertrouwen
redelijkerwijs diende te (3) verwachten, zijn hier beslissende afwegingsfac-
toren. Het gaat om een rechtsbetrekking tussen twee (of, zoals in casu:
drie) personen, waarbinnen de één een verwachting schept door een
"promise", waaarvan hij tevens kan verwachten dat de andere in vertrouwen
daarop zullen handelen en daardoor nadeel kunnen ondervinden, en die
anderen inderdaad vertrouwen en nadeel ondervinden. Metzger en Philips,
Emergence of promissory estoppel as an idependent theory of recovery
35 Rutgers L. Rev. 472 (1983), 539, merken dan ook terecht op dat in
"promissory es[oppel" casus "[he promise must be viewed relationally".
Gegeven de abstractiegraad van de vereisten voor een beroep op "promissory
estoppel" kunnen slechts in concreto de gehoudenheden van de "promisor"
worden vastgesteld. Dat is ook het dcel van deze abstractie: zoveel mogelijk
recht kunnen dcen aan de conerete rechtsbetrekking en het, vertrekkend
vanuit het geval, zoals zich dat hier en nu voordcet, zo concreet mogelijk
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vaststellen van de gehoudenheden die tussen de betrokkenen gelden. En
dit niet zo maar louter gevcelsmatig, maar gebaseerd op een ca[alogus
van afwegingsfactoren. Wat dan, klassiek bezien, de grondslag van de
aansprakeGjkheid is (contract of onrechtmatige daad), is een in wezen
overbodige vraag geworden. Vgl. in dit verband ook enerzijds Snyder,
Promissory estoppel as tort, 35 Iowa L. Rev. 28 (1949) en anderzijds
Summers, Good faith in general contract law and the sales provisions of
the Uniform Commercial Code 54 Va. L. Rev. 154 (1968) die meent dat
Hoffman v. Red Owl Stores is gebaseerd op "good faith" als een "indepen-
den[ [heory of liability for misconduct which is neither fraudulent nor
negligent" (t.a.p. p. 199).

Dat "promissory estoppel" nie[ lou[er als een verzach[ing van het "consideration"

vereiste functioneert, maar tevens een grondslag vormt voor steeds verdergaande

vormen van aansprakelijkheid, blijkt uit de rechten die derden via deze vorm

van "estoppel" aan een niet tot hen gerichte belofte, kunnen ontlenen.

Zo acht ~ 90 Rest. 2d. on Contracts (vgl. "Comment" c) een vordering
van een derde mogelijk, indien deze ten opzichte van de belofte "beneG-
ciary" is en nam (zie de bespreking hierboven) de Supreme Court van
Wisconsin in Hoffman v. Red Owl Stores aan, dat aan de echtgenote van
degene tegenover wie een belofte was gedaan een schadevergoedingsvorde-
ring tcekwam op grond van "promissory es[oppel".
Een zelfstandige vordering van een derde, gebaseerd op een "promise" of
een "representation", is derhalve op verschillende gronden mogelijk: "tort"
(denk bijvoorbeeld aan"mispresentation", alsmede produktaansprakelijkheid),
"implied warranty" (vgl. Henningsen v. B1oomGeld Motors, hiervoor par.
2.3 besproken) en "promissory estoppel". Ter adstructie van de mogelijkhe-
den die een derde in dit kader heeft om een vordering tot schadevergoeding
in te stellen wil ik nog wijzen op Melburn E. Broxson v. Chicago,
Milwaukee, St. Paul and Pacific Railroad Company 426 F.2d 628. (U.S.
Court of Appeals, 9th circuit, 13 augustus 1971).
Broacson was een werknemer van Thrifty, die een gedeelte van een pakhuis
huurde dat toebehoorde aan de Chicago, Milwaukee, St. Paul and Pacific
R. Ca In he[ pakhuis bevond zich een lift. Hoewel contractueel Thrifty
de lift mcest onderhouden had de spoorwegmaatschappij niettemin al
verschillende malen defecten aan de lift gerepareerd. Ook dit maal, tcen
de lif[deur niet goed functioneerde, zegde de spoorwegmaatschappij [oe
het defect te zullen herstellen. Omdat dit uiteindelijk niet gebeurde,
kreeg Broacson een ongeluk met de lif[, waardoor hij schade leed. Duniway,
Circuit Judge, overwoog (F. t.a.p. p. 430):
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"Broxson's theory is that, despi[e Thrifty's duty to repair under
conditon 6 of the lease, the Railroad had promised Thrifty that it
would immediately repair the elevator; that in reasonable and foresee-
able reliance upon that promise Thrifty forbore from repairing the
elevator itself; that the promise was an enforcible one under the
theory of promissory estoppel; and that because of i[s delay in making
the repair, the Railroad ac[ed negGgently toward Broxson. Broacson
also azgues that the action of the Railroad in repairing the elevator
on prior occasions wi[hout being obligated to do so evidenced the
reasonableness and foreseeability of Thrifty's reliance."

Ten aanzien daarvan concludeert hij (p. 431):

"I'he railroad's promise to repair the elevator, reGed on here, relates
to this one occasion only. Its previous repairs of the elevator were
used only to show justifiable reliance on that promise. Neither party
suggests that the railroad undertook any continuing duty. The
Washington Supreme Court, has said of just such a promise to repair
a particulaz defect that, as between landlord and tenant, "[a]n oral
agreement to repair is just as valid as a written one." (...)

De Statute of Frauds verzet zich derhalve niet tegen een claim van
Broacson, gebaseerd op de belofte om de lift te repareren. Het lijkt mij
overigens dat Broacson deze procedure ook had kunnen winnen op basis
van "tort", met precies dezelfde argumenten als hij thans aanvcerde. (Zijn
hierboven geciteerde stelling heeh niet voor niets op dit punt een
tweeslachtig karakter.) "Promissory estoppel" blijkt soms ook een "gewone"
"[ort of negligence" [e kunnen zijn.

"Promissory es[oppel" is een leerstuk dat, evenals bij voorbeeld de in par. 2.3

besproken "bad faith tort", duidelijk maakt dat de grens tussen contractuele en

buitencontractuele gebondenheid geen heldere lijn meer vormt. Waar het bij

de vaststelling van iemands gehoudenheden tegenover een ander om gaat is de

rechtsbetrekking tussen beiden. Aan de óand van de afwegingsfactoren: vertrou-

wen (op een belofte), verwach[ing (door de belover dat degene jegens wie de

belofte gedaan wordt daarop zal vertrouwen) en nadeel (dat de ander lijdt,

doordat hij ten onrechte vertrouwde) word[ in concreto de aansprakelijkheid

bepaald.
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c. Goodfaith

Het begrip gcede trouw, zoals dit in het Nederlandse recht (als een "all per-

vading category") wordt gehanteerd, is de Amerikaanse juristen ne[ zo vreemd

als de Engelse. Traditioneel onderscheidt het Amerikaanse recht - in navolging

van het Engelse - tussen "remedies" naar "Common Law" en naar "Equit}~. Ten

aanzien van "remedies in Equity" heeft de rechter meer vrijheid dan ten aan-

zien van "remedies at law", waardoor hij soms beslissingen kan geven die in

het Nederlandse recht wellicht (rechtstreeks) zouden zijn te baseren op wat

de gcede trouw in casu meebrengt.

Vgl. hierover Newman, The renaissance of good faith in contracting in
Anglo-American law 54 Cornell L. Rev. 553 (1969). In dit artikel geeft
hij een kort overzicht van de historische ontwikkeling van het "good faith"
concept in het Amerikaanse recht. Zie voorts wat betreft de "equitable
remedy of specific performance" (vergelijkbaar met nakoming van een
verbin[enis) ?t 364 Rest. 2d on Contracts, waarin wordt aangegeven in
hceverre "unfairness" een rol speelt bij het al of niet tcestaan door de
rechter van "specific performance".
Afgezien van de "equitable remedies", worden in het Amerikaanse recht
soms problemen die in het Nederlandse recht tot een oplossing worden
gebracht via de gcede trouw opgelost via andere leerstukken die in wezen
dezelfde functie vervullen. Ik verwijs naar de bespreking van "promissory
estoppel" in de voorgaande subparagraaf.

Toch vertoont het Amerikaanse recht een grotere openheid tegenover receptie

van de continentaalrechtelijke gcede trouw dan het Engelse recht. Deze grotere

openheid blijkt zowel uit de Uniform Commercial Code als uit de Rest. 2d on

Contracts.

Zie ~ 1-203 U.C.C. ("Every contract or duty within this act imposes an
obligation of good faith in its performance or enforcement"), ~ 1-201 (19)
U.C.C. ("Good faith" means honesty in fact in the conduct or transaction
concerned") en si 2-103 U.C.C. dat de defmitie van "good faith" bij een
verkoop transac[ie als volgt tcespitst: "Good faith" in the case of a
merchant means honesty in fact and the observance of reasonable commer-
cial standards of fair dealing in [he trade". Zie in gelijke zin als de ~~
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1-203 en 1-201 U.C.C. voorts ~ 1.110 Uniform Consumer Credit Code.
Merkwaardigerwijs geeft ~ 1-201 (19) U.C.C. voor het verbintenissenrecht
geen objective, maar een subjectieve gced trouw maats[af. Dit is in de
Amerikaanse literatuur s[erk bekritiseerd. Vergelijk Calamari~Perillo,
Contracts p. 508 e.v., p, 509~10. Op p. 510 geven Calamari en Perillo een
citaat uit een artikel van Braucher, dat men vaak in de literatuur over
dit onderwerp terugvindt, namelijk dat de U.C.C. in ~ 1-201 (19) een
"test" geeft die bekend is als "the rule of the pure heart and the empty
head". Zie ook Farnsworth, Contracts, p. 526 e.v. en Summers, "Good
fai[h" in general contrac[ law and the sales provisions of the uniform
commercial code, (54) Va. L. Rev. 195 (1968), met name p. 207 e.v.
Ook in de Rest. 2d on Contracts is een section aan de goede trouw gewijd.
Men zie ~ 205 ("Every contract imposes upon each party a du[y of good
faith and fair dealing in i[s performance and its enforcement:')

"Comment" c bij ~ 205 Rest. 2d on Contracts wijst erop dat het in deze sec[ion

verwoorde vereiste van goede trouw geen betrekking heeft op het sluiten van

contracten, in het bijzonder in de onderhandelingsfase. Dit geldt eveneens voor

de U.C.C. bepalingen. In het collectieve arbeidsrecht is dit anders.

Het collectieve arbeidsrecht kent, in tegenstelling tot de U.C.C., wel een
we[telijke bepaling, die de verplichting met zich brengt te goeder trouw
te onderhandelen, zonder dat daaruit echter contrac[sdwang kan voor[vloei-
en. ~ 8 (d) van de National Labor Relations Act (29 U.S.C.S. ?~ 158 (d))
bepaal[ namelijk onder meer:

"For the purposes of this section, to bargain collectively is the
performance of the mutual obligation of the employer and the repre-
sentative of the employees to meet at reasonable times and confer
in good faith with respect to wages, hours, and other terms and
conditions of employmen[, or the negotia[ion of an agreement, or
any question arising thereunder, and the execution of a wri[[en
contract incorpora[ing any agreemen[ reached if requested by either
party, bu[ such obligation dces not compel either party to agree to
a proposal or require [he making of a concession: (...)"

Een pleidooi voor een uitbreiding van het "good faith" vereiste [ot de
on[staansfase van contrac[en in het algemeen kan men vinden in Kessler
en Fine, Culpa in contrahendo, bargaining in good faith, and freedom of
contract: a comparative study (77) Harv. L. Rev. 401 (1964). Vgl. in dit
verband tenslotte ook "Comment" 7 bij ~ 2-612 U.C.C. dat, ingeval van
een "installment contract" ten aanzíen van het bepalen van de "redelijke
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tijd" waarbinnen een mededeling tot beëindiging van het contract gedaan
moet zijn, vermeldt dat tot deze "redelijke [ijd" ook wordt gerekend "the
time covered by any reasonable negotiation in good faith."

De Amerikaanse rechtspraak benadert het begrip "good faith" met de nodige

omzichtigheid. Een uitzondering daarop is wellicht de hierboven besproken "bad

faith tort" (vergelijk par. 2.3). Om een indruk te geven van de ontwikkelingen

ten aanzien van de denkgangen met betrekking tot het "good faith" leerstuk in

het algemeen wil ik kort ingaan op een aantal beslissingen waarin "good faith"

als zodanig aan de orde is geweest.

Allereerst, voor het historsich perspectief, een uitspraak uit New York (Kirke

La Shelle Co. v. Paul Armstrong Co. et al. 263 N.Y. 79, 188 N.E. 163, Court of

Appeals 21 november 1933).

Een van de eerste innoverende uitspraken op het hier te bespreken gebied
is afkomstig van de New York Court of Appeals uit 1933, echter dit maal
niet geredigeerd door Cardozo, maar door Hubbs. Kirke La Shelle had op
8 december 1921 met Paul Amstrong Co. een contract gesloten waarin de
auteursrechten terzake van het toneelspel "Alias Jimmy Valentine" door
eerstgenoemde aan laats[genoemde werd overgedragen. Kirke La Shelle
zou als tegenprestatie de helft van de inkomsten, voortvloeiend uit de
producties, ontvangen. Op 21 september 1928 droeg Paul Armstrong Co.
de rechten inzake dit toneelspel, voor wat betref[ een "talkie" ("talking
picture"), over aan Metro-Goldwyn Mayer, die het toneelspel, vervolgens
in "talkies" gebruikte. Resultaat van dit alles was dat de inkomsten voort-
vloeiende uit de eerdere overdrach[ van rechten aanzienlijk zouden dalen.
Omtrent de vraag of Paul Armstrong Co. jegens Kirke La Shelle impliciet
op zich had genomen om de mogelijkheid, inkomsten uit de overdrach[ [e
verkrijgen, niet illusoir [e maken, overweegt Hubbs, J. als volgt - na
overwogen te hebben dat hier van een "fiduciary relationship" sprake was,
die par[ijen een "duty of utmost good fai[h" oplegde -(N.E. t.a.p. p.
167):

"In the last analysis those cases (te weten in oudere gelijksoortige
gevallen) only apply the principle that in every contrac[ there is an
implied covenant that neither party shall do anything which will
have [he effect of destroying or injuring the right of the other party
to receive the fruits of the contract, which means that in every
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contract there exists an implied covenant of good faith and fair
dealing."

Kirke La Shelle kreeg, nu de goede trouw was geschonden, als schadever-
goeding de helft van de netto opbrengst van de verkoop van de geluids-
en dialoogrechten, met rente vanaf de dag van de verkoop.

Het "good faith" vereiste heeft in de beslissing inzake Kirke La Shelle v. Paul

Armstrong slechts betrekking op de uitvceringsfase. Het ging hier in wezen

om een situatie van veranderde omstandigheden, te weten het tot ontwikkeling

komen van "talking pictures", waaromtrent het contract een lacune bevatte. De

uitspraak bevestigt daarmee de benadering van het goede trouw vereiste in de

Rest. 2d on Contracts en de U.C.C.

In Heyer Products Company, Inc. v. The United States 140 F.Supp. 409 (U.S.

Court of Claims 1 mei 1956) daarentegen wordt de maatstaf van "good faith"

ook tcepasselijk geacht op wat er gebeurt in de pre-contractuele fase.

Alvorens Heyer Products v. U.S. te bespreken wil ik evenwel nu al opmer-
ken dat de beslissing op dit punt wellicht enigszins gekleurd is. De U.S.
Court of Claims heeft namelijk geen rechtsmacht ten aanzien van vordering-
en gebaseerd op "tort", maar wilde desondanks de beslissing van dit geval,
gegeven het feitencomplex, waazschijnlijk graag aan zich houden. "Good
faith" als contractenrechtelijk gedachte categorie resteerde dan als enig
mogelijke grondslag om in casu rechtsmacht aan te nemen (Zie in deze
zin de "dissenting opinion" van Laramore, J.).
Heyer Products had in het kader van een aanbestedingsprocedure door
het Amerikaanse leger een bod gedaan, dat het laagste was. Gebruikelijker-
wijs gesproken zou dit betekenen dat haar het werk zou worden gegund.
Het contract werd echter aan een ander gegund en wel een aanbieder die
een bod gedaan had dat hoger was dan dat van zes andere aanbieders en
aanzienlijk hoger was dan het bod van Heyer Products. Tussen he[ openen
van de aanbiedingen en de tcewijzing van het contrac[ verstreken voorts
3 maanden. In deze periode had Heyer Products voor een Senaatscommissie
een voor het Amerikaanse leger belastende verklaring afgelegd, ter zake
van een door Heyer Products bij de Senaat gedeponeerde klacht over de
gang van zaken bij een eerdere aanbesteding. Heyer Products was ervan
overtuigd dat deze belastende verklazing de eigenlijke grond was voor de
weigering van het aanbod. Om die reden vorderde Heyer Products de
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voorbereidingskosten van het bod en de winst die genoten zou zijn, ware
het contract aan haar gegund.
Laatstgencemde vordering wordt zonder meer afgewezen, omdat de overheid
vrij was een contrac[ al of niet te gunnen. Er was in casu nu eenmaal
geen contract, zodat het deze vordering aan een grondslag ontbrak. Ten
aanzien van de voorbereidingskosten overwoog de U.S. Court of Claims
(Whitaker, J.) allereerst da[ het leger impliciet beloofd had het bod eerlijk
en onpartijdig te zullen beoordelen, gegeven dat de voorbereiding van
een bod aanzienlijke kosten me[ uch pleegt te brengen. Voldeed de
beoordeGng door het leger niet aan deze maatstaf dan was sprake van de
"tort of fraudulent misrepresentation". Voorts, w werd overwogen, had
de laagste bieder weliswaar geen rech[ op gunning, maar dat wilde niet
zeggen dat hij geheel zonder rechten was. Whitaker, J. overwoog te dien
aanzien (t.a.p. 413~4):

"Among these rights is the right to have his bid honestly considered.
The Government is under the obligation to honestly consider it and
not to wantonly disregard it. If this obligation is breached and
plaintiff is put to needless expense in preparing its bid, it is entitled
to recover such expenses. (....)
In o[her words, it must be shown [hat bids were not invited in good
faith, but as a pretense to conceal the purpose to let the contract
to some favored bidder, or to one of a group of preferred bidders,
and with the intent to wilfully, capriciously, and arbitrarily disregard
the obliga[ion [o le[ the contract to óim whose bid was most advan-
tageous to the Government"

Wordt dit recht op een te gceder trouw tot stand gekomen oordeel met
betrekking tot gunning van het contract geschonden, dan bestaat recht
op vergceding van de voorbereidingskosten.

Tot slo[ een drietal recente uitspraken, die duidelijk maken dat de rechtsontwik-

keling met betrekking [ot het vereiste dat een overeenkomst te gceder trouw

ten uitvcer mcet worden gelegd nog allerminst is afgesloten. De eers[e uitspraak

heeft betrekking op de beëindiging van een "employment at will", de beide andere

be[reffen de opzegging van een kredie[overeenkomst.

Deze beslissingen bevestigen dat Amerikaanse rechters weliswaar bereid zijn

de uitvcering - en daarmee in wezen de inhoud - van een overeenkomst aan

de tcets van de gcede trouw te onderwerpen, maar dat zij dit toch slechts

zeer bedach[zaam dcen.
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Fortune v. National Cash Register (Mass. 364 N.E. 2d 1251, Supreme Judicial
Court Massachusetts, 20 juli 1977) betreft de tcetsing van een ontslag op
grond van het "employment at will"-kazakter van een azbeidscontract. Dat
aan een ontslag op grond van dit type azbeidsovereenkomst door de
rechtspraak grenzen worden gesteld, kwam hiervoor in het kader van de
verhouding tussen contract en "[ort" ter sprake (vergelijk par. 2.3). De
Amerikaanse rechter blijkt ook bereid te zijn een dergelijk ontslag te
[cetsen aan "good faith". De casus was als volgt. Fortune werkte al
gedurende 25 jaar als verkoper voor National Cash Register (NCR). In
1968 sloot hij voor NCR een contract met First National Stores Inc. ter
waarde van á5.000.000. Op grond van zijn contract zou Fortune recht
krijgen op een aanzienlijke commissie. De volgende werkdag na het sluiten
van het contract werd hij - zonder opgave van redenen - met onmiddellijke
ingang ontslagen. Ter afwikkeling van het con[ract met First National
Stores mocht hij echter, bij nader inzien, blijven als "sales support"
werknemer. Fortune accepteerde dit, omdat hij 61 jaaz was en een zoon
in "college" had. Tcen hij l~z jaar later weigerde in te gaan op een verzoek
om met pensioen te gaan, werd hij alsnog definitief ontslagen. Door deze
gang van zaken ontging hem een aanzienlijk deel van zijn commissie,
welke vergceding hij daarop in een procedure vorderde. De Supreme Judicial
Court van Massachusetts (Abrams, J.) overwoog (t.a.p. p. 1255~6):

"we hold that NCR"s written contract contains an implied covenant
of good fai[h and fair dealing, and a termination not made in good
faith constitutes a breach of the contract.
We do not question the general principles that an employer is entitled
[o be motivated by and to serve its own legitima[e business interests;
that an employer must have wide latitude in deciding whom it will
employ in the face of the uncertainties of the business world; and
[hat an employer needs fle~ábility in the face of changing circum-
stances. We recognize [he employer's need for a lazge amount of
control over its work force. However, we believe that where, as
here, commissions are to be paid for work performed by the employee,
the employer's decision to terminate its at will employee should be
made in good fai[h. NCR's right to make decisions in its own interes[
is no[, in our view, unduly hampered by a requiremen[ of adherence
to this standard.
(...) On occasion some courts have avoided the rigidity of the "at
will" rule by fashioning a remedy in tort. We believe, however, that
in this case there is remedy on the express contract"(Noten weggela-
ten, J.v.E.)

Hce onzeker de rechtspraak soms is ten aanzien van de reikwijdte van
de "good faith" tcets kan geillustreerd worden aan twee tegenstrijdige
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uitspraken betreffende de beëindiging door een bank van kredietverstrekking
aan een onderneming. In K.M.C. v. Irving Trust Company (757 F 2d 752,
U.S. Court of Appeals, óth Circuit, 4 maart 1985) besliste de U.S. Court
of Appeals (p. 759):

~Thus, the literal interpretation of the financing agreement urged
upon us by Irving, as supplemen[ed by the "blocked account" mecha-
nism (hetgeen inhield dat alle ontvangsten van KM.C. werden gestort
op een rekening waartce alleen Irving tcegang had, J.v.E.) would leave
K.M.C.'s continued existence en[irely at [he whim or mercy of Irving,
absent an obGgation of good faith performance. Logically, a[ such
time as Irving migh[ wish to cwtail fmancing K.M.C., as was its
righ[ under the agreement, this obGgation to act in good faith would
requ've a period of notice to K.M.C. to allow it a reasonable opportu-
nity to seek alternate fmancing, absent valid business reasons preclu-
ding Irving from doing so."

De District Court of Appeal van Florida is hier echter afhoudend. Zie
Flagship National Bank v. Gray Distribution Systems (485 So. 2d 1336,
District Court of Appeal Florida, 25 maart 1986), waarin op p. 1341 wordt
overwogen:

"Gray relies on KM.C. Co. v. Irving Trust Co., 757 F.2d 752 (óth
Cir.1985), [o support its contention that Flagship was bound by the
established cowse of dealings and obligations of good faith to continue
lending in excess of the promissory note. Although KM.C. bears
some similarity to the case before us, it is distinguishable. KM.C.
involved a course of dealings covering a period of three years. The
litigation arose when, unlike the facts of our case, the lender refused
to advance funds without notice. The court ruled that the lender
was under an obligation to act in good fai[h and [o provide notice
to the borrower so that the borrower could obtain alternate fmancing.
The sixth circuit rejected the lender's argument that the demand
note gave it the power to call the loan at any time. We refrain from
following KM.C because we fmd that the court's citation of section
671.208, which is inapplicable to demand notes, renders its holding
somewhat suspect."

In de staart zit het venijn. Met section 671.208 bedcelt de District Court
of Appeal ~ 1-208 U.C.C., waarin de goede trouw eis wordt gesteld ten
aanzien van het, gedurende de looptijd van een contract, verlangen van
extra zekerheid. Deze section is naar de mening van de rechter in Florida
in casu niet tcepasselijk omdat een "demand note" (betalingsbelofte) een
vaste datum van betaling bevat, welke niet door de gcede trouw opzij kan
worden gezet.
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Het lijkt erop dat de goede trouw van een relatief onbekend begrip tot een

leerstuk is geworden dat - uj het soms met meer of minder grote reserves-

door de Amerikaanse rechter met name aLs beoordelingsmaats[af wordt gehanteerd

ten aanzien van de uitvcering van een contract.

Het voorgaande - bezien ook in het ficht van de ontwikkelingen in de beide

andere, in deze paragraaf besproken, leerstukken - maakt, ten slotte, duidelijk

dat "good faith" soms nauwelijks kan worden onderscheiden van "promissory

estoppel" en "tort". Uit de analyse van gencemde leerstukken blijkt in ieder

geval één ding: de klassieke contractstheorie wordt er niet door bevestigd. De

rechter is immers bereid steeds verder te gaan bij het zoeken naar grondslagen

voor gehoudenheid zonder dat er sprake is van een contract dat voldcet aan

de kenmerken van óet klassieke begrip. Ook is hij vaker bereid de inhoud van

he[ contract te tcetsen aan de maats[af van de gcede trouw.

26. Afsluitende opmer)cin~en ten aanáen van het Amerikaanse recht

In het voorgaande zijn die leerstukken aan de orde geweest die mijns inziens

kenmerkend zijn voor de ontwikkelingen in het Amerikaanse verbintenissen-

recht. Daarbij heb ik, evenals bij mijn bespreking van het Engelse recht, een

aantal leerstukken die in hoofdstuk 2 bij mijn bespreking van het Nederlandse

recht aan de orde zijn geweest, ook naar Amerikaans recht niet of niet met

zoveel woorden besproken. Op laatstgencemde leerstukken wil ik op deze plaats

nog kort ingaan, teneinde de vergelijkbaarheid tussen het Nederlandse, het

EngeLse en het Amerikaanse deel van dit onderzoek w groot mogelijk te dcen

zijn.

De leerstukken waar het vooral om gaat zijn (a) aanbod en aanvaarding,
(b) de rechtspositie van onderhandelende partijen, (c) crediteursverzuim,
(d) onvoorziene omstandigheden en (e) derdenwerking van exoneratieclau-
sules.
Het probleemgebied algemene voorwaarden en standaardcontracten heb ik
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impliciet aan de orde gesteld in de paragraaf over "unconscionability" (par.
2.4). Verder zijn de algemene aspecten betreffende het vraagstuk van
derdenwerking van contracten besproken in de paragraaf over de verhouding
tussen contract en "tort" (par. 2.3) en de paragraaf over bijna-contractuele
verhoudingen (par. 2.~.

a. aanboden aanvaarding

De regels met betrekking tot de totstandkoming van een overeenkomst
(aanbod en aanvaarding) zijn in het Amerikaanse recht even schematisch
als in het Nederlandse of het Engelse recht. Zo spreekt Farnsworth,
Contracts, p. 134 over 'The mechanics of assent" (Contracts, p. 124). In
een artikel getiteld: Precontractual liability and preliminary agreements:
fair dealing and failed negotiations, 87 Colum. L. Rev. 217 (1987), spreekt
hij over de "mold of offer and acceptance" (t.a.p. p. 287). T.a.p. p. 218~9
merkt hij in dit verband op:

"But however sui[ed these rules (met betrekking tot aanbod en
aanvaarding, J.v.E.) may have been [o the measured cadence of
contracting in the nineteenth century, they have lí[tle to say about
the complex processes that lead to major deals today."

Ten aanzien van bedoelde complexe onderhandelingen meent hij (t.a.p. p.
219), dat deze een "far cry" zijn

"from the simple bargaining envisioned by the classic rules of offer
and acceptance, which evoke an image of single-issue, adversarial,
zero-sum bargaining as opposed to mul[i-issue, problem-solving, gain-
maximizing negotiations."

Dat de regels inzake aanbod en aanvaarding een theoretisch model vormen
realiseert men zich overigens bepaald niet alleen in de li[eratuur, zo blijkt
uit ~ 22 (met name subsec[ion (2)) Rest. 2d on Con[racts en ~ 2-204 U.C.C.,
alsmede de bij deze sections behorende " Comments". De sections luiden
als volgt:

"(~ 22 Rest. 2d on Contrac[s)
(1) The manifestation of mutual assent to an exchange ordinarily
takes the form of an offer or proposal by one party followed by an
acceptance by the other party or parties.
(2) A manifestation of mutual assen[ may be made even though neither
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offer nor acceptance can be identified and even though the moment
of formation cannot be determined."

"(~ 2-204 U.C.C.)
(1) A contract for sale of goods may be made in any manner sufficient
to show agreement, including conduct by both parties which recognizes
the e3tistence of such a contract.
(2) An agreement sufficient to constitute a contract for sale may
be found even though the moment of its making is undetermined.
(3) Even though one or more terms are left open a contract for
sale does not fail for indefiniteness if the parties have intended to
make a contract and there is a reasonably certain basis for giving
an appropriate remedy."

Een gced voorbeeld dat men zich het schematische karakter van de regels
betreffende aanbod en aanvaarding inderdaad realiseert is de oplossing
die ~ 2-207 U.C.C. (in óet bijzonder ~ 2-207 (3)) geeft om de "battle of
forms" problematiek op te lossen. Deze problematiek betreft het geval
dat zowel de aanbieder als de acceptant de eigen algemene voorwaarden
op het contract tcepasseGjk willen dcen zijn, zonder dat duidelijk is welke
algemene voorwaarden uiteindelijk overeengekomen zijn. De moeilijkheid
bij dit laatste schuilt, uiteraard, in het gegeven dat de beide sets algemene
voorwaarden elkaar ongetwijfeld op een aantal punten zullen tegenspreken
ofwel niet op elkaar zullen aansluiten. ~ 2-207 U.C.C. luidt:

"(1) A definite and reasonable expression of acceptance or a written
confirmation which is sent within a reasonable time operates as an
acceptance even though it states [erms additional to or different
from those offered or agreed upon, unless acceptance is expressly
made conditional on assent to the additional or differen[ terms.
(2) The additional terms are to be construed as proposals for addition
to the con[ract. Between merchants such terms become part of the
contract unless:

(a) the offer expressly limits acceptance to the terms of the
offer;

(b) they materially alter it; or
(c) notification of objection to them has already been given

or is given within a reasonable time after notice of them
is received.

(3) Conduct by both parties which recognizes the existence of a
con[ract is sufficient to establisó a contract for sale although the
writings of the parties do not otherwise es[ablish a contract. In
such case the terms of the particular contract consis[ of those [erms
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on which the writings of the parties agree, together with any supple-
mentary terms incorporated under any provisions of this Act."

Een in de Amerikaanse literatuur veel besproken ( door White en Summers,
Uniform Commercial Code, p. 28 "infamous" gencemde) uitspraak, waarin
aan deze section tcepassing wordt gegeven, is Ro[o lith, Itd., v. F.P Bartlett
8c Co., Inc. 297 F.2d 497 (U.S. Court of Appeals 15 januari 1962). Roto
Lith had emulsie van Baztlett gekocht, welke emulsie niet voldeed. Aange-
sproken door Roto Li[h beriep Baztlett zich op een exoneratieclausule die
was opgenomen zowel in haaz orderbevestiging als in de nota, maaz niet
was opgenomen in het bestelformulier van Roto Lith. Aldrich, Circuit Judge,
nam aan dat zich in casu niet het geval van ~ 2-207 (2) (b) voordeed,
maar het geval van de slotzinsnede van ~ 2-207 (1). Dit hield in dat er
geen contract was totstandgekomen, tenzij Roto Lith de exoneratieclausule
had aanvaard, hetgeen Aldrich, C'vcui[ Judge, aannam, op grond van de
accepta[ie van de emulsie door Roto Li[h.
Deze benadering van de onderhavige casus is in de literatuur niet met
groot enthousiasme ontvangen. Zij maakt echter duidelijk dat het als
vereiste voor de totstandkoming van een overeenkomst stellen dat sprake
moet zijn van een "aanbod" en daarop aansluitende "aanvaarding" soms veel
weg heeft van een abstracte constructie. Zie over de "battle of forms" en
met name ~ 2-207 U.C.C. White en Summers, Uniform Commercial Code,
p. 24 e.v.; Calamari en Perillo, Contracts, p. 101 e.v., alsmede mijn eigen
bijdrage, Ar[ikel 6.5.2.8 ("battle of forms", "veldslag der formulieren"), in:
Vranken en Schoordijk (red.), De Memorie van Antwoord op de Invcerings-
we[ Bceken 3, 5 en 6 Nieuw BW (Wijziging van Boek 6) en aanverwante
we[gevingsvraags[ukken WPNR 5794 (1986).

b. de rechtspositie van onderhandelende panijen

De rechtspositie van onderhandelende partijen is een vraagstuk dat, evenals
in het Engelse recht, niet aan de hand van één leerstuk, maar met behulp
van meerdere leerstukken wordt benaderd. In de voorgaande paragrafen
is dat - meer of minder impliciet - ook gebleken. Ik verwijs naar hetgeen
ik heb opgemerkt over "negligent misrepresentation", "promissory estoppel"
en "good faith" (zie paz. 2.5) en de daar vermelde literatuw, waazaan ik
nog kan tcevoegen het hierboven in subparagraaf (a) al vermelde artikel
van Farnsworth over de rechtsgevolgen van het met elkaaz in onderhande-
Gng treden.
Het grote verschilpunt tussen het Engelse en het Amerikaanse recht, maar
tevens de pazallellie tussen het Nederlandse en het Amerikaanse recht op
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dit punt is de tcenemende betekenis van de gcede trouw in de onderhande-
lingsfase. Niettemin heeft dit leerstuk (nog?) niet die alles overheersende
invloed die het in het Nederlandse recht heeft.

c. Crediteursverzuim

"Mora creditoris" is als afzonderGjk leerstuk met eigen rechtsgevolgen in
het Amerikaanse rech[ onbekend. Wanneer de crediteur niet meewerkt
aan de nakoming van de overeenkomst door de debitew, concludeert men
enerzijds dat de crediteur zijn recht om te ageren ui[ wanprestatie heeft
verloren en anderzijds dat het recht op de tegenprestatie van de zijde
van de debiteur blijft bestaan. Soms heeft de debiteur in een dergelijk
geval recht heeft op schadevergceding, omdat in ieder contract een "implied
condition" is opgenomeq inhoudend dat, indien de debiteur niet kan
nakomen zonder medewerking van de credi[eur, de credi[eur daartoe
verplicht is.
Ter verduidelijking van het voorgaande wil ik een tweetal voorbeelden
vermelden.
In het eerste geval (Patterson v. Meyerhofer 97 N.E. 472, Court of Appeals
New York 9 januari 1912) werd de contractuele verplichting van Patterson
om aan Meyerhofer vier huizen te leveren onmogelijk gemaakt, doordat
Meyerhofer op de veiling waar de huizen verkocht werden een hoger bod
uitbracht dan Patterson. Deze sprak daarop Meyerhofer aan voor het
verschil tussen de door Meyerhofer betaalde veilingprijs en de (hogere)
prijs die Meyerhofer krachtens het contract aan Patterson had moeten
betalen. Deze vordering werd toegewezen. Namens de meerderheid overwoog
Willard Bartlett, J. onder meer (p. 473):

"In the case of every contract there is an implied undertaking on
the part of each party that he will not intentionally and purposely
do anything to prevent the other party from carrying out the agree-
ment on his part. This proposition necessarily follows from the general
rule that a party who causes or sanctions the breach of an agreement
is thereby precluded from recovering damages for its nonperformance
or from interposing it as a defense to an action upon the contract."

Ten aanzien van de vordering (het prijsverschil) wordt nog overwogen
(ibid.):

"I'his sum, (...), represents the loss which he has suffered. It is the
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mcasure of the plaintifPs damages for the defendant's breach of
contract."

He[ [weede geval (Vanadium Corporation of America v. Fidelity 8t Deposit
Co. of Maryland, 159 F. 2d 105, Circuit Court of Appeals, Second Circui[,
6 januari 1947) betrof de verkoop van een "mining lease", die was onder-
worpen aan de gcedkeuring van de "Secretary of Interior", omdat de mijn
zich bevond in een reservaat van de Navajo-indianen. Weigering van de
vergunning was als ontbindende voorwaazde in het contract opgenomen.
De koper (Vanadium Corporation) was degene die de vergunningaanvraag
moes[ indienen, maar Vanadium Corporation verloor alle belangstelling
voor de transactie tcen bleek dat haar tcekomstige mede "lessees" met
haar aanzienlijk van mening verschilden over de verkoop van de vanadium
uit deze mijnen. Ofschoon de "Secretazy of Interior" de vergunning had
willen verlenen, indien Vanadium Corporation met haaz mede "lessees"
bereid was tot samenwerken (en deze bewindspersoon zelfs uitdrukkelijk
de mogelijkheid van heroverweging naar voren brachttoen de vergunning
werdgeweigerd), bleef Vanadium Corporation onwilligom de vergunningaan-
vraag (resp. herzieningsaanvraag) door te ze[ten.
Tcen Vanadium Corpora[ion de door haar al be[aalde koopprijs terugvorder-
de werd haar dit onder deze omstandigheden door de Circuit Cour[ of
Appeals geweigerd. Clark, Circuit Judge, overweegt (p. 108):

"It was surely not the intent of the parties when they made an
apparently binding assignment that the plaintiff should have the
power to invalidate the assignment by not filing it for apporval. On
the contrary, it must have been assumed that plaintiff would reason-
ably file it and in good faith seek its approval (...) And plainly
plain[iff was obligated to refrain from positive actions to prevent
approval by the Secretary. (...) Hence on the facts, as the jury
could and did find them, the d~fendants" contractual duty herein
was discharged by plaintiff's breach of a condition precedent."

Vgl. met betrekking tot het bovenstaande Faznsworth, Contracts, p. 565,
alsmede Calamazi en Perillo, Contracts p. 486 e.v., waaz gencemde auteurs
ingaan op de vraag of, in een situatie dat nakoming van een voorwaarde
wordt verhinderd door de wederpartij, de voorwaazde als vervuld kan
worden beschouwd. Een situatie die vragen oproept, die dcen denken aan
de problemen rond crediteursverzuim.
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d. Onvoorziene omstandigheden

Het Amerikaanse contractenrecht kent twee - overigens nauw met elkaar
samenhangende - leerstukken ter oplossing van problemen voortvlceiend
uit een door partijen niet verdisconteerde wijziging van omstandigheden.
Deze leerstukken zijn "impracticabilit}~ (nakoming is onmogelijk) en
"frustration" (het heeft voor de crediteur geen waarde meer dat de debiteur
presteert, omdat nakoming voor hem zinloos is geworden).
Beide leers[ukken zijn voor he[ Amerikaanse rech[ als zodanig niet nieuw.
Wel nieuw is dat "in recent years courts have shown increasing Gberality
in discharging obligors on the basis of (...) extraordinary circumstances"
Met deze buitengewone omstandigheden worden bedceld oms[andigheden
die "may make performance so vitally different from what was reasonably
to be expected as to alter the essential nature of that performance." (Rest.
2d on Contracts, " Introductory note" bij hoofdstuk 11 betreffende "Imprac-
ticability of performance and frustration of purpose".)
Als belangwekkende ontwikkeling wil ik hier verder nog vermelden dat in
de U.C.C. beide leerstukken in één section zijn samengebracht, namelijk
in ~ 2-615, welke luidt:

"Except so far as a seller may have assumed a greater obligation
and subject to the preceding section on substituted performance:
(a) Delay in delivery or non-delivery in whole or in part by a seller
who complies with paragraphs (b) and (c) is not a breach of his
duty under a contract for sale if performance as agreed has been
made impracticable by the occurrence of a contingency the non-
occurrence of which was a basic assumption on which the contract
was made or by compliance in good faith with any applicable foreign
or domestic governmental regulation or order whe[her or not it
later proves to be invalid.
(b) Where the causes mentioned in paragraph (a) affect only a part
of the seller's capacity to perform, he must allocate production and
deliveries among his customers but may at his option include regular
customers not then under contract as well as his own requirements
for further manufacture. He may so allocate in any manner which is
fair and reasonable.
(c) The seller must notify the buyer seasonably that there will be
delay or non-delivery and, when alloca[ion is required under paragraph
(b), of the estimated quota thus made available for the buyer."

De aan ~ 2-615 voorafgaande section, waarnaar in de aanhef wordt verwe-
zen, bepaalt onder meer dat, indien, buiten verantwoordelijkheid van één
der partijen, bij voorbeeld het ui[laden, als overeengekomen, niet mogelijk
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is, een "commercially reasonable substitute performance" moet worden
aangeboden en geaccepteerd.

e. Derdenwerking van exoneratieclausules

Voor zover ik heb kunnen nagaan heeft het probleem van derdenwerking
van exoneratieclausules in de Verenige Staten minder de aandacht getrokken
dan in Nederland en Engeland. Het probleem is in de rechtspraak echter
wel eens aan de orde geweest. Vgl. Bates 8c Rogers Construction Corpora-
tion et al. v. Greeley 8c Hansen et al. 109 Ill.2d 225, 93 Ill. Dec. 369, 486
N.E.2d 902 (Supreme Court of Illinois 21 november 1985). De vraag was
of een "engineer" die een contract had met de opdrachtgever en werd
aangesproken door de aannemer en diens onderaannemer een beroep kon
dcen op een exoneratieclausule in het aannemingscontract. De "engineer"
werd onder meer verweten dat hij schakelaars onzorgvuldig had ontworpen
en, algemeen, als "engineer" onzorgvuldig was opgetreden. Het bercep
van de "engineer" op de aannemingscontracten wordt inderdaad mogelijk
geacht, met name gebaseerd op de omstandigheid dat hij een "third party
beneficiary" is ten aanzien van het contract [ussen de opdrachtgever en
de aannemer zowel als tussen de aannemer en de onderaannemer. Zie in
dit verband nog Sweet, Legal aspects of architecture, engineering and
the construction process, 1985, p. 365 e.v.

f. Slotopmerkingen

De tendensen in het Amerikaanse contractenrecht laten een zelfde beeld zien

als de ontwikkelingen in Nederland en Engeland.

In het Amerikaanse recht ontbreekt een strikte scheiding tussen contract
en "tort", men kan zelfs zeggen dat contract en "tort" soms samenvallen.
Een voorbeeld is de "bad faith tort" (zie par. 2.3). Door deze ontwikkeling
is niet langer de vraag relevant naaz het al of niet bestaan van contractue-
le, of delictuele aansprakelijkheid, maaz de vraag naar de inhoud van de
aansprakelijkheid (de gehoudenheden), die in casu uit de onderhavige relatie
(rechtsbetrekking) voortvlceit. De kwalificatie "contractueel" of "delictueel"
van deze gehoudenheden is daazmee op haaz beurt een conclusie achteraf
geworden. Denkbaaz is zeifs, dat deze kwalificatie niet eens mogelijk is,
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omdat de gehoudenheid zo gemengd van aard is, dat zij slechts als "sui
generis" kan worden aangemerk[.
Ook overigens ziet men enige met het Nederlandse en Engelse recht
parallelle tendensen. Er is niet langer sprake van een duidelijk onderscheid
tussen de buiten-con[ractuele en contractuele verhoudingen (denk aan
"promissory estoppel", zie par. 2.5). Tegelijkertijd vervaagt het klassieke
onderscheid tussen het moment van totstandkoming, de inhoud van het
overeengekomene en het moment van de uitvcering, evenals de daarmee
samenhangende onderscheiding tussen op iedere afzonderlijke fase betrek-
king hebbende leerstukken (Zie par. 2.4 over "unconscionability" en par.
2.5 over "good faith"). Ten slotte valt een toename te constateren ten
aanzíen van de [oetsing van de inhoud van het overeengekomene, in het
bijzonder in die gevallen waarin niet meer wordt voldaan aan de voorwaar-
den van het klassieke contract (ik verwijs, opnieuw, naar de "unconscion-
ability" doctrine).
Nu gelijkheid en vrijheid van par[ijen - de onderliggende waarden van
van het klassieke contractsdenken - idealen blijken [e zijn, die in de
praktijk van het dagelijks leven eenvoudigweg niet opgaan, gaat het recht
zich meer en meer inlaten met de inhoud van de be[rekkingen tussen
burgers in een rechtsgemeenschap. De vrijheid van sommigen (zoals de
gebruikers van algemene voorwaarden) zal daardoor afnemen, maar de
vrijheid van anderen (in mijn voorbeeld: de wederpartijen van genoemde
gebruikers) zal daarentegen tcenemen. Door het ingrijpen in de inhoud
van contracten wordt de gelijkheid tussen de partijen weer een werkelijke
rechtsgelijkheid.
De on[wikkelingen met betrekking tot de verhouding tussen contract en
"tort" en de andere hier gencemde ontwikkelingen in het contractenrech[
hangen [en nauwste samen. Een s[rikte scheiding [ussen aan de ene kant
rech[sbetrekkingen, waarvan de inhoud dwingend door het recht word[
bepaald (delictuele rechtsbetrekkingen) en aan de andere kant rechtsbetrek-
kingen, die betrokkenen, zij het binnen door het recht gestelde grenzen,
vrijwillig op zich nemen en waarvan men zelf in alle vrijheid de inhoud
kan bepalen (contractuele rechtsbetrekkingen), is onhoudbaar geworden.
Ook contractuele rechtsbetrekkingen worden voor een niet onaanzienlijk
deel heteronoom (door dwingende rechtsregels en dwingende toetsing van
het overeengekomene) bepaald.
Ten slotte dient nog vermeld te worden dat het bepaald opvallend is, hoe
vaak in het Amerikaanse rech[ gebruik wordt gemaakt van een open norm,
die ingevuld mcet worden via een catalogus van afwegingsfactoren. Het is
een me[hode die enerzijds de onzekerheid rellecteer[ díe de hierboven
samengevatte ontwikkelingen in het contractenrecht oproepen, maar
anderzijds mogelijkheden opent om deze onzekerheid het hoofd te bieden.
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Hoofdstuk 4
NAAR EEN ALGEMENE THEORIE VAN DE
RECHTSBETREKKING?

1. In welke richting gaan de on[wilckelingen in het huidige eontradenrecht?

Aan het slot van hoofdstuk 1 stelde ik mij twee vragen: Hoe ernstig zijn de

geconstateerde breuklijnen in het klassieke contractenrech[ en vormen zij

even[ueel aanleiding tot een nadere doordenking van het klassieke contractsbe-

grip? Ik meen, daarin gesteund door de resultaten van het in hoofdstuk 3

gerelateerde rechtsvergelijkend onderzoek, met voldoende zekerheid te hebben

aangetoond dat de breuklijnen ernstig zijn en er een niet onaanzienlijke span-

ning bestaat tussen het klassieke contractsbegrip en het contractsbegrip zoals

dit naar voren komt uit hedendaagse rechtspraak en wetgeving.

Kon Bregstein in 1938 in zijn artikel "De ontwikkeling van de algemeene
con[ractenleer in het BW van 1838 tot heden" (Gedenkboek BW 1838 - 1938,
1938, p.43 e.v.; V.W. I, 1960, p. 123 e.v.) nog stellen da[ het contractsbegrip
ondanks alle veranderingen sinds 1838 niet fundamenteel en principieel was
gewijzigd, thans zal men de stelligheid waarmee hij deze opva[ting destijds
naar voren bracht, voor het huidige tijdsgewricht niet langer meer met hem
kunnen delen.
Overigens waren er ook in de jazen '30 al au[eurs die op dit pun[ enige
aarzeling lieten blijken. In het bijzonder de [cename van dwingendrechte-
lijke regels stelde verschillende auteurs voor de vraag, of het móderne
con ractenrec t niet op wezenlijke punten was gaan afwijken van het
contractenrechtzoals weergegeven in de bes[aande handboeken. Met name
kan hier Levenbach worden gencemd, die in een eveneens in Gedenkboek
BW 1838 - 1938 opgenomen artikel de veranderde maatschappelijke verhou-
dingen van de afgelopen eeuw nagaat, evenals de daaruit zijns inziens
voortvloeiende wetgeving, waarbij hij als pregnant voorbeeld de arbeids-
we[geving van 1907 ncemt (Levenbach, Het Burgerlijk We[bcek en de
maatschappelijke verhoudingen van 1838 tot heden, Gedenkboek BW, 1938,
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p. 129 e.v.). Daarvoor had Beneditty zich in 1934 al de vraag gesteld of
er een evolutie gaande was van "autonome" naar heteronome" overeen-
komst. In de woorden van Benedi[ty:

"Zal men thans op zijn minst niet mceten zeggen, dat het rechtsef-
fect van de wilsovereenstemming slechts deels wordt geregeerd door

, den~art1.v~wmaar anderdeels door de geÍdende rechtsnormen, en
wel in een vertioudin~ waarv~tn het zwaanepunt zich alléngs méer
verlegt van eerstgenoemde naar laatstbedoelde bronT"

(Beneditty, Evolutie van "autonome" naaz "heteronome" overeenkomst?,
WPNR 3379~80, p. 435.) Geheel in deze lijn constateerde Valkhoff na de
Tweede Wereldoorlog een "vermaatschappelijking" van het privaatrecht
(Zie bij voorbeeld diens Mens en samenleving in het vermogensrecht,
Levenbachbundel, 1966, p.319 e.v.).
De maatschappeljj e werkeh~kheid, ten tijde van de totstandkoming van
ons B.W., alsmede het gedachtengced van zijn ontwerpers enerzijds, en
de huidige maatschappelijke werkelijkheid anderzijds verschillen niet onaan-
zienlijk van elkaar. Het kan niet anders dan dat dit gevolgen mcet hebben
voor het contractenrecht en dat is in de voorgaande hoofdstukken ook
gebleken. De schotten tussen contract en onrechtmatige daad blijken poreus
te zijn, om niet`të zéggen da[ de afscheiding tussen beide op een aantal
punten - het Amerikaanse rech[ biedt hier de meest sprekende voorbeelden
-volledig is verdwenen. Meer en meer ook, blijkt het besef post te hebben
gevat dat de vrijheid en gelijkheid van iedere burger niet meer dan een
formele vrijheid en een formele gelijkheid zijn. Een individuele consument
heeft nu eenmaal niet dezelfde sociaal-economische positie als een grote
onderneming. O.a. toenemende (dwingende) regelgeving moest de materiële
onvrijheid en ongelijkheid weer in overeenstemming brengen met de
uitgangspunten van het klassieke contractenrecht, welke uitgangspunten-

op de keper beschouwd - twee van de drie idealen van de Franse Revolutie
zijn: "fiberté, égali[é e[ fra[ernité". Ten slotte bGjkt dat de contractuele

ebondenheid niet meer met dezelfde precisie in de tij-d valt a~~b~nén- --
als m~e-f-"ktassieke contractenrecht het geval is. De ontwikkehngen rond
afgebroken onderhandelingen hebben duidelijk gemaakt dat de totstandko-
ming van een contrac[ zich niet laa[ herleiden tot één bepaald tijdstip,
maar veeleer een zich in de tijd ontwikkelende gebeurtenis is.

Gegeven deze spanning tussen het klassieke contractsbegrip en het huidige

contractsbegrip rijst voor mij de vraag welke gevolgen dit heeft, met name

voor de toekomst. In hoofdstuk 1 maakte ik een onderscheid tussen het con-
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tractsbegrip enerzijds en he[ con[ractsmodel anderzijds. Het contractsbegrip

betrof de kenmerken van het contractenrecht, het contractsmodel betrof de

wijze waarop men zich juridische verhoudingen voorstelt. Leiden veranderende

kenmerken van het contract (een wijziging in het contractsbegrip derhalve)

wellicht tot een verandering in het contrac[smodel? Mij lijkt een bevestigende

beantwoording van deze vraag, gegeven de ernst van de in de hoofdstukken 2

en 3 besproken breuklijnen, onontkoombaar. Dit rcept onmiddellijk een ver-

volgvraag op: welk model vervangt dan het "klassieke" contractsmodel?

Gegeven de overweldigende veelóeid van feiteGjke verhoudingen zal het
nieuwe model noodzakeGjkerwijs ( nog) meer open dan het klassieke con-
tractsmodel dienen te zijn. Hce groter de openheid echter, hoe kleiner O
het houvas[ dat het model zal kunnen bieden. Om di[ op te vangen zullen
afwegingsfactoren dienen te worden geformuleerd, aan de hand waarvan
bepaald kan worden welke binding in concreto tussen de betrokkenen
bestaat. Denkbaar is verder dat grcepen van gevallen worden onderschei-
den, met op deze groepen afgestemde ( sub)afwegingsfactoren. Een voorbeeld
is de door de Hoge Raad in Saladin~HBU ( HR 19 mei 1967, NJ 1967, 261)
opgestelde Gjst van afwegingsfactoren ter~bëóórdeling van de gerechtvaar-
digdheid van een bercep op een exoneratieclausule.

Bij het zceken naar een ander model past mijns inziens vanaf het begin een

waarschuwing. Geen enkel model kan meer pretenderen dan een poging om de

juridische werkelijkheid zo getrouw mogelijk weer te geven. Voorts dient het

navolgende, in het licht van deze waarschuwing, louter gezien te worden als

niet meer dan een aanzet voor de formulering van een ander model.

In deel 2 van hoofdstuk 3 bleek bij verschillende leerstukken dat in het Engelse

en Amerikaanse rech[ de gedachte dat tussen be[rokkenen een juridische

"relationship" (rechtsbetrekking) bestaat, waarbi~j.~alleen in concreto kan worden
,,--.. -- .

bepaald welke gehoudenheden uit deze "relationship" voortvlceien, een centrale

plaats inneemt. Het lijkt mij dat deze gedachte ook buiten het Engelse en

Amerikaanse rechtssysteem gcede diensten zou kunnen bewijzen bij de verhelde-

ring van onze kijk op ontwikkelingen in he[ hedendaagse contractenrecht en

het zceken naar een veranderd contractsbegrip.
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2. De 'relationship'gedachte in de Engelsrechtelijke en Amerikaanse literatuur

In de Engelsrechtelijke en Amerikaanse literatuur is door verschillende auteurs

gewezen op het grote belang van een juiste waardering in concreto van de

tussen betrokkenen bestaande "relationship". Met "relationship" bedoelt men dan

niet de, in onze terminologie, verbintenissen tussen de partijen, maar de bron

van deze gehoudenheden, zoals bij voorbeeld de overeenkomst. Dat men zich in

een Common Law stelsel overigens niet zozeer richt op vragen naar het rechts-

karakter van de verbintenis, als wel op vragen naar het rechtskarakter van de

bron van gehoudenheden, hangt samen met de s[ructuur van di[ rechtsstelsel.

De Commón ~áw-kënt immërs gëën~Iá'w'~ó~fdbligáfión~; zoa

in continentaal-europese rechtsstelsels.

Dat de discussie zich in de Verenigde Staten, maar ook in Engeland, toespitst

op het rechtskarakter van de bron van gehoudenheden, blijkt zodra men de

opva[tingen van Fried, Atiyah en Macneil met elkaar vergelijkt. Fried en

Atiyah baseren zich op het ui[gangspunt da[ contrac[ en "promisé' nauw met

elkaar samenhangen, al verschillen ze wezenlijk van opvatting over welke

gevolgen aan dit uitgangspunt moeten worden verbonden. Macneil daarentegen

hecht meer waarde aan een analyse van het contract vanuit de duur van de

"relationship" die het contract vormt.

Fried wil zoveel mogelijk vasthouden aan de traditionele waarden en
begrippen van het contractenrech[. Daarbij s[aat bij hem de partij-autono-
mie centraal. Zo brengen zijns inziens de Kantiaanse beginselen van
vertrouwen en respec[ me[ zich dat het onjuist is om de "convention" die
de "practice of promising" en haar gevolgen bepaalt in [e schakelen door
een belofte ( "promise") te doen en deze vervolgens niet na te komen.
(T.a.p. p. 17)
Fried moet echter tcegeven dat de betekenis die traditioneel aan de in
het contract neergelegde wilsovereenstemmmg wordt tcegekend, [e groot
is. In een geval van onvoorziene omstandigheden, bij voorbeeld, zal de
àplossing niet uit de wil van partijen kunnen worden afgeleid, tenzij
door middel van een fictie ( p. 63 en 81). Daarmee wil echter bepaald
niet gezegd zijn dat niet zoveel mogelijk recht dient te worden gedaan
aan het uitdrukkelijk overeengekomene, echter tot de grenzen van wat
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nog als interpretatie van daadwerkelijke wilsovereenstemming kan worden
beschouwd. De in een con[ract voorkomende leemten dienen te worden
opgevuld op basis van andere uitgangspunten dan het "promise-principle".
Hij ncemt dan:
- de omstandigheid dat een contractspartij blaam ("fault") treft

voor wat er is gebewd;
- het gezamenlijk delen van de lotgevallen van de door het

contract ontstane relatie ("sharing");
- altruïsme; én
- fatscen ("civilit}~), dat wil zeggen: men mag zijn contractspartner

niet [egen de muw (van óet contract) duwen (p. 89).

Niettemin - en dit vormt de kern van het hele bcek - is het voor Fried
van principieel belang of iemand iets heeft beloofd of niet. Er kan om die
reden nooit sprake zijn van een vlceiende lijn beginnend bij bui[encon[rac-
tuele zorgwldigheidsnormen en eindigend bij contractuele normen. De
menselijke autonomie [rekt hier een duidelijke, scherpe grens. Zou de
autonomie deze grensbepalende functie niet hebben, dan is zij zinloos.
De hier geschetste visie van Fried, waazin het "promise principle" de basis
van het contractenrecht vormt, staat diametraal tegenover dé ópvattingen
van Atiyah. Deze heeft zijn gedachten met name uitgewerkt in twee bceken:
The Rise and Fall of Freedom of Contract (1979; herdruk 1985) (zie vooral
de inleiding en het slothoofdstuk), en Promises, Morals and Law (1981),
evenals in een artikel getiteld Contracts, Promises and [he Law of Obliga-
tions, oorspronkelijk gepubliceerd in 1978, enigzins gewijzigd en voorzien
van een post scriptum ook opgenomen in: Essays on Contract (1986), p.10
e.v.
In de inleiding en in hoofdstuk 22 van zijn "Rise and Fall" stelt Atiyah
dat - w parafraseer ik - een belofte ("promise") als zodanig nog niet altijd
schuld maakt. Binding tussen personen zal vaak ontstaan, doordat de een
aan de ander iets heeft gegeven ("benefit-based liabilities", waaraan verrij-
kingsgedachten ten grondslag liggen), of wanneer de een, in gerechtvaazdigd
vertrouwen op woorden of daden van de ander, iets heeft nagelaten of
gedaan, waazdoor zijn positie ongunstiger is geworden dan wanneer hij
niet vertrouwd zou hebben ("reliance-based liabilities"). Daarnaast is van
belang of een contract "wholly executory" (bestaande uit louter wederzijdse
betoften) of geheel of ten dele "executed" is. Bestaan er alleen wederzijdse
beloften, zonder dat er sprake is van "reliance" of "benefit" dan komt het
contract minder bindende kracht tce, dan indien er bij voorbeeld wel
sprake is van "reliance".
De belofte heeft voor Atiyah enerzijds een bewijsfunctie. Zij bewijst dat
paztijen over en weer erkennen dat zij zich aan elkaar gebonden weten.
Deze bewijsfunctie wordt door Atiyah nader uitgewerkt in zijn Promises,
Morals and Law, hoofdstuk 7: Promises and Other Sowces of Obligation.
Bedcelde "andere" bronnen van gebondenheid zijn de al gencemde "benefit"
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en "reliance". In geval van ~enefit" heeft degene die een belofte gedaan
heeft (de belover) een gced onriangen van hem tegenover wie iets beloofd
is (de wederpartij). De belofte bewijst in zo'n geval dat er sprake is van
een ruiltransactie en niet van een schenking en bewijs[ tevens dat de
ruiltransactie equivalentie van te ruilen gcederen weergeeft. In geval van
"detrimental reliance" heeft de wederpartij, afgaande op de woorden en~of
gedragingen van de belover, iets voor haar nadeligs gedaan of iets voor
haar voordeligs nagelaten. Alsdan bewijst de belofte dat de belover de
gerech[vaardigdheid van dit dcen of nalaten erkent (Promises, Morals and
Law, p. 193).
Anderzijds wordt door de belofte de onderlinge verhouding vaak nader
geconcretiseerd. Ook in de opvatting van Atiyah komt betekenis tce aan
de partijautonomie, al is deze betekenis aanzienlijk minder van gewicht
dan in de theorie van Fried. Naar de mening van Atiyah mcet onderscheid
worden gemaakt tussen de "initiële wil" en de "tcekomstige wil". Initiële
~ houdt in dat men gebondenheid wenst. Wil men later daarop terug
rkomen ( de "toekomstige wil") dan is di[ rechtens irrelevant. Per het moment
:dat de gebondenheid gewild wordt bepaalt het recht de verdere gevolgen
'van de verhouding. Waarom bindt deze initiële wil én: zijn er ook bindingen
denkbaar zonder initiële wil? Dit is uiteindelijk de dubbele kernvraag,
door Atiyah in zijn "Rise and Fall" als volgt beantwoord:

"More broadly, I sugges[ [hat there is today a growing recognition
that, even where parties enter into a transaction as a result of some
voluntary conduct, the resulting rights and duties of the parties are,
in large part, a product of [he law, and not of the parties real
agreement."

In bepaalde gevallen, zoals het in een bus stappen, bestaat er echter vaak
wel enige notie over de juridische betekenis daarvan.

"But even then it dces not follow that it is their consent, their joint
act of will, which creates the righ[s and duties. It is surely more
realistic to recognize tha[ it is [heir actions which create the
relationship, and the law which creates the rights and liabilities as
a result of those actions. The "implied promises" are often largely
fictitious, and it would not matter a whit if they proved to be non-
existent " (T.a.p. p. 734~~

In zijn bcek Promises, Morals and Law gaat hij hier verder op in, met name
in hoofdstuk 5: The Social Context of Promising. Het door woorden en~of
gedragingen ontstane vertrouwen (en, meer algemeen: de ontstane verwach-
tingen) dien[ gerechtvaardigd te zijn. Of dit zo is, is een waarde-oordeel,
geveld binnen een rechtssysfeem, aan de hand van verschillende afwegings-
factoren. Het gaat hier om de heersende normen binnen een sociale grcep,

280



die bepalen wanneer vertrouwen ("reliance") dient te worden beschermd c.q.
een verrijking ("benefi[") behoor[ te worden afgestaan. Dit is zijns inziens
een rechtssociologisch probleem, immers de binding aan zowel uitdrukkelijke
als stilzwijgende beloften wordt gerechtvaardigd vanuit een "amalgam of
ideas of fairness and policy, created by the social group" (t.a.p. p. 129
en 176), door hem ook de "prac[ice of promising" genoemd (Zie over deze
"practice of promising" met name hoofdstuk 6 van Promises, Morals and
Law).
De vraag wat uiteindelijk de bron is van de binding aan de belofte: de
belofte zelf of de "practice of promising", is naar de mening van Atiyah
niet te beantwoorden.

"From the external viewpoint, the source is the promise, (...). From
the internal viewpoint, the source is the reasons which have led to
the promise (...)" (T.a.p. p. 202).

Het benadrukken van de samenhang tussen contract en "promise" is in de Engelse

en Amerikaanse literatuur op verzet gestoten. De vraag naar het wezen van het

contract betreft, aldus de cri[ici, een juridisch probleem, terwijl de vraag naar

het wezen van de "promise" een filosofisch probleem is. Hier zou derhalve sprake

zijn van een vergelijking op twee niveaus, zodat argumenten on[leend aan de

"promise"-gedachte niet zonder meer gebruikt kunnen worden bij de oplossing

van problemen in het contractenrecht en vice versa.

Zie hierover Raz, Promises in Morality and Law, boekbespreking van
Promises, Morals, and Law, 95 Harv. L. Rev. 916 (1982); Lightsey, A
Cri[ique of the Promise Model of Contrac[, (26) Wm. 8c Mary L. Rev. 45
(1984). Onder het "promise model" verstaa[ Lightsey "con[racts as a subset
of promises". Zijn kri[iek richt zich op drie pun[en. He[ "promise model"
is te abstract en vereenvoudigt te veel; het model richt zich op het feit
van gebondenheid en niet op de inhoud daarvan; door [e zeer de (eenzijdi-
ge) "promise" te benadrukken wordt, ten slotte, uit het oog verloren dat
een contract een (wederzijdse) "relationship" is. Zie in dit verband verder
nog De Moor, Are Contracts Promises?, in: Oxford essays in jurisprudence
(third series), 1987, p. 103 e.v. en Stoljar, Promise, Expectatíon and
Agreement, 47 Cambridge L.J. 193 (1988).

Een probleem met betrekking tot de opvattingen van Fried en Atiyah vormt mijns

inziens dat enerzijds Fried te zeer de betekenis van de partijautonomie bena-
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drukt, waar deze toch - zo bleek uit de hoofdstukken 2 en 3- verregaand is

ingeperkt en anderzijds Atiyah te veel waarde tcekent aan "benefit" en "reliance.

Ik geef Atiyah graag toe dat beide gencemde elementen van groot belang zijn

bij de beantwoording van de vraag of in een concreet geval (contractuele)

binding is ontstaan, maar gerezen verwachtingen zijn in dit verband ook niet

bepaald onbelangrijk.

Het "promise model", zoals verdedigd door zowel Fried als Atiyah, is geen model

dat de spanning in het contractenrecht zou kunnen oplossen. Deze oplossing

kan wel worden gevonden in de zogenaamde "relational theory of contract law",

zoals ontwikkeld door o.a. Macneil in diens The New Social Contract (1980)

en de Canadese auteur Reiter, Contracts, Torts, Relations and Reliance, in:

Studies in Contract Law, 1980, p. 235 e.v. Vgl. voor aan Reiter nauw verwante

(zo niet: dezelfde) ideëen ook nog Swan, Whither Contracts: A Retrospective

and Prospective Overview, in: Law in Transition: Contracts, Special Lectures

of the Law Society of Upper Canada, 1984, p. 125 e.v.

In zijn The New Social Contract, An Inquiry into Modern Contractual
Relations maakt Macneil een onderscheid tussen "discrete" en "relational"
contractenrecht. Contrac[ is voor hem (t.a.p. p. 4) "no more and no less
than the relations among parties to the process of projecting exchange
into the future." Op p. 10 omschrijft hij, daarop voortbouwend, "discrete
contract" als he[ contract "in which no relation exists between the parties
apart from the simple exchange of goods."
Waarna hij vervolgt:

"Its paradigm is the transaction of neoclassical micrceconomics. But
as will be seen, every contract, even such a theoretical transaction,
involves relations apart from the exchange of goods itself. Thus every
contrac[ is necessarily partially a relational contract, [hat is, one
involving relations other than a discrete exchange."

Deze grondgedachte werkt hij in het vervolg van zijn bcek nogal algemeen-
theoretiserend uit, zonder veel directe handreikingen te geven met betrek-
king tot concre[e problemen in het contractenrecht.
Zie voor een voorlopige plaatsbepaling van deze relationele opvatting van
het contractenrecht ten opzichte van de hierboven gencemde drie stroming-
en in de hedendaagse Engelse en Amerikaanse rechtstheorie ook Macneils
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artikel Relational Contract: What we do and do not know " Wis. L. Rev.
483 (1985).
In tegenstelling tot Macneil werkt Reiter de grondgedachte dat de "relation"
tussen de partijen centraal dient te staan wel nader uit. Het begrip
"relation" zoals Reiter dit gebruikt is overigens ruimer dan bij Macneil.
Het omvat zowel wat traditioneel contract als wat "tort" wordt genoemd
(t.a.p. p. 257~8, nt. 2). Door de relatie als uitgangspunt te nemen wordt
het mogelijk om gevallen die traditioneel noch tot contract, noch tot
"tort" kunnen worden gerekend op basis van óun eigen mérites af te
wikkelen. Daardoor wordt vermeden dat de traditionele begrippen vervormd
mceten worden om dit type gevallen tot een oplossing te kunnen brengen.
Reiter wijsi hier o.a. op de in hoofdstuk 3 besproken Engeise beslissingen
inz. Esso Petroleum v. Mardon en Anns v. Merton London B.C. Als afwe-
gingsfac[oren ter bepaling van de rechtsgevolgen van een relatie hecht
Reiter veel gewicht aan "reGance" en "reasonable expectations", welke op
hun beurt weer worden uitgewerkt in meer concrete afwegingsfactoren,
zoals die kunnen worden afgeleid uit de Canadese en Engelse jurispru-
dentie (t.a.p. p. 249 e.v.).
Zijn uiteindelijke conclusie, geformuleerd in het kader van de oplossing
van de samenloopproblematiek tussen contract en "tort", is deze (t.a.p. p.
264~5; vgl. ook p. 275):

"(...)the resolution of none of the issues described above ought to
differ depending upon whether the action is characterized to be
contractual or to be tortious. The question to be answered when a
court is concerned with standards or duties of care; limitations on
the quantum of damages; or the effect of limitations statutes or
contribution claims should be framed as follows: "What is it appropria-
te to do in this case, given the relationship between the pazties and
given any relevant outside factors (such as the words of a statute)?"
The answer to this question should not and need not be permitted
to turn upon whether the action should "properly be regarded" as
"in contract" or "in tort" except in the most general way. In the
cases that raise these issues, there will fairly be some elements of
contract and some of tort that must be considered in elaborating a
proper legal response. Contract and ton should be regarded as
conclusions óased upon consideration of how these problems ought
to be addressed and not as prernises: the labels should be attached
as rneans of reaching appropriate conclusions and should not be
allowed to pemiit unworthy success or to deny meritorious claims."
(Curs. van mij, J.v.E.)
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Waaraan hij enige regels verder nog tcevcegt:

"Liability is imposed by law in each case because of the relational
nexus between the parties: liability is no more than a statement that
a worthy interest has been infringed."

Contrac[ en "tort" zijn, zoals Reiter aan het slot van zijn artikel (p. 311) nog

eens nadrukkelijk aangeeft, geen exclusieve categorieën, maar conclusies van

een juridische redenering, die - zo vceg ik daar aan tce - door een andere

juridische redenering ku~en worden vervangen. Reiter baseert deze andere

juridische redenering op de "relation"-gedachte, welke term ik in het Neder-

lands zou willen vertalen met "rechtsbetrekking".

De term rechtsbetrekking omvat derhalve alle mogeGjke vormen van binding,
met name ook contract en onrechtmatige daad, maar eveneens gevallen
die strikt genomen, noch to[ contract in klassieke zin noch tot onrechtma-
tige daad kunnen worden gerekend en ook niet zijn te rangschikken onder
zaakwaarneming, onverschuldigde betaGng of ongerechtvaardigde verrijking.
Ik denk daarbij aan afgebroken onderhandelingen en toezeggingen. Op
[oezeggingen zal ik hierna (par. 5.2) als adstructie van mijn opvattingen
nader ingaan.
Daarmee is tevens het onderscheid verbintenis~rechtsplicht niet meer van
zo eminente betekenis. Indien immers de rechtsbetrekking [ot uitgangspunt
wordt genomen, is de eerste vraag die rijst welke gehoudenheid daaruit
in een bepaald geval voortvlceit. Deze gehoudenheid kan een verbintenis
zijn of een rechtsplicht, maar ook een gehoudenheid sui generis. Op het
vraagstuk van de gehoudenheid ga ik in par. 4 nader in.

3. De "rechtsbetrekking"gedachte in de Nederlandse literatuur

In de vorige paragraaf gebruikte ik soms het Nederlandse woord "rechtsbetrek-

king" als equivalent van het Engelse woord "relationship". Dit woord verdient

mijns inziens de voorkeur boven het woord "rechtsverhouding". De term rechtsbe-

~ trekking drukt uit dat het om een zich in de tijd ontwikkelende verhouding
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gaat, een d~namische relatie derhalve, uit welke relatie verplichtin~en kunnen

voortvlceien. De dynamiek die iedere relatie eigen is komt niet tot uitdrukking

in de term rech[sverhouding; deze geeft meer een tcestand aan, waarin de

relatie zich op een bepaald moment bevindt. Bij voorbeeld de situatie dat de

een tot iets verplicht is, waar een subjectief vermogensrecht van de ander

tegenover staat, met andere woorden het bestaan van een verbintenis. Het

gebruik van de term rechtsbetrekking in de zojuist omschreven betekenis zou

tot enige verwarring aanleiding kunnen geven. Deze term wordt namelijk in de

Nederlandse literatuur tot nu tce niet gebruikt ter aanduiding van een dynami-

sche juridische relatie, waaruit jwidische gehoudenheden voortvlceien, maar-

in tegendeel - ter aanduiding van juist deze gehoudenheden zelf, in het

bijzonder verbintenissen. Om deze verwarring te vermijden zal ik hierna eerst

enkele opmerkingen wijden aan het gebruik van de term rechtsbe[rekking in

de Nederlandse literatuw, te beginnen bij SuyGng en Eggens. Vervolgens zal

ik nogmaals, maar dan wat breedvoeriger, aangeven in welke zin ik de term

rechtsbetrekking gebruik.

Het tot uitgangspun[ nemen van de rechtsbetrekking bij de bestudering
van vermogensrechtelijke vraagstukken vindt men o.a. terug bij Suyling.
Deze stelt immers:

"Het positieve recht schept betrekkingen tusschen de menschen. Het
verbod om te dooden, om te stelen, enz. (artt. 287 vlg., 310 vlg.
Sr.), verplicht den een zich niet te vergrijpen aan den persoon of
het goed van den ander."

(Suyling, Inleiding tot het Burgerlijk Recht, le stuk, le ged., 1927, p.
57).In de daarop volgende passage perkt hij het begrip rech[sbetrekking
echter ogenblikkelijk in. T.a.p. p. 58~9 vervolgt Suyling:

"Als men van rechtsbetrekkingen spreek[, bedcelt men doorgaans
echter iets geheel anders dan dergelijke, algemeene, op alle menschen
rustende verplichtingen. Met dit woord duidt men ten minste bij
voorkew géindividualiseerde betrekkingen aan, relaties staande tus-
schen een bepaalden persoon en een anderen bepaalden persoon of
een bepaald object (zaak, voorstelling, enz.). In dien zin vormt b.v.
het geheel der verhoudingen tusschen ouder en we[tig kind, tusschen
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echtgenooten, tusschen kooper en verkooper, tusschen medevennoot-
en, tusschen bezitter en zaak, vruchtgebruiker en voorwerp van het
vruchtgebruik, erfgenaam en nalatenschap ( zgn. recht van erfgenaam-
chap) een rechtsbetrekking. Om kort te gaan, de term is een verza-

melwoord; het dient ter aanduid'ing van de samenhangëndegé~~~vï-
u eerde rechtsgevolgen, die een feit of een tcestand, als geboorte,

overlijden, overeenkomst, onrechtmatige daad, enz. ten aanzien van
een zeker persoon in óet leven rcept.
Die complexen van rechtsgevolgen loopen, van geval tot geval, [e zeer
uiteen dan dat het mogelijk zou zijn daarvoor algemeen geldende
beginselen op te stellen. In zijn vaagheid bezit het begrip "rechtsbe-
trekking" daarom voor de praktijk van het recht niet veel waarde.
Zelfs de belangrijkste van de rechtsbetrekkingen, de verbintenis,
d.i. het geheel der verhoudingen die een bepaald feit, b.v. lastgeving,
tusschen debiteur en crediteur in het leven rcept, bewijst ons eigenlijk
nog den besten dienst, doordat zij eene gewichtige negatieve functie
vervult. Tegenover het vorderingsrecht, een subjectief recht, geplaatst,
doet zij toch den meer beperkten omvang van die voorsielling treffend
uitkomen. Het recht van den eenen vennoot b.v. om van den anderen
den beloofden inbreng te vorderen, valt volstrekt niet samen met de
vennootschappelijke rechtsbetrekking, die onder meer ook nog omvat:
bevcegdheid tot beheer, verplichting tot samenwerking, recht tot
opzegging der maatschap, recht op winstverdeeling of op omslag van
verlies, en, na ontbinding, op scheiding en deeling. Vgl. artt. 1655
vlg."

Men kan kortweg zeggen dat het begrip rechtsbetrekking in de opvatting van

Suyling eigenlijk voorbehouden is ter aanduiding van de samenhangende geïndivi-

dualiseerde rechtsgevolgen die bii voorbeeld een overeenkomst ten aanzien van

een zeker persoon in het leven rcept. Verder blijkt dat voor Suyling het begrip

verbintenis een specifieke rechtsbe[rekking is.

Gèinspireerd door deze denkbeelden van Suyling heeft Eggens in enkele artikelen

(met name: De rechtsbetrekking van notaris en cliënt, VPO II, 1959, p. 217 e.v.),

maar vooral in zijn bewerking van Land, Verklaring van het Burgerlijk Wetbcek,

Zesde Deel (Bewijsrecht), 1933, de gedachte dat de zich tussen partijen ontwik-

kelende verbintenis~rechtsbetrekking centraal dient te staan bij de beoordeling

van óun rechtspositie, nader uitgewerkt.
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Zijn grondgedachten heeft Eggens in 1935 nog een keer aan de orde gesteld
in zijn aan de Rechtshogeschool te - zoals het destijds heet[e - Batavia
gehouden inaugurele rede, getiteld: "Iets over de ontwikkeling van het
privaatrechtelijk denken in de laatste halve eeuw" (V.P.O. I, 1958, p. 318
e.v.). Daarin stelt hij abstract, dat wil zeggen: "verstandeGjk-scheidend",
denken tegenover concreet, namelijk: "volledig, in verband" denken (t.a.p.
p. 319). Omdat in het abstract denken het rech[ als een kant en klaar
gegeven wordt beschouwd, is het ook materialistisch denken; in het concrete
denken, daarentegen, ontwikkelt zich he[ recht en dit kan dan ook als
"dynamisch" worden gekwaliliceerd (t.a.p. p. 320; vgl. ook p. 323: abstract
en concreet denken staat niet tegenover elkaar als het denken van een
algemeenheid tegenover het denken van een bijzonderheid). Concretisering,
ten slotte, wordt vooral bereikt door relativering (t.a.p. p. 329):

"Zijne leer (te weten van Molengraaff, J.v.E.) toch hield in eene rela-
tiveering, doordat zij zich de beteekenis van een order- of toonder-
papier verschillend dacht, al naar mate dit wel dan niet in handen
is van een houder te gceder trouw. En deze relativeering is wederom
eene vorm van concretiseering omdat daarin een recht niet gedacht
wordt als "bestaande" en daarom tegenover iedereen geldende zooals
het nu eenmaal "bestaat", maar als al dan niet geldende al naar mate
het gedacht wordt in relatie tot den een of to[ den ander, zoodat
daarin een recht als wel èn niet geldende, als betrekkelijk geldig
en dus betrekkelijk nietig tevens, gedacht kan worden - een denkwij-
ze, die het abstracte denken niet tcelaat."

Hce ziet Eggens vanuit zijn benadering van het recht in het algemeen en
de rechtsbetrekking meer in het bijzonder de verhouding tussen rechtsbe-
trekking en contract? Daar is hij tamelijk kort en bondig over: een
overeenkomst is een uit wederkerige rechtshandeling geboren (wederkerige)
rechtsbetrekking (Land~Eggens, 1933, p. 16). Rechtshandeling en rechtsbe-
trekking worden derhalve van elkaar onde;ssheiden--(Zie verder ook zijn:
Een man, een man, een woord, een woord, V.P.O. II, 1959, p. 200 e.v.,
benevens De bronnen van verbintenis, V.P.O. II, 1959, p. 236 e.v.).
In het Londense wetsbesluit E100 (Besluit Herstel Rechtsverkeer, ook zoals
nadien gewijzigd), wordt een soortgelijk onderscheid gemaakt als men
aantreft bij Eggens tussen rechtshandeling en rechtsbetrekking (vgl. de
artt. 23 en 24). Het begrip rechtsbetrekking werd door art. 1 sub 2 Besluit
E100 omschreven als "iedere vermogensrechtelijke betrekking".
Het is naar mijn mening niet te boud te veronders[ellen da[ aan dit
Londense Besluit de gedachten van Eggens ten grondslag liggen, aangezien
deze voorzitter was van de (Londense) Commissie voor het Herstel van
het Rechtsverkeer, welke commissie o.a. het concept van het wetsbesluit
E100 heeft opgesteld (Vgl. hieromtrent, alsook over de herstelbesluiten in
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het algemeen, Van den Brandhof, De besluitwetgeving van de kabinetten
De Geer en Gerbrandy, diss. Amsterdam 1986, p. 289 e.v.).
Op het onderscheid dat in de artikelen 23 en 24 van het Besluit Herstel
Rechtsverkeer is gemaakt tussen resp. rechtsbetrekking en rechtshandeling,
is overigens kritiek uitgecefend door Beekhuis en Van der Grinten. Vgl.
hierom[rent Beekhuis, Beschouwingen over het rechtsherstel, NJB 1946, p.
121 e.v., i.h.b. p. 126~7 en Van der Grinten, Rechtsherstel en Beheer, 1946,
p. 84, die meent dat de scheiding tussen rechtsbetrekking en rechtshande-
ling in strijd is met het systeem van ons burgerlijk recht. Volgens Van
der Grinten onderscheidt ons recht niet tussen nietigverklaring van over-
eenkomsten en nietigverklaring van de verbintenissen, die uit deze over-
eenkomsten voortvlceien. Hij meent dat de overeenkomst zelf als rechts-
betrekking mag worden aangemerkt; rechtshandeling en rechtsbetrekking
vloeien naar zijn mening ineen.

Volgens Suyling en Eggens is de rechtsbe[rekking, zo va[ ik het voorgaande

samen, een uitvlceisel van bij voorbeeld een tussen partijen geslo[en contract.

De term rechtsbetrekking wordt door hen gebruikt als equivalent van met

name de term verbin[enis. Deze opva[ting komt men ook in de moderne

Nederlandse literatuur tegen.

Ik kan hier wijzen op Asser-Rutten I, p. 4, alwaar het begrip verbin[enis
wordt omschreven als "een vermogensrechtelijke betrekking tussen twee
of ineer personen, krachtens welke de een jegens de ander tot een prestatie
gerechtigd is en deze jegens gene tot die pres[atie verplicht is." Letter-
lijk dezelfde omschrijving kan men vinden in Asser-Har[kamp I, nr. 6.
Voorts kan hier worden gewezen op Schoordijks bijdrage aan me[ name
de bundel Rechtsvinding (Pietersbundel), 1970, p. 231 e.v., Typologiseren
en moduleren in de rechtsvinding, waarin het begrip "rechtsbetrekking"
de -impliciete - grondslag vormt van de door Schoordijk daarin ontwikkel-
de gedachte, dat de dichotomie verbintenis~rechtsplicht een schijncon-
structie is. Hiermee samenhangend constateert hij in deze bijdrage een
innige samenhang tussen he~ niet meer dwingend ervaren van het onder-
scheid contract~onrechtmatige daad en het aanvaarden van een open systeem
van verbintenissen, hetgeen zich met name manifesteer[ in de "pre-" en
"post-"contractuele fase.
Zie, ten slotte, ook Vranken in Van Apeldoorn-Vranken, 1985, p. 169, waar
hij de verbintenis definieer[ als een "vermogensrechtelijke rechtsverhou-
ding", waarbij hij als ontwikkeling signaleert (zie WPNR 5789, n.a.v. de
MvA Invceringswet Boeken 3, 5 en 6 NBW) da[ het begrip verbin[enis zich
on[wikkelt niet als rechtsplicht, maar als rechtsbetrekking. Aldus wil
Vranken tot ui[drukking brengen dat schuldeiser en schuldenaar gelijkwaar-
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dig naast elkaar zijn komen [e staan, met als gevolg da[ voor een leerstuk
als crediteursverzuim geen plaa[s meer is. Bij deze kwalificatie van het
begrip verbintenis hebben zich inmiddels aangesloten Streefkerk (Opschor-
tingsrechten en schuldeisersverzuim, 1987, nr. 32; zij het niet wat betreft
de afwijzing van crediteursverzuim als zelfstandig leerstuk) en Wessels
(Natuwlijke verbintenissen, 1988, p. 66).
Ik heb in de recente Nederlandse literatuur geen meer algemene beschouw-
ingen aangetroffen met betrekking tot de inhoud van de term rechtsbetrek-
king. Een dergelijke beschouwing vindt men wel bij Larenz in zijn Allge-
meiner Teil des deutschen Burgerlichen Rechts (1983). Omdat Larenz
benadrukt dat verbintenissen een specifieke rechtsbetrekking ("Rechts-
verháltnis") vormen naast andere mogelijke rechtsbetrekkingen en hij
daarmee ook de opvattingen in de Nederlandse 6teratuur mijns inziens
nog eens in kort bestek gced weergeeft, lijk[ het me zinvol het standpunt
van Larenz hier kort weer te geven.
In de visie van Larenz dient men het begrip "Rechtsverh~ltnis" te plaatsen
tussen enerzijds het "rechtliche Grundverh~ltnis" van de "wechselseitige
Achtung, die jeder jedem schuldet und von jedem verlangen kann" (t.a.p.
p. 34) en anderzijds het begrip "Schuldverhïltnis", waartce hij rekent "nicht
nur Leistungspflichten und ihnen entsprechende Forderungen, sondern auch
ihrer Sicherung dienende Hilfspflichten und Befugnisse, Gestaltungsrechte
und Zus[andigkei[en" (t.a.p. p. 188). Iedere "Rechtsverh~ltnis" bevat als
elementen een subjectief recht op en een daarmee corresponderende plicht
tot respectering van ieders persoonlijke waardigheid. Daardoor vormt de
"rechtliche Grundverhíiltnis" een "Modellvorstellung" voor alle rech[sverhou-
dingen.
Het subjectief recht en de daarmee corresponderende plicht zijn echter niet
de enige elementen van de "Rechtsverh~ltnis". T.a.p. p. 189 e.v. somt Larenz
namelijk als mogelijke elemen[en op:
(a) "Einzelrechte und Befugnisse" (waartce de subjectieve rechten behoren,

en de daarmee corresponderende plichten van een ander),
(b) "Erwerbsaussichten" (de eigenaar van een merrie zal ook eigenaar van

he[ veulen worden),
(c) "Rechtspflichten und sonstige Gebundenheiten" (tot welke laatste cate-

gorie hij het moeten aanvaarden van de opzegging van bij voorbeeld
een arbeidsovereenkomst rekent),

(d) "Obliegenheiten" én
(e) "Zustiindigkeiten" (de bevoegdheid van de crediteur om de prestatie

in ontvangst te nemen).

Kortom: in de opvatting van Larenz is de Rechtsverh~ltnis een complex
begrip (een "Gefuge") van dynamische aard, dat iedere privaatrechtelijke
betrekking omvat (t.a.p. p. 188), inbegrepen derhalve zowel de verbintenis-
rechtelijke als de zakenrechtelijke betrekkingen, zoals de eigendom (vgl.
hierover o.a. p. 184).
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Hierboven vermeldde ik de in de li[eratuur wel verdedigde opvatting dat de

verbintenis tussen bij voorbeeld contractanten zich ontwikkelt niet als rechts-

plicht, maaz als rechtsbetrekking en dat men de verbintenis niet langer als

anti-polair, ongeGjkwaardig en statisch dient op te vatten. De verbintenis is

in deze opvatting een spe~eke rechtsbetrekking. Ik meen dat de geschetste

kenmerken van de rechtsbetrekking juist zijn, met name dat de rechtsbetrekking

niet als een statische, maar, integendeel als een dynamische verhouding mcet

worden gezien. Ik vraag mij echter af, of het, uitgaande van de zojuist gencemde

kenmerkean de rechtsbetrekking, onontkoombaar is de verbintenis te bencemen

als rechtsbetrekking. Waarom niet volstaan met de constatering dat de zich

tussen partijen ontwikkelende rechtsbetrekking bepaalde kenmerken heeft en

de overeenkomst een gebeurtenis is in deze ontwikkeling? Het is deze laatste

gedachte die ik zou willen omschrijven als het rechtsbetrekkingenmodel.

Uiteraazd is de overeenkomst een niet te verwaarlozen gebeurtenis in de
zich ontwikkelende rechtsbetrekking, die van gro[e invlced is op de
gehoudenheden die uit de rechtsbe[rekking voortvlceien. Maar door uit te
gaan van de rechtsbetrekking kan minder snel de indruk ontstaan dat
alleen een overeenkomst de uitdrukking kan zijn van ma~male intensiteit
van de verhouding tussen partijen. He[ voorop stellen van de rechtsbetrek-
king maakt, integendeel, bij voorbaat duidelijk dat er naast de overeenkomst
nog andere - wellicht even belangrijke - bronnen van gehoudenheden
tussen partijen kunnen bestaan. Zo kan men, naar mijn overtuiging, in
deze opvatting problemen rond bijvoorbeeld de pre- en de postcontractuele
fase veel beter plaatsen dan in het "klassieke" contractenrecht. De omstan-
digheid dat tussen partijen nog geen of niet langer een contract bestaat
is niet beslissend voor het niet resp. niet meer bestaan van een rechtsbe-
trekking, met daaruit voortvlceiende gehoudenheden. Het is in deze opvat-
ting ook nie[ zo belangrijk of deze buitencon[ractuele gehoudenheden nu
uit onrechtmatige daad voortvlceien of uit redelijkheid en billijkheid.
Beschouwt men de overeenkomst als gebeurtenis in een zich tussen par[ijen
ontwikkelende rech[sbetrekking, dan zijn voor[s bij voorbeeld onvoorziene
omstandigheden ten opzich[e van de gebeurtenis "contract", opvolgende
gebeur[enissen, die uit dien hoofde van invlced kunnen zijn op de gehou-
denheden tussen partijen. De kwalificatie van de verbintenis als rechtsbe-
trekking lijkt mij om deze redenen minder juist. Zij verbergt immers dat
niet zozeer de verbintenis, als wel de aan de verbintenis ten grondslag
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liggende overeenkomst ten opzichte van het klassieke contractenrecht
van rechtskarakter is veranderd.
Het Gjkt mij dan ook voor het inzicht in de ontwikkeling van het con-
tractsbegrip beter het woord "rechtsbetrekking" te gebruiken ter aanduiding
van de zich in de tijd ontwikkelende juridische rela[ie tussen deelgenoten
in een rechtsgemeenschap waaruit voor hen gehoudenheden voorrilceien.
Overeenstemming over óet bestaan en de inhoud van deze gehoudenheden
is daarbij uiteraard van niet te onderschatten belang. Door de rechtsbetrek-
king tussen partijen tot ui[gangspunt te nemen komt de daaruit voorrilcei-
ende gehoudenheid in concreto centraal te staan, ongeacht of dit een
rechtsplich[ dan wel een verbintenis is.
Ik geef inet het voorgaande overigens in wezen niets anders weer dan wat
de in de vorige paragraaf besproken Engelsrech[eGjke en Amerikaanse
auteurs tot uitdrukking willen brengen door de "rela[ionship"gedachte. Ik
verwijs op deze plaats dan ook naar het in die paragraaf besprokene.
Voor het tcekennen van een centrale betekenis aan de rechtsbetrekking,
in de hierboven verdedigde zin, is in de Nederlandse literatuur overigens
wel een aanknopingspunt te vinden, zij he[ niet in het privaatrecht, maaz
in het publiekrecht. Ik wijs op de inaugurele rede van Hirsch Ballin,
Vertrouwen op het recht, Over de plaats van de wet in de rechtsorde
(1982). In zijn rede verdedigt Hirsch Ballin dat het positieve recht de
rechtsbetrekkingen tussen burgers onderling en tussen overheid en burgers
fundeert. Vertrouwen op het gegeven woord van een contractspartner bij
voorbeeld, wordt ontleend aan het recht, dat in een bepaalde rechtsorde
geldt. Naast dit aan het recht ontleende vertrouwen onderscheidt hij het
vertrouwen op de rechtsorde zelf: "de gefundeerde verwachting, dat slechts
kenbare juridische criteria, rechtsnormen, bepalend zullen zijn voor
rechtsbetrekkingen" (t.a.p. p. 5; vgl. ook p. 6). Hcewel Hirsch Ballin zich,
zoals uit het voorgaande blijkt, niet uitdrukkelijk uitspreekt over de
verhouding tussen rechtsbetrekking en contract is het in ieder geval
duidelijk dat voor hem de rechtsbe[rekking als bron van binding ook
tussen burgers onderling centraal staat.

Opvallend voor de discussie in de Nederlandse literatuur over de betekenis van

het contract voor de verhouding tussen paztijen is, dat niet zozeer gediscussieerd

wordt over het rechtskarakter van de overeenkomst, als wel over de rechts-

grondslag daarvan. De drieslag: wil, verklaring en vertrouwen komt in deze

discussie voor[durend terug. Mijns inziens is deze discussie weinig vruchtbaar

als hulpmiddel bij het zceken naar een model dat, gegeven het veranderde

contractsbegrip, het klassieke con[ractsmodel kan vervangen. Deze discussie,

waarin de verschillende mogelijke standpunten inmiddels duideGjk zijn, betreft
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immers slechts één facet van de problemen die zich in het hedendaagse contrac-

tenrecht voordcen. Daar komt bij dat de NBW we[gever duidelijk heeft uitge-

sproken dat wil en vertrouwen gezamenlijk de grondslag vormen voor de gebon-

denheid aan een overeenkomst.

Natuurlijk hangen grondslag en karakter van de overeenkomst met elkaar
samen. Dit zal hierna in de volgende paragraaf ook bGjken, waarin ik nader
inga op de gehoudenheden die uit een rechtsbetrekking voortvloeien.
Niettemin staat voor mij de vraag naar wat wij bedoelen met het woord
"contrac[" (het contractsbegrip) voorop. Een vraag die ik beantwoord
vanuit een analyse van het klassieke contractenrecht en niet op basis
van de discussie over de grondslag van de gebondenheid aan overeenkom-
sten. Om die reden en omdat er in de literatuur, juist door de diepgaande
gedachtenwisseling over de gencemde grondslagvraag, duideGjkheid bestaat
over de verschillende standpunten die hier kunnen worden verdedigd,
Gjkt het mij verantwoord op deze plaats met een verwijzing naar deze
discussie te volstaan.
Zie voor deze "drieslag-discussie" (wil, verklaring en~of vertrouwen als
grondslagvoor gebondenheid aan overeenkomsten) onder meer Zwitser, Rond
art.1376 BW, Overeenkomsten gelden vanwege en dus tussen partijen (1984),
p. 8 e.v., alsmede Hijma, Nietigheid en vernietigbaarheid van rechtshan-
delingen (1988), p. 5 e.v., die beide een gced overzicht geven van de ver-
schillende opvattingen. Zie voor het standpunt van de NBW wetgever Van
Zeben, Parl. Gesch. Boek 6, p. 877 en Parl. Gesch. Boek 3, p. 169.

4. De ui[ een rechtsbetrekking voortvlceiende gehoudenheden

Iedereen in een rechtsgemeenschap is via een netwerk van relaties~rechtsbetrek-

kingen verbonden met anderen. Voor wat het vermogensrecht beireft heb ik de

rechtsgevolgen die uit deze betrekkingen voortvlceien heel algemeen, "gehou-

denheden" gencemd. Tot de gehoudenheden kunnen zowel yerbintenissen als

rechtsplichten, maar ook verplich[ingen sui generis, zoals "Obliegenheiten"

worden gerekend.

Tot de "gehoudenheden" behoren (in "klassieke" terminologie) alle verbinte-
nissen, alsmede de zogenaamde rechtsplichten. Dit leidt tot de gevolgtrek-
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king dat de discussie over de verhouding tussen verbintenis en rechtsplich[,
zoals recent nog eens samengevat door Wessels in zijn prcefschrift Na-
tuurlijke verbin[enissen, 1988, p. 63 e.v., veel aan betekenis heeft ingebcet.
Het begrip gehoudenheid is echter niet alleen een verzamelbegrip voor
verbintenis en rechtsplicht, maar wu ook andere verplichtingen kunnen
omvatten, zoals de zogeheten "Obliegenheiten".
Door sommige auteurs wordt verdedigd dat dit in het Duitse recht ontwik-
kelde leerstuk ook in het Nederlandse recht tot tcepassing komt. Gevolg
van deze opvatting is, dat de afgrenzingsproblematiek ten aanzien van
rechtsplichten en verbintenissen nog gecompliceerder wordt, omdat er
een derde categorie bij komt. In mijn opvatting, waarin de gehoudenheid
in concreto centraal staat, hceft men aan de vraag of het Nederlandse
recht ook Obliegenheiten kent niet tce te komen. Uitslui[end om te
illustreren welke problemen men kan vermijden door uit te gaan van het
rechtsbetrekkingenmodel wil ik hierna een enkele opmerking wijden aan
de al gencemde Obliegenheiten discussie.
Wessels (BoekbesprekingAsser-Rutten-Hartkamp II,Algemene Leer der over-
eenkomsten volgens het nieuwe burgerlijk wetbcek, Kw. Ber. NBW 1986,
p. 84 e.v., p. 88; vgi. ook diens Natuurlijke verbintenissen, p. 79~80) om-
schrijft de Obliegenheit als "een "plicht" tegenover jezelf'. (Zie hoofdstuk
2, par. 5, waar de volledige omschrijving, als door Wessels geformuleerd,
van een "Obliegenheit" wordt geciteerd.) Vgl. voorts Asser-Hartkamp II nr.
309, aLsmede Asser-Hartkamp I, nr. 11, alwaar verdere literatuurverwijzing.
Van de Nederlandse literatuur kunnen in óet bijzonder nog worden vermeld
Hofmann~Van Opstall (1976), p. 49 e.v.; Schut, Crediteursovermacht en
billijkheid in het NBW, in: Gced en Trouw (1984), p. 71 e.v. en Vranken,
Mededelings-, informatie- en onderzceksplichten in het verbintenissenrecht
(1989), p. 197 e.v. Hofmann~Van Opstall gaat t.a.p. nader in op de Obliegen-
heiten en onderscheidt deze van enerzijds de natuurlijke verbintenis, omdat
een rechtsplicht ontbreekt, en anderzijds de wilsrechten, omdat geen
bevcegdheid bestaat. Volgens Hofmann~Van Opstall, evenals trouwens Schut,
is crediteursverzuim een voorbeeld van het leerstuk ObGegenheiten: een
rechtsplicht voor de schuldeiser om aan de nakoming van de zijde van de
debiteur mee [e werken ontbreekt in het algemeen, maar toch kunnen
aan dit niet-meewerken door de schuldeiser voor hem nadelige gevolgen
verbonden zijn (vgl. de artt. 6.1.7.6, vergceding van kosten, en 6.1.7.7,
gewijzigde risicoverdeling tussen schuldenaar en schuldeiser). Vgl. in dit
verband voorts Streefkerk, Opschortingsrechten en Crediteursverzuim, nr.
33. Dat in casu geen rechtsplicht tot schadevergceding bestaat is benadrukt
door de M.vA. bij het vijfde gedeelte van de Invceringswet Bceken 3, 5
en 6 NBW p. 64~5, waar een parallel wordt getrokken met de situatie dat
een onderhandelende partij in beginsel niet verplicht is door te onderhan-
delen, maar een weigeren daartce niettemin kan leiden tot vergceding
van bepaalde kosten. Ook in he[ laatste geval bestaat, zo begrijp ik de
M.vA, weliswaar geen rechtsplicht ( in casu tot dooronderhandelen) maar
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wel een gehoudenheid waarvan de schending niet leidt tot een schadever-
gcedingsverplichting als bedceld in afd. 6.1.9, maar wel tot vergceding van
bepaalde kosten. De schadevergcedingsverplichting ex afd. 6.1.9 dient immers
in het klassieke verbintenissenrecht haar grondslag te vinden in heizij
de niet-nakoming van een verbintenis, hetzij de schending van een (onge-
schreven) rechtsplicht, welke hier beide afwezig zijn. Een duidelijker
voorbeeld om aan te tonen onder welke spanning het klassieke verbinte-
nissen- en contrac[enrecht staat en tot wat voor tamelijk krampachtige
redeneringen deze spanning leidt is nauwelijks denkbaar.
Behalve bij crediteursverzuim wordt ook bij vragen rond rechtsverwerking
wel verdedigd dat het hier om een Obliegenheit zou gaan, in casu inhoudend
om binnen een bepaalde tijd een recht uit te cefenen op straffe van verval
van dit recht ( vgl. Hofmann~Van Opstall, t.a.p.). Een voorbeeld daarvan is
de casus, zoals beslist door de Hoge Raad in het azrest Oldenhave~Calot
(HR 5 april 1968, NJ 1968, 251). Doordat Oldenhave zijn bezwazen tegen
de kortingen welke Calot had tcegepast op de door hem te betalen bedragen
vanwege gebrekkige leveranties, niet tijdig kenbaar had gemaakt, kan hij
naderhand niet te gceder trouw aanspraak maken op de door Calot gekorte
bedragen (Zie in dit verband ook art. 7.1.3.5, waarin wordt geregeld dat
de koper ten opzichte van de verkoper een waazschuwingsplicht heeft,
indien hij meent dat het afgeleverde niet aan de overeenkomst beantwoordt,
op straffe van verval van rechten.)

Gehoudenheid is in mijn benaderingswijze een basisbegrip van het vermogens-

recht. Het vormt de gemeenschappelijke ondergrond van rechtsplicht, verbintenis

en, zo men meent dat ook het Nederlandse recht deze kent, Obliegenheiten.

Daarnaast zijn echter ook gehoudenheden denkbaar die niet tot de drie gencemde

categorieén gerekend kunnen worden.

De grote verscheidenheid van rechtsbetrekkingen brengt met zich mee dat
er een grote scala van gehoudenheden bes[aat. Dit houdt echter bepaald
niet in dat naar betrekkelijke willekeur al of niet een gehoudenheid met
een meer of minder vage inhoud kan worden aangenomen.
Bij de vraag of in een concreet geval sprake is van een gehoudenheid en
wat daarvan de inhoud is, dient allereerst rekening te worden gehouden
met HR 30 januari 1959, NJ 1959, 548, inz. QuintrI'e Pcel. (Zie ook de
Tcelichting bij azt. 6.1.1.1, Parl. Gesch. Bcek 6 p. 38 e.v.) Van belang is
het s[elsel van de wet en aansluiting zal dienen te worden gezocht bij
de wel in de wet geregelde gevallen. Algemener geformuleerd: het systeem
van het vermogensrecht, in het licht van de wet, vormt het uitlegkader
voor de bepaling van het bestaan en de inhoud van een gehoudenheid.
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Maar ook dit is niet direct een houvast, waarmee men in de praktijk
vooruit kan. Daartoe is nodig dat afwegingsfactoren worden geformuleerd,
die richtpunten verschaffen bij de beantwoording van de hier aan de
orde zijnde vraag.

Voor de beantwoording van de vraag wanneer een gehoudenheid bestaat en welke

inhoud deze heeft kunnen, uiigaande van het huidige systeem van het vermogens-

recht, een aantal afwegingsfac[oren worden geformuleerd. Deze lijst van factoren

zal een voorlopig karakter dragen en zeker niet uitputtend zijn. Verder zullen

deze factoren voor bijzondere grcepen van gevallen nader kunnen worden

uitgewerkt. Ik denk hier aan rechtsbe[rekkingen waar een consument partij is,

maar ook aan rechtsbetrekkingen die zich geheel in de sfeer van de internationa-

le handel afspelen, zoals bij voorbeeld zeevervcer. Deze nadere tcespitsing

laat ik hier rusten.

Uitgaande van zowel de resultaten van het onderzcek naar on[wikkeGngen in

de Nederlandse, als ook in de Engelse en Amerikaanse rechtspraak, kunnen de

volgende afwegingsfactoren worden geformuleerd: ( a) ontstane eenzijdige of

meerzijdige verwachtingen; (b) eenzijdig of ineerzijdig vertrouwen; (c) het

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

vertrouwen heeft genoten; (d) he[ nadeel da[ iemand heeft geleden of het

voordeel dat men heeft laten varen als gevolg van de onstane verwachtingen

resp. het gewekte vertrouwen; (e) overeenstemming tussen de betrokkenen; (f)

normen van maatschappelijke zorgvuldigheid resp. redelijkheid en billijkheid;

(g) beleidsoverwegingen.

Ik besef terdege dat verwachtingen en vertrouwen nauw tegen elkaar
aanliggen. Een verwachting is, naar mijn gevcel, echter wat vager dan
een ontstaan vertrouwen. Zo merkt Hijma in zijn dissertatie Nietigheid
en vernietigbaarheid van rechtshandelingen (1988) mijns inziens terecht
op dat het begrip "vertrouwen" een zekere positieve lading heeft, die het
begrip "verwachting" "ten enen male ontbeert" (t.a.p. p. 21). Een voorbeeld
van dit laatste vormen de vereisten voor een bercep op "promissory
estoppel" in het Amerikaanse recht. Een dergelijk bercep slaagt, indien
o.a. sprake is van de verrvachting door de "promisor", dat de "promisee"
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of een derde op de belofte zal vemouwen door een handelen of nala[en
(Zie de omschrijving van "promissory estoppel" in ~ 90 van de Rest. 2d
on Contracts; vgl. hierover par. 2.5 van hoofdstuk 3). Op de betekenis
van redelijke verwachtingen voor de hantering van contrac[enrechteGjke
leerstukken is gewezen door Reiter en Swan, Contracts and the Protection
of Reasonable Expectations, in: Studies in Contract Law, 1980, p. 1 e.v.
Met het benadrukken van "reasonable expectations" willen zij doen uitkomen
dat in het contractenrecht de sociale con[ext van groot belang is. Op p.
8 van hun bijdrage geven zij als voorbeeld het achterlaten van een jas
in een bewaakte garderobe. Op zich een eenvoudige handeling, waarop
echter degene die de jas achterlaat verschillende (onuitgesproken) verwach-
tingea baseert, zoals dat de jas inderdaad bewaakt zal worden en dat
deze hem teruggegeven zal worden op vertoon van het ontvangstbewijs.
Zie over de betekenis van gewekte verwachtingen voorts Slawson, The New
Meaning of Contract: The Transformation of Contracts by Standard Forms,
46 U. Pitt. L. Rev. 21 (1984). De door Slawson voorgestane "new meaning
of contract" is (zie zijn artikel, p. 23), dat

"whereas under the old meaning, the con[ract is the parties" manifes-
tations of mutual assent, which are interpreted to try to fulfill
their reasonable expectations, under the new meaning [he reasonable
expectations are the contract."

Deze verabsolutering gaat mij, zowel in het licht van hetgeen ik eerder
opmerkte, als van hetgeen hierna volgt, te ver.
Wat verstaan kan worden onder bescherming van ver[rouwen bleek hiervoor
in hoofdstuk 2 bij de bespreking van de rechtsgevolgen van afgebroken
onderhandelingen en in hoofdstuk 3 met name uit de ontwikkelingen in
het Amerikaanse recht met betrekking tot "promissory estoppel". Vgl. in
dit verband ook Nieuwenhuis, Toerekening van ver[rouwen, WPNR 5885
(1988). Vertrouwen en verwachtingen zullen voorts met name worden
beschermd, indien zij hebben geleid tot een vermogensverschuiving: vandaar
het belang van de vraag of bij voorbeeld het vertrouwen heeft geleid tot
een nadeel voor degene die vertrouwd heeft. De theoretische uitwerking
van deze punten vindt men terug bij Atiyah. Zowel Reiter en Swan als
Atiyah schetsen derhalve een eenzijdig beeld, indien zij alleen oog hebben
voor resp. redelijke verwachtingen en "benefit" (voordeel) en "detrimental
reliance" (nadelig vertrouwen). In gelijke zin Mason en Gageler, The
Contract, in: Essays on Contract, 1987, p. 1 e.v., vooral p. 33.
He[ feit dat tussen betrokkenen overeensiemming bestaat dat er tussen hen
een binding is tot stand gekomen met een bepaalde inhoud was traditioneel
en blijf[ ook in een rechtsbetrekkingenmodel een factor van aanzienlijk
gewicht.
Tot het afwegingsproces behoren, gegeven da[ het een juridisch afwegings-
proces is, ui[eraard de rechtsnormen. Deze kunnen hier slech[s in hun
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meest abstracte vorm worden vermeld. Eerst in een concreet geval zal
ku~en worden aangegeven waaruit de zorgvuldigheidsnorm resp. de norm
van redelijkheid en billijkheid bestaat. Dit is wat in navolging van Hirsch
Ballin (zie par. 3 van dit hoofdstuk) vertrouwen op het recht kan worden
gencemd. Bij het menselijk handelen speelt het gegeven dat het recht
aan bepaalde handelingen gevolgen verbindt nu eenmaal een niet te ontken-
nen rol bij het ontstaan van verwachtingen resp. vertrouwen.
Als laatste factor heb ik beleidsoverwegingen gencemd. Het meest sprekende
voorbeeld is het "floodgate argument" uit de Engelse "tort" jurisprudentie,
hiervoor in hoofdstuk 3 besproken. Het kan zijn dat "at the end of the
da}~, ondanks de omstandigheid dat een afweging van de besproken factoren
zou leiden tot het aanvaarden van enigerlei aansprakelijkheid, beleidsover-
wegingen zich tegen aanvaarding rechtens van aansprakelijkheid verzetten.
Gedacht kan worden aan situaties waarin door het aanvaarden van aanspra-
kelijkheid in dit concrete geval een stortvlced van acties in vergelijkbare
gevallen ontstaat die ongewenst wordt geacht, omdat deze stortvlced bij
voorbeeld niet verzekerbaar is.
De afweging van de genoemde factoren in een concreet geval leidt to[ de
vaststelling van de gehoudenheid. Daarbij gaat het in wezen om een
belangenafweging. Dit zal hierna in de volgende paragraaf ook blijken,
wanneer ik het voorgaande illustreer aan de hand van een viertal voorbeel-
den. Vgl. in di[ verband Hirsch Ballin, Onafhankelijke rech[svorming,
Staatsrechtelijke aantekeningen over de plaats en functie van de Hoge
Raad in de Nederlandse rechtsorde, in: De plaats van de Hoge Raad in
het huidige staatsbestel, 1988, p. 211 e.v. In zijn bijdrage constateert
Hirsch Ballin in de jurisprudentie van de Hoge Raad, inbegrepen de privaat-
rechtelijke jurisprudentie, een ontwikkeling van tcepassingsjurisdictie
(het louter tcepassen van het recht op een casus) naar belangenjurisdictie
(het beslechten van een geschil door middel van belangenafweging).

De vraag welke juridische gehoudenheden in concreto uit een relatie~rechtsbe-

trekking voortvloeien, is de uit een aantal overwegingen van de Hoge Raad

bekende "(rechts)vraag verweven met oordelen van feitelijke aard, die slechts

door de rechter die over de feiten oordeelt kan worden beantwoord." Het is

ook, mijns inziens, een vraag die zich niet gced leent voor beantwoording in

absiracto. Wel kunnen, wat ik hierboven a1 probeerde, afwegingsfactoren worden

geformuleerd, die kunnen fungeren als richtingwijzers bij het zceken naar een

antwoord. Deze factoren zullen per type situatie anders zijn. Voor wat betreft,

bijvoorbeeld, de tcetsing van onredelijk bezwarende algemene voorwaarden is

er inmiddels een vrij duidelijk lijstje (zie par. 6 van hoofdstuk 2). A1 deze
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lijstjes zullen per situatie in meerdere of mindere mate van elkaar verschillen.

Ondanks deze verschillen kan men echter in de afwegingscatalogi een aantal

aspecten terugvinden, die ik als óun gemeenschappelijk kenmerk beschouw. Ik

somde ze hierboven op -[e weten: verwach[ingen, vertrouwen, voordeel, nadeel,

overeenstemming, maatschappelijke zorgvuldigheid~redelijkheid en billijkheid,

beleidsoverwegingen. Is de afweging van de gencemde factoren in een concreet

geval vaak in sterke mate een oordeel van feiteGjke aard, de ontwikkeling

van deze afwegingsfactoren zelf daaren[egen is zonder enige twijfel een directe

rcchtsvraag.

Ik denk niet dat het antwoord op de vraag welke gehoudenheden in
concreto uit een rechtsbetrekking voortvlceien, zonder in weinigzeggende
algemeenheden te verzanden, in abstracto [e geven is. Van geval tot
geval zal hier een oordeel mceten worden geveld. Vandaar dat ik in de
volgende paragraaf een aantal illustraties van mijn opvattingen geef.
Alleen door middel van voorbeelden kan duidelijk worden gemaakt wat de
praktische betekenis van een rechtsbetrekkingenmodel is voor het vermo-
gensrecht.

5. Een viertal illustraties

5.1. De gebondenheid aan het Uniform AanbestedingSreglement 1986

Het Uniform Aanbestedingsreglement (afgekort: U.A.R.) is een ministeriële

beschikking (gepubliceerd in de Stcrt. van 24 juni 1986, nr. 118; rectificatie in

Stcrt. 22 juni 1986, nr. 138), in dit geval afkomstig van 3 ministers, waarin

regels zijn neergelegd die van tcepassing worden verklaard op aanbestedingspro-

cedures door met name de centrale overheid, maar ook door anderen.

Het UA.R. is krachtens art. 2 van tcepassing in de volgende gevallen:

"1. Indien in de algemene bekendmaking of in de uitnodiging is
vermeld dat de aanbesteding zal geschieden overeenkomstig deze
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regeling, zijn de bepalingen van deze regeling van tcepassing voor
zover daarvan niet uitdrukkelijk in de bekendmaking, de uitnodiging,
het bestek, de nota van inlichtingen of het procesverbaal van aanwij-
zing is afgeweken.
2. Indien en voor zover tcepassing is gegeven aan het eerste lid,
word[ degene die tegenover de aanbesteder blijk heeft gegeven
voornemens te zijn op het werk in te schrijven of deel te nemen
aan de selectie, geacht te hebben ingestemd met tcepassing van
deze regeling."

Met name art. 2, lid 2 UA.R. heeft inmiddels aanleiding gegeven tot beschou-

wingen over de vraag of een gegadigde aannemer eenzijdig, namelijk omdat de

aanbesteder het w wenst, kan worden gebonden aan het UA.R. Het is, vanuit

het klassieke contractenrecht, immers een gegeven dat tussen een gegadigde

aannemer en de aanbesteder geen contractuele band bes[aat en wellicht, afhanke-

lijk van de gunning van het werk, ook nooit zal bestaan.

Vanuit de klassieke contractenrechteGjke theorie liggen hier buitengewoon
mceilijke problemen, welke slechts na grote inspanning en niet zonder
gewaagde constructies, kunnen worden opgelost. Dit betref[ niet alleen
de binding tussen de gegadigde aannemer en de aanbesteder, maar ook (a
fortiori) de binding aan het UA.R. tussen gegadigde aannemers onderling.
Bij dit laatste abstraheer ik van tussen gegadigden geldende prijsreglemen-
ten en prijsafspraken.
Welke mceite het kost de onderhavige kwestie vanuit het klassieke verbin-
tenissen- en contractenrecht op een theoretisch sluitende wijze op te lossen
is inmiddels in de Gteratuur ook gebleken. Ik verwijs naar de interventies
van Rozemond en Van den Berg op de jaarvergadering 1986 van de Verenig-
ing voor Bouwrecht, waar de preadviezen van onder meer Van Nouhuys
en Slagter werden besproken betreffende aanbestedings- en mededingings-
recht in de bouw. Binding kan, zo blijkt impliciet uit de interventie van
Van den Berg, gepubliceerd in Bouwrecht 1987, p. 92 e.v. (evenals trouwens
uit de beide gencemde preadviezen: vgl. Van Nouhuys p. 43 e.v. en Slagter,
p. 141 e.v.), hier alleen ontstaan op contractuele grondslag. Daarbij wordt
de binding tussen gegadigden onderling gebaseerd op een over en weer
gemaakt en aanvaard derdenbeding, opgenomen in ieder afzonderlijk tussen
gegadigde en aanbesteder gesloten contract.
Dit is overigens een opvatting die men al eerder in de Gteratuur terug
kan vinden. Vgl. Goudsmit, Reglementen in het precontractuele stadium,
NJB 1974, p. 229 e.v., waarin hij nagaat of er in het kader van het UA.R.
een verbintenis tussen gegadigde aannemer en aanbesteder kan ontstaan
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en zo ja, of dit dan een verbintenis is uit overeenkomst, de wet of een
ander feit, indien dit uit de wet voortvlceit. T.a.p. p. 234 merkt Goudsmit
hierover het volgende op:

"Mijn conclusie is, dat in het geval, dat er sprake is van reglementen,
van tcepassing verklaard door een offerte-aanvrager op de indiening
van de offerte, deze in bepaalde gevallen - indien zij namelijk een
vermogensrechtelijk effect hebben - leiden tot verbintenissen van de
offerte-aanvrager op grond waarvan de indiener van de offerte rechts-
middelen ter beschikking staan, om óetzij alsnog de nakoming van de
bedoelde reglementen af te dwingen, hetzij schadevergoeding te
verkrijgen. Deze verbintenissen hebben naar mijn mening als bron
de overeenkomst, kunnen ook als bron een onrechtmatige daad hebben
en hebben in ieder geval als bron een rechtsverhouding, die belangrij-
ke analogieën vertoont met de overeenkomst. Overigens acht ik het
vaststellen van de bronnen van deze verbintenis niet zo gewichtig
als in de literatuur en in rechtspraak wel eens wordt aangenomen.
Ik ben van mening, dat de enkele vaststelling van de vermogensrechte-
lijke aspecten van de gestelde regels, op zichzelf voldoende is voor
het oordeel, dat er sprake is van een verbintenis tussen de partijen."

Rozemond benadert het vraagstuk in zijn interventie minder sterk vanuit
het klassieke contractenrecht, zonder het echter volledig los te laten. In
zijn benadering legt Rozemond een d'uect verband tussen art. 2, lid 2
UA.R. en het processuele doel van deze bepaling, zoals neergelegd in
art. 41 UA.R. Daarin wordt een geschil dat uit de aanbestedingsprocedure
voortvloeit onderworpen aan arbitrage. Daardoor wordt arbitrage mogelijk
in gevallen, waarin nog geen gunning en dientengevolge geen aannemings-
overeenkomst is totstandgekomen en wordt zelfs mogelijk in geval van
geschil tussen mededingende aannemers onderling.
Rozemond betoogt (Bouwrecht 1987, p. 93 e.v.; vgl. ook zijn noo[ onder
Pres. Rb.'s-Gravenhage 26januari 1983, Bouwrecht 1986, p. 788 e.v., waarin
hij voortbouwt op zijn bijdrage De emancipatie van de aannemer als
contractspartij, in: Vijfenzeventig Jaar Bouwarbitrage, 1982, p. 90 e.v.,
met name p. 116 e.v.) dat

"de aanbesteding op zich ook al een volledige overeenkomst is, waarbij
de aanbesteder zich tegenover gegadigden verplicht bij de selectie
en keuze bepaalde regels in acht te nemen, bijvoorbeeld de regels
die in het UA.R. staan.
De aannemer die daarop inschrijft aanvaardt dit aanbod en de daarui[
ontstane overeenkomst geeft de inschrijver het recht nakoming van
de gedane tcezeggingen te vragen. De tcetreding tot deze overeen-
komst geldt ook de rechtsbetrekking met de andere inschrijvers. De
inschrijvers verplèchten zich ook tegenover elkaar de voor hen
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geldende spelregels in acht te nemen en met name om zich te houden
aan die regels die de concurrentie reguleren"(T.a.p. p. 94.)

Enerzijds zien we hier opnieuw de overeenkomst-gedachte naar voren
komen, anderzijds - met name wat betreft de verhouding tussen de gegadig-
den onderling - de gedachte dat iedere afzonderlijke overeenkomst gegadig-
de~aanbesteder, een rechtsbetrekking tussen de gegadigden onderling schept,
een zekere derdenwerking van deze contracten derhalve. Ten aanzien van
de positie van de belangenorganisaties, die in azt. 41, lid 2 UA.R. procesbe-
vcegdheid in een arbitrageschil wordt tcegekend, merkt Rozemond nog
op:

"De organisaties zijn dus paztij bij een rechtsbetrekking althans
kunnen partij worden bij die rechtsbetrekking door de aangeboden
betrokkenheid in een concreet geval te aanvaarden."

Vervolgens verwijst hij naar de art. 1020 en 1021 Rv. (nieuw), waarin wordt
bepaald wanneer arbitrage mogelijk is en concludeert da[ in deze aztikelen
geen enkele moeilijkheid voor zijn opvatting is gelegen (Ik zal op deze
beide artikelen hieronder nader ingaan).

Laat men het klassieke contractenrecht hier los en vervangt men dit door een

rechtsbetrekkingenmodel, dan is daazmee het probleem verdwenen. Tussen met

elkaar in onderhandeling [redende personen bestaat immers een rechtsbetrekking,

die (mede) door de gcede trouw wordt beheerst. Uit een dergelijke rechtsbetrek-

king kan zeer wel de gehoudenheid voortvlceien dat men zich over en weer

gedraagt overeenkomstig het UA.R.

Tussen bij onderhandelingen betrokken personen bestaat een - zich intensi-
verende - rechtsbetrekking. Op deze rechtsbetrekking zijn verschillende
normen (-complexen) van [cepassing, waaruit gehoudenheden voortvlceien.
In dit concrete geval is een van deze gehoudenheden dat men zich gedraagt
overeenkomstig het UA.R. Weliswaar wordt dit reglement, naar de vorm
bezien, eenzijdig door de aanbesteder in de van hem uitgaande algemene
bekendmaking resp. uitnodiging opgenomen, inhoudelijk betreft het UA.R.
echter een objectief-rechtelijke regeling, die in overleg met betrokken
aannemersorganisaties is totstandgekomen. Het is met name dit laatste
aspect, dat bepalend is voor de gehoudenheden die in de aanbestedingsfase
uit de rechtsbetrekking tussen gegadigde aannemer en aanbesteder ontstaan.

Het UA.R, is, anders gezegd, een vorm van zelfregulering, welke zich als
zodanig bevindt in het overgangsgebied van privaat- en publiekrecht en dcet
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denken aan de, in par. 6 van hoofdstuk 2 besproken, standaardregeling (art.
6.5.1.2 NBV1~. Hierdoor heeft de regeling een enigszins hybride karak[er.
Het objectief-rechtelijke karakter van het UA.R. komt in ieder geval tot
uitdrukking in de vorm waarin het reglemen[ is bekend gemaakt, te weten
een minis[eriële beschikking (Vgl. HR 31 mei 1985, NJ 1985, 648 inz. Staa[~-
Hasler, waarin is beslist dat het U.A.R. 1972 "recht" is in de zin van art.
99 R.O.).

De binding aan het U.A.R. hceft derhalve niet noodzakelijkerwijs van contractue-

le aard te zijn. Terecht spreekt art. 41, lid 1 U.A.R. dan ook van "bij de

aanbesteding betrokkenen": men kan "betrokken" zijn bij een rechtsbetrekking

zonder da[ men "partij" is bij een contract.

Door de nieuwe wettelijke regeling van de arbi[rage is ook de niet contractuele

vorm van binding aan het UA.R. voldcende om gebonden te zijn aan de in ar[.

41 U.A.R. opgenomen arbitrale clausule.

Art. 41, lid 1 U.A.R. luidt:

"Een geschil tussen de bij de aanbesteding betrokkenen - daaronder
een geschil dat slechts door een van de betrokkenen als zodanig wordt
beschouwd -, dat ontstaat naar aanleiding van een aanbesteding waarop
deze regeling van toepassing is, wordt beslecht door arbitrage overeen-
komstig de regelen bedceld in de statuten van de Raad van Arbi[rage
voor de Bouwbedrijven in Nederland, zoals deze drie maanden voor
de dag van de algemene bekendmaking van de aanbesteding of van
de uitnodiging tot inschrijving luiden."

en aansluitend bij de collectiviseringstendens in ons recht, bepaalt art.
41, lid 2 U.A.R.:

"Onder betrokkenen, bedoeld in het eers[e lid, wordt tevens verstaan
een vereniging van aannemers met volledige rechtsbevoegdheid, die
zich tot dcel stel[ zowel de collectieve als de individuele belangen
van haar leden te behartigen."

Sluit het voorgaande aan bij de nieuwe wettelijke regeling van de arbitrage?
Van belang zijn hier de ar[. 1020 en 1021 Rv. (nieuw). Art. 1020 Rv., lid
1 bepaalt:
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"Partijen kunnen bij overeenkomst geschillen die tussen hen uit een
bepaalde, al dan niet uit een overeenkomst voortvloeiende, rechtsbe-
trekking zijn ontstaan dan wel zouden kunnen ontstaan, aan arbitrage
onderwerpen."

Lid 4, aanhef en sub c van art. 1020 Rv. bepaalt verder dat bij overeen-
komst tevens aan arbitrage kunnen worden onderworpen "de aanvulling
of wijziging van de rechtsbetrekking als bedceld in het eerste lid". Arbitra-
ge dient derhalve zijn grondslag te vinden in een overeenkomst tussen
degenen die al een geschil hebben of die voorzien dat een geschil in de
toekomst zou kunnen ontstaan.
Wat in dit verband overeenkomst wil zeggen, wordt nader geregeld in art.
1020, leden 5 en 6 en art. 1021 Rv. Art. 1020 bepaalt in zijn leden 5 en
6:

"5. Onder de overeenkomst tot arbitrage wordt mede begrepen een
arbitraal beding dat is opgenomen in de partijen bindende statuten
of reglementen.
6. Een arbitragereglement, waarnaar in een overeenkoms[ tot arbitrage
wordt verwezen, wordt geacht deel van die overeenkomst uit te
maken."

Terwijl art. 1021 Rv. luidt:

"De overeenkomst tot arbitrage wordt bewezen door een geschrift.
Daarvoor is voldcende een geschrift dat in arbitrage voorziet of dat
verwijst naar algemene voorwaarden welke in arbitrage voorzien en
dat door of namens de wederpar[ij uitdrukkelijk of stilzwijgend is
aanvaard."

Dat in dit laatste artikel niet meer wordt gesproken van een geschrift "van
een der partijen uitgaand" (zie art. 1021 lid 2 Rv. van het oorspronkelijke
regeringsvoorstel, waarin deze eis werd gesteld ten aanzien van het
arbitraal beding), vindt zijn oorzaak waarschijnlijk daarin, dat men ook
aan een arbitragebeding kan zijn gebonden, indien dit is opgenomen in
een de betreffende partij bindend arbitrage-reglement "Overeenkomst
tot arbitrage" mag dus ruim worden opgevat, zodat zelfs de niet contractue-
le binding aan het U.A.R. er onder valt.
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5.2. De tcezegging

Toezeggingen bevinden zich ten dele op het gebied van het contractenrecht, ten

dele op het gebied van het onrechtmatige daadsrecht en ten dele op een "sche-

mer" gebied daarbuiten. Naar aanleiding van jurisprudentie die op toezeggingen

betrekking heeft ziet men dan ook dat de vraag gesteld wordt of de niet-

nakoming van een tcezegging een contractuele wanprestatie of een onrechtmatige

daad oplevert.

Vanuit privaatrechtelijk oogpunt - we bevinden ons hier in het grensgebied
van privaatrecht, administratief recht en belastingrecht - trekken twee
ui[spraken de aandacht: HR 25 januari 1985, NJ 1985, 559 inz.
Patelski~Sittard en HR 1 juli 1985, NJ 1986, 692 inz. Frenkel~KRO.
In he[ eerste geval ging het om de tcezegging door de korpschef van de
gemeentepolitie Sittard, alsmede de burgemeester van deze gemeente, dat
Patelski na twee tijdelijke arbeidscontracten voor de duur van een jaar
zou worden aangesteld als gemeenteambtenaar. Deze tcezegging werd niet
nagekomen en Patelski vorderde onder meer schadeloosstelling wegens wan-
prestatie. Kantonrechter en Rechtbank wezen o.a. deze vordering af. De
Hoge Raad is het daar niet mee eens. Hij overweegt:

"Een door de overheid, al dan niet eenzijdig, aan een burger gedane
toezegging betreffende diens aanstelling in de openbare diens[ is-
tenzij op grond van bijzondere omstandigheden, zoals omkoping, mcet
worden aangenomen, dat zij strijdig is met de wet, de openbare orde
of de goede zeden -[en minste in die zin bindend, dat de overheid,
zo zij niet tot aanstelling overgaat, in beginsel verplicht is tot
schadevergoeding."

Frenkel~KRO had betrekking op een tcezegging tot het uitzenden van een
documentaire gemaakt door Frenkel. He[ contract tussen Frenkel en KRO
bevatte uitdrukkelijk een bepaling dat de KRO niet verplicht was de
documentaire uit te zenden. Hce in dit Gcht te oordelen over de toezeg-
ging? Allereerst maakt de Hoge Raad een inleidende opmerking over de
aard van de in casu gesloten overeenkomst. Indien men een filmmaker
opdracht geeft tot het maken van een film, heeft een dergeGjke overeen-
koms[ naar haar aard ten dcel dat de film na aanvaarding door in casu
de KRO ook inderdaad zal worden uitgezonden. Een andersluidende clausule
in de overeenkomst dcet hieraan niet af. In zoverre is de overeenkomst
na het maken van de film niet "uitgewerkt", gegeven ook de zogenaamde
morele rechten van de auteur. De KRO was verplicht bij haar uiteindelijke

304



beslissing haar belangen en die van de filmmaker op redeGjke wijze tegen
elkaar af te wegen. De uitleg van de tcezegging dat de film zou worden
ui[gezonden, dient te gebeuren tegen de achtergrond van de hiervoor
omschreven aard van de overeenkomst.
Klassiek bezien speel[ Patelski~Sittard zich af in de onderhandelingsfase
(centraal staat de aanstelling tot gemeenteambtenaar), terwijl Frenkel~KRO
zich in de pos[contractuele afspeelt (he[ contract was immers weliswaar
nagekomen, maar toch nog niet "uitgewerkt"). Het is ten aanzien van
Patelski~Sittard, strikt bezien, niet juist om van "precontractuele" fase
te spreken, omdat de aanstelling tot ambtenaar een publiekrechtelijke
rechtshandeling is. Beide gevallen worden echter gekenmerkt door de
omstandigheid dat er tussen de betrokkenen een contract heeft bestaan.
Een vanuit de klassieke theorie e~etra complicerende fac[or is voor[s dat
de Hoge Raad niet aangeeft dat schending van de tcezegging kennelijk
een onrechtmatige daad is. Wat is hier dan aan de hand?

Verlaat men het klassieke contractenrecht waarop deze probleemstelling is

gebaseerd en benader[ men de vraag naar de rech[sgevolgen van een toezegging

vanuit het rechtsbetrekkingenmodel dan kan men de volledige relatie geïntegreerd

benaderen. Alle aspec[en, zowel privaatrech[elijke als, in voorkomende gevallen,

publiekrechtelijke, kunnen dan zonder theoretische krampachtigheid aan de

orde komen.

Uitgangspunt bij deze geïntegreerde benadering vormen de hierboven
geformuleerde afwegingsfac[oren. Geconstateerd kan worden dat in beide
gevallen verwachtingen bestonden. In Patelski~Sittard zijn deze gewekt
door de korpschef en de bwgemeester, in Frenkel~KRO ontstonden deze
door de aard van de overeenkoms[ [egen de achtergrond van de Auteurswet,
nog versterkt door mededelingen afkomstig van het hoofd Informatieve
Programma's. Het is wat mceilijk te bepalen of deze verwachtingen eenzijdig
of ineerzijdig zijn. Laat ik ervan uitgaan dat ze, gegeven dat de verwach-
tingen, althans ten dele, zijn gebaseerd op mededelingen, meerzijdig zijn.
Hebben Patelski resp. Frenkel in vertrouwen op deze verwachtingen
geldelijk nadeel geleden? In beide gevallen is di[ een reëele mogelijkheid.
Patelski heeft niet naar een andere baan gezocht en is nu werkloos; Frenkel
kan zijn naam als fihnmaker niet ves[igen, integendeel, het niet uitzenden
van de documentaire is alleen maar anti-reclame, zodat hij wellicht op-
drachten mist.
Zijn er beleidsoverwegingen die zich tegen aansprakelijkheid verzetten?
Er is inderdaad een beleidsoverweging die zich tegen aansprakelijkheid
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zou kunnen verzetten, namelijk de onbepaaldheid en onbepaalbaarheid van
de schade. Het schijnt mij dat zowel Patelski als Frenkel op dit punt grote
mceite zullen hebben concreet aan te geven en te bewijzen waaruit hun
schade bestaat. Maar deze factor weegt niet op tegen de hierboven gencem-
de factoren die vóbr aansprakelijkheid pleiten.

Naast tcezeggingen van de ene individuele (rechts)persoon jegens een andere

individuele (rechts)persoon kan ook een publieke tcezegging tot enigerlei

gehoudenheid leiden. Een voorbeeld van een dergelijke publieke toezegging is

een "patronaatsverklaring", waarbij een mcedervennootschap door een algemene

mededeling of anderzins het vertrouwen wekt in te staan voor betaling van de

schulden door een dochtervennootschap. De Hoge Raad heeft in zijn beslissingen

inz. Albada Jelgersma~Van Geloven Snacks resp. Albada Jelgersma~Inza (HR 13

september 1985, NJ 1987, 98 en HR 19 februazi 1988, NJ 1988, 487, kortweg te

noemen Albada Jelgersma I en II) beslist da[ hier zowel contrac[uele als delictue-

le binding kan ontstaan.

In hoofdlijnen is de casus in beide uitspraken dezelfde, op één (zij he[
vanuit klassiek standpun[ bepaald niet onbelangrijk) punt na.
Albada Jelgersma Holding BV (AJ) had in 1980 Wijnalda Kuntz BV (WK),
een op de rand van faillissement staand levensmiddelenbedrijf, overgenomen.
Om de leveranciers te bewegen weer aan het bedrijf te gaan leveren werd
aan hen een brief verzonden met onder meer de volgende inhoud:

"(...) delen wij u mede dat wij, voor zover u per 12 sept. 1980 nog
leverantievorderingen op WK heeft, u garanderen dat deze volledig
zullen worden voldaan, op voorwaarde dat u niet tot onmiddellijke
opeising van uw vordering overgaat doch ons de gelegenheid geeft
interne maatregelen bij WK te nemen ter versterking van de liquidi-
teitspositie waardoor uw vorderingen geheel kunnen worden voldaan.
Wij rekenen gelet op onze tcezeggingen op uw medewerking. Wij
vertrouwen erop da[ u uw leveranties weer zult hervat[en; betaling
daarvan zal op normale wijze geschieden."

Op 23 december 1980 brach[ de interne accountant van AJ een rapport uit
met betrekking tot de financiële situatie van WK. De directe oorzaak van
het rapport vormde de ontdekking op 1 oktober daaraan voorafgaand dat
op WK tegenover de NMB een garantieverplichting rustte voor een bedrag
van fl. 630.000,-, welke garantieverplichting niet in de balans was opgeno-
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men. Uit het rapport bleek dat de door de verkopers van WK gegarandeerde
balans een "groot aantal ernstige omissies vertoonde, en wel ter grootte
van fl. 3 277 312." Aldus het Hof 's-Hertogenbosch in r.o. 6.13 in de zaak
Albada Jelgersma II. Begin maart 1981 is WK in staat van faillissement
verklaard.
In Albada Jelgersma I vorderde een leverancier (Van Geloven Snacks) op
grond van de aan hem verstuurde brief betaling door AJ van alle door
WK niet voldane vorderingen ontstaan na 12 september 1980. Hetzelfde
werd gevorderd in Albada Jelgersma II, met dien verstande dat de leveran-
cier ( Inza) in die zaak geen brief had ontvangeq omdat hij op het moment
van overname van WK door AJ eenvoudigweg nog geen leverancier was.
Inza baseerde zich o.a. op een door AJ tegenover haar gepleegde onrecht-
matige daad door haar niet tijdig - direct na het verschijnen van het
rapport van de interne accountant - te waarschuwen dat WK niet levensvat-
baar was.
In Albada Jelgersma I geeft de Hoge Raad de beslissing van het Hof als
volgt ( kort samengevat) weer. De leverancier heeft de brief van AJ opgevat
als een aanbod, dat hij heeft aanvaard door weer aan WK te gaan leveren.
Tussen AJ en de leverancier is aldus een overeenkomst om baat gesloten.
De Hoge Raad overweegt hierna als volgt:

"3.4 (...) De subonderdelen b en c stuiten af op de omstandigheid-
zoals in de conclusie van het OM onder 10 is uiteengezet - dat de
Holding zelf in de feitelijke instanties in verband met de brief van
12 sept. 1980 van een aanbod heeft gesproken.
He[ is niet onbegrijpelijk da[ het hof de omstandigheid dat de Holding
belang had bij het hervatten van de leveranties heeft gebruikt als
redengeving voor zijn oordeel dat de brief van 12 sept. 1980 een
aanbod behelsde. Zo de Holding bij hervatting belang had lag het
immers voor de hand dat zij daaromtrent een overeenkomst wilde
sluiten. Subonderdeel d faalt derhalve.
Anders dan subonderdeel e betoogt kon het hof aan het verband tussen
het hervatten van de leveranties en het instaan voor de betaling
een argument ontlenen voor zijn oordeel da[ er te dezen sprake was
van aanbod en aanvaarding en derhalve van een overeenkomst.
Subonderdeel f miskent dat het hof, sprekende over de "feitelijke
tcelevering" door de leverancier aan WK op de voorheen gebruikelijke
wijze, kennelijk voor ogen heeft gehad dat er nieuwe overeenkomsten
van koop en verkoop tussen de leverancier en WK tot stand zijn
gekomen. 's Hofs oordeel dat de tcelevering is te beschouwen als
een aanvaarding van het door de Holding gedane aanbod is feitelijk
en niet onbegrijpelijk. Subonderdeel h komt hier tevergeefs tegen
op 3.5. Naar het hiervoor in 3.3 vermelde oordeel van het hof was
tussen pp. overeengekomen dat de Holding wu instaan voor betaling
op de normale wijze indien de leverancier zijn leveranties aan WK
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wu hervatten. Voorts mcet er, wals eveneens in 3.3 is vermeld, van
worden uitgegaan dat er rechtens verband bestond tussen het instaan
en het hervat[en van de leveranties dat daar tegenover stond. Terecht
heeft het hof, van een en ander uitgaande, de overeenkomst aange-
merkt als een overeenkomst om baat. Dat de verplichting tot instaan
pas on[stond indien de leveranties werden hervat, staat hieraan niet
in de weg. Subonderdeel g faalt derhalve.
Anders dan subonderdeel i betoogt, is juist 's hofs aan het slot van
3.3 vermelde oordeel dat, nu er sprake is van een overeenkomst om
baat, niet van belang is of de leverancier door de hervatting van
de leveranties al dan niet in een ongunstiger positie is komen te
verkeren.
Subonderdeel j faalt eveneens. Het hof heeft niet blijk gegeven van
een onjuiste rechtsopvatting door te oordelen dat het bij de vraag
of sprake is van een overeenkomst om baat, gaat om de door de
brief van 12 sept. 1980 en het hervatten van de leveranties [ot stand
gekomen overeenkomst en niet uitsluitend om deze brief. Verder kan
dit oordeel wegens zijn feitelijk karakter niet op zijn juistheid worden
getoetst"

Wat betreft de rechtspositie van de leverancier in Albada Jelgersma II,
had het Hof aangenomen dat AJ inderdaad onrechtmatig jegens Inza had
gehandeld door haar niet terstond na Kerstmis 1980 mede te delen, dat WK
niet aan haar betalingsverplichtingen zou kunnen voldoen. De Hoge Raad
overweegt onder meer:

wI'cen AJeind augustus~begin september 1980 deaandelen-WK overnam
was de financiële positie van WK zorgelijk; zij genoot geen of
onvoldcende leverancierskrediet. Na de overname heeft AJ zich
intensief en indringend met WK bemceid. Zij had zeggenschap over
de bedrijfsvcering van WK, met name ook op het terrein van de
inkopen. In aanmerking genomen dat AJ op grote schaal ruchtbaarheid
aan de overname heeft gegeven, waarna bij leveranciers van WK de
verwachting bestond dat AJ geleidelijk aan erin zou slagen WK weer
gezond te maken, was AJ gehouden maatregelen te nemen, toen zij
voorzag of behoorde te voorzien dat Inza bij voortzetting van haar
omvangrijke leveranties van melkprodukten - die snel en met winst
door WK doorverkocht werden - benadeeld zou worden door gebrek
aan verhaal. AJ had hetzij zelf voor voldcening van Inza mceten
wrgen, hetzij erop mceten tcezien dat WK geen goederen meer
inkocht. AJ had die maatregelen mceten nemen terstond na Kerstmis
1980, nadat haar interne register-accountant op 23 dec. 1980 had
gerapporteerd dat de door de verkopers van de aandelen gegarandeerde
balans omvangrijke omissies, ter groo[te van fl. 3 277 312, vertoonde,
een bevinding die "het einde" voor WK betekende. AJ heeft zowel
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het een als het ander nagelaten en WK laten begaan, zodat deze op
grote schaal gcederen van Inza bleef betrekken.
3.4. (...)
Voor zover subonderdeel c ertce mocht strekken te betogen dat het
hof op grond van zijn in 3.3 samengevatte overwegingen niet tot het
oordeel had mogen komen dat AJ jegens Inza aansprakelijk is uit
onrechtmatige daad faalt het. Uitgaande van hetgeen het hof feitelijk
óeeft vastgesteld heeh het geen rechtsregel geschonden door te
oordelen dat AJ, door na te laten erop tce te zien dat WK geen
goederen meer van Inza inkocht en evenmin zelf voor betaling van
de voortgezette leveranties te zorgen, zich onrech[matig jegens
Inza heeft gedragen."

In Albada Jelgersma I neemt de Hoge Raad, omda[ de leverancier daar een brief

had on[vangen, waarin de patronaatsverklaring was opgenomen, contractuele ge-

bondenheid aan. In Albada Jelgersma II, daarentegen, werd bij gebreke van een

dergelijke brief, maar in een aan de zojuist genoemde uitspraak overigens

identieke situatie, delictuele gebondenheid aangenomen. In beide beslissingen

blijken echter de afwegingsfactoren aan de hand waarvan in concreto word[

bepaald welke gehoudenheden uit de rechtsbetrekking tussen Albada Jelgersma

en de leveranciers van WK voortvlceien in wezen dezelfde [e zijn. Het gaat

om (1) het voordeel van AJ bij hervatting van de leveranties aan WK, (2) de

verwachting die AJ wekte dat WK weer gezond zou worden, waardoor de

Icveranciers in (3) het vertrouwen dat de rekeningen voldaan zouden worden

dc leveranties hebben herva[, door welk ver[rouwen zij nu (4) benadeeld zijn.

Kor[weg zijn de afwegingsfactoren: verwachtingen, vertrouwen, voordeel
en nadeel en (uiteraard) de normen van maatschappelijk behoren resp.
redelijkheid en billijkheid. Uiteraard krijgen deze "blanco" factoren pas
werkelijk kleur in het licht van de feiten uit de casus. Deze inkleuring
kan er op haar beurt tce leiden dat, bij voorbeeld, de afwegingsfactor
"gewekte verwachtingen" wat concreter kan worden geformuleerd, toege-
spitst op he[ type probleem dat zich hier voordoet. Een dergelijke meer
concreet geformuleerde afwegingsfac[or zou ik een sub-afwegingsfactor
willen noemen. In Albada Jelgersma II zijn binnen de factor verwach[ingen
de sub-afwegingsfactoren: (1) AJ heeft zich na de overname in[ensief en
indringend met WK bemoeid; (2) zij had zeggenschap over de bedrijfsvoering
van WK, me[ name op het [errein van de inkopen; (3) AJ had op grote
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schaal ruchtbaarheid aan de overname gegeven. Door de formulering van
dergelijke sub-afwegingsfactoren wordt de vaagheid van de meer algemene
aandachtspunten zo veel mogelijk opgeheven. Uit de aard van de zaak
vindt daarbij een tcespi[sing plaats op het aan de Hoge Raad voorgelegde
geval. Eventueel kunnen echter later aan de hand van deze sub-afwegings-
factoren ook andere gevallen worden beoordeeld. Dit zal afhangen van de
inhoud van deze factoren.
In Albada Jelgersma I en II betrof het de vraag of en, zo ja, wanneer
en voor welk bedrag een mcedervennootschap die een publieke toezegging
doet zich tegenover leveranciers garant te stellen voor de betaling van
schulden door een volledige dochtervennootschap, daaraan jegens deze
leveranciers is gebonden. De vanuit de casus ter beantwoording van deze
vraag geformuleeede sub-afwegingsfactoren zijn mijns inziens dusdanig
algemeen van inhoud dat zij ook andere gevallen kunnen bestrijken. Bij
voorbeeld de situatie dat een bank in het kader van een reddingsoperatie,
na overleg met de crediteuren, een onderneming voor een aanzienlijk deel
financiert en de leveranciers op basis daarvan bereid zijn hun leveran[ies
te hervatten. Gaat de bank zich, tot meerdere zekerheid van de terugbeta-
ling van het krediet, "intensief en indringend" met de gang van zaken in
de onderneming bezig houden, dan kan zij jegens deze leveranciers aanspra-
kelijk worden voor onbetaald gebleven leverancierskrediet. Ik denk hier
aan het geval dat de bank zonder de leveranciers [e waarschuwen het
krediet opzegt. Deze aansprakelijkheid zou contractueel van aard kunnen
zijn, indien men de resultaten van het overleg - klassiek bezien - als
een contract kwali6ceert. De waarschuwingsplicht vloeit, naar de aard
van een dergelijke overeenkomst, uit de eisen van redelijkheid en billijkheid
voort. Bedcelde aansprakelijkheid zou echter, zo blijkt uit Albada Jelgersma
II, ook delictueel van aard kunnen zijn.
De conclusie dat sprake is van hetzij een contract, hetzij een onrechtmatige
daad blijkt, met andere woorden, slechts het ([echnisch) sluitstuk van
een daaraan voorafgaande belangenafweging te zijn.
Zie over de patronaatsverklaring (mede naar aanleiding van een aan Albada
Jelgersma I parallelle procedure) Schoordijk, Enige opmerkingen over
zogenaamde patronaatsverklaringen, in Offerhauskring - vijfentwintig jaar,
1987, p. 149 e.v.

53. Mededeling~- en ondert.oekspGchten

In het klassieke contractenrecht diende eenieder die met een ander over de

totstandkoming van een overeenkomst onderhandelde in beginsel zelf te zorgen

voor behartiging van de eigen belangen. In de na-oorlogse jurisprudentie echter
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is de vraag gerezen of inen in het kader van onderhandelingen soms niet ook

rekening zou mceten houden met de gerechtvaardigde belangen van de weder-

partij. Deze vraag is bevestigend beantwoord. Dit heeft tot gevolg gehad dat

allereerst in de jurisprudentie met betrekking tot dwaling zogenaamde medede-

lings- en onderzceksplichten werden geformuleerd. Mede aan de hand daarvan

wordt bepaald of te gceder trouw een bercep op dit wilsgebrek kan worden

gedaan.

Vgl. voor de eerste ontwikkelingen ten aanzien van mededelings- en
onderzoeksplichten in het kader van een mogelijk bercep op dwaling HR
21 januari 1966, NJ 1966, 183 (Booy~Wisman), HR 30 november 1973, NJ
1974, 97 (Van der Beek~Van Dartel) en HR 7 december 1979, NJ 1980,
290 (Van Hensbergen~Den Haag). Verdere jurisprudentie vindt men in
Contractenrecht II (Blei Weissmann), vooral nrs. 28c e.v., Asser-Schut, p.
120 e.v., alsmede de onlangs verschenen studie van Vranken, Mededelings-
, informatie-en onderzoeksplich[en in het verbintenissenrecht (1989).
Recentelijk is deze ontwikkeling nog eens bevestigd in o.a. HR 4 december
1987, NJ 1988, 345 (Willart~Snijders). In deze ui[spraak besliste de Hoge
Raad dat de verkoper van een keet informatie die hij heeft met betrekking
tot de gevolgen van een gewijzigd bestemmingsplan voor het eventueel
mceten ruimen van deze keet aan de koper mcet mededelen. Dcet hij dit
niet dan zal "de goede trouw zich er in het algemeen tegen (...) verzetten
dat de eers[bedoelde partij (de verkoper, JvE) ter afwering van het beroep
op dwaling aanvcert dat de wederpartij (de koper, JvE) het onstaan van
de dwaling aan zichzelf heeft te wijten." Zie voor de codifica[ie van deze
regel in het NBW: art. 6.5.2.11.
Direct op deze jurisprudentie aansluitend is door de Hoge Raad op 15
november 1985, NJ 1986, 213 (Stavenuiter~0osterbaan) beslist dat de koper
soms mce[ hebben voldaan aan een onderzcekspGcht om het gekochte gced
te controleren op gebreken, wil hij een bercep kunnen dcen op wanprestatie
door zijn verkoper. Het van de kant van een koper normaal te achten
onderzoek is immers van belang bij de vaststelling van de hoedanigheden
en eigenschappen van de zaak die de koper op grond van de overeenkomst
mag verwachten. In casu beirof het de plicht om na te gaan of een vijf
jaar oude Renault R6 verkeersveilig was, gegeven dat de verkoper geen
garantie wenste te geven. (Zie in dit verband de MdI' p. 33 e.v. en de
Toelichting bij de eers[e NvW p. 3 e.v. ad de vaststellings- en invceringswet
tite17.1 (koop en ruil) van het Nieuw Burgerlijk Wetbcek K. 16979).
Zowel bij dwaling als bij wanprestatie ter zake van een koopovereenkomst
wordt de centrale afwegingsfactor gevormd door de verwachtingen die de
koper mag hebben. Bij de bepaling van de inhoud van deze verwachtingen
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is van belang of de koper zelf mcet nagaan wat de hcedanigheden en eigen-
schappen van de zaak zijn of dat hij mag afgaan op de mededelingen resp.
het niet dcen van mededelingen door de verkoper.
De algemene vraag wanneer onderzceks- en mededelingsplichten bestaan
en, indien ze bestaan, wa[ daarvan de inhoud is, is hiermee alleen nog
maar gesteld en niet beantwoord. De weg waarlangs genoemde vraag kan
worden opgelost is onder meer [e vinden in de jurisprudentie van de Hoge
Raad met betrekking tot de vertrouwensbescherming bij de totstandkoming
van rech[shandelingen.

Ia recente uitspraken heeft de Hoge Raad ook mededelings- en onderzoeksplich-

ten geformuleerd buiten het gebied van de dwaling en wel meer algemeen in

he[ kader van de vertrouwensbescherming bij de totstandkoming van rechtshande-

lingen.

Gewezen kan hier worden op o.a. HR 24 mei 1985, NJ 1986, 699, inz.
Nolan~Van Aalst, HR 12 september 1986, NJ 1987, 267, inz.
Westhoff~Spronsen en HR 15 april 1988, NJ 1988, 951, inz. Ben
Amran~Silversteyn.
Alle drie uitspraken hebben betrekking op de situatie dat degene die iets
verklaarde te willen in werkelijkheid niet wilde. De wederpaztij echter
baseerde telkens op deze verklaring het vertrouwen dat er wel degelijk
een werkelijke wil aanwezig was. Het is precies op dit gebied dat zich
de hiervoor in hoofdstuk 2, par. 5 al aangestipte "nadeelvereiste: ja of
nee?" discussie afspeelt. Waar het mij hier om gaat is de vraag wanneer
de Hoge Raad als vereiste voor he[ kunnen aannemen van de gerechtvaar-
digdheid van he[ vertrouwen het voldoen aan een onderzoeks- resp.
mededelingsplich[ stelt.
In Nolan~Van Aalst ging óet om een bcedelscheiding. Bij no[aziële akte
werd de eigendom van de voormalige echtelijke woning, die een waazde
had van fl. 120.000,-, toegescheiden aan de man. Laatstgenoemde nam
alle aan de woning verbonden lasten op zich, inbegrepen de betalingen
ter zake van een hypothecaire lening ad fl. 45.000,-. Verder nam de man
alle lasten samenhangend met de verzorging en opvceding van de kinderen
op zich. De vrouw stelde dat zij ten tijde van de boedelscheiding niet in
staat was haar wil te bepalen en dat de bcedelscheiding om die reden
nietig was.
De Hoge Raad kwalificeert de rechtshandeling allereerst als een overeen-
komst onder bezwarende titel. Vervolgens wordt overwogen:

"Anders dan het hof heeft aangenomen dcet daazaan niet af dat aldus
aan de man een belangrijke overwaarde zou zijn tcegedeeld. De rechts-
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zekerheid, die ermee is gediend dat een tot stand gekomen boedel-
scheiding niet gemakkelijker dan andere overeenkomsten onder
bezwarende titel (HR 21 juni 1981, NJ 1982, 238) wegens gemis aan
wil kan worden aangetast, verlangt da[ het enkele feit dat de weder-
partij aldus wordt bevoordeeld, nog niet meebrengt dat jegens haar
ook dan een bercep op gemis aan wil kan worden gedaan, indien zij
ten tijde van de bcedelscheiding niet behcefde te begrijpen dat
degene die dit bercep dcet, tcen niet in staat was zijn wil te bepalen.
Wel kan de omvang van dit voordeel van belang zijn voor het ant-
woord op de vraag wat de wederpartij tcen op dit punt had behoren
te beseffen en welke onderzceksplicht te dier zake toen op haaz
rustte."

De afwegingsfactoren zijn duidelijk. Het betreft hier een overeenkomst
onder bezwarende titel, die voor beide partijen (1) voordeel en (2) nadeel
met zich brengt. Voordeel voor de man (wat, uiteraard, het nadeel voor
de vrouw is) dat hij de volle eigendom van de echtelijke woning krijgt.
Voordeel voor de vrouw (wat weer een nadeel is voor de man) dat zij
bevrijd is van alle lasten met betrekking tot het huis. De (3) omvang
van het voordeel van de man mcet hem aan het denken zetten of zijn
vrcegere echtgenote een dergelijke bcedelscheiding inderdaad wel wenst.
Is zijn (4) vertrouwen wel gerechtvaardigd? De (5) rechtszekerheid brengt
voorts mee dat een overeenkomst onder bezwarende titel niet te snel
wordt aangetast wegens gebrek aan wil.
Enkele van deze factoren ter beantwoording van de vraag of en, zo ja, op
wie in he[ onderhavige type gevallen een mededelings- resp. onderzoeks-
plicht rust ziet men terugkeren in de beide andere beslissingen, Westhoff~-
Spronsen en Ben Amran~Silversteyn. Daarin ging het om de (eenzijdige)
ontslagneming door een werknemer. Westhoff~Spronsen had betrekking op
een ontslagname door een vrachtwagenchauffeur, Ben Amran~Silversteyn
op ontslagname door een buitenlandse werknemer, die overigens werd
bijgestaan door een tolk. Omdat de rechtsbeslissing in deze twee uitspraken
in wezen dezelfde is, geef ik alleen de betreffende (kern)overweging in
de laatste besGssing weer.

"De vraag in hoeverre op een werkgever een onderzoeksplicht rust
ter zake van de werkelijke bedoeling van de mededelingen of gedra-
gingen van de werknemer, waaruit hij een ontslagneming heeft menen
te mogen atleiden, kan slechts worden bean[woord in het licht van
de omstandigheden van het gegeven geval en is derhalve sterk
verweven met de feiten."

De stelling dat de werkgever niet gerechtvaardigd heeft vertrouwd, omdat
hij niet heeft onderzocht of de werknemer het ontslag inderdaad wel wilde,
wordt in beide gevallen afgewezen. In Westhoff~Spronsen wordt allereerst
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de functie van Westhoff (de werknemer) van belang geacht, welke mee-
brengt dat hij "in begmsel geacht kan worden over voldcende vaardigheden
te beschikken om de draagwijdte van zijn verklaringen en gedragingen te
overzien" De werknemer heeft mceten begrijpen hoe zijn mededelingen
en gedragingen door de werkgever zijn opgevat. Westhoff was bovendien
nog enige tijd gelaten om op zijn verklariag terug [e komen, van welke
mogelijkheid hij echter geen gebruik had gemaakt. Omdat de werknemer,
met andere woorden, geacht werd te beseffen wat hij deed, wordt op
hem de (mededelings)pGcht gelegd aan de werkgever kenbaar te maken
dat hij eigenlijk geen ontslag wilde. Deze mededelingsplicht van de werkne-
mer ontheft de werkgever van zijn onderzoeksplicht.
In Ben Amran~Silversteyn werd door de Hoge Raad, ter onderbouwing van
zijn beslissing dat op de werkgever ook in dit geval geen onderzoeksplicht
rustte, maar één fei[elijke factor voorop gesteld. Uit de stukken was niet
gebleken dat van de zijde van Ben Amran (de werknemer) was aangevcerd
dat deze over onvoldcende vaardigheden beschikte om te begrijpen wat hij
zei.
Kennelijk, zo concludeer ik, bestaat de onderzceksplicht van de werkgever
alleen in situaties waarin de werknemer, door gebrek aan sociale vaardig-
hedeq niet in staat is de draagwijdte van zijn verklaringen te overzien.
Wel dient de werkgever aan zijn werknemer soms een afkcelingsperiode
te gunnen. Het is dan echter de werknemer op wie de plicht rust om in
die periode aan de werkgever kenbaar te maken dat hij de ontslagneming
eigenlijk niet wilde.
Ook hier zijn de afwegingsfactoren duidelijk. Het (1) vertrouwen van de
werkgever op de verklaring van de werknemer wordt afgewogen tegen het
(2) nadeel dat voor de werknemer uit eenzijdige ontslagneming voortvlceit,
rekening houdend met de (3) verwachting die een werknemer met voldcende
sociale vaardigheden dient te hebben ten aanzien van de wijze waarop de
werkgever zijn woorden en gedragingen opvat. Dit laat overigens onverlet
dat redelijkheid en billijkheid soms kunnen meebrengen dat een werkgever
een bercep op vertrouwensbescherming wordt ontzegd, indien hij op het
vertrouwen niet heeft voortgebouwd. Met andere woorden (4) zijnerzijds
geen nadeel heeft, indien hij in zijn vertrouwen niet wordt beschermd.

Uit recente jurisprudentie blijkt verder dat een mededelingsplicht ook kan

bestaan in een geval, waarin de betrokkenen niet met elkaar onderhandelen

over de totstandkoming van een rechtshandeling. Het schenden van een dergelijke

plicht kan in zo'n situa[ie leiden [ot een gehoudenheid om de als gevolg daarvan

geleden schade te vergceden op grond van onrechtmatige daad.

Ik verwijs hier naar HR 19 februari 1988, NJ 1988, 487 inz. Albada
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Jelgersma II, welke uitspraak ik in de voorgaande paragraaf al heb bespro-
ken. De Hoge Raad nam hier immers aan dat AJ, "door na te laten erop
tce te zien dat WK geen gcederen meer van Inza inkocht en evenmin
zelf voor betaling van de voortgezette leveranties te zorgeq zich onrecht-
matig jegens Inza heeft gedragen." Wat is dit anders dan, onder meer,
zeggen dat AJ een mededelingsplicht had jegens Inza, inhoudend dat zij
Inza diende te waarschuwen voor de financiële gevolgen van verdere
leveranties aan WK? Voor een bespreking van de afwegingsfactoren die
om [ot dit oordeel te kunnen komen tegen elkaaz werden afgewogen verwijs
ik naar de voorgaande paragraaf. Ik wil hier volstaan met erop te wijzen
dat deze factoren geen andere zijn dan de zojuist hiervoor besprokene.

Overigens kan - ik merk het ten overvloede op - een mededelings- of onder-

zoeksplicht ook expliciet of impliciet uit een overeenkomst voortvlceien.

Zie voor de mogelijkheid dat een mededelingsplicht impliciet uit de,
contractsbepalingen aanvullende, redeGjkheid en billijkheid kan voortvlceien
HR 6 november 1987, NJ 1988, 212 inz. Krijnen 8t Zonen~Nentjes. Overigens
werd in casu uiteindelijk op grond van redelijkheid en billijkheid geen
mededelingsplicht aangenomen. De koper die zijn financiering niet "rond"
krijgt, waardoor een ontbindende voorwaarde in het koopcontract wordt
vervuld, hceft daazvan geen mededeling te dcen aan de verkoper. Deze
kan hier immers zelf naaz informeren, zo vceg ik daazaaq in navolging
van het Hof, tce.

Uit de hiervoor gencemde en ten dele besproken jurisprudentie blijkt dat de

afwegingsfactoren aan de hand waazvan wordt bepaald of eq zo ja, met welke

inhoud uit een rechtsbe[rekking gehoudenheden tot het dcen van onderzoek resp.

mededelingen ontstaan kunnen worden samengevat onder de inmiddels bekende

ncemers. Het gaat steeds om vertrouweq verwachting, voordeel, nadeet eq als

beleidsfactor,rechtszekerheid.

In de literatuur zijn verschillende afwegingsfactoren geformuleerd, waarmee
de rechter rekening houdt bij het al dan niet aannemen van een onder-
zceks- resp. een mededelingsplicht. Gencemd zijn:

a. de aard van het belang van de wederpartij (diens zuiver geldelijk
belang is als zodanig geen voldcende redeq wel het belang
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van de verkeersveiligheid);
b. de maatschappelijke positie en onderlinge verhouding van partijen;
c. de aard van de betrokken rechtshandeling (betreft het bij

voorbeeld een overeenkomst onder bezwarende titel of een
eenzijdige rechtshandeling?);

d. de vorm van een verklaring (bij voorbeeld een no[ariële akte);
e. de rechtszekerheid;
f. het voordeet dat een partij óeeft bij een bepaalde rechtshande-

ling.

Het lijkt mij dat de vier eerstgencemde factoren kunnen worden samengevat
onder het hoofd voordeel~nadeel ( factoren a en c) en het hoofd vertrou-
wenwerwachtingen (factoren b en d). Een en ander sluit echter bepaald
niet uit dat de in de litera[uur gencemde aandachtspunten een - als zodanig
volkomen juiste - uitwerking vormen van de door mij genoemde afwegings-
factoren voor het type geval waaraan ze zijn ontleend. Vgl. in dit verband
Asser-Schut t.a.p.; Contractenrecht II (Blei Weissmann) [.a.p.; Nieuwenhuis
noot ad HR 15 november 1985, NJ 1986, 213 inz. S[avenuiter~0os[erbaan
AA 35 (1986), p. 315 e.v., alsmede Vranken, Mededelings-, informatie- en
onderzoeksplichten in het verbintenissenrecht (1989), die bij de bepaling
van de afwegingsfactoren nauwé aansluiting zoekt bij de door de Hoge Raad
in Saladin~HBU geformuleerde catalogus. ( Ik verwijs hier naar hetgeen
Vranken, t.a.p. p. 205 over he[ belang van dit arrest opmerkt.) Zie in dit
verband ook par. 6 van hoofdstuk 2, waar Saladin~HBU nader wordt
besproken.

Bij de beantwoording van de vraag of uit een rechtsbetrekking mededelingsresp.

onderzoeksplichten ontstaan blijkt verder [elkens opnieuw dat een rechtsbetrek-

king niet s[atisch, maar - in[egendeel - sterk dynamisch van aard is. In het

middelpun[ staat immers datgene wat partijen van elkaar mogen verwachten

resp. waarop partijen over en weer mogen vertrouwen. Daardoor slui[ het

antwoord op de hier aan de orde zijnde vraag nauw aan bij de oplossing van

problemen met betrekking tot de rechtspositie van onderhandelende partijen,

alsmede de totstandkoming en uitleg van overeenkomsten.

Ik wil hier volstaan met te verwijzen naar HR 18 juni 1982, NJ 1983, 723
(PIas~Valburg), HR 23 oktober 1987, NJ 1988,1017 (Vaessen-Schoemaker~-
Shell), HR 20 mei 1988, NJ 1988, 943 (Westenberg~Stoelman), welke alle
drie afgebroken onderhandelingen betreffen, HR 17 december 1976, NJ 1977,
241 (Bunde~Erckens; totstandkoming van een overeenkomst), HR 11 maart
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1977, NJ 1977, 521 (Kribbebijter; al dan niet handelen in eigen naam) en,
ten slotte, HR 13 maart 1981, NJ 1981, 635 (Ermes~Haviltex, contractsuit-
leg).

5.4. Aansprakelijkheid voor rapporten

Een laatste voorbeeld ontleen ik aan de Engelse en Amerikaanse jurisprudentie

met betrekking tot de aansprakelijkheid van o.a. accountants voor door hen

opgestelde rapporten (jaarverslagen).

Deze vorm van aansprakelijkheid heeft in Nederland tot nu toe nog niet geleid

tot een beginseluitspraak van de Hoge Raad, vergelijkbaar met beginseluitspraken

zoals die op dit gebied zijn gedaan door Engelse en Amerikaanse rechters. Het

ligt echter in de lijn der verwachtingen, uitgaande van het veranderde contracts-

begrip, dat ook in Nederland dit vraagstuk zal gaan spelen.

Is een registeraccountant aansprakelijk jegens een koper van aandelen in
bij voorbeeld een NV, indien het jaarverslag onjuiste gegevens bevat met
betrekking tot de liquiditeitspositie van de onderneming? Indien een
aandeelhouder kan aantonen dat hij inderdaad op grond van het jaarverslag
aandelen erbij heeft gekocht kunnen krachtige argumenten voor aansprake-
lijkheid worden aangevoerd. De koper heeft dan immers in vertrouwen op
gerechtvaardigde verwachtingen ten aanzien van de juistheid van het
jaarverslag een nadeel geleden.
Evenals in de Engelse en Amerikaanse jurisprudentie is een contra-indicatie
de beleidsoverweging da[ een accountant dan een stortvloed van claims
tegemoe[ kan zien, welk risico in zijn honorarium niet is verdisconteerd
en wellicht ook niet verzekerbaar is. Deze contra-indicatie hoeft echter
niet te leiden tot het volledig afwijzen van iedere vordering. Zij noopt
slechts tot het aangeven van de kring van derden aan wie eventueel een
vorderingsrecht toekomt.

Redenerend vanuit het klassieke verbintenissenrecht zal een vordering in dit type

gevallen bijna altijd gebaseerd moeten worden op onrechtmatige daad, hoewel

de vordering in wezen noch zuiver delictueel noch zuiver contractueel van aard
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is. Gaat men daarentegen uit van de rechtsbetrekking dan voorkomt men deze

vertekening van de rechtswerkelijkheid.

Hier toont zich het grote voordeel van het rechtsbetrekkingenmodel ten
opzichte van het klassieke contractsmodel. In een procedure zou men
kunnen volstaan met het stellen van het bestaan van een rechtsbetrekking
tussen bij voorbeeld aandeelhouder en accountant om vervolgens via de
in de dit hoofdstuk geformuleerde afwegingsfactoren tot aansprakelijk-
heid te concluderen.

De praktische waarde van het rechtsbetrekkingenmodel komt hier duidelijk
naar voren. Niet langer is het noodzakelijk dat aan de hand van de
overbekende vereisten voor aansprakelijkheid mcet worden vastgesteld of
er sprake is van een (wat het NBW ncemt) "fout", maar dat dit veel
"feitengevceliger" kan gebeuren aan de hand van de hiervoor besproken
afwegingsfactoren.

6. De func~ie van een nieuw contradsbegriP, bezien vanuii de gedachte van de

rechtsbetrekking

Wil het bovenstaande nu, wat extreem uitgedrukt, zeggen dat óet Nieuw Burger-

lijk Wetbcek niet zou mogen worden ingevoerd, omdat het daaraan ten grondslag

liggende klassieke contractenrecht niet meer overeenstemt met de huidige rechts-

werkelijkheid? Wat is, met andere woorden, de functie van een nieuw contracts-

begrip?

Over de voor- en nadelen van (her)codificatie in het algemeen en hercodifi-
catie van het privaatrecht in het bijzonder wil ik het hier niet hebben.
Waar het mij om gaat is de functie van theorievorming. Een nieuwe kijk
op het contractsbegrip houdt nog geen omverwerping van al het bestaan-
de in. Kern van de in dit prcefschrift ontwikkelde gedachtenvorming is
de relativiteit van de juridische modellen en begrippen, evenals de daaraan
ten grondslag liggende opvattingen. Deze relativiteit houdt in dat zowel
de huidige als de tcekomstige (NBW) regels van het contractenrecht slechts
een deel van de rechtswerkelijkheid - kunnen - weergeven. Zij zijn een
voorbeeld van mogelijke vormen van juridische binding tussen mensen ia
hun onderlinge betrekkingen. Als zodanig hebben deze voorbeelden een
zeer belangrijke functie, namelijk het scheppen van houvast en daarmee
zekerheid. Maar zekerheid is in het recht niet het laatste woord.
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SUMMARY

Living in a society means Gving in a myriad of relations. Relations between

members of a family, neighbours, employers and employees are only a few

examples. Living in a society also means - and this is a conditio sine qua non

for the existence of society itself - living by rules. Some of these rules are

legal rules and in as far as they shape relations between members of a society,

we can call these relations 'legal relations'.

Legal rela[ions can be shaped in several forms or, in other words, cat~

`By 'category' I mean a theoretical e~cplanation of reality in order [o clarify
I
ythe common core in cases. One of these forms or categories is wha[ we call

'contract'. This thesis has as its main objective to study [he development of

j our idea about what a contract is, starting with the notion of contract as it

~ was seen by nineteenth century lawyers.~
Lawyers in the beginning of the nineteenth century, including the draftsmen

of the Dutch Civil Code of 1838, based themselves on what are called 'classical'

concepts. Firstly they made a basic distinction between contract and tort. The

fundamen[al difference between contract and tort is that contract is a voluntary

act, by which one person binds itself [owards another. Tort, on the contrary,

creates a bond between persons, only because the law says so.

The classical concept of contract also has two other main features. (1) Parties

to a contract are given nearly absolute freedom to decide if they will enter

into a contract, and what the content of their contractual obligations will be.

( The judge will hardly ever interfere on the basis of unfairness of the agreed

~obligations. The background of this freedom is, tha[ parties are, from an

economic poin[ of view, considered to be equal; that is why they are being

treated as equal in law and are given the aforementioned freedom. (2) There

ís a stric[ boundary between being bound and not being bound. Immediately

linked with this idea of a strict boundary, are the bright line tests to determine

whether a contract has come into existence (and when) and whether it has
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been performed. Strict rules of offer and acceptance - to give an example-

govern the formation of a contract.

Looking at especially present-day case law, only one conclusion can be drawn.

Tort and contract are mutually interfering one another and in some areas

even merge. The American case law is highly illuminating on this point, but

also Dutch and English cases show a tendency of convergence between the

two concepts. Bright lines and bright line tests are disappearing. The freedom

of parties to mould their relations is crumbling. Judges are more and more

willing to refuse to enforce the "agreed" obligations, especially in cases where

there is inequality of bargaining power and one of the parties is a consumer.

But the developmen[s are not exclusively [o the negative, on the contrary. A

new category is being developed, the category of a legal relation. On the one

hand it is more abstract than the classical concept of contract, bu[ on the

other hand it is far more open to the particular circumstances of each case.

In order to counterbalance the open endedness of this new category of a legal

relation I have formulated six policy ~~i~i'in~ factors to determine which

duties arise from a legal relationship in a given case: (1) expectations (which

can be the expectations of just one party to the relation, but also of both

parties), (2) reliance on certain words or behaviour (by one or both sides), (3)

benefit and~or detriment because of these expectations or reliance, (4) wilful

human conduct (parties to a legal relation still have freedom to give it the

con[ent they want), (S) norms of proper legal behaviour (as we are concerned

with legal relations) and (6) policies (the fact that a decision in a given case

might have a devastating effect on other legal relations, sometimes influences

this decision).

Most certainly, this dces not mean that contract is dead and if it was dead,

it was only an apparent death. Whichever is true, at present contract is very

much alive. It is, however, just one of the many ways in which the law models

legal relations.
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TREFWOORDENLIJST
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algemene voorwaarden, 25, 30, 46, 146, 173, 229, 268, 297

bad faith tort, 200
bijna-contractuele verhoudingen, 27, 31, 150, 239

collectivering, 13
contract
- zie: contract~tort dilemma, onrechtmatige daad
- derdenwerking (zie ook: qualified duty), 21, 83, 136, 181, 273
- en onrechtmatige daad (zie ook: misrepresentation), 15, 21, 83, 92, 100, 199
- relfexwerking (zie ook: derdenwerking), 90
con[ract~tort dilemma, 100, 199
contractsbegrip
- zie: klassiek contractenrecht, rechtsbetrekking, relationship
- huidig, 5, 8, 275, 313
- klassiek, 1, 24, 46, 97, 275
con[rac[smodel, 1, 277
contractsvrijheid
- algemeen, 10, 68, 76, 94, 99, 196
- algemene voorwaarden, 51, 56, 179
crediteursverzuim, 61, 191, 269
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doctrine of fundamental breach, 173
duty of care
- zie: onrechtmatige daad
- algemeen, 106, 135

estoppel
- zie: promissory estoppel, proprietary estoppel
- algemeen, 106, 162
exoneratieclausules, 47, 84, 173

gehoudenheid, 32, 35, 40, 44, 55, 87, 96, 104, 124, 127, 136, 168, 214, 228, 258,
292
gcede trouw
- zie: redelijkheid en billijkheid, bijna-contractuele verhoudingen
good faith
- zie: redelijkheid en billijkheid, bijna-contractuele verhoudingen
- algemeen 151, 200, 259

Haagse Eenvormige Koopwetten, 27, 35

inequality of bargaining power
- zie: unconscionability, vrijheid en gelijkheid
- algemeen, 140
iustum pretium leer, 71

klassiek contractenrecht, 2, 6, 61, 70, 93, 96, 173, 228, 275

maatschappelijke zorgvuldigheid
- zie: onrech[ma[ige daad
mededelings- en onderzceksplichten, 152, 243, 310
misrepresentation, 152, 240
model
- zie: aanbod en aanvaarding, contractsmodel, promisemodel, rechtsbetrekking

negligence
- zie: duty of care, onrechtmatige daad,
- algemeen, 108, 219
negligent misrepresentation
- zie: misrepresentation

Obliegenheit, 33, 289, 292, 294
onderhandelingen
- zie: bijna-contrac[uele verhoudingen
- Amerikaans recht (algemeen), 269
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- Engels recht (algemeen), 183
- algemeen, 31
onrechtmatige daad
- zie: contract, negligence
- wanprestatie als onrechtmatige daad tegenover derden, 15, 20, 101, 210
- tussen contractspartijen, 15, 16, 101, 200
onvoorziene omstandigheden, 37, 69, 191, 272

precontractuele fase
- zie: bijna-contractuele verhoudingen, onderhandelingen
promisemodel, 281
promisory es[oppel
- zie estoppel
- algemeen, 163, 246
proprietary estoppel
- zie estoppel
qualified duty
- zie: duty of care
- algemeen, 101, 127, 137

rapporten
- aansprakelijkheid voor, 111, 212, 227, 317
rechtsbetrekking
- algemeen, 31, 40, 44, 68, 73, 87, 92, 165, 205, 214, 229, 243, 258, 275, 313
- model, 290
rechtsplich[, 33, 34, 40, 43, 55, 63, 68, 92, 284, 288, 292
rechtsverhouding
- zie: rech[sbetrekking
- algemeen, 284, 288
redelijkheid en billijkheid, 31, 36, 69, 187, 253, 259
relationship -
- zie: duty of care, qualitied duty, rechtsbetrekking, tort
- algemeen, 110, 111, 116, 135, 169, 278
restraint of trade, 141
risicoverdeling, 68, 80, 226

samenloop
- zie: contract, contract~tort dilemma, onrechtmatige daad standaardcontracten
- zie: algemene voorwaarden

tijd, 5, 94, 193, 274, 284, 290
tcezegging, 90, 304
- publieke tcezegging (patronaatsverklaring), 306
tort
- zie: bad faith tort, contract~tort dilemma, onrechtmatige daad

343



unconscionability
- zie: inequali[y of bargaining power
- algemeen, 229
Uniform Aanbestedingsreglement, 298

verbin[enis, 30, 33, 40, 43, 55, 63, 68, 278, 285, 292, 299
vrijheid en gelijkheid
- zie: algemene voorwaarden, contractsvrijheid
- algemeen, 3, 13, 61, 68, 83, 140, 274

Weens Koopverdrag, 27, 36
wils-~vertrouwensleer, 291

zorgvuldigheid
- zie: duty of care, negligence, onrechtmatige daad
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